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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 

 

Unităţile sanitare din judeţ, în cursul anului 2019, au sesizat un număr de 54 

cazuri de copii părăsiţi în unităţi medicale, iar cu cele 9 cazuri active rămase în 

lucru din anul 2018, DGASPC Mureş pe parcursul anului avea în evidenţă 63 cazuri 

de copii părăsiţi în unităţi medicale. 
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Situaţia comparativă a copiilor părăsiţi  în spitale 

 

Din situaţia comparativă pe perioada 2005 – 2018, la nivelul judeţului nostru se 

observă o scădere remarcabilă până în anul 2011 (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. 

 

În perioada 2012 – 2015 s-a înregistrat o tendinţă de creştere a numărului de copii 

abandonaţi în unităţi medicale, în cursul anului 2016 însă o scădere bruscă cu 39 

cazuri faţă de anii precedenţi, însă din 2017 creşte din nou numărul copiilor 

abandonaţi în spitale. 
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Categorii de unităţi medicale în care au fost părăsiţi cei 54 copii

1, 2%

1, 2%

1, 2% 3, 6%

15, 28%

11, 20%

22, 40%

Clinici de pediatrii: 11 copii

Clinici de obstetrică-ginecologie şi maternităţi: 22 copii

Clinici neonatologie-prematuri: 15 copii

Clinica NPI: 1 copil

Clinica hemato-oncologică prematuri: 1 copil

ATI: 1 copil

preventoriu TBC: 3 copii

 

 

Din totalul de 63 de cazuri de copii părăsiţi în unităţi medicale aflate în evidenţa 

DGASPC Mureş pe parcursul anului 2019, cele 9 cazuri active de la sfârşitul anului 

2018 au provenit din: 

- Clinici neonatologie:     5 cazuri, 

- Pediatrie:      1 caz, 

- Clinica hemato-Oncologică Pediatrică:  1 caz 

- Clinici de obstetrică-ginecologie:   2 cazuri 

Total:       9 cazuri 

 

Modul de soluţionare a celor 9 cazuri rămase active din anul precedent se prezintă 

în felul următor: 

 externare la domiciliul familiei:     4 cazuri; 

 plasament la Asistent Maternal Profesionist:   4 cazuri; 

 caz în lucru – identificare locație:     1 caz. 

 

Cele 54 de cazuri sesizate pe parcursul anului 2019, au următoarele caracteristici: 

În funcţie de mediul de provenienţă, au fost înregistrate 36 cazuri din mediul rural 

şi 18 cazuri din mediul urban. 
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Mediul de provenienţă

18, 33%

36, 67% rural: 36 copii

urban: 18 copii

 

 

Localităţile de provenienţă ai copiilor părăsiţi în unităţi sanitare în cursul anului 

2019, sunt următoarele: 

 

Mediul URBAN Mediul RURAL 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Nr. 

cazuri 
Nr. 
crt. 

Localitatea 
Nr. 

cazuri 

1. Tîrgu Mureş 6 1. Cipău  9 

2. Târnăveni 3 2. Mica 5 

3. Sighişoara 2 3. Albești 4 

4. Reghin 2 4. Ernei 2 

5. 
Alte judeţe – (4 HR, 1 
Bucureşti) 

5 

5. Miheșu de Cîmpie  2 

6. Sângeorgiu de Mureș  2 

7. Adămuș 1 

TOTAL 18 8. Bahnea 1 

 

9. Band 1 

10. Batoș 1 

11. Bereni 1 

12. Gălești 1 

13. Gheorghe Doja 1 

14. Glodeni 1 

15. Ogra 1 

16. Sântana de Mureș 1 

17. Viişoara 1 

TOTAL 36 

 

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 6 copii părinţii nu s-au interesat de aspectul întocmirii certificatului 

de naştere, drept urmare, reprezentanţii unităţilor medicale au efectuat toate 

demersurile pentru înregistarea naşterii. 

În ceea ce priveşte starea de sănătate a copiilor, situaţia se prezintă după cum 

urmează: cu diferite afecţiuni - 8 copii, prematuri - 2 cazuri, sănătoşi la data 

sesizării – 44 cazuri 
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44, 81%

2, 4%

8, 15%

diferite afecţiuni: 8 copii prematur: 2 copii sănătoşi: 44 copii

 

 

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 - 49 cazuri, 5 

copii din grupa de vârstă 8 - 14 ani. 

Analiza aspectului „relaţii maritale” relevă faptul că majoritatea copiilor părăsiţi 

provin din relaţii întâmplătoare, de concubinaj sau relaţii de căsătorie 

dezorganizate, astfel: 

 44 copii nu au stabilită paternitatea, 

   9 copii au fost recunoscuţi de tată, 

   1 copil nu are stabilită filiația 

Observând variabilele mai sus prezentate, derivă cauzele care au condus 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 sau a părinţilor. 

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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Modul de soluţionare a cazurilor semnalate în cursul anului 2018

31; 58%

9; 17%

1; 2%
2; 4%

9; 17%

1; 2%

externare în familia naturală: 31 copii plasament familial: 1 copil

plasament la AMP: 9 copii plasament la Speranța: 2 copii

preluat de SIRU: 1 caz dosare în lucru: 10 cazuri

 
 
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. 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 

Hotărârea de Guvern nr.1103/2014 pentru profesioniştii implicaţi în 

prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de 

părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare. 

 Colaborare deficitară cu unele instituţii medicale (în special cu Pediatria I 

Tg. Mureş) în ceea ce priveşte: 

o modul de soluţionare a cazurilor sesizate şi paşii care trebuie 

respectaţi şi urmaţi în vederea externării unui copil în familia 

naturală sau instituirii unei măsuri de protecţie specială care să 

corespundă nevoilor copilului, 

o informarea DGASPC cu privire la modificările survenite în situaţia 

socio-medicală a copiilor după momentul sesizării, 

o nerespectarea principiului confidenţialităţii de către angajaţii 

unităţilor sanitare cu privire la situaţia copiilor părăsiţi sau cu risc 

de a fi părăsiţi. 
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 Implicarea insuficientă a autorităţilor locale de la domiciliul familiilor cu 

risc de abandon al copiilor pentru acordarea sistematică de servicii/ 

prestaţii/ sprijin/ consilierea acestora. 

 Cunoaşterea insuficientă a prevederilor H.G. nr.1103/2014 pentru 

aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor 

administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în 

prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de 

părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare. 

 

Întârzieri în preluarea cazurilor în sistemul de protecţie, au loc datorită faptului 

că: 

 autorităţile locale nu transmit la timp documentele solicitate de 

DGASPC, 

 unitatea medicală nu oferă direcţiei 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, iar pe de altă parte reţeaua de 

asistenţă maternală profesionistă este supraîncărcată, familii/ 

persoane disponibile să ia copii în plasament reduse ca număr, 

 resurse economice şi disponibilitate redusă în ceea ce priveşte 

interesul rudelor copiilor în vederea stabilirii măsurii speciale de 

protecţie. Acestea refuză să îşi asume responsabilitatea pentru 

creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor. 

 

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. 
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Numărul cazurilor de copii care au ajuns în sistemul de protecţie în cursul anului 

2019 în urma evaluării nevoilor acestora este semnificativ mai mic (17 copii) faţă 

de cazurile la care s-a reuşit externarea în familia naturală (35 copii), astfel: 

 

Anul 
Nr. 

sesizări 

Cazuri care 

nu au intrat în sistemul de protecţie 

Cazuri care 

au intrat în sistemul de protecţie 

În 
lucru 

Alternative familiale Servicii rezidenţiale 

Externări 
în familie 

Transfer în alt 
judeţ / 
unitate 

spitalicească 

Deces 
Plasament 

familial 
Plasament 

la AMP 
CPRU 

Centrul 
Maternal 

CTF SRD SRMS 

2011 

43 
din 

care: 

35 NOI 
8 rămase 

13 1 1 1 11 1 - - 5 - 

10 
15 

12 6 

18 

2012 

48 
din 

care: 
35 NOI 
8 rămase 

18 3 1 9 6 - 1 - 4 - 

6 
22 

15 5 

20 

2013 

49 
din 

care: 
43 NOI 
6 rămase 

15 - 1 11 - - - - 1 3 

7 
16 

11 4 

15 

2014 

62 
din 

care: 
55 NOI 
7 rămase 

19 - - 8 3 - 1 1 - 6 

17 

19 

11 8 

19 

2015 

85 
din 

care: 
68 NOI 
17 rămase 

42 5 2 4 13 4 - 2 4 2 

7 
49 

17 12 

29 

2016 

46 
din 

care: 
39 NOI 
7 rămase 

14 - - 6 11 1 2 - 1 3 

8 
14 

17 7 

24 

2017 

61 
din 

care: 

53 NOI 
8 rămase 

25 - 2 3 18 - - - 2 - 

11 
27 

21 2 

23 

2018 

62 
din 

care: 
51 NOI 
11 rămase 

33 - 1 6 7 - - - 2 4 

9 
34 

13 6 

19 

2019 

63 
din 

care: 
54 NOI 
9 rămase 

35 - - 1 13 1 - - - 2 

11 
35 

14 3 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT  ANUAL – 2019  DGASPC  MUREŞ 
B.A.Cs/B.A.Cs 

9 

I.2. Situaţia  copiilor  plasaţi  în  SERVICII REZIDENŢIALE 

 

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 Tg. Mureş, 

Ceuaşu de Cîmpie (4 locaţii în mun. Tg. Mureş + 1 locaţie în loc. Ceuaşu de 

Cîmpie), 

 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 Sîncraiu de Mureş, Sîntana de Mureş (11 

case de tip familial), 

 Complexului de Case de Tip Familial Reghin, Petelea (9 case de tip familial) 

Monitorizăm situaţia copiilor/ tinerilor din cele 22 de case de tip familial 

coordonate de 14 furnizori privaţi de servicii sociale acreditaţi în condiţiile Legii 

nr.197/2012, privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările ulterioare.  

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 01.01.2019   – 361; 

 număr de copii/tineri ocrotiţi în servicii de tip rezidenţial DGASPC la data 

de 31.12.2019   – 368, înregistrându-se o creștere cu un 

procent de 1,9 % a numărului de beneficiari faţă de anul precedent. 

 În serviciile rezidenţiale pentru copii cu dizabilităţi ale DGASPC Mureş 

numărul beneficiarilor la sfârşitul anului crește cu 3 copii/ tineri faţă 

de începutul anului. 

 În casele de tip familial din subordinea DGASPC Mureş a crescut 

numărul beneficiarilor cu 4 cazuri. 

 număr de copii/tineri ocrotiţi în servicii de tip rezidenţial OPA la data de 

01.01.2019    – 223; 

 număr de copii/tineri ocrotiţi în servicii de tip rezidenţial OPA la data de 

31.12.2019    – 197, înregistrându-se o scădere cu 11,65 % 

procente a numărului de beneficiari faţă de anul precedent. 

 Arată tendinţă de scădere numărul copiilor în casele de tip familial sau 

apartamentele rezidenţiale OPA cu 26 copii/ tineri raportat la începutul 

anului. 
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Din totalul copiilor ocrotiţi în servicii rezidenţiale în judeţ 65,13 % sunt în instituţii 

publice, iar în servicii rezidenţiale din sectorul privat 34,87 %. 
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I.2.1. Situaţia  copiilor  din  cadrul  caselor  de  tip  familial  
din  judeţ 

 

Nr. 

crt. 
Denumire serviciu rezidenţial 

1 ianuarie 

2019 

31 decembrie 

2019 

1. 

Complex case de tip 
familial Sîncraiu de 
Mureş, Sîntana de Mureş 

(11 case) 

87 89 

2. 

Serviciul de coordonare 
şi administrare case de 
tip familial 

(14 case) 

127 128 

3. 

Complex case de tip 
familial Reghin, Petelea 

(9 case/apartamente) 

44 45 

TOTAL COPII 

(34 CTF) 
258 262 

 

1. Complexul de case de tip familial Sîncraiu de Mureş, Sîntana de Mureş 

Numărul de beneficiari în casele de tip familial din cadrul Complexului de case de 

tip familial Sîncraiu de Mureş, Sîntana de Mureş a crescut cu 1 copil. 

Statistică: 

 număr de copii/ tineri la 01.01.2019:   87; 

 număr de copii/ tineri la 31.12.2019:   89, 

 s-a încetat/ înlocuit măsura de plasament pentru 12 copii/ tineri, după cum 
urmează: 

 Încetare măsură la cerere     2 cazuri, 

 Încetare efectul legii      2 cazuri, 

 Inserţie socio-profesională     3 cazuri, 

 Includere în Centrul de tranzit ADA și ADI   4 tineri, 

 Înlocuire măsură de protecţie la alte familii  1 caz. 

 pe parcursul anului 2019, au intrat în Casele de tip familial din Sîncraiu de 
Mureş, Sîntana de Mureş un număr de 14 copii, dintre care:  

 2 din CPRU Tg. Mureş, 

 12 din familia biologică 

 pe parcursul anului, a fost reevaluată măsura de protecţie pentru un număr de 

29 beneficiari. 
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2. Serviciul de coordonare şi administrare a caselor de tip familial 

Numărul de beneficiari în cele 14 case de tip familial din subordinea Serviciului de 

coordonare şi administrare a caselor de tip familial a crescut pe parcursul anului 

cu 1 copil. 

 Statistică: 

 număr de copii/ tineri la 01.01.2019:    127; 

 număr de copii/ tineri la 31.12.2019:    128, 

 s-a încetat/ înlocuit măsura de protecţie specială a plasamentului pentru un 
număr de 8 copii/ tineri,cu următoarea finalitate: 

 Încetare la cerere         2 cazuri, 

 Inserţie socio-profesională       3 cazuri, 

 Redare în familia naturală       2 cazuri 

 Înlocuire plasament la CTF Reghin      1 caz. 

 au intrat în casele de tip familial din cadrul serviciului un număr de 9 copii, 
astfel: 

 1 înlocuire măsură de la alte familii 

 3 înlocuire măsură de la AMP 

 5 înlocuire măsură de la CPRU 

 a fost reevaluată măsura de protecţie pentru un număr de 43 beneficiari din 

cadrul Serviciului de Coordonare şi Administrare Case de Tip Familial. 

 

3. Complexul de case de tip familial Reghin, Petelea 

Numărul de beneficiari în Complexul de case de tip familial Reghin, Petelea a 

crescut cu 1 copil. 

Statistică: 

 număr de copii/ tineri la 01.01.2019:   44; 

 număr de copii/ tineri la 31.12.2019:   45, 

 s-a încetat măsura de protecţie specială a plasamentului pentru un număr de 

11 copii/ tineri, cu următoarea finalitate: 

 Încetare măsură la cerere      2 cazuri, 

 Redare în familia naturală     3 cazuri, 

 Inserţie socio-profesională     4 cazuri, 

 Internare la CRRN Ceuașu      1 caz, 

 Înlocuire măsură la Centrul Maternal    1 caz. 

 au intrat un număr de 13 copii, dintre care: 

 8 cazuri din CPRU 

 3 caz din familia naturală 

 1 caz înlocuire măsură de la alte familii 
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 1 caz înlocuire măsură de la CTF județ. 

 Au fost efectuate un număr de 59 reevaluări a măsurii speciale de protecţie a 

beneficiarilor din cadrul Complexului de Case de tip familial Reghin, Petelea. 

 

 

I.2.2. Situaţia  copiilor  cu  deficienţe  neuropsihiatrice 

din  cadrul  serviciilor  rezidenţiale 

 

Nr.  

crt. 

Denumire serviciu rezidenţial pentru 
copii cu deficienţe 

1 ianuarie 

2019 

31 decembrie 

2019 

1. 

Centre rezidenţiale pentru 
copii cu deficienţe 
neuropsihiatrice Tg. Mureş, 
Ceuaşu de Cîmpie 

(5* locaţii) 

71 

(5* locaţii) 

71 

2. 

Complex de servicii pentru 
copii cu deficienţe 
neuropsihiatrice Sighişoara -  

Serviciul rezidenţial 

28 29 

TOTAL COPII 99 100 

 

1. Centrele Rezidenţiale pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice din Tg. 

Mureş şi Ceuaşu de Cîmpie 

Numărul de beneficiari în Centrele Rezidenţiale pentru copii cu deficienţe 

neuropsihiatrice din Tg.Mureş şi Ceuaşu de Cîmpie, a rămas constant. 

Statistică: 

 număr de beneficiari la 01.01.2019:  71 (62 copii + 9 tineri); 

 număr de beneficiari la 31.12.2019:  71 (54 copii + 17 tineri). 

 Pe parcursul anului 2019 s-a încetat măsura de plasament/ dispoziţia de 

menţinere pentru un număr de 6 copii/ tineri, după cum urmează: 

 Internare la CRRN Ceuaşu de Cîmpie nr.185:   1 tânără; 

 Internare la CRRN Ceuaşu de Cîmpie nr.43:   1 tânăr; 

 Internare la CRRN Călugăreni     1 tânăr; 

 Internare la CRRN Luduș      1 tânără; 

 Internare la CIA Căpușu de Câmpie    1 tânără; 

 Înlocuire măsură la AMP      1 copil. 

 au intrat în Centrele Rezidenţiale pentru copii cu deficienţe neuropsihiatrice 

Tg.Mureş, Ceuaşu de Cîmpie 6 copii: 



RAPORT  ANUAL – 2019  DGASPC  MUREŞ 
B.A.Cs/B.A.Cs 

14 

 1 caz înlocuire măsură de la AMP 

 6 cazuri din familia naturală 

 au fost realizate un număr de 121 reevaluări de măsură de protecţie. 

 

 

2. Complex 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, a crescut cu 7 copii. 

Statistică: 

 număr beneficiari la 01.01.2019:  28 copii şi tineri (21 copii + 7 tineri). 

 număr beneficiari la 31.12.2019:  29 copii şi tineri (22 copii + 7 tineri). 

 S-a încetat măsura de protecţie pentru 1 beneficiar, prin: 

 Internare în CRRN Călugăreni   1 caz; 

 S-au înregistrat 2 intrări pe parcursul anului, astfel: 

 Înlocuire măsură de la AMP     1 caz. 

 din familia naturală      1 caz 

 au fost realizate în cursul anului un număr de 37 reevaluări a măsurilor de 

protecţie specială. 

 

b.) Serviciul de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilităţi din 

comunitate din cadrul CSCDN Sighişoara, cu o capacitate de 85 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 în cursul anului 2019 a 

variat, asigurând servicii de specialitate unui număr total de 56 copii. 

Statistică: 

 număr de copii la data de 01.01.2019:  45; 

 număr de copii la data de 31.12.2019:  51. 

Pe parcursul anului, au fost incluşi în program 11 copii şi au fost închise 5 cazuri. 
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I.2.3. Situaţia  copiilor  în  Serviciul  Rezidenţial  de  Îngrijire 

şi  Asistenţă  Medico-Socială 

 

Nr.  

crt. 

Denumire serviciu rezidenţial pentru 
copii cu deficienţe 

1 ianuarie 

2019 

31 decembrie 

2019 

1. 

Serviciul Rezidenţial de 
Îngrijire şi Asistenţă Medico-
Socială „SPERANŢA” din cadrul 
Centrelor rezidenţiale pentru 
copii cu deficienţe 
neuropsihiatrice Tg. Mureş, 
Ceuaşu de Cîmpie 

4 6 

 

Numărul de beneficiari în Serviciul Rezidenţial de Îngrijire şi Asistenţă Medico-

Socială „Speranţa”, a înregistrat o creştere cu 2 copii, astfel: 

Statistică: 

 număr de copii cu măsură de protecţie la 01.01.2019:  4, 

 număr de copii cu măsură de protecţie la 31.12.2019:  6. 

 În cursul anului 2019, nu s-au înregistrat ieşiri. 

 Pe parcursul anului 2019, s-au efectuat 2 intrări, din unități sanitare.  

 

 

I.2.4. Situaţia  copiilor  din  cadrul 

Serviciilor  rezidenţiale  coordonate  de  OPA 

 

Numărul beneficiarilor care se află cu măsură de protecţie specială - plasament la 

serviciile rezidenţiale ale furnizorilor privaţi de servicii sociale acreditate, în cursul 

anului 2019, a înregistrat o scădere cu 26 copii. 

Statistică: 

 număr de copii/ tineri la data de 01.01.2019 - 223 

 număr de copii/ tineri la data de 31.12.2019 – 197, dintre care: 

 164 copii, cu vârsta cuprinsă între 6 - 17 ani; 

   33 tineri, în vârstă de 18 ani şi peste 18 ani. 

 S-a încetat măsura de protecţie pentru 38 beneficiari, astfel: 

 Redare în familia naturală        5 cazuri, 
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 Transfer în alt judeţ         2 cazuri, 

 Inserţie socio-profesională      23 cazuri, 

 Adopție            1 caz. 

 Căsătorie           2 cazuri, 

 Efectul legii (a împlinit 18 ani)       2 cazuri 

 La cerere           2 cazuri. 
Cazuri închise în sistemul judeţean de protecţie a copilului:   37 cazuri 
 

 Înlocuire măsură la alte persoane     1 caz, 
Înlocuiri de măsură în cadrul sistemului de protecţie a copilului  1 caz 
 

 Au intrat cu măsură de protecţie pe parcursul anului un număr de  12 copii: 

 din CPRU Tg. Mureş      1 caz; 

 din plasament familial      2 cazuri; 

Înlocuiri de măsură în cadrul sistemului de protecţie a copilului  3 cazuri 
 

 din familia biologică     9 copii 
Cazuri noi intrate în sistemul de protecţie al copilului    9 cazuri 

 
Situaţia copiilor/ tinerilor ocrotiţi în casele de tip familial şi în apartamentele 

rezidenţiale ale furnizorilor de servicii sociale private 
la data de 31.12.2019 

 

Nr. 
crt 

Denumirea Fundaţiei / 
Asociaţiei 

Sediul Fundaţiei / 

Asociaţiei 

Serviciul rezidenţial / 
Locaţia 

Număr de 
copii 

protejaţi 

Persoana de 
contact 

Nr. de telefon / 
fax 

1. 
Asociaţia de Caritate 

"Betania" 

Comuna Băgaciu, 
str. Principală, 

nr.178 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 

Comuna Băgaciu, str. 
Principală, nr.178 

11 Ştefan Pîrîu 0265-425.711 

2. 
Asociaţia 

"Pro Christo et Ecclesia" 

Tg. Mureş, 

str. Hegyi Lajos, 
nr.9, judeţul Mureş 

Căminul de copii tip 
familial „Dorcas”, 

Tg. Mureş, str. 
Călăraşilor, nr.86 

7 Benke Julia 0265-216.790 

3. Fundaţia "Lazarenum" 
Tg. Mureş, str. 

Mihai Eminescu, 
nr.30, judeţul Mureş 

Căminul de copii Lydia 

Tg. Mureş, str. Mihai 
Eminescu, nr.30 

10 Biró Edit 0365-444.291 

4. 
Fundaţia Dove - filiala 

Mureş 

Tg. Mureş, 

str. Aleea Vrancei, 
nr.12/3, 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 

Comuna Sângeorgiu de 
Pădure, str. Rozelor, nr.5 

7 Paul Crişan 0745-380.696 

5. 
Fundaţia Culturală "Czegei 

Wass" 

Reghin, 

str. Pandurilor, 
nr.49/B, 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 
Tulipan 

Comuna Aluniş, sat Lunca 
Mureşului, nr.55 

6 Bakos Katinka 0742-655.649 

6. 
Asociaţia 

"Sfânta Elisabeta" 

Tg. Mureş, 

psj. Milcovului, 
nr.8, judeţul Mureş 

Centrul Casa tip familial 
numărul 1 

comuna Glodeni, nr.66-67 
6 Bakó Béla 0745-642.914 

7. 
Asociaţia 

"Sfânta Elisabeta" 

Tg. Mureş, 

psj. Milcovului, 
nr.8, judeţul Mureş 

Centrul Casa tip familial 
numărul 2 

comuna Glodeni, nr.66-67 
6 Bakó Béla 0745-642.914 
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8. 
Asociaţia 

"Sfânta Elisabeta" 

Tg. Mureş, 

psj. Milcovului, 
nr.8, judeţul Mureş 

Centrul Casa tip familial 
numărul 3 

comuna Glodeni, nr.66-67 
7 Bakó Béla 0745-642.914 

9. 
Asociaţia 

"Sfânta Elisabeta" 

Tg. Mureş, 

psj. Milcovului, 
nr.8, judeţul Mureş 

Centrul Casa tip familial 
numărul 4 

comuna Glodeni, nr.66-67 
6 Bakó Béla 0745-642.914 

10 
Asociaţia 

"Sfânta Elisabeta" 

Tg. Mureş, 

psj. Milcovului, 
nr.8, judeţul Mureş 

Centrul Casa tip familial 

Tg. Mureş, str. Libertăţii, 
nr.86 

5 Bakó Béla 0745-642.914 

11. 
Asociaţia 

"Forumul Ecumenic" 

Comuna Bogata, str. 
Principală, nr.413, 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 

„EMMAUS” 

Comuna Bogata, 

str. Principală, nr.413 

1 Molnár Eszter 0745-253.101 

12. Fundaţia "LOC" 

Comuna Sâncraiu de 
Mureș 

str. Lalelelor, nr.1, 
judeţul Mureş 

Casa de tip familial 

"ANA-NADIA" 

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

6 Gaga Viorel 0265-218.978 

13. Fundaţia "PRO SOVATA" 

Sovata, 

str. Lungă, nr.46/D, 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 
"TINKERBELL 1" 

Sovata, str. Lungă, 
nr.46/D 

6 Portik Antal 0265-570.742 

14. Fundaţia "PRO SOVATA" 

Sovata, 

str. Lungă, nr.46/D, 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 
"TINKERBELL 2" 

Sovata, str. Lungă, 
nr.46/D 

8 Portik Antal 0265-570.742 

15. 
Fundaţia 

"KIWI-Casa Bucuriei" 

Tg. Mureş, str. 
Alexandru Papiu 

Ilarian, nr.7, 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial „Casa 
Bucuriei” 

Tg. Mureş, str. Alexandru 
Papiu Ilarian, nr.7 

11 Luminiţa 
Micliuc 

0265-219.060 

16. 

Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia 

(filiala Daneş) 

Parohia Ortodoxă Criş 

Comuna Daneş, 

sat Criş, nr.281, 
judeţul Mureş 

Casa de tip familial 

Comuna Daneş, sat Criş, 
nr.281 

7 Marius 
Moldovan 

0265-713.403 

17. 

Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia 

(filiala Reghin) 

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

Casa de tip familial 

Aşezământul Social 

"CASA MARIA I" 

Reghin, str. Spitalului, 
nr.20 

10 Gherman 
Dimitrie 

0265-512.797 

18. 

Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia 

(filiala Reghin) 

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

Casa de tip rezidenţial 

Aşezământul Social 

"CASA MARIA II" 

Reghin, str. Nicolae 
Bălcescu, nr.23 

19 Gherman 
Dimitrie 

0265-512.797 

19. 
Fundaţia „Sfântul 

Francisc” 

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

Centrul cu module de tip 
familial 

„SFÂNTUL IOSIF”  

Sovata, str. Câmpul Sărat, 
nr. 22 

36 Orosz Tünde 0265-571.060 

20. 
Fundaţia „Sfântul 

Francisc” 

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

Casa cu module de tip 
familial „MISERICORDIA” 

Gheorghe Doja, sat. 
Tirimia, nr.280 

9 Bajkó Éva Ö 744-529.743 

21. 
Fundaţia „Sfântul 

Francisc” 

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

Casa de tip familial 

„MAICA TEREZA DIN 
CALCUTTA” 

Sighişoara, str. Ecaterina 
Teodoroiu, nr.2 

11 Sandui Veronica 
Ildikó 

0745-134.706 

22. 
Asociaţia „Crown Child 

Placement” 

Sighişoara, str. 
Horea Teculescu, 

nr.22,  

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 

Sighişoara, str. Horea 
Teculescu, nr.22 

2 Hădărean 
Hadașa 

0265-779.391 

TOTAL 197 
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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. 

Prin HG nr.691 din 19 august 2015 s-a aprobat procedura de monitorizare a modului 

de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a 

serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi Metodologia de lucru privind 

colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi 

serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor 

elaborate de către acestea. 

În cursul anului 2019, primăriile din judeţ au raportat trimestrial situaţia copiilor 

care au ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, sunt unic 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 
situaţii 

la 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 187 273 258 0 3 12 0 0 

cu un singur părinte 
plecat la muncă în 
străinătate 

566 776 771 2 0 3 0 0 

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

107 146 137 1 4 2 0 2 

Total trim. I 2019 860 1.195 1.166 3 7 17 0 2 

cu ambii părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate 

180 276 269 0 0 7 0 0 

cu un singur părinte 
plecat la muncă în 
străinătate 

595 900 895 0 5 0 0 0 

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

123 158 147 2 4 3 0 2 

Total trim. II 2019 898 1.334 1.311 2 9 10 0 2 

cu ambii părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate 192 249 246 0 0 3 0 0 

cu un singur părinte 
plecat la muncă în 

527 755 744 9 2 0 0 0 
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străinătate 

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

114 150 142 1 4 1 0 2 

Total trim. III 2019 833 1.154 1.132 10 6 4 0 2 

cu ambii părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate 153 217 213 0 0 4 0 0 

cu un singur părinte 
plecat la muncă în 
străinătate 

779 944 935 4 4 1 0 0 

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

106 137 129 6 0 0 0 2 

Total trim. IV 2019 1.038 1.298 1.277 10 4 5 0 2 

 

În perioada aprilie – iunie 2019 s-au înregistrat cele mai multe cazuri de copii 

(1.334) a căror părinţi erau plecaţi la muncă în străinătate (898 familii), ocazie cu 

care un număr de 21 copii au beneficiat de măsură specială de protecţie plasament, 

astfel: la asistent maternal profesionist – 2 copii; în servicii rezidenţiale publice sau 

private: 9 copii; la rude până la gradul IV – 10 copii. Fără măsură de protecţie au 

rămas în îngrijirea rudelor până la gradul IV un număr de 1.311 copii, în alte 

situaţii au fost 2 copii. 

 

ANUL 

2019 

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

Distribuţia pe sexe 

Masculin Feminin 

Trimestrul I. 1.195 592 603 

Trimestrul II. 1.334 660 674 

Trimestrul III. 1.154 592 562 

Trimestrul IV. 1.298 706 592 

 

 

 

 

Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

pe grupe de vârstă 

2019 <1 an 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani 

Trim. I 12 30 191 258 366 338 

Trim. II 13 33 227 286 394 381 

Trim. III 10 39 198 259 361 287 

Trim. IV 8 28 186 228 406 442 
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I.4. Acţiunile  aferente  strategiei  de  incluziune  socială  a  

tinerilor  care  părăsesc  sistemul  de  protecţie  a  

copilului 

 

În vederea facilitării tranziţiei de la şcoală şi viaţa în serviciile rezidenţiale pentru 

copii, către viaţa independentă şi încadrarea în muncă, pentru un număr de 10 

tineri cu vârsta cuprinsă între 17 - 22 ani este viabilă alternativa ocrotirii acestora 

în centre de tranzit - două apartamente situate în Tîrgu Mureş. 

Centrele de Tranzit «Ada» şi «Adi» au găzduit la data de 1 ianuarie 2019 un 

număr de 7 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: 3 tinere; 

- în apartamentul „Adi”, cu sediul pe str. Rozmarinului, nr.56/2: 4 tineri. 

În cursul anului s-au înregistrat 7 ieşiri şi 4 intrări, la data de 31 decembrie 2019 

beneficiau de serviciile centrului de tranzit un număr de 1 tânără la Casa Ada şi 3 

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 1 

instructori de educaţie şi 1 educator specializat. 

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 

bursa locurilor de muncă organizate în oraş şi săptămânal erau informaţi asupra 

locurilor de muncă vacante existente. Astfel, pe parcursul anului 2019, s-a realizat 

încadrarea şi menţinere în câmpul muncii, a 4 tineri. 

Fundaţia Talentum a continuat să ofere tinerilor servicii de dezvoltare a 

deprinderilor de viaţă independenţă în baza unui contract de servicii sociale. 

La nivelul centrelor au fost organizate diferite evenimente cum ar fi: sărbătorirea 

zilelor de naştere, a evenimentelor religioase: Paşte, Rusalii şi Crăciun şi a 

Campaniei de 16 zile împotriva violenţei în familie - ocazie cu care tinerii au 

beneficiat de o sesiune de informare pe tema violenţei familiale. 
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I.5. Asistenţa  Maternală  Profesionistă 
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Situaţie comparativă a copiilor

în asistenţă maternală profesionistă

nr. AMP: 238

nr. copii: 419

 
 

În cursul anului 2019 se înregistrează o uşoară creștere faţă de anul precedent atât 

a numărului de asistenţi maternali profesionişti cu 2 persoane, cât şi a numărului 

copiilor îngrijiţi în reţeaua de AMP cu 6 beneficiari. 

La sfârşitul anului, avem în evidenţă: 

   70 AMP care au în plasament 1 copil   =   70 copii, 

 152 AMP care au în plasament 2 copii   = 304 copii, 

   15 AMP care au în plasament 3 copii   =   45 copii 

     1 AMP care se află în concediu fără copil  =     0 

     238 AMP          419 copii 

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: 

Au fost înregistrate 24 de solicitări în vederea atestării ca AMP, din care, 8 

persoane au renunţat în cursul anului și 2 persoane au cerut amânarea din motive 

personale. Din punct de vedere social, au fost evaluare 24 de cereri, în urma 

evaluării 5 au fost respinse, deoarece nu au îndeplinit condițiile necesare de a 

deveni AMP. 

 Pregătirea şi formarea profesională: 

Pe parcursul anului au fost organizate 3 cursuri de formare profesională iniţială 

pentru a deveni AMP, în perioada: 
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 Atestarea ca asistent maternal profesionist: 

În anul 2019 au fost atestate 14 persoane ca asistenţi maternali profesionişti. 

 Procesul de potrivire a copilului cu AMP, plasarea şi îngrijirea copilului la AMP, 

urmărirea plasamentului: 

În cursul anului 2019 au fost angajaţi 15 Asistenţi Maternali Profesionişti. În cazul 

copiilor pentru care s-a identificat un AMP, excepţie făcând plasamentul în regim 

de urgenţă, a fost realizat procesul de potrivire, în conformitate cu standardele şi 

procedurile existente. 

În cursul anului 2019, un număr total de 68 copii au fost plasaţi la asistenţii 

maternali din judeţ. Repartizarea acestor copii în funcţie de mediul de provenienţă 

se prezintă în felul următor: 

 48 copii din familia naturală; 

   6 copii din spitale; 

   1 copii din Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă, abuz, 

neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului; 

 13 copii provenind din Centrul maternal „Materna. 

68 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 2019 prin consilierea familiilor copiilor şi în urma reevaluărilor 

situaţiei a 409 de copii, am reuşit să stabilim şi să menţinem legătura dintre copii 

şi familiile naturale. Astfel, au avut loc 83 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 – vizite în cazul a 4 copii, realizându-se învoirea în familia naturală 

sau la rude a unui număr de alţi 2 copii, respectiv redarea în familia naturală a 

unui număr de 2 copii. 

S-au întocmit 601 informări despre situaţia copilului către părinţi. 

Au fost identificate 267 familii naturale şi lărgite în vederea consilierii şi informării 

acestora cu privire la situaţia juridică a copilului aflat în asistenţă maternală, au 

fost întocmite referate de consiliere şi cereri privind viitorul acestuia. 

 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 
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de îndeplinire a sarcinilor prevăzute în fişa postului. În urma acestor demersuri 

întreprinse, în cursul anului 2019 au fost reînnoite un număr de 72 atestate şi au 

fost aplicate 5 sancţiuni disciplinare. 

În cursul anului un număr de 15 asistenţi maternali profesionişti au plecat din 

sistem, astfel: 10 prin demisie, 4 ca urmare a pensionării la limită de vârstă, 1 

pensie de boală. 

S-au realizat 72 de evaluări psihologice pentru reînoirea atestaului de AMP. 

Au fost efectuate 369 vizite la domiciliul AMP trimestrial sau semestrial în vederea 

monitorizării activităţii acestora şi urmărirea evoluţiei copiilor plasaţi la aceştia 

prin completarea rapoartelor de vizită (822 rapoarte de urmărire a evoluţiei 

copilului au fost întocmite şi predate la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie 

Socială Mureş) şi actualizarea dosarelor cu documentaţia necesară conform 

legislaţiei aflată în vigoare. 

În luna decembrie a fost demarată evaluarea anuală a 238 de AMP prin întocmirea 

Rapoartelor anuale de evaluare de către asistenţii sociali şi psihologii responsabili 

de zonă. 

Un număr de 62 asistenţi maternali profesionişti îngrijesc 68 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, pentru un număr de 86 copii au fost predate dosarele 

Serviciului Adopţii şi Postadopţii în vederea deschiderii procedurii de adopţie, iar 

pentru 39 copii din AMP instanţa a decis încredinţarea în vederea adopţiei. 

S-a reevaluat situaţia socio-psiho-medicală a 409 copii ocrotiţi la AMP. 

286 copii au fost evaluaţi din punct de vedere psihologic şi 97 copii şi AMP au 

beneficiat de şedinţe de consiliere psihologică, în funcţie de nevoile identificate. 

Statistică: 

- Intrări: 68 copii 

Provenienţa copiilor intraţi în reţeaua de asistenţă maternală 

6

1 13 3

48

familia naturală: 48

spitale: 6

SIRU: 1

Materna: 13

repatrieri: 3
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- Ieşiri: 62 copii 

Situaţia copiilor ieşiţi din reţeaua de asistenţă maternală 

1 10

39

8

1
1 2

redări în familia naturală:

2

încredinţări în vederea

adopţiei: 39

înlocuiri plasament la

familii: 8

înlocuiri plasament la CTF

DGASPC Ms: 1

înlocuire plasament la

CRCDN: 1

înlocuire plasament la

CSCDN Sighişoara: 1

încetare măsură, efectul

legii: 10

 
 

 

S-a înlocuit măsura de protecţie specială de la un AMP la altul în cazul a 7 copii. 

- copii cu dizabilităţi: 68, îngrijiţi de 62 AMP 

 Şedinţe zonale cu Asistenţii maternali profesionişti: 

Pentru fiecare trimestru au fost întocmite Rapoarte privind monitorizarea 

grupurilor de suport, responsabili fiind psihologii din cadrul serviciului. 

Pe parcursul anului s-au organizat 2 şedinţe cu reprezentanţii de grup ale AMP din 

sistem. 

 Mobilizarea pe grupuri de suport a asistenţilor maternali profesionişti: 

În fiecare trimestru toate grupurile de suport au realizat întâlnirile de grup pe zone, 

conform planificării, au întocmit procese verbale şi planificări pe care le-au 

transmis psihologului responsabil de zonă. 

Cu ocazia Zilei copilulului, 1.06.2019, conform unei planificări toate grupurile de 

suport au desfăşurat activităţi împreună cu copiii, pentru sărbătorirea Zilei 

internaţionale ale copilului. 
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I.6. Informaţii  privind  adopţiile 

 
În cursul anului 2019 Serviciul adopţii şi postadopţii a oferit următoarele servicii 

specifice: 

Cu privire la familii: 

 Informarea unui număr de 41 persoane/ familii care au solicitat informaţii 

privind procedura adopţiei personal la sediul DGASPC Mureş. 

 Au fost depuse 42 cereri pentru obţinerea atestului de persoană/familie aptă 

să adopte. 

 Pe parcursul anului s-a finalizat procedura de evaluare pentru un număr de 33 

familii, pentru care s-a eliberat atestatul de familie aptă să adopte. 

 La finele anului 2019 se aflau în proces de evaluare socială şi psihologică un 

număr de 8 cererii de evaluare ca familie aptă să adopte. 

 La sfârşitul anului avem un număr de 19 de familii atestate ca apte să adopte, 

care prezintă următoarele caracteristici: 

o Persoanele adoptatoare au vârsta cuprinsă între 30 – 54 ani; 

o 15 familii și 4 persoane; 

o Distribuţia familiilor apte să adopte după zona de provenienţă 

6

13 urban: 13

rural: 6

 
 

o Cele 19 familii care sunt în aşteptare îşi doresc să adopte copii cu 

următoarele caracteristici: 

 9 familii doresc să adopte doar fetiţe, iar 10 familii – indiferent de sex, 

 2 familii doresc copii cu vârsta de până în 2 ani, 6 familii doresc să 

adopte copii cu vârsta de până în 3 ani, 4 familii cu vârsta de până în 4 

ani, 3 familii cu vârsta de până în 5 ani, 2 familii cu vârsta între 1 și 5 

ani, 1 familie cu vârsta între 6 și 7 ani şi o familie între 7 și 9 ani, 

 În anul 2019 s-au adresat serviciului pentru a vizualiza profilele copiilor greu 
adoptabili din ţară un număr de 5 familii, din acestea 1 familie s-a adresat de 
mai multe ori, acestea fiind îndrumate şi sprijinite în acest scop, doar o singură 
familie a dorit continuarea potriviri practice cu un grup de doi fraţii pe care ia 
vizualizat pe profil.  
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 S-au organizat pentru 16 familii şi 4 persoane sesiuni de asumarea rolului de 
părinte. 

Cu privire la copii: 

103 dosare au fost preluate de către serviciul Adopţii şi Postadopţii cu finalitate 

PIP adopţie, dintre care: 

 88 au fost predate de către Serviciul de Asistenţă Maternală Profesionistă, 

 12 dosare au fost predate de către Serviciul Familial, 

   3 dosare au fost predate de către Serviciul Management de caz al copilului, 

pregătite de către Fundaţia Kiwi Casa Bucuriei. 

În perioada raportată am avut în evidenţă 249 copii eligibili pentru adopţie, cu 

următoarele caracteristici: 

Număr total de copii 
adoptabili 

Sex Grupa de vârstă 

F M 
0 – 2 
ani 

3 – 6 
ani 

7 – 13 
ani 

14 – 17 
ani 

249 
din care: 

110 139 30 73 139 7 

Copii eligibili pentru  

adopţie naţională: 111 
47 64 28 43 40 - 

din care: 

1. Număr de copii adoptabili încadraţi în grad de 
handicap 

12 

2. Fraţi adoptabili împreună: 

din care: 
33 

Copii adoptabili care au un frate adoptabil 

( 15 grupuri a câte 2 fraţi adoptabili împreună) 
30 

Copii adoptabili care au doi fraţi adoptabili 

(   1 grup a câte 3 fraţi adoptabili împreună) 
3 

 F M 
0 – 2 

ani 

3 – 6 

ani 

7 – 13 

ani 

14 – 17 

ani 

Copii eligibili pentru  

adopţie internaţională: 

138 

63 75 2 30 99 7 

din care: 

1. Număr de copii adoptabili încadrați în grad de 
handicap 

30 

2. Fraţi adoptabili împreună: 48 
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din care: 

Copii adoptabili care au un frate adoptabil 

( 21 grupuri a câte 2 fraţi adoptabili împreună) 
42 

Copii adoptabili care au doi fraţi adoptabili 

(   2 grupuri a câte 3 fraţi adoptabili împreună) 
6 

 

Copii adoptabili pe tipuri de măsură de protecţie specială 

 

Total copii 
adoptabili în anul 

2018 

Din care, MĂSURA DE PROTECŢIE SPECIALĂ stabiliă la: 

AMP 
Familie/ 

persoană 

Rudă până la 
gradul 4 

Tutore 
Case de tip 

familial 
Centru de 
plasament 

249 
din care: 

225 13 - - 9 2 

Copii adoptabili 
naţional 

111 

104 7 - - - - 

Copii adoptabili 
internaţional 

138 

121 6 - - 9 2 

 

Pentru cei 199 copii eligibili pentru adopţie s-au solicitat liste din RNA: 

- 46 copii au ajuns în familii (40 copii au fost încredințați în vederea adopției, 
pentru 2 copii s-a revocat încredințarea și pentru 8 copii s-a încuviințat direct 
adopția- copii aflați în plasament: 4 la familii de plasament și 4 la asistenți 
maternali profesioniști),  

- pentru 2 copii s-a depus în instanță dosarul cu propunerea încredințării în 
vederea adopției, 1 copil unei familii din Mureș și 1 copil unei persoane din 
județul Cluj, 

- pentru 1 copil s-a depus în instanță dosarul cu propunerea încuviințării în 
vederea adopției (1 copil aflat în plasament familial), 

- pentru alți 85 copii s-au identificat familii din alte județe, dar din diverse 
motive nu s-a inițiat procesul de potrivire practică, pentru 47 copii însă, 
familiile selectate nu au dorit continuarea procesului de potrivire cu aceştia, 
după prima vizită efectuată în mediul copiilor de viață, iar pentru ceilalți 
copii nu s-au identificat familii. 

 10 copii se află în proces de potrivire practică: 

- 4 copii cu 3 familii din județul Mureș, 2 copii frați adoptabili împreună 
vizualizați pe profilul copiilor greu adoptabili  

- 1 copil cu o familie din județul Cluj, 

- 1 copil cu o familie din județul Timiș, vizualizat pe profilul copiilor greu 
adoptabili  

- 2 copii cu o familie din județul Suceava, vizualizați pe profilul copiilor greu 
adoptabili   
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- 1 copil cu o persoană din județul Alba, vizualizată pe profilul copiilor greu 
adoptabili  

- 1 copil cu o persoană din București Sector 1, vizualizată pe profilul copiilor 
greu adoptabili  

 165 copii s-au aflat pe profilul copiilor greu adoptabili 

 17 copii din categoria copiilor greu adoptabili au fost selectați și vizitaţi de 
către familii din alte judeţe și au fost încredințați în vederea adopției, pentru 2 
copii frați adoptabili împreună de 5, respectiv 7 ani încredințați unei persoane 
din județul Brașov s-a revocat încredințarea, 

- 1 copil în vârstă de 3 ani unei familii din județul Constanța, 

- 2 copii frați adoptabili împreună în vârstă de 7 ani, respectiv 8 ani unei 
familii din județul Brașov 

-1 copil în vârstă de 8 ani unei familii din județul Ilfov,  

-1 copil în vârstă de 13 ani unei familii din Sector 3 București,  

-2 copii frați adoptabili împreună în vârstă de 12 ani, respectiv 11 ani 
unei familii din județul Cluj, 

- 2 copii frați adoptabili împreună în vârstă de 6 ani, respectiv 5 ani unei 
familii din județul Cluj,  

-1 copil în vârstă de 4 ani unei familii din Sector 4,  

-1 copil în vârstă de 5 ani unei familii din județul Brașov, 

-1 copil în vârstă de 2 ani, încadrat în grad de handicap grav unei familii 
din județul Brașov, 

-1 copil în vârstă de 2 ani unei persoane din județul Ilfov 

-1 copil în vârstă de 2 ani unei familii din județul Iași 

-1 copil în vârstă de 2 ani unei persoane din Sector 1 București 

- și pentru 1 copil în vârstă de 3 ani încadrat în grad de handicap mediu 
s-a depus dosarul pe rolul Tribunalului Mureș în vederea încredințării 
unei persoane din județul Cluj, cu termen în ianuarie 2020 

Dintre cei 249 de copii eligibili pentru adopţie: 

- pentru 99 copii (57 băieţi şi 42 fete) s-a primit Sentinţa Civilă definitivă şi 
irevocabilă cu propunerea deschiderii procedurii de adopţie în anul 2019 

Vârsta la data deschiderii procedurii adopției interne: cuprinsă între 1 an şi 
13 ani după cum urmează: 

0 - 2 ani:  23 copii 

3 - 6 ani:  32 copii 

7 - 13 ani:  44 copii 

- Stare de sănătate: 86 copii clinic sănătoşi, 13 copii încadrați în grad de 
handicap 

- 14  grupuri a câte 2 fraţi adoptabili împreună 

- 1 grup a câte 3 fraţi adoptabili împreună 

 102 copii au fost vizitați în mediul lor de viață și pentru 94 copii li s-au 
făcut/refăcut fișele sintetice, iar 109 copii li s-au făcut/refăcut profilele 
publice.  
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Încredinţare în vederea adopţiei: 

 Pentru 40 copii s-a dispus încredinţarea în vederea adopţiei la familii din 

judeţ (11 copii) şi alte judeţe (29 copii), pentru 2 copii frați adoptabili 

împreună de 5, respectiv 7 ani încredințați unei persoane din județul Brașov s-a 

revocat încredințarea. 

 

Repartizarea în funcţie de SEX 

52%

48%

băieţi: 21

fete: 19

 

 

VÂRSTA cuprinsă între 1 şi 13 ani 

 

1 1 1

10

26

6

4

2 2
5

1 an. 5 copii 2 ani: 10 copii 3 ani: 2 copii 4 ani: 6 copii

5 ani: 6 copii 6 ani: 4 copii 7 ani: 2 copii 8 ani: 2 copii

11 ani: 1 copil 12 ani: 1 copil 13 ani: 1 copil

 

Pentru alți 2 copii s-au depus pe rolul tribunalului dosarele cu propunerea 
încredințării în vederea adopției: 1 copil în vârstă de 1 an unei familii din județul 
Mureș și 1 copil în vârstă de 3 ani unei persoane din județul Cluj, copil încadrat în 
grad de handicap mediu. 

 
 
Încuviinţarea adopţiei: 

 Pentru 21 copii s-a dispus încuviinţarea adopţiei de către Tribunalul Mureş (8 

copii aflaţi în plasament la familii: 4 copii la familii de plasament şi 4 copii la 

asistenţi maternali profesionişti) 
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Repartizarea în funcţie de SEX 

38%

62%
băieţi: 8

fete: 13

 

VÂRSTA cuprinsă între 2 şi 11 ani 

 

3

3

1 1 1

7

32

2 ani: 7 copii 3 ani: 3 copii 4 ani: 2 copii 5 ani: 3 copii

6 ani: 3 copii 8 ani: 1 copil 10 ani: 1 copil 11 ani: 1 copil
 

 Pentru 1 copil s-a depus dosarul la Tribunalul Mureş cu propunerea încuviinţării 

adopţiei 

În anul 2019 au ieșit din sistemul de protecție Mureș 46 copii. 

Repartizarea în funcţie de SEX 

61%

39%

băieţi: 28

fete: 18

 

VÂRSTA cuprinsă între 1 şi 13 ani 

1 2 1 1

7
6

6

2
3

5

10

2

1 an: 5 copii 2 ani: 10 copii 3 ani: 2 copii 4 ani: 7 copii
5 ani: 6 copii 6 ani: 6 copii 7 ani: 2 copii 8 ani: 3 copii
10 ani: 1 copil 11 ani: 2 copii 12 ani: 1 copil 13 ani: 1 copil
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 27 copii au plecat la familii din alte județe 
 19 copii se află la familii din județul Mureș 
 15 copii au fost vizualizaţi pe profilul copiilor greu adoptabili 
   1 copil încadrat în grad de handicap grav a fost adoptat de către o familie 

din alt județ 

 

 

Postadopţie: 

 În evidenţa Serviciului Adopţii în anul 2019 a existat un număr de 66 copii aflaţi 

în perioada de monitorizare postadopţie, pentru care s-a urmărit evoluţia în 

familie, dintre acestea pentru 14 cazuri s-au întocmit rapoartele de închidere. 

 La finele anului 2019 avem 52 de copii care se află în monitorizare postadopţie. 

 

STATISTICĂ POSTADOPŢII 
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CRITERIU  U.M. 

Vârsta medie a copiilor adoptaţi aflaţi în monitorizare PA. 5 ani 

Vârsta medie a copiilor adoptaţi la data încredinţării 4 ani 

Fete 61,97 % 

Băieţi 38,03 % 

Vârsta medie a părinţilor adoptatori   

Soţ 42,6 ani 

Soţie 42,4 ani 

Număr ani de căsătorie 14,5 ani 

Timp de aşteptare (Atestat-încredinţare)                MEDIE 362,2 ZILE 

MINIM 80 ZILE 

MAXIM 1061 ZILE 

Studii părinţi adoptatori   

SS 47,2 % 

SM/SG 52,8 % 

Adopţie ASISTENŢĂ MATERNALĂ/ PLASAMENT FAMILIAL 39,22 % 

 

Alte activităţi desfăşurate de consilierul juridic: 

 fişe de informare a părintelui firesc, ca urmare a realizării activităţii de 
consiliere şi informare în vederea exprimării consimţământului la adopţie: 
64; 

 fişe de convorbire telefonică cu părinţii fireşti: 21; 

 rapoarte de consiliere şi informare a părinţilor fireşti/tutorelui anterior 
exprimării consimţământului la adopţie: 50; 

 rapoarte cu privire la îndeplinirea demersurilor pentru găsirea părinţilor 
fireşti: 76; 

 solicitări de informare şi consiliere a părinţilor fireşti adresate altor judeţe: 
17; 

 consilieri şi informări ale părinţilor fireşti la cererea altor judeţe: 8; 

 diverse cereri de chemare în judecată (spre exemplu: puncte de vedere la 
solicitarea altor judeţe; îndreptare eroare materială; etc): 16; 

 cereri de legalizare a tuturor hotărârilor judecătoreşti cu obiect adopţie: 
123; 

 referate privind rezultatele verificării dosarelor ca familie/persoană aptă să 
adopte un copil şi întocmit adrese care le aduc la cunoştinţa acestora 
rezultatele verificării: 41; 

 consilieri si informări ale copiilor peste 10 ani: 19; 

 adrese către alte Servicii din cadrul DGASPC Mureş și alte adrese (spre 
exemplu către autorităţi publice, instanţe ori părinţi biologici): 152; 
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 aplicarea de vize juridice pe dispoziţiile de eliberare /retragere a 
atestatului de persoană /familie aptă să adopte, după verificarea acestora: 
33; 

Numărul de dosare aferente procedurii adopţiei interne este următorul: 

 cereri de deschidere a procedurii adopţie interne depuse: 82; 

 cereri de încredinţare în vedere adopţiei interne depuse: 37; 

 cereri de încuviinţare a adopţie interne depuse: 20; 

 apeluri: 3; 
 

Evenimente: 

În data de 31.05.2019 Serviciul Adopţii şi Postadopţii a celebrat „Ziua copilului 
adoptat” într-un cadru festiv organizat la Platoul Corneşti din Tg.Mureş în 
intervalul orar: 14,30 – 20,00. La sărbătoare au fost invitate să participe: 104 
familii, numărul copiilor fiind de 147, la eveniment au confirmat participarea un 
număr de 71 copii, dintre care 30 se aflau în monitorizare postadopţie, iar restul au 
fost adoptați cu ani în urma, însă şi-au exprimat dorinţa de a participa la această 
întâlnire. Prezenţa şi implicit participarea fiecărui copil la această sărbătoare a 
fost marcată de înmânarea unei „diplome – Ziua Copilului La Mulţi Ani” însoţită de 
un mic cadou (dulciuri şi rechizite: culori, cărţi de colorat pentru cei mai mici, iar 
pentru cei mari articole pentru pictat).  

 
A avut loc o campanie de recrutare pentru familiile/ persoanele care doresc să 
adopte prin conferinţa de presă organizată în data de 09.03.2019. 

 



 

Situaţie  comparativă 

 

Nr. 

crt. ACŢIUNI 
ANUL 
2005 

ANUL 
2006 

ANUL 
2007 

ANUL 
2008 

ANUL 
2009 

ANUL 
2010 

ANUL 
2011 

ANUL 
2012 

ANUL 
2013 

ANUL 
2014 

ANUL 
2015 

ANUL 
2016 

ANUL 
2017 

ANUL 
2018 

 

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

31 51 25 25 24 24 31 35 42 39 33 28 33 26 42 

2. 

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

19 21 17 21 15 22 31 25 31 38 35 22 29 34 33 

- din mediul urban 16 16 17 18 9 18 27 21 22 30 25 18 16 23 17 

- din mediul rural 3 5 - 3 6 4 4 4 9 8 10 4 13 11 16 

3. 
Vârsta persoanei 
adoptatoare / ani 

25 - 
57 

25 - 
57 

25 - 
64 

29 - 
55 

34 - 
78 

27 -  
55 

28 - 
55 

29 - 
53 

25 - 
56 

30 - 
59 

31 - 
61 

30 - 
47 

27 - 
57 

28 - 
67 

30 - 58 

4. 

Încuviinţări în 
vederea adopţiei / 
copii + nr. copii 
ajunşi la persoane/ 

familii adoptive* 

6 21 14 7 8 14 13 19* 25* 32* 30* 
19 + 
10* 

40 
28 + 
11* 

21 + 
25* 

5 . 
Cazuri monitorizate 
postadopţie /  copii 

41 70 52 33 23 50 41 41 55 47 56 61 56 76 66 

 

 



 

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

 

La data de 31 decembrie 2019 avem în evidenţă un număr de 531 copii/ tineri, 
dintre care: 

- aflaţi în plasament familial la rude până la gradul IV inclusiv  354 copii, 
din care 1 copil provine din alt judeţ; 

- aflaţi în plasament la alte persoane/familii    163 copii, 
din care 8 copii proveniţi din alte judeţe; 

- plasament în regim de urgenţă la alte persoane/familii     2 copii. 

- plasament în regim de urgenţă la rude       12 copii. 

594
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0
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1

539
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2

507

174

1

461
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7
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3
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1
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2
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2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

plasament în
regim de urgenţă
la rude: 12 copii

plasament în
regim de urgenţă
la familii/
persoane: 2 copii

copii plasaţi la alte
persoane/ familii:
163 copii

copii plasaţi la
rude până la gr.IV:
354 copii

 

În cursul anului 2019 s-au înregistrat următoarele mişcări: 

 INTRĂRI: 72 copii, astfel: 

- s-a stabilit măsura specială de protecţie plasament la rude până la gradul 

IV pentru 34 copii; 

- s-a stabilit măsura specială de protecţie plasament la alte persoane/ 

familii pentru 24 copii; 

- pentru 2 copii s-a stabilit plasament în regim de urgenţă la alte persoane/ 

familii, iar pentru 12 copii plasament în regim de urgenţă la rude. 

 

 IEŞIRI: 98 copii/ tineri (29 minori + 69 majori), astfel: 

- s-a încetat măsura specială de protecţie la rude până la gradul IV şi/sau 

alte persoane/ familii în cazul a 82 de copii/tineri, după cum urmează: 

 reintegrare în familia naturală:        6 copii 

 efectul legii, împlinirea vârstei de 18 – 26 ani:    69 tineri, 

 încuvinţarea adopţiei:         6 copii, 

 tutelă:           1 copil 
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- s-a înlocuit măsura specială de protecţie de la rude până la gradul IV şi/sau 

alte persoane/ familii la alte servicii sociale de protecţie din judeţ în cazul 

a 16 copii, astfel: 

 plasament la un CTF OPA:     2 copii, 

 plasament la un CTF DGASPC Ms:    4 copii, 

 înlocuire plasament de la rude la alte familii:  1 copil, 

 plasament în regim de urgenţă la AMP:   1 copil, 

 plasament în regim de urgenţă la un CTF:   4 copii, 

 plasament în regim de urgenţă la CPRU:   4 copii. 

Categoria de familii unde se aflau copiii/ tinerii pentru care s-a încetat 

plasamentul: 38 încetări s-au realizat de la rude, 60 încetări s-au realizat de la 

alte familii. 

Pe parcursul anului 2019 personalul serviciului a efectuat demersuri de reevaluare 

a măsurii de protecţie pentru un număr de 293 de copii/tineri, demersuri care au 

fost finalizate pentru 187 copii/tineri. 

S-au efectuat un număr de 48 referate cu următoarele propuneri:  

- Acord efectuare paşaport  

- Acord plecare străinătate  

- Acord efectuare carte de identitate  

- Acord excursie 

- Acord deschidere cont 

S-au transmis 1.242 adrese, din care: 

- 417 adrese către primării pentru reevaluare situație familie de 
plasament. 

- 343 adrese către primării pentru reevaluare situație părinți. 

- 218 adrese către IPJ Mureș pentru identificare 

- 216 adrese către DJEP pentru indentificare domicilii 

- 7 adrese -  invitații 

- 31 notificări ale părinților 

S-au continuat demersurile în vederea carificării situaţiei beneficiarilor cu părinţi 
decedaţi. 

S-a colaborat cu AJPIS Mureș, fiind transmise lunar de persoana responsabilă 
situaţia intrărilor şi ieşirilor din cadrul serviciului precum şi situaţia monitorizărilor 
efectuate de personalul serviciului in vederea respectării prevederilor OU 
nr.65/2914. 

Referitor la Planul individualizat de protecţie pentru copii/tinerii pentru care a 
fost reevaluată măsura de protecţie, acesta a fost structurat conform Ordinului 
286/2006 şi elaborat astfel încât obiectivele formulate să ţină cont de nevoile 
copilului. 

S-au efectuat deplasări în teren în vederea monitorizării situaţiei copiilor în 
familiile de plasament pentru respectarea art.3 din Ordonanţa de Ugenţă 
nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  
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O realizare deosebită a fost întocmirea unui număr de 501 de rapoarte de 
monitorizare a beneficiarilor în anul 2019, acestea fiind comunicate la AJPIS Mureș 
în vederea respectării prevederilor OU nr.65/2914. 

S-au efectuat deplasări în teren în vederea obţinerii acordului părinţilor în vederea 
deplasării minorilor în străinătate. 

Referitor la reevaluarea situaţiei tuturor beneficiarilor conform prevederilor legale, 
aceasta nu se poate realiza în termenele prevăzute de legislaţie (trimestrial) 
datorită numărului mic de personal din cadrul serviciului (3 inspectori) raportat la 
numărul de cazuri/serviciu. 

 

 

 

I.8. Managementul  de  caz  al  copilului 

 

În urma centralizării datelor trimestriale raportate de către managerii/ 

responsabilii de caz din cadrul Serviciului management de caz al copilului, rezultă 

următoarele: 

La nivelul serviciului în cursul anului 2019 au intrat 517 sesizări/ solicitări (cazuri), 

iar cu cele 141 cazuri rămase în lucru din anul precedent, în evidenţa serviciului 

figurau 658 sesizări/ solicitări. 

Pe parcursul anului au fost soluţionate 351 de cazuri, astfel: 

 sesizări spitale: 52 

 diferite corespondenţe: 107 

 solicitări instituire plasament: 151 

 participare la diferite întâlniri tematice: 15 

 monitorizarea divorţurilor dispuse de instanţă: 8 

 instituire plasament în regim de urgență; 3 

 consilierea familiilor ai căror copii au săvârşit fapte penale: 54 

 evaluare garanţii morale: 18 

 diverse: 18 

 însoţire executor judecătoresc: 3 

 evaluare familii de plasament: 28 

 participare la audieri minori la sediul IPJ: 72 

 semnalări situaţie de risc minori: 3 

 solicitare ajutor material: 2 

 vizită fundaţii/ asociaţii: 13 

 participare la semnare proces verbal identitate declarată mamă: 6 
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 adopţie: 1 

 consiliere minori dispusă de instanță: 7 

Din cele 658 sesizări au rămas active la finele anului un număr de 93 cazuri. 

La nivelul serviciului au fost realizate 148 reevaluări a măsurii de protecţie pentru 

copiii/ tinerii ocrotiţi în servicii rezidenţiale OPA, din care 122 reevaluări au fost 

efectuate de 3 manageri/responsabili de caz din cadrul DGASPC Mureş, iar 26 de 

către 3 manageri de caz de la nivelul furnizorilor privaţi de servicii sociale. 

 

 

I.9.  Centrul  maternal  MATERNA 

 

In anul 2019 echipa pluridisciplinară a Centrului Maternal „Materna” şi-a continuat 

activitatea respectând legislaţia în vigoare şi urmărind îndeplinirea misiunii proprii.  

Pe parcursul anului au beneficiat de serviciile Centrului un număr total de 66 

beneficiari (28 mame cu 38 copii). 

La data de 01.01.2019 în centru erau găzduiţi: 9 mame cu 14 copii, dintre care: 5 

mame majore, 4 mame minore. 

La data de 31.12.2019 în centru erau găzduiţi: 10 mame cu 11 copii, dintre care: 

5 mame majore, 5 mame minore. 

Pe parcursul anului s-au efectuat următoarele cuprinderi: 

- 14 mame majore  cu  21 copii 

-   1 minoră 

-   2 mame minore 

Provenienţa cazurilor incluse: 

- 16 cazuri din familia conjugală 

-   7 cazuri din familia naturală 

-   5 cazuri DGASPC Mureș 

În anul 2019 au născut pe perioada rezidenţei în Centrul Maternal 

- 2 minore 2 copii 

Reintegrarea cuplurilor s-a realizat astfel: 

- 17 mame majore cu 16 copii în familia conjugală 

-   9 cazuri de copii la AMP 

Activităţi derulate: 
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În anul 2019 echipa de specialişti de la nivelul Centrului Maternal „Materna” şi-a 

structurat activitatea urmărind în ansamblu îndeplinirea obiectivelor psiho-sociale, 

medicale şi instructiv-educative pentru mame şi copii, după cum urmează: 

 Oferirea de adăpost şi cazarmament, precum şi servicii psihologice, 

sociale, educative şi medicale unui număr total de 66 beneficiari. 

 Instrumentarea dosarelor din punct de vedere socio-psiho-medical şi 

educativ, luând în considerare particularităţile fiecărui caz în parte. 

 Consilierea şi educarea mamelor, care a vizat în principal echilibrarea 

stării emoţionale, prin îmbunătăţirea încrederii în potenţialul propriu, 

precum şi dobândirea de noi abilităţi necesare creşterii şi îngrijirii 

responsabile a copiilor lor. 

 Întocmirea de rapoarte psihologice, efectuarea consilierii individuale şi 

consilierii de grup. S-au întocmit PIP-uri, PIS-uri, adrese minore gravide. 

S-au organizat activităţi pentru promovarea imaginii Centrului. S-au 

realizat înscrierea la medicul de familie a beneficiarilor. S-au întocmit 

adrese la diferite instituţii: Primării, Spitale şi Poliţie, Dispoziţii de 

cuprindere, Rapoarte situaţie, Rapoarte detaliate/ reevaluare, PPI pentru 

rezidente majore, PIP pentru rezidente minore, Rapoarte de externare, 

Dispoziţii de externare. Obţinere alocaţie de stat şi a îndemnizaţiei pentru 

creşterea copilului pentru mamă elevă. 

 

 

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 2019 în cadrul Serviciului de Intervenţie în Regim de Urgenţă s-au 

înregistrat un număr de 1.032 sesizări, din care: 

- 484 pe telefonul copilului (de la profesionişti: 358, de la persoane fizice: 

125, de la copii: 1), 

- 548 sesizări scrise (de la profesionişti: 459, de la persoane fizice: 89). 

 

Toate cazurile semnalate au fost confirmate. 

 

Cele 1.032 cazuri confirmate au următoarele caracteristici: 
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Mediul de provenienţă a cazurilor

621; 60%
411; 40%

urban: 411 copii

rural: 621 copii

 

 

Distribuţia cazurilor pe sexe

508; 49%

524; 51%

masculin: 508 cazuri

feminin: 524 cazuri

 

 

Obiectul sesizării

16; 2%

25; 2%
17; 2%

6; 1%

968; 93%

neglijare: 968 cazuri abuz fizic: 6 cazuri

abuz sexual: 17 cazuri exploatare prin muncă: 25 cazuri

exploatare prin cerşetorie: 16 cazuri

 

 

Din cele 1.032 de cazuri: 

   - 1.006 s-au produs în familie 

   - 2  locuri publice; 

   - 1 locuința abuzatorului; 

   - 23 companii. 

Din cele 1.032 de cazuri, 508 sunt de sex masculin, 524 feminin. 



RAPORT  ANUAL – 2019  DGASPC  MUREŞ 
B.A.Cs/B.A.Cs 

41 

Grupa de vârstă se prezintă astfel: 

- sub 1 an:    50 

- 1-2 ani:  120 

- 3-6 ani:  223 

- 7-9 ani:  155 

- 10- 13 ani:  227 

- 14- 17 ani:  254 

- peste 18 ani:      3 

Modul de soluţionare a cazurilor semnalate de specialiştii Compartimentului 

Telefonul Copilului şi Echipa Mobilă : 

- Număr copii rămaşi în familie (cu servicii oferite): 961, din care: 

- cu abuz fizic: 6 

- cu abuz sexual: 15 

- cu neglijare: 901 

- cu exploatare prin muncă: 25 

- cu exploatare pentru comitere infracţiune – cerşetorie: 14 

- Număr copii pentru care directorul DGASPC a dispus plasamentul în regim 

de urgenţă (şi servicii conform PIP): 71, din care: 

- Abuz sexual: 2 cazuri 

- Neglijare: 67 cazuri 

- Cerșetorie: 2 cazuri 

- Număr de cazuri pentru care s-a iniţiat urmărirea penală a agresorului: 31, 

din care: 

- abuz fizic: 6 

- abuz sexual: 17 

- exploatare prin muncă: 6 

- cerșetorie: 2 

Număr cazuri închise la data de 31.12.2019: 1.032. 

 

Pe parcursul anului 2019, ANPDCA, persoane fizice, precum şi Ambasada României 
din Ungaria, respectiv Italia au semnalat un număr total de 13 cazuri constituind 
repatrieri, astfel: 

 1 caz   – Italia (Ambasada României în Italia); 
 7 cazuri  – Ungaria (1 caz ANPDCA; 4 cazuri persoana fizică; 2 

cazuri Ambasada României în Ungaria) 
 4 cazuri  – Germania (ANPDCA) 
 1 caz   – Serbia (ANPDCA) 



RAPORT  ANUAL – 2019  DGASPC  MUREŞ 
B.A.Cs/B.A.Cs 

42 

Cazurile de copii cetăţeni români aflaţi pe teritoriul altor state pentru care a fost 
sesizată DGASPC Mureş prezintă următoarele caracteristici: 

Mediul de provenienţă a cazurilor

6; 46%
7; 54% urban: 7 copii

rural: 6 copii

 
 

Distribuţia cazurilor pe sexe

9; 69%
4; 31%

masculin: 9 cazuri

feminin: 4 cazuri

 
 

Distribuţia cazurilor pe categorii de vârstă

2; 15%

1; 8%

2; 15%2; 15%

2; 15%

4; 32%

sub 1 an: 4 cazuri 1 - 2 ani: 2 cazuri 3 - 6 ani: 2 cazuri

7 - 9 ani: 1 caz 10 - 13 ani: 2 cazuri 14 - 17 ani: 2 cazuri

 

 

Finalitate cazuri

11; 85%

2; 15%

repatriaţi ca minori neînsoţiți: 2 copii

rămași cu măsură de protecție pe teritoriul altor state: 11 copii
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La începutul anului 2019 în serviciul rezidenţial din cadrul Serviciului de 

Intervenţie în Regim de Urgenţă se aflau un număr de 19 copii. 

Pe parcursul anului în Centrul de Primire în Regim de Urgenţă au intrat un număr 

de 28 copii şi au ieşit un număr de 21 copii, la finele anului 2019 în cadrul 

CPRU fiind îngrijiţi 26 copii. 

Ieşind din Centru un număr de 21 copii/ tineri, modul de soluţionare a 

cazurilor se prezintă astfel: 

 

Finalitatea cazurilor cuprinse în Centrul de Primire în Regim de Urgenţă

26; 56%

1; 2%

1; 2%

1; 2% 1; 2%
3; 6%

8; 17%

4; 9%

1; 2%

1; 2%

efectul legii: 1 tânăr
Înlocuire plasament la Centrul Materna: 1 minoră
plasament la AMP: 1 copil
plasament CTF Sîncraiu de Mureş: 3 copii
plasament CTF Reghin: 8 copii
plasament CTF judeţ. 4 copii
plasament CTF OPA: 1 copil
plasament CTF OPA alt județ: 1 copil
plasament SR alt județ: 1 caz
rămaşi în CPRU: 26 beneficiari
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I.11.  Situaţia  copiilor  din  sistemul  judeţean  de  protecţie 

 

Număr copii în sistem: 1.557 la data de 31.12.2019 

 

100; 6%
6; 0%

262; 17%

197; 13%
26; 2% 16; 1%

366; 23%

165; 11%

420; 27%

plasament la rude gr.IV: 366 copii
plasament la alte familii: 165 copii
plasament la AMP: 419 + 1 la AMP OPA
plasament la SR medico-social: 6 copii
plasament SR copii cu dizabilităţi: 100 copii
plasament CTF DGASPC: 262 copii
plasament CTF OPA: 197 copii
plasament regim de urgenţă CPRU: 26 copii
cuprinşi în Centrul Maternal: 11 copii + 5 mame minore

 

 

 

Având în vedere numărul de copii aflaţi în sistem la data de 31.12.2019 (1.557), 

respectiv cazurile închise pe parcursul anului - în număr de 240, total beneficiari 

ai serviciilor de zi/ ambulatoriu/ la domiciliu – 80, număr sesizări/ solicitări 

intrate la Management de Caz Copii (517)/ Telefonul Copilului (1.032) şi Serviciul 

de Evaluare Complexă al Copilului (1.090), 13 cazuri repatriei, 66 beneficiari de 

servicii în cadrul Centrului Maternal, reevaluările de măsură de protecţie în număr 

de 1.071, cazuri în curs de reevaluare – 220, reînnoirile de atestat AMP – 72, 

atestare AMP – 12, informare 41 potenţiali părinţi adoptivi pentru atestare, 

atestări ca familii apte să adopte – 33, încuviinţări în vederea adopţiei – 46, cazuri 

postadopţii – 66, în cursul anului 2019 am avut un număr de 6.156 beneficiari 

direcţi ai sistemului de protecţie a drepturilor copilului. 
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I.12.  Activitatea  Comisiei  pentru  Protecţia  Copilului 

 

Total ŞEDINŢE ALE COMISIEI:       35 

Total CAZURI sociale DISCUTATE:    286 

Total HOTĂRÂRI EMISE:       1.355, astfel: 

Total HOTĂRÂRI EMISE de încadrare în grad de handicap:  1.075 

Total HOTĂRÂRI EMISE pe cazuri sociale:        280, din care: 

  A. 

- Plasamente la familii/persoane:    10 

- Plasamente în servicii rezidenţiale:      3 

- Înlocuirea plasamentului:       4 

- Încetare plasament:      88 

  B. 

- Atestări AMP:       14 

- Reînnoirea atestatului:     68 

- Modificare atestat de AMP:       2 

- Reînnoire și modificare atestat AMP:     2 

  C. 

- Hotărâri de menţinere plasament:    84 

- Hotărâri îndreptare eroare materială:     1 

- Modificare hotărâre:        1 

- Hotărâre eliberare aviz favorabil:     1 

- Hotărâre constatare încetare plasament:    1 

- Hotărâre stabilire contribuție întreținere minor:   1 

  D. 

- Situaţii trimestriale:        5 

- Diverse cazuri fără emitere de Hotărâre:     6 (soluţionare 

nefavorabilă stabilire plasament, amânare caz încetare plasament) 
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I.13.  Activitatea  de  Evaluare  Complexă  a  Copilului 

 

Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate un număr de 1.090 solicitări de 

evaluare/ reevaluare a încadrării în grad de handicap. Unii copii au avut certificate 

cu valabilitate de 6 luni, respectiv s-a solicitat şi s-a efectuat reevaluarea de mai 

multe ori în cursul aceluiaşi an pentru acelaşi copii. 

 

A. Situaţia EVALUĂRILOR/ REEVALUĂRILOR şi a CERTIFICATELOR emise: 

 Număr evaluări/ reevaluări efectuate de către SEC: 1.090, din care: 

 739 cazuri neuropsihice; 

 351 cazuri somatice. 

 Număr certificate de încadrare emise de către CPC:  1.075 

 Număr hotărâri de neîncadrare emise:           9 

 Număr certificate expirate/ neprelungite în anul 2019:        91. 

 

B. Situaţia COPIILOR cu certificat de încadrare în grad de handicap: 

 Număr de copii cu certificate de încadrare valabile la 31.12.2019: 

1.752. 

 

 

Total copii cu 
grad de 

handicap emis 
în 2019 

Cazuri noi Reevaluări 
Copii care au 
împlinit 18 ani 

în 2019 

Certificate 
valabile în 
decembrie 

2019 

Grad Grav 607 112 495 3 1.076 

Grad Accentuat 157 48 109 1 252 

Grad Mediu 280 117 163 2 392 

Grad Uşor 31 19 12 1 32 

Total 1.075 281 794 7 1.752 
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Distribuţia după provenienţă a cauzisticii (toate cazurile instrumentate pentru care 

s-a aprobat încadrare în grad de handicap: 1.075 copii) 

10; 1%

924; 86%

23; 2%

44; 4%

71; 7%3; 0%

familia naturală: 924 copii familia lărgită/ rude: 23 copii

alte familii/ persoane: 10 copii asistent maternal profesionist: 44 copii

SR/ SRD DGASPC: 71 copii SR OPA: 3 copii

 

 
 

C. Situaţia certificatelor de încadrare în grad de handicap emise în 2017 - 2018, 

pentru care nu s-a solicitat reevaluarea încadrării în 2019 (certificate 

expirate): 91, din care 22 copii, posesori ai acestor certificate, au împlinit 

vârsta de 18 ani în cursul anului 2019. 

 

D. Alte activităţi: 

- Evaluări la domiciliul copiilor netransportabili din familie sau din unităţi 

ale DGASPC (CRCDN Tg. Mureş şi Ceuaşu de Cîmpie, CSCDN Sighişoara, 

CPRU). 

- Participare la întruniri organizate de asociaţiile de părinţi, ONG-uri, Centre 

Şcolare, Case de tip familial, ISJ, DSP, AJPIS. 

- Colaborarea cu CJRAE în ceea ce priveşte orientarea şcolară şi 

profesională a copiilor încadraţi într-un grad de handicap. 

- Participare la activităţi comune cu alte servicii ale DGASPC Mureş 

(deplasări de monitorizare a cazurilor comune) 

- Activităţi de formare/ perfecţionare profesională a AMP. 
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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. Echipa mobilă s-a înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.103 din 29.07.2011 în structura DGASPC Mureş şi a funcţionat ca un 

compartiment în subordinea Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului până la 

data de 04.10.2018, moment la care a trecut în subordinea Serviciului Social pentru 

Copii cu Dizabilități în urma reorganizării aprobate conform Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.104 din 30.08.2018. 

Componenţa echipei mobile: 

Nr. 
crt. 

Componenţa echipei mobile la 

data de 01.01.2019 

Componenţa echipei mobile la 

data de 31.12.2019 

Specialitate Observaţii Specialitate Observaţii 

1 Coordonator  Ocupat SSCD: V.L Coordonator  Ocupat SSCD: V.L 

2 Psihopedagog B.E + B.M + S.E Psihopedagog B.E + B.M + S.E 

3 Kinetoterapeut M.E + M.L Kinetoterapeut M.E + M.L 

4 Psiholog D.I + C.I + M.C Psiholog D.I + C.I + M.C 

5 Asistent social C.A Asistent social C.A 

6 
Pedagog de 
recuperare 

D.M + I.K + O.S 
Pedagog de 
recuperare 

- 

7 Logoped P.M Logoped P.M 

 

BENEFICIARI  EMRCD 

Beneficiari la 01.01.2019 15 

Beneficiari la 31.12.2019 24 

TOTAL beneficiari pentru care s-au acordat servicii în 2019 24 

 

Serviciile prin EMRCD se acordă beneficiarilor pe o perioadă de 6 luni de zile în 

baza Dispoziţiei emise de conducerea DGASPC Mureş. 

Grupa de vârstă a celor 24  copii cu servicii

6; 25%

7; 29%

11; 46%

3 - 6 ani: 7 copii

7 - 9 ani: 6 copii

10 - 13 ani: 11 copii
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Nr. 

crt. 

Tip serviciu acordat în cursul anului 2019 

pentru 24 beneficiari 

Nr. total 

intervenţii 

1.  servicii de recuperare kinetoterapeutică 84 

2.  servicii de asistenţă psihopedagogică 232 

3.  servicii de consiliere psihologică 190 

4.  servicii de asistenţă socială 18 

5.  servicii de intervenţie logopedică 36 

TOTAL  INTERVENŢII 560 

 

 

 

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 

 
În cadrul Compartimentului Management de Caz pentru Adulţi cu Dizabilităţi au 

fost înregistrate în anul 2019, 149 de cereri din partea persoanelor cu handicap 

sau a reprezentanţilor acestora pentru admiterea într-unul din centrele 

rezidenţiale aflate în structura direcţiei. 
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Pe parcursul anului au fost efectuate 66 de admiteri (8 cu dispoziţii de admitere şi 

58 cu Hotărâri de admitere emise de către Comisia de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap), după cum urmează:  

Nr. 

Crt. 

Nume 

centru Ia
n
 

F
e
b
. 

M
a
r.

 

A
p
r.

 

M
a
i 

Iu
n
. 

Iu
l.

 

A
u
g
. 

S
e
p
t.

 

O
c
t.

 

N
o
i.

 

D
e
c
. Total 

1. 
CIA Lunca 
Mureşului  

- - - - - - - - - - - - 0 

2. 
CIA 
Glodeni 

4 - - 1 3 - 1 - 2 3 - 2 16 

3. 
CIA 
Căpuşu de 
Câmpie 

2 - 1 - - - - 2 - - 2 - 7 

 
CAbr 
Căpuşu de 
Câmpie 

- - - 1 - - - - - - - - 1 

 
LP Căpuşu 
de Câmpie 

- - - - - - - - - - - - 0 

4. 
CIA 
Reghin 

- 1 1 - - 1 - - 1 4 2 - 10 

5. 
CIA 
Sighişoara 

1 - - 1 1 - - - 5 2 - 2 12 

6. 
CRRN 
Călugăreni 

2 3 1 - - 1 - 1 1 - - 1 10 

7. 
CRRN 
Reghin 

- - - - - - - - - - - - 0 

8. 
CRRN 
Brânco. 

- - 1 - - 1 - - - - - - 2 

9. 
CRRN 
Luduş 

- - - 1 1 - 1 1 - - - - 4 

10 
CRRN 
Ceuaşu de 
Câmpie 

1 1 - - - 1 - - - - - 1 4 

TOTAL 10 5 4 4 5 4 2 4 9 9 4 6 66 

 

Cele 66 cereri de admitere au fost aprobate din următorii ani din care au fost 
depuse: 

- 48 din anul 2019 

- 16 din anul 2018 

-   1 din anul 2017 

-   1 din anul 2014 

Pe parcursul anului 2019 s-au emis 13 dispoziţii de înlocuire a unei măsuri de 

protecție (admitere) și 18 dispoziţii de încetare a unei măsuri de protecție. 
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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, la sfârşitul anului 2018, există următoarele servicii 

rezidenţiale destinate persoanelor adulte: 

- Centre de Îngrijire şi Asistenţă la: 
- Lunca Mureşului, 
- Reghin, 
- Glodeni (2 locaţii), 
- Căpuşu de Cîmpie, 
- Sighişoara. 

- Centre de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrice la: 
- Brâncoveneşti, 
- Călugăreni, 
- Reghin, 
- Luduş – fără personalitate juridică în subordinea DGASPC Mureş, 

- Ceuaşu de Cîmpie - fără personalitate juridică în subordinea DGASPC (3 

locaţii). 

- Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională la: 
- Căpuşu de Cîmpie, 

- Locuinţă Protejată la: 

- Căpuşu de Cîmpie 

- Cămin pentru Persoane Vârstnice la: 

- Ideciu de Jos – în baza Hotărârii CJM nr.127/2016 

a) Situaţia comparativă a persoanelor asistate în centrele rezidenţiale din 

judeţ, datele se referă la numărul de beneficiari la data de 31 decembrie: 

Serviciul 
rezidenţ

ial 
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2
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2
0
0
7

 

2
0
0
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CIA 
Sighişoara 

41 40 42 44 47 45 45 46 47 47 46 50 50 51 

CIA Reghin 44 48 55 58 35 30 29 47 47 49 64 77 52 90 

CIA “Casa 
Speranţei” 

Reghin 
- - - - 31 38 40 30 29 28 30 30 30 - 

CIA Lunca 
Mureşului 

61 72 79 88 98 99 101 100 101 113 129 124 132 121 

CIA 
Glodeni 
nr.369 

68 69 67 98 72 70 72 70 66 71 72 79 101 105 



RAPORT  ANUAL – 2019  DGASPC  MUREŞ 
B.A.Cs/B.A.Cs 

52 

CIA Căpuşu 
de Cîmpie 

31 29 40 47 50 48 50 50 50 50 48 46 67 64 

CRRN 
Călugăreni 

247 246 250 252 210 195 200 204 206 214 203 198 263 257 

CRRN 
„Sf.Iosif” 

Călugăreni 
- - - - 50 50 50 50 50 50 45 50 - - 

CRRN 
Brâncoven

eşti 
283 298 298 299 209 210 210 257 250 253 253 253 236 289 

CRRN 
„Sf.Ana” 

Brâncovene
şti 

- - - - 100 100 100 50 50 50 50 50 50 - 

CRRN 
Reghin 

50 50 50 50 50 50 50 49 45 25 - - - - 

CRRN 
Luduş 

97 105 105 105 106 90 - - - - - - - - 

CRRN 
Ceuaşu de 

Cîmpie 
nr.43 

9 9 9 - - - - - - - - - - - 

CRRN 
Ceuaşu de 

Cîmpie 
nr.215 

10 10 10 - - - - - - - - - - - 

CRRN 
Ceuaşu de 

Cîmpie 
nr.185 

10 10 - - - - - - - - - - - - 

(CITO 
Glodeni) 

CIA 
Glodeni 
nr.210/A 

30 30 30 - 30 30 29 30 30 29 30 29 - - 

CITO 
Căpuşu de 

Cîmpie 
20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 21 22 - - 

LP Căpuşu 
de Cîmpie 

10 9 10 10 9 10 10 11 10 10 10 8 - - 

CPV Ideciu 
de Jos 

67 64 65 63           

TOTAL 
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b) Distribuţia pe sexe a beneficiarilor (31 decembrie 2019): 

 

Centrul rezidenţial Feminin Masculin Total rezidenţi 

CIA Sighişoara 25 16 41 

CIA Reghin 23 21 44 

CIA Lunca Mureşului 21 40 61 

CIA Glodeni 369 68 - 68 

CIA Glodeni 210/A 30 - 30 

CIA Căpuşu de Cîmpie 12 19 31 

CRRN Călugăreni - 247 247 

CRRN Brâncoveneşti 224 59 283 

CRRN Reghin 19 31 50 

CRRN Luduş 50 47 97 

CRRN Ceuaşu de Cîmpie nr.43 - 9 9 

CRRN Ceuaşu de Cîmpie nr.215 - 10 10 

CRRN Ceuaşu de Cîmpie nr.185 10 - 10 

CITO Căpuşu de Cîmpie 7 13 20 

LP Căpuşu de Cîmpie 8 2 10 

CPV Ideciu de Jos 26 41 67 

Total: 523 555 1.078 

 

c) 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. 
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II.3.  Drepturile  persoanelor  cu  handicap 
 
La nivelul Serviciului de Evidenţă, Plată şi Beneficii de Asistență  Socială, pe anul 

2019, conform bazei de date, s-a identificat un număr de 19.462 persoane cu 
handicap beneficiare de prestaţii sociale conform Legii nr.448/2006, dintre care 

1.539 copii și 17.923 adulţi. 

S-au înregistrat un număr de 3.293 cazuri noi intrate în plată, din care 397 copii 

şi 2.896 adulţi. 

S-au prelungit 2.786 dosare de beneficiari de prestaţii, din care 562 dosare de 

copii şi 2.224 dosare de adulţi.  

S-au soluționat 1.790 decese ale beneficiarilor de prestaţii sociale, din care 10 
copii şi 1.780 adulţi. 

Un număr de 26 solicitări de eliberare Adeverinţe pentru acordarea de credite 
bancare au fost înregistrate și eliberate. 

S-au semnalat 91 cazuri de debite care au fost depistate și trimise la AJPIS. S-au 
recuperat în totalitate sumele necuvenite de la 28 persoane, de la 7 persoane 
este în curs de recuperare, iar de la 5 persoane debitele au fost preluate de către 
ANAF. 

Un număr de 43 dosare, din care 5 dosare copii și 38 adulţi au fost transferate 
din județul Mureş către alte judeţe. 

Pe anul 2019 s-au efectuat 29 transferuri de dosare din alte judeţe către DGASPC 
Mureş. 

De asemenea, s-au eliberat 141 adeverinţe solicitate de către persoanele cu 
handicap / reprezentanţii legali ai acestora pentru evidenţierea drepturilor 
băneşti. 

Prin Poşta Română au fost expediate 5.038 certificate de încadrare în grad de 
handicap. 

S-au eliberat un număr de 59 carduri europene. 

Pe anul 2019 s-au eliberat în total 1.643 acorduri către Primăriile din județul 
Mureş, astfel: 

- 1.406 acorduri pentru ADULŢI, din care: 

o  1.125 au optat pentru îndemnizaţie de însoţitor şi 

o 281 au optat pentru asistent personal. 

- 237 acorduri pentru COPII, din care: 

o 134 fiind pentru îndemnizaţie de însoţitor şi 

o 103 pentru angajarea unui asistent personal. 

Pe anul 2019 s-au eliberat 38.615 bilete pentru CFR. 3.566 de persoane au 

beneficiat de bilete de călătorie, din care 1.183 persoane încadrate în grad de 

handicap grav şi 2.383 persoane încadrate în grad de handicap accentuat. 
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S-au eliberat 1.422 legitimaţii de transport urban şi 1.219 Rovinete, care au 
fost solicitate și primite de la DRDP Braşov și apoi distribuite persoanelor cu 
handicap, însoțitorilor sau asistenților personali. 

Lunar s-au trimis adrese către primăriile Tg-Mureş, Sighişoara, Iernut, Luduş, 
Reghin şi Târnăveni cu persoanele care beneficiază de legitimaţii gratuite de 
transport. 

Au fost verificate un număr de 3.389 cupoane statistice CFR, din care 3.338 
cupoane statistice au fost propuse pentru decont, iar 51 cupoane statistice 
refuzate. S-a decontat suma de 194.929,10 lei și s-a refuzat suma de 1.670,60 lei. 

Au fost verificate un număr de 19.647 cupoane statistice AUTO, din care 17.663 
cupoane statistice au fost propuse pentru decont, iar 1.984 cupoane statistice 
refuzate. S-a decontat suma de 697.997 lei și s-a refuzat suma de 61.525 lei. 

S-a încărcat lunar în aplicația DIAMANT fișa de plăți și s-a transmis la AJPIS în 
termenul înscris în Protocolul nr.2390 din 21.01.2019 între DGASPC Mureș și AJPIS 
Mureș. 

 

 

II.4. Activitatea  de  Evaluare  a  Persoanelor  Adulte  cu  

Handicap 

 

Au fost preluate cererile pentru evaluare complexă, verificarea documentelor şi 

programarea pentru evaluarea complexă la sediul direcţiei sau la domiciliul 

solicitantului, în cazul persoanelor imobilizate la pat. 

Au fost evaluate 6.401 persoane, dintre care 123 evaluări la domiciliu. 

În 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. 

Au fost redactate adrese de înştiinţare către 4.168 persoane fizice şi 165 instituţii 

publice. 

 

 

II.5. Activitatea  Comisiei  de  Evaluare  a  Persoanelor  cu  

Handicap  pentru  Adulţi (CEPHA) 

 

În anul 2019 s-au convocat în total 99 şedinţe ordinare, în care s-au decizionat 

5.729 cazuri. 

S-au propus în 97 cazuri măsuri de protecţie socială, din care internări C.I.A/ 

C.R.R.N în 66 cazuri, 18 revocări și 13 transferuri. 

Cazuri amânate de comisie au fost 16, acestea au fost redirecţionate către 

SECPAH în vederea completării dosarului medical. 

Neconcordanţe între propunerea SECPAH şi decizia CEPAH – 13 cazuri. 
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Înregistrarea, redactarea certificatelor de încadrare în grad de handicap şi 

imprimarea în 2 exemplare a unui număr de 5.729 certificate.  

Numărul certificatelor de încadrare în grad de handicap expediate prin poştă – 

5.142 (mai puţin cele pe care se specifică că se doreşte ridicarea de la ghişeul 3). 

Expedierea prin poștă a certificatelor cu caracter permanent, înlocuite conform 

H.G.nr.927/2016 – 1.692. 

 

 

 

Capitolul III. 

PREVENIREA  MARGINALIZĂRII  SOCIALE 

 

III.1. Activitatea  Centrului  de  Sprijin  Social  pentru  

Comunităţile  de  Romi 

 

Romii reprezintă o categorie etnică vulnerabilă, care este supusă la diverse riscuri 

şi se confruntă cu probleme socio-economice şi medicale multiple în special 

datorită nivelului educaţional scăzut, şi implicit a mentalităţii. Din acest motiv nu 

avem pretenţia de a soluţiona toate problemele care le identificăm, însă un aport 

în plus aduce acest centru prin informare, consiliere, îndrumare şi sprijinire. 

În anul 2019 medicul serviciului a oferit consiliere socială, medicală şi educaţională. 

A organizat cursuri de educație pentru sănătate la Centrul Maternal Materna, la 

Centrul de Primire în Regim de Urgență si la Casele de tip familial din Sâncraiu de 

Mureș. 

În particular, după consiliere individualizată a fiecărui beneficiar, a prezentat 

sfaturi și informații privind un stil de viață sănătos, prevenirea bolilor în 

comunitatea locală, transmiterea bolilor pe cale sexuală inclusiv prevenția 

acestora și măsuri legate de prevenirea unei sarcini nedorite – contracepția orală și 

cea mecanică, contracepția de urgență, precum și prevenția consumului de alcool, 

tutun, efectele nocive ale fumatului pentru sănătate. 

În cursul lunii februarie, în timpul existenței cazului confirmat de hepatită A la 

Centrul de Primire în Regim de Urgență,s-a desfășurat cursul despre hepatita A și 

modalitățile de prevenire a transmiterii infecției. 

 

 

 

III.2. Violenţa  în  familie 
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În anul 2019, de serviciile specializate ale Adăpostului pentru victimele violenței în 

familie din cadrul Fundaţiei Institutul Est-European de Sănătate a Reproducerii au 

beneficiat un număr de 158 de persoane (63 adulţi şi 95 minori), iar în cadrul 

Centrului de Prevenire și Combatere a Violenței Domestice s-au oferit servicii 

pentru 107 persoane. 

Serviciile sociale din cadrul adăpostului pentru victimele violenței în familie sunt 

oferite in baza Contractului de servicii sociale nr.545/08.01.2018 încheiat între 

DGASPC Mures și Fundaţia Institutul Est-European de Sănătate a Reproducerii. 

Locaţia acestuia este în Tg-Mureş. 

 

 

III.3. Persoane  vârstnice 

În anul 2019 un număr de 150 persoane au fost informate și consiliate în cadrul 

Serviciului de Informare Consiliere şi Îndrumare a Persoanelor Vârstnice, fiind 

îndrumate către serviciile specializate de care aveau nevoie. 

Serviciile sociale din cadrul Serviciului de Informare Consiliere şi Îndrumare a 

Persoanelor Vârstnice sunt dezvoltate in baza Protocolului de colaborare dintre 

DGASPC Mures şi Organizaţia pentru Suport Comunitar privind persoanele vârstnice 

având drept scop prevenirea marginalizării sociale a persoanelor vârstnice. Locaţia 

acestuia este la sediul DGASPC Mureş. 

 

 

 

În ceea ce priveşte asistenţa socială a persoanelor adulte la nivelul direcţiei în 

cursul anului 2019 am înregistrat 27.244 beneficiari direcţi, astfel: solicitări 

internare într-un centru rezidenţial – 149, beneficiari ai serviciilor rezidenţiale 

pentru persoane adulte cu handicap din judeţ – 1.078, beneficiari ai serviciilor 

centrelor de tranzit – 4, persoane adulte cu handicap în plată – 19.462, persoane 

cu handicap evaluate – 6.401, consilierea medicală, medico-socială, socială a 

persoanelor aflate în nevoie - 150 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul IV. 
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APĂRAREA  INTERESELOR  DGASPC  MUREŞ  ÎN  INSTANŢĂ 

 

În cursul anului 2019, 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 302 cauze noi, din care: 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNI 
Nr. 

cauze 

1. Litigii în materia contenciosului administrativ 4 

2. Cauze întemeiate pe prevederile Legii nr.272/2004 287 

3. Litigii în materie civilă 11 

Total 302 

 

 

Capitolul V. 

SITUAŢIA  ECONOMICĂ 

 

 

V.1. Situaţia  bugetară 

Situaţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 la nivelul DGASPC Mureş 

se prezintă astfel: 

- buget aprobat 2019   =  131.002,00 mii lei 

- buget cheltuit  2019   =  120.433,13 mii lei 

din care: 

 APROBAT CHELTUIELI 

Cheltuieli personal       96.125,00 mii lei 94.387,54 mii lei 

Cheltuieli materiale      24.242,50 mii lei 19.235,25 mii lei 

Asistență socială   5.593,50 mii lei   4.905,86 mii lei 

Alte cheltuieli   1.217,00 mii lei  1.184,86 mii lei 

Proiecte din fonduri Europene      894,00 mii lei     381,87 mii lei 

Investiţii   2.930,00 lei      758,88 mii lei 
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- buget necheltuit la finele anului 2019 =  10.568,87 mii lei, 

din care: 

cheltuieli personal  =      1.737,46 mii lei 

cheltuieli materiale  =      5.007,25 mii lei 

alte cheltuieli  =           32,15 mii lei 

investiții Direcție  =      2.171,12 mii lei 

asistență socială  =         687,64 mii lei 

proiecte din fd ext nerambursabile =       512,13 mii lei 

Plăţi efectuate în anii precedenţi și recuperate = 421.12 mii lei 

Bugetul de cheltuieli pe anul 2019 a fost repartizat astfel: 

 TOTAL 
BUGET 

(mii lei) 

TOTAL 
CHELTUIELI 

(mii lei) 

BUGET 
NEUTILIZAT 

(mii lei) 

Asistenta sociala adulti 63.731 62.647,26 1.083,75 

ANPD 979,00 967,96 11,05 

Asistenţă socială persoane 
vârstnice 

2.805,00 2.694,94 110,06 

Asistentă socială copii 62.593,00 53.741,11 8.851,89 

Proiecte din fonduri externe 
nerambursabile 

894,00 381,87 512,13 

 

 

V.2. Achiziţii,  investiţii 

 

În decursul anului 2019 Serviciul investiții, achiziții publice a organizat proceduri de 
achiziție conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice, după cum urmează: 

- 10 proceduri de licitație deschisă pentru achiziție de produse alimentare, 
totalizând 25 loturi și o valoare de 3.373.581,04 lei cu publicare în SEAP; din lipsă 
de ofertanți 7 loturi au fost reluate grupate în alte proceduri; 

- o procedură simplificată pentru achiziție servicii catering la domiciliu în valoare 
de 241.273,62 lei cu publicare în SEAP; 

- 3 proceduri simplificate pentru achiziție produse, totalizând 4 loturi și o valoare 
de 378.740,23 lei cu publicare în SEAP; din lipsa de ofertanți un lot a fost reluat în 
altă procedură; 

- 3 proceduri simplificate proprii pentru achiziția de servicii sociale totalizând 18 
loturi și o valoare de 2.242.688,64 lei, publicate în SEAP; din lipsă de ofertanți, o 
procedură a fost reluată o singură dată, iar altă procedură a fost reluată de două ori; 
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- 2 proceduri simplificate pentru achiziție de sevicii în valoare de 19.464,20 lei cu 
publicare în SEAP; din lipsă de ofertanți o procedură a fost reluată o singură dată; 

- o procedură simplificată de achiziție autovehicule, totalizând 4 loturi și o valoare 
de 305.880,00 lei; din lipsă de ofertanți procedura a fost reluată de două ori cu 
finalizarea unui singur lot; 

- 2 proceduri simplificate penru execuție lucrări în valoare de 823.991,21 lei 
publicate în SEAP; din lipsă de ofertanți, o procedură a fost reluată o singură dată, 
iar altă procedură a fost reluată de două ori; 

În urma finalizării procedurilor au fost încheiate 28 acorduri cadru și peste 150 de 
contracte, contracte subsecvente în valoare de 5.014.163,57 lei fără TVA. De 
asemenea, alte 20 de contracte au fost încheiate în urma achizițiilor directe. 

Conform Listei de investiții pe anul 2019 au fost realizate obiective de investiții în 
valoare de 758.882.26 lei. Cele 2 mari obiective de investiții: –Amenajare 
Bucătărie la CRRN Reghin și -Extindere și mansardare casă de locuit, reabilitare, 
amenajări interioare, construire împrejmuire la CTF Târnăveni, str Plevnei nr.3 au 
fost contractate și sunt în execuție. Obiectivul Documentație cadastrală pentru 
punerea în corespondență a situației de fapt cu cea din extras CF pentru locațiile 
aflate în administrarea DGASPC Mureș a fost contractat dar nu a putut fi finalizat 
iar la capitolul dotări, în urma a 3 licitații consecutive s-a achiziționat un singur 
autovehicul din cele 4 propuse. Celelalte obiective de investiții, au fost în 
întregime finalizate. În vederea asigurării funcționării optime a centrelor din cadrul 
DGASPC Mureș, prin Programul de reparații al instituției s-au intreprins demersurile 
necesare în vederea achiziționării produselor, lucrărilor și serviciilor necesare 
pentru desfășurarea activităților specifice instituției. 

Valoarea realizărilor din anul 2019 cuprinse în Programul de reparații a fost de 
695.833.00 lei.  

 

 



 

CENTRALIZATOR privind INVESTIŢIILE REALIZATE 

în perioada 1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2019 

 

 

     
lei 

  

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de 
investiţii 

Sume 
aprobate 

2019 

Valori cumulate de la demararea 
obiectivului 

Valori 2019 

Explicații 

 

Valoarea 
investiţiilor 
contractate 

până la 
31.12.2019 

Valoarea 
investitiilor 

decontate până 
la  31.12.2019 

Valoarea 
investitiilor 
decontate in 

perioada 
01.01.- 

31.12.2019 

Investitii 
programate la 
plată în 2020 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6   
 

  LUCRARI IN CONTINUARE 1891000.00 1501717.87 546860.47 457460.67 954857.40    

  Amenajare bucatarie la CRRN Reghin 1284000.00 970284.00 499010.47 457460.67 471273.53 
In executie pana in 
iunie 2020    

  

Extindere si mansardare casa de 
locuit ,reabilitare,amenajari 
interioare, construire imprejmuire la 
CTF Tarnaveni, str Plevnei nr 3 

607000.00 531433.87 47850.00 0.00 483583.87 
in executie pana in 
iunie 2020       

  LUCRARI NOI  118400.00 118329.00 118329.00 118329.00 0.00   
 

  Panouri solare CRRN Brancovenesti 118400.00 118329.00 118329.00 118329.00 0.00 

Finalizat, platit 
factura35357/30.09.19-
ABInstal(112379 lei) 
C20162/22.05.2019 SC 
PROIECT SRL 
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   DOCUMENTATII TEHNICE 84500.00 71400.00 0.00 0.00 71400.00   
 

  

Documentatie cadastrala pentru 
punerea in corespondenta a situatiei 
de fapt cu cea din extras CF pentru 
locatiile aflate in administrarea 
DGASPC MURES 

89500.00 71400.00 0.00 0.00 71400.00   
 

  DOTARI 836100.00 183092.59 183092.59 183092.59 640000.00   
 

  Autoutilitara 3 locuri CIA Glodeni  120000.00 116620.00 116620.00 116620.00 0.00 C53699/18.12.2019 

   Autoutilitara CRRN Brancovenesti  150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00   

 
  

Autoturism  DGASPC MURES CRRN 
CEUAS  

45000.00 0.00 0.00 0.00 45000.00   

 
  

Autoturism DGASPC MURES Lunca 
Muresului 

45000.00 0.00 0.00 0.00 45000.00   

 
  Masina de spalat industriala 33500.00 28560.00 28560.00 28560.00 0.00 F120190279/11.12.2019 

 
  Centrala telefonica 20000.00 16216.89 16216.89 16216.89 0.00 F GIF 18961/20.12.2019 

 
  Centrala termica min 35 kw 2 buc 9000.00 8898.82 8898.82 8898.82 0.00 

F 2004705/03.12.2019,  
2004706/03.12.2019 

   Centrala termica min 24 kw 3 buc 8600.00 7796.88 7796.88 7796.88 0.00 F 2004707/03.12.2019 

 
  Calculator 2 buc 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 0.00 

F ADV 19-
821/12.12.2019 

 
  

IMOBIL CU DESTINATIA LOCUINTA 
PROTEJATA  

400000.00 0.00 0.00 0.00 400000.00   

   TOTAL 2930000.00 1874539.46 848282.06 758882.26 1666257.40   
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CENTRALIZATOR privind REPARAŢIILE REALIZATE 

în perioada 1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2019 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de reparaţii și explicatii 
Sume 

aprobate 
2019 

Valori cumulate de la 
demararea obiectivului 

Valori 2019 

Valoarea 
reparaţiilor 
contractate 

până la 
31.12. 
2019 

Valoarea 
reparaţiilor 

decontate până 
la 31.12.2019 

Valoarea 
reparaţiilor 
decontate în 

perioada 01.01. 
– 31.12.2019 

Valori 
rămase 

Reparaţii 
programate 
la plată în 
perioada 
ian-dec 
2019 

0 1 2 3 4 5 6 

 1 Reparatii DGASPC sediu-  0 0 0 0 0 

  
Reparatii interioare, compartimentari sediu 
Trebely nr 7 

0 0 0 0 0 

2  
Reparatii CTF JUDET- finalizat c 
33665/13.08.2019 

123,100 123,100 123,100 123,100 0 

  
Reparatii interioare, exterioare si igienizari (3000 
mp)  

57,200 57,200 57,200 57,200 0 

  
Reparatii curente acoperis (600mp), jgheaburi 
burlane (50ml) 

39,800 39,800 39,800 39,800 0 

  Reparatii curente bai (6 băi) 13,000 13,000 13,000 13,000 0 

 
Reparatii punct termic CTF Miercurea Nirajului  13,100 13,100 13,100 13,100 0 

 3 
Reparatii CTF REGHIN finalizat ff 
620/02.09.2019 sc magnat 

15,900 15,884 15,884 15,884 16 
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  Reparații electrice 15,900 15,884 15,884 15,884 0 

 4 
Reparatii CTF SANCRAI finalizat c 
39308/02.10.2019 

22,000 22,000 22000 22000 0 

  Reparatii exterioare si zugrăveli  18,000 18,000 18000 18000 0 

  Reparatii curente acoperis, jgheaburi burlane  4,000 4,000 4000 4000 0 

5  
Reparatii CRCDN Trebely-Ceuas -finalizat 
c52858/16.12.2019,48920/23.12.2019,  

29,000 29,000 29,000 29,000 0 

  Reparatii interioare, exterioare si igienizari  20,000 20,000 20000 20000 0 

  Reparatii curente acoperis, jgheaburi burlane 2,000 2,000 2000 2000 0 

  Reparații electrice la rețeaua de 220 V și 380 V 5,000 5,000 5000 5000 0 

  Reparatii geamuri termopan 2,000 2,000 2000 2000 0 

 6 MATERNA finalizat f 65/13.09.2019 sc evonis 20,000 20,000 20,000 20,000 0 

  
Reparatii interioare, exterioare si igienizari , 
montat faianță  

20,000 20,000 20000 20000 0 

7  ADA-ADI finalizat f408/19.12.2019 10,000 9,385 9385 9385 615 

  Reparatii, igienizari Rozmarinului 10,000 9,385 9385 9385 0 

 8 CSCDN SIGHISOARA  5,000 5,000 5000 5000 0 

  Zugravire bloc alimentar si anexe 5,000 5,000 5000 5000 0 

 9 CRRN LUDUS neinceput 2,000 0 0 0 2,000 

  Instalatii electrice interioare 2,000 0 0 0 0 

 10 CRRN BRANCOVENESTI  100,000 99,977 99977 99977 23 

  
Reparatii exterioare   Pavilioanele Sf. Ana si 
Extindere 

100,000 99,977 99977 99977 0 

 11 CRRN CALUGARENI  50,000 48,932 48932 48932 1,068 

  
Sala de mese paviment cu gresie antiderapanta 
trafic intens 

30,400 29,370 29370 29370 0 

  baie manastire, wc spalator 19,600 19,562 19562 19562 0 
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 12 CSPAH CAPUS  18,000 17997.00 17997.00 17997.00 3 

  Lucrari de reparatii si igienizare CIA 8,000 8000.00 8000.00 8000.00 0 

  Lucrari de reparatii si igienizare CITO 6,100 6097.00  6097.00  6097.00  0 

  Lucrari de reparatii si igienizare LP 900 900.00 900.00 900.00 0 

  Lucrari de reparatii si igienizare subsol CIA 3,000 3000.00 3000.00 3000.00 0 

13  CIA LUNCA MURESULUI finalizat 94,000 93937.00 93937.00 93937.00 63 

  Modificare igienizare pavilion C etaj și parter 90,000 89937.00 89937.00 89937.00 0 

  Igienizare centrala, modificare instalaţie D+C 4,000 4000.00 4000.00 4000.00 0 

14  CIA REGHIN  20,000 19645.00 19645.00 19645.00 355 

  Renovare bai casa IRIS 10,000 10000.00 10000.00 10000.00 0 

  Renovare bai casa Narcisa 10,000 9645.00 9645.00 9645.00 0 

15  
CAMIN IDECIU finalizat f9/a/21.11.2019, 
f10/a/12.11.2019,8/a/16.10.2019, 7/5.09.2019, 
12/23.12.2019,11/a/28.11.2019,305/19.09.2019 

58,000 58000.00 58000.00 58000.00 0 

  Reparatii curente ,igienizari 58,000 58000.00 58000.00 58000.00 0 

16  CIA SIGHISOARA finalizat f 198/21.11.209 45,000 45000.00 45000.00 45000.00 0 

  Reparat 80ml retea canalizare menajera 45,000 45000.00 45000.00 45000.00 0 

17  CRRN REGHIN  50,000 49976.00 49976.00 49976.00 24 

  
Zugrăveli şi igienizări interioare  si reparatii 
curente acoperis, jgheaburi si burlane 

50,000 49976.00 49976.00 49976.00 0 

18  
CIA GLODENI  in derulare, se cere reasezare 
pozitii 

38,000 38000.00 38000.00 38000.00 0 

  Reamenajare camere nr.210 A 0 0.00 0.00 0.00 0 

  Izolatie si zugravit exterior la nr 369 38,000 38000.00 38000.00 38000.00 0 

  TOTAL REPARATII 700,000 695833 695833.00 695833.00 4,167 



 

V.3. Administrare 

 

Echipa de muncitori, formată din trei muncitori calificați, a acoperit o serie de 
activităţi de întreţinere şi reparaţii în urma constatărilor făcute precum şi a 
situaţiilor neprevăzute apărute pe parcursul anului cum ar fi: spargeri de conducte 
de apă, defecţiuni la sistemele de încălzire, montare de noi calorifere, mici 
defecţiuni electrice, canalizări înfundate, schimbarea de diverse obiecte sanitare, 
manipulare obiectelor din diverse birouri, reparaţii ale mobilierului din dotarea 
aparatului propriu precum şi din dotarea caselor de tip familial din teritoriu, 
confecţionarea de rafturi pentru arhivă şi de paturi pentru casele de tip familial. 
Astfel s-au întreprins următoarele activităţi: 

I. CTF Miercurea Nirajului, nr.38 au fost întreprinse acţiuni de 
reparaţii şi renovare a băii de la parter; 

II. CTF Miercurea Nirajului s-au asamblat şi montat 10 dulapuri si 4 
cuiere;  

III. SSCD Tărgu Mures-Ceuaşu de Câmpie s-au confecţionat 2 rafturi 
care au fost montate în garaj la locaţia din Targu Mureş, str. 
Turnu Roşu; 

IV. S-au asamblat comodele aflate în gestiunea Centrului Maternal 
Materna Tg.Mureş; 

V. La SIRU Targu Mureş au fost întreprinse lucrări de reparaţii la 
cada din baie  precum şi repararea mobilierului din bucătărie; 

VI. În cadrul aparatului propriu, cam. 1 parter, au fost întreprinse 
lucrări de schimbare a parchetului cu demontarea celui existent; 

VII. La CRRN Ceuaşu de Câmpie s-au efectuat reperaţii capitale la 
baia din locaţia Ceuaşu de Câmpie , nr.185 cu montarea de gresie 
şi fainaţă, zugrăvit si montarea suplimentara a unei toalete, cea 
existentă fiind insuficientă comparativ cu numărul de beneficiari 
din casă; 

VIII. Datorită unor probleme existente la instalaţia de apă din locaţia 
Targu Mureş , str. Hunedoarei a fost inundat vecinul de jos, motiv 
pentru care a fost necesar să se execute lucrări de reparaţii şi 
zugrăveli la apartamentul inundat;  

IX. La casele de tip familial Sâncraiu de Mureş a fost finalizată 
montarea parchetului la cele 6 case rămase nefinalizate din 
cursul anului 2018, fiind achiziţionte inclusiv profilele de 
aluminiu pentru scări, care urmează a fii montate în cursul anului 
viitor;  

- Prin ocuparea, în cursul anului, a celor 2 posturi de îngrijitor de curăţenie 
din cadrul serviciului s-a eficientizat rezolvarea problemelor de natură 
administrativă; 

- În ceea ce priveşte atribuţiile specifice ale serviciului, posturile de 
inspector de specialitate,  economist, magaziner şi administrator, aceştia 
şi-au adus aportul în activitatea de procesare a facturilor de utilităţi, în 
urmărirea şi organizarea electronică a corespondenţei Direcţiei economice, 
precum şi de gestionare a patrimoniului, predarea facturilor  spre plată în 
baza borderourilor;  

- Serviciul Administrativ împreună cu serviciul achiziţii şi-au adus aportul în 
ceea ce priveşte achiziţionarea de diverse materiale necesare efectuării 
reparaţiilor de către echipa de muncitori. S-a reuşit aprovizionarea 
magaziei cu materiale, birotică, obiecte de inventar necesare desfăşurării 
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activităţilor de zi cu zi, precum şi obiecte de inventar pentru dotarea 
echipei de muncitori. 

- Întomirea unor caiete de sarcini pentru reparaţiile din programul de 
reparaţii, angajaţii serviciului nostru fiind numiţi în comisii de inventariere, 
de recepţie a bunurilorşi mijloacelor fixe din cadrul direcţiei, a lucrărilor 
sau serviciilor, precum şi în comisii de monitorizare a serviciilor sociale ;  

- În luna noiembrie s-au întreprins demeresurile în vederea achiziţionării unei 
noi centrale telefonice având în vedere că cea existentă în dotarea 
aparatului propriu al direcţiei s-a defectat de nenumărate ori în ultima 
perioadă şi la momentul respectiv funcţiona cu componente împrumutate 
de la o altă instituţie publică. Acest lucru s-a şi realizat şi noua centrală a 
fost pusă în funcţiune în luna decembrie a anului trecut;  

- Având în vedere numeroasele solicitări pe parte de transport, serviciul 
administrativ a depus eforturi pentru a satisface cerinţele de deplasări în 
teren a personalului din cadrul aparatului propriu precum şi a unor urgenţe 
neprevăzute venite din partea serviciilor din teritoriu  (deplasări, excursii, 
diverse activităţi); 

- Pe linie de PSI şi Protecţia Muncii, nu au fost semnalate probleme deosebite, 
postul de inspector fiind ocupat în luna noiembrie 2019, după o perioadă de 
aproximativ 7 luni în care postul a fost liber. S-au efectuat controalele 
anuale de către personalul de la ISU Targu Mures, în urma cărora nu au fost 
constate abateri deosebite, exceptând unele probleme care au fost 
notificate atât în procesul verbal final, cât şi prin înştiinţări întocmite de 
inspectorul cu atribuţii PSI şi SSM. S-au întocmit dosare de risc maternal 
pentru 2 persoane din cadrul direcţiei. S-au făcut programările în vederea 
efectuarii instructajului periodic pentru anul 2020. S-au efectuat 
programările vizitelor medicale pentru aparatul propriu şi serviciile din 
teritoriu precum şi verificarea ulterioară a facturilor în acest sens. S-au 
achiziţionat diverse echipamente PSI şi SSM necesare în desfăşurarea 
activităţilor, precum şi echipamente de protecţie pentru echipa de 
muncitori. 

 

 

V.4. Tehnic, patrimoniu 

 

S-a asigurat administrarea în condiţiile legii a întregului patrimoniu al DGASPC 
Mureş. 

Întocmirea de propuneri pentru proiectul bugetului anual privind dotările, 
reparaţiile de orice natura, investiţiile şi achiziţiile legate de competenţele 
serviciului; 

Luarea tuturor măsurilor de asigurare cu cele necesare bunei funcţionalităţi a 
instituţiei şi serviciilor/complexelor din subordine în limita competenţelor 
serviciului; 

Participarea la activitatea comisiilor în care au fost desemnaţi, asigurând buna 
desfăşurare a lucrărilor acestora; 

Inventarierea anuală sau ori de câte ori a fost necesar a bunurilor materiale, 
mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar; 



RAPORT  ANUAL – 2019  DGASPC  MUREŞ 
B.A.Cs/B.A.Cs 

68 

Întocmirea listelor mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor cu 
durata normală de funcţionare expirată propuse pentru a fi scoase din gestiune; 

Urmărirea şi valorificarea inventarierii, avizarea documentelor legate de 
gestionarea acestora; 

Realizarea evidenţei de gestiuni şi înregistrarea tuturor facturilor obiectelor de 
inventar pentru Serv. de coordonare şi administrare case familiale, Complex case 
de tip familial Sâncraiu de Mureş-Sântana de Mureş, Complex case de tip familial 
Reghin-Petelea şi a Centrului de tranzit Ada şi Adi Tg.Mureş; 

Participarea în comisii de monitorizare a serviciilor sociale prestate de fundaţii; 
monitorizarea lunară tehnică şi financiară a contractelor de servicii sociale; 
verificarea, monitorizarea şi controlul modului de prestare şi derulare a serviciilor 
contractate, în vederea stabilirii conformităţii cu prevederile contractelor; 
întocmirea de rapoarte de monitorizare lunară a serviciilor sociale. 

Primirea şi prelucrarea borderourilor cu facturile de alimente, procesarea acestora 
şi predarea spre plată serviciului de specialitate; 

Propuneri privind modalităţi de reducere a consumurilor şi a cheltuielilor privind 
utilităţile; 

Coordonarea activitaţii pe linie tehnica privind buna gospodărire şi întreţinere a 
construcţiilor din cadrul direcţiei; 

Deplasări periodice în teritoriu pentru verificarea modului în care sunt gestionate, 
întreţinute, gospodărite dotările aferente domeniului de care răspunde serviciul; 

Asigurarea supravegherii tehnice a instalaţiilor şi utilajelor din cadrul DGASPC 
Mureş prin personal propriu şi verificarea acestora de firme specializate; 

Coordonarea şi evidenţa facturilor emise de Romtelecom, UPC, Vesatel, RCS&RDS, 
respectiv Vodafone SA pentru anul calendaristic 2019; 

Urmărirea şi predarea în timp util către Serviciul fmanciar-contabil a facturilor de 
telefonie mobilă, fixă, internet şi cablu TV pentru anul calendaristic 2019; 

Întocmirea de adrese către furnizorii de telefonie fixă şi mobilă în vederea unei 
mai bune relaţionări cu aceştia pentru anul calendaristic 2019; 

Întocmirea lunară a evidenţei contractelor încheiate cu furnizorii de telefonie 
mobilă, fixă, internet, cablu TV. Centralizarea datelor privind aceste servicii 
(valori facturate, plafoane, restricţii impuse la convorbiri, penalizări) pentru anul 
calendaristic 2019; 

Întocmirea de dosare pentru unele locaţii, privind patrimoniul acestora cuprinzând: 
extrase de carte funciară, proiecte de gaz, electrica, apă, contracte de utilităţi, 
procese verbale la recepţia lucrărilor, autorizaţii, piese desenate, etc. 

S-au solicitat extrase de carte funciară pentru diferite locaţii de câte ori a fost 
necesar; 

S-au întreprins demersuri în vederea obţinerii de certificate de urbanism pentru 
obţinerea de autorizaţii de construcţii; 

S-au întreprins demersuri privind îndeplinirea cerinţelor ISU pentru securitate la 
incendiu la casele de tip familial din teritoriu; 

Semnarea propunerilor de angajare a cheltuielilor, precum si a ordonanţărilor de 
plată pentru compartimentul de specialitate. 
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Întocmirea de proceduri operaţionale şi actualizarea acestora la nivelul DGASPC 
Mureş; 

înregistrarea şi viza de control financiar preventiv pe referatele de necesitate; 

Pentru respectarea Ordinului 600/2019 privind riscurile se execută sarcinile ce 
revin Secretariatului Tehnic cu urmatoarele atributii: 

- propune pe baza Registrului de riscuri de la nivelul DGASPC Mureş profilul de risc 
si limita de tolerantă la risc,   

- elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile 
semnificative la nivelul DGASPC Mureş; 

- transmite Planul de măsuri aprobat compartimentelor responsabile cu 
gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementării 

- elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de 
la primul nivel de conducere, privind desfăşurarea procesului de gestionare a 
riscurilor si monitorizarea performantelor o informare către conducătorul DGASPC 
Mureş, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor si monitorizarea 
performantelor la nivelul institutiei. 

Pentru buna coordonare şi urmărire a necesităţilor de transport şi de menţinere in 
buna stare a parcului auto s-a decis desemnarea unei persoane ca manager 
transport auto al DGASPC Mureş având următoarele atribuţii: 

- organizeaza si controlează activitatea conducătorilor auto in vederea realizarii 
sarcinilor de transport in condiţii de calitate si siguranţa; 

- actualizarea şi ţinerea la zi documentele şi evidenţa autovehiculelor din 
componenţa parcului auto (ITP, rovigneta, asigurare RCA, asigurare CASCO, 
asigurare de accidente a persoanelor din autovehicule, a certificatului de transport 
persoane în cont propriu, dovada verificăriilor tahografului si limitatorului de 
viteza) precum şi valabilitatea actelor conducătorilor auto (permis de conducere, 
fisa medicala, aviz psihologic, cazier judiciar, cazier auto şi atestat profesional 
după caz); 

- administrarea, coordonarea, gestionarea si asigurarea funcţionării parcului auto; 
-Tine evidenta reparaţiilor efectuate şi a altor cheltuieli cu autovehiculele, 
vizeaza/sau întocmeşte referatele de necesitate, verifică documentele de plată 
(deviz şi factură); 

- asigură mentenanţa, elaboreaza programe de reparaţii si intretinere pentru 
autovehicule si echipamente, supervizează efectuarea reviziilor tehnice, 
reparaţiilor de orice natură. -Asigura permanent autovehicule in stare de 
funcţionare pentru deplasările aprobate în limita posibilităţilor, acordând 
prioritate deplasărilor ce nu suferă amânare. 

- stabileşte planul şi traseul de transport optim în funcţie de numărul de persoane 
/deplasare, astfel încât să fie justificat şi economic fiecare cursă. Monitorizează 
derularea transportului, de la plecare sijDana la întoarcere. Asigura fluxul de 
informaţii dinspre si către conducătorii auto; 

Întocmirea de liste estimative a necesarului de lucrări, aferente reparaţiilor de 
orice fel, necesare şi solicitate de subunitatile DGASPC Mureş şi se dă tot concursul 
pentru realizarea deservicii necesare prin firme specializate şi abilitate în 
domeniul construcţiilor sau după caz în alte domenii, pentru întocmirea caietelor 
de sarcini, care vor fi predate cu adresă către Serv. Achiziţii şi Investiţii Publice. 
Păstrarea confidenţialităţii datelor privind valorile aprobate din planul de reparaţii 
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cat si cele rezultate din antecalculatiile făcute in programul de reparaţii sau alte 
valori care privesc transparent procedurile de achiziţie publica. 

Participarea la licitatiile care privesc achiziţia de lucrări, servicii sau materiale şi 
piese necesare privind îndeplinirea programului de reparaţii aprobat de Consiliul 
Judeţean Mureş. 

Participarea la recepţiile care privesc lucrările de reparaţii, servicii sau materiale 
şi piese necesare privind îndeplinirea programului de reparaţii aprobat de Consiliul 
Judeţean Mureş. 

Prin compartimentul Informatică s-a menţinut în bună stare de funcţionare 
sistemul informatic al DGASPC MUREŞ, s-a extins reţeua internă şi internetul , a 
participat la innoirea sistemului de telefonie fix, a fost urmărita utilizarea 
judicioasă a imprimantelor, s-au achiziţionat componente informatice pentru 
creşterea vitezei de lucru a sistemului informatic existent. 

Monitorizarea sistemului de urmărire prin GPS a parcului propriu de 25 
autovehicule din subordinea directă a DGASPC Mureș,  

 

 

V.5. Programe / proiecte 

 

TEAM-UP-„Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”- 
POCU/480/4/19/127.169 

Stadiul implementării 
proiectului 

Durata de implementare a proiectului este de 120 de 
luni (ianuarie 2014 - decembrie 2023) - în curs de 
implementare 

Obiectivele proiectului Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 
creșterea calității sistemului de asistență socială și a 
numărului de asistenți maternali la nivelul 
comunității, prin introducerea de instrumente și 
proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de 
competențe al profesioniștilor din sistem. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

Obiectiv specific 1 - Creșterea calității sistemului de 
asistență socială prin dezvoltarea și introducerea unui 
set de proceduri operaționale destinat activității 
desfașurate de asistenții maternali, prin susținerea 
unui program de formare profesională, elaborat în 
cadrul proiectului și destinat specialiștilor în domeniu 
și prin crearea unei platforme digitale la nivel 
național ce va conține module esențiale de educație 
digitală; 

Obiectiv specific 2 - Creșterea numărului de asistenți 
maternali la nivelul comunității este menită să 
asigure sustenabilitatea eforturilor de tranziție de la 
servicii sociale furnizate în sistem instituționalizat 
către servicii asigurate la nivelul comunității. În 
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condițiile în care plasamentul copiilor sub 7 ani în 
instituții este interzis prin lege, dezvoltarea prin 
acest proiect a rețelei de asistență maternală 
contribuie direct la asigurarea unei alternative de 
protecție de tip familial pentru copiii care vor 
necesita o măsură specială de protecție. De 
asemenea, cei 4000 de noi asistenți maternali ce vor 
fi recrutați și pregătiți în cadrul proiectului vor 
contribui la continuarea procesului de închidere a 
instituțiilor de tip clasic, estimat a se finaliza în 
2020. 

Activități realizate / în curs de realizare 

1. Dezvoltarea și introducerea de instrumente/ 
proceduri/ mecanisme etc. în domeniul asistenţei 
sociale destinate activității asistenților maternali, 
servicii alternative la îngrijirea în instituții a 
copiilor, precum și în vederea asigurării tranziției 
copiilor și tinerilor de la îngrijirea în instituții la 
îngrijirea în comunitate. 

1.1 Elaborarea unui set de proceduri operaţionale 
destinat activității, desfășurate de asistenţii 
maternali. 

1.2 Organizarea de seminarii de diseminare și 
instruire la nivelul județelor, în scopul aplicării 
unitare a setului de proceduri create. 

2.Susținerea programului de formare profesională 
destinat asistenților maternali și personalului 
specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în 
domeniul protecției speciale a copilului separat de 
familie și al prevenirii separării copilului de familie. 

2.1 Elaborarea programului de formare 
profesională continuă și a suportului de curs, 
autorizat ANC, inclusiv a curriculelor modulelor din 
cadrul programului, destinat formării profesionale 
continue a asistenţilor maternali. 

2.2 Înscrierea cursanților și formarea grupelor 
(selecția grupului țintă) 

2.3 Desfășurare curs de formare, pe module 
specifice și certificarea participanților. 

3.Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali 

3.1 Campanie de informare și conştientizare în 
vederea identificării potențialilor asistenți maternali 

3.2. Identificarea, recrutarea şi angajarea 
persoanelor aparţinând grupului țintă și care vor fi 
nou angajate pe perioada de implementare a 
proiectului 
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Rezultate obţinute Proiectul își propune extinderea și profesionalizarea 
actualei rețele de asistență maternală. Prin urmare, 
prin intermediul proiectului, până la sfârșitul anului 
2023, actuala rețea de asistență maternală la nivel de 
țară va fi extinsă cu aproximativ 4000 de persoane și 
15000 de asistenți maternali din sistem vor beneficia 
și de formare profesională continuă. 

La nivelul jud. Mureș, DGASPC a angajat, în anul 
2019, 5 asistenți maternali având în ocrotire 10 copii 
și își propune, până la finele anului 2023, extinderea 
rețelei prin angajarea a încâ 20 asistenți maternali cu 
40 de copii în grijă. 

Valoarea proiectului 

(euro) 

Buget total proiect: 2.657.162.612,32 lei 

Rolul în proiect Solicitant: Autoritatea Națională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție 

Partener: DGASPC Mureș și celelalte DGASPC-uri din 
țară 

Buget gestionat (euro) 40.782.328 lei revine DGASPC Mureș în calitate de 
partener din care: 

-34.436.597,77 lei buget extern nerambursabil 

-5.530.083,68 lei buget de stat 

-815.646,56 lei contribuție proprie 

Sursa de finanţare Proiect cofinanțat din Fondul Social European, 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în 
cadrul apelului non-competitiv „Reducerea 
numărului de copii și tineri plasați în instituții, 
prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”,-
AP4/PI9.iv./O.S.4.5&4.14. 

 

VENUS – ”ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” 

POCU/465/4/4/128038 

Stadiul implementării 
proiectului 

Durata de implementare a proiectului este de 48 de 
luni (martie 2019 - martie 2023) - în curs de 
implementare 

Obiectivele proiectului Obiectivul general al proiectului este: Îmbunătățirea 
și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul 
prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel 
național prin crearea și dezvoltarea unei rețele 
naționale inovative integrate de locuințe protejate, 
grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul 
implementării unui program național de protecție a 
victimelor violenței domestice (RNLPVD) și derularea 
unor campanii privind prevenirea și combaterea 
violentei în familie. 
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Obiectivul specific al proiectului vizează: Reducerea 
numărului de victime ale violentei domestice prin 
crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate (42) în scopul 
transferului la o viață independentă al victimelor 
violenței domestice și derularea unor campanii privind 
prevenirea și combaterea violenței domestice.  

Activități realizate/în curs de realizare 

-operaționalizarea rețelei naționale inovative 
integrate de locuințe protejate în vederea asigurării 
funcționării serviciilor sociale destinate victimelor 
violenței domestice care necesită separarea de 
agresor și sprijin pentru tranziția la o viață 
independent 

- crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de 
grupuri de suport pentru victimele violenței domestic 

-creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de 
servicii de consiliere vocațională 

-derularea unor campanii privind prevenirea și 
combaterea violentei în familie  

În luna noiembrie, datorită lipsei în patrimoniul 
instituției a unui spațiu vacant care să corespundă 
standardelor legiferate în care să poată funcționa o 
Locuință protejată pentru victimele violenței 
domestice, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.138 privind rectificarea bugetului general al 
județului Mureș pentru anul 2019 a fost alocată suma 
necesară achiziției unui imobil în care să funcționeze 
aceasta. Tot în luna noiembrie a fost lansată selecția 
grupului țintă a proiectului  victimele ale violenței 
domestice și specialiști din autorități publice/private 
cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței 
domestice. 

Rezultate obţinute Prin acest proiect DGASPC Mureș își va diversifica gama 
serviciilor sociale oferite victimelor violenței 
domestice și va oferi servicii integrate de tipul: 
găzduire (prin inființarea unei locuințe protejate cu o 
capacitate de 6 locuri), grup de suport și consiliere 
vocațională, parte a rețelei naționale care se va crea 
în scopul implementării unui program național de 
protecție a victimelor violenței domestice. 

Beneficiarii acestui proiect vor fi, la nivelul județului 
Mureș, următorii: 

 18 victime ale violenței domestice care vor 
beneficia de servicii sociale prin intermediul 
locuințelor protejate( 6 beneficiari/an) 

 40 de victime ale violenței domestice vor 
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beneficia de servicii de grup de suport (min.14 
beneficiari/an)  

 100 de victime ale violenței domestice  care vor 
primi servicii de sprijin în vederea integrării socio-
profesionale prin furnizarea de consiliere 
vocațională (min.34 de beneficiari/an) 

 9 angajați din cadrul autorităților publice 
centrale și locale (profesioniști) care vor fi 
informați și conștientizați în legătură cu activitățile 
proiectului și cu măsurile de sprijin și noile 
prevederi legislative în domeniul violenței 
domestice. 

Valoarea proiectului 

(euro) 

Buget total proiect : 51.080.375,72 lei 

Rolul în proiect Solicitant: Autoritatea Națională pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați 

Partener: DGASPC Mureș și celelalte DGASPC-uri din 
țară 

Buget gestionat (euro) 1.137.174,76 lei revine DGASPC Mureș în calitate de 
partener din care: 

-960.177,34 lei buget extern nerambursabil; 

-154.253,92 lei buget de stat; 

-22.743,50 lei contribuție proprie 

Sursa de finanţare Proiect cofinanțat din Fondul Social European, 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 
Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului 
de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin 
furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-
profesionale/de formare profesională adecvate 
nevoilor specifice 

 

 

 

Capitolul VI. 

AUDIT  PUBLIC  INTERN 

 

Activitatea de audit public intern la nivelul DGASPC Mureş a fost asigurată de un 

auditor I asistent începând cu al doilea trimestru al anului. 

S-a întocmit și aprobat Planul anual de audit pentru 2019. La nivelul direcţiei s-a 

realizat o singură misiune de audit care a vizat Evaluarea sistemului de prevenire a 
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corupției 2019, fiind o misiune de asigurare care a fost planificată în perioada 

24.06.2019 – 30.08.2019 și respectată. 

La nivelul structurii de audit public intern din cadrul D.G.A.S.P.C. Mures au fost 

identificate un număr de 5 activități. Dintre acestea s-a stabilit că un număr de 3 

activități sunt procedurabile, ceea ce reprezintă circa 100%. Activitățile stabilite 

ca fiind procedurabile sunt următoarele: 

- Misiunea de audit de asigurare 

- Misiunea de audit de consiliere 

- Planificarea desfășurării activității de audit 

Din cele 3 activități procedurabile au fost emise un număr de 3 proceduri scrise, 

ceea ce reprezintă un grad de emitere a procedurilor de circa 100%. 

La nivelul Direcției a fost elaborată o procedură operațională referitoare la 

activitatea de planificare multianuală și anuală, iar această planificare se 

realizează ținând cont de activitățile din cadrul entității. 

Pe parcursul efectuării misiunilor de consiliere şi de audit, între auditorul intern şi 

management a existat o comunicare continuă. 

Toate recomandările formulate în urma neregularităţilor constatate au fost 

acceptate şi însuşite de către persoanele responsabile de activităţile auditate, 

aceste recomandări urmând să îmbunătăţească activităţile respective, contribuind 

astfel la impactul pozitiv al auditului asupra activităţii entităţii. 

 

 

 

Capitolul VII. 

RESURSE  UMANE 

 

De la începutul anului 2019, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului (fără Centrele de Îngrijire şi Asistenţă, respectiv Centrele de Recuperare 

şi Reabilitare Neuropsihiatrică, cu excepţia CRRN Luduş) şi serviciile comune din 

cadrul DGASPC Mureş şi-a desfăşurat activitatea cu un număr mediu de 790 

angajaţi. 
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posturi 
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1049 1049 1049 1049 1049 1049 1049 1049 1049 1049 1049 1049 

Total posturi 
vacante 

255 258 260 261 
263,

5 
266,5 254,5 

252,
5 

253,5 
253,

5 
252,5 255 

Total posturi 
ocupate 

794 791 789 788 
785,

5 
782,5 790,5 

792,
5 

791,5 
791,

5 
792,5 794 

Total funcţii 
publice 

119 119 119 119 119 119 115 115 115 115 115 115 

F.p. vacante 35 36 36 36 36 35 30 30 30 30 30 30 

F.p. ocupate 84 83 83 83 83 84 85 85 85 85 85 85 

Total 
personal 
contractual 

930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 

P.c. vacante 
220 222 224 225 

227,
5 

231,5 224,5 
222,

5 
223,5 

223,
5 

222,5 223,5 

P.c. ocupate 
710 708 706 705 

702,
5 

698,5 705,5 
707,

5 
706,5 

706,
5 

707,5 706,5 

 

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. 

S-au organizat şi desfăşurat concursuri/ examene pentru ocuparea unor posturi 

vacante, temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale. Pentru 

organizarea şi desfăşurarea acestor concursuri s-a solicitat şi primit aprobarea 

Consiliului Judeţean Mureş. 

Concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante și temporar vacante contractuale: 

Nr. 

crt. 

Data 
concursului 

Postul pentru care s-
a organizat concursul 

Perioada Locul de muncă Obs. 

1 17.01.2019 

INSTRUCTOR 
EDUCAȚIE 

ADMINISTRATOR 

ASISTENT SOCIAL 

NEDETERMINATĂ 

CTF SG. DE PĂDURE 

CTF ȘINCAI 

CTF TÂRNĂVENI 
(str.PLEVNEI, nr.3) 

CTF REGHIN, PETELEA 

SECPAH 

Admis 

C.S.I. 
(administrator) 

2 19.02.2019 

ASISTENT SOCIAL 

2 posturi 

KINETOTERAPEUT 

1 post 

INSTRUCTOR 
EDUCAȚIE 

1 post 

SUPRAV. NOAPTE 

1 post 

DETERMINATĂ 

CRRN LUDUȘ 

CRRN CEUAȘU DE CÂMPIE 

CTF ZAU DE CÎMPIE 

Admis 

M.S.M. 

kinetoterapeut 

F.M.N.M. 

asistent social 

Ș.E. 

instructor 
educație 

C.G.S.R. 

supraveghetor 
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noapte 

3 27.02.2019 

INSTRUCTOR 
EDUCAȚIE 

ASISTENT SOCIAL 

NEDETERMINATĂ 

CTF SG. DE PĂDURE 

CTF ȘINCAI 

CTF TÂRNĂVENI 
(str.PLEVNEI, nr.3) 

SECPAH 

Admis 

N.A.R. 

asistent social 

C.C.C. 

instr. educ. CTF 
Șincai 

S.M. 

instr. educ. CTF 
Târnăveni 

4 20.05.2019 
ASISTENT SOCIAL 

2 posturi 
DETERMINATĂ 

SERV. DE COORDONARE ȘI 
ADMINISTRARE CTF 

fără dosare 
depuse 

5 19.06.2019 

INSTRUCTOR 
EDUCAȚIE 

3 posturi 

INSTR.EDUC./ 
SUPRAV.NOAPTE 

(CUPLU PARENTAL) 

SUPRAV.NOAPTE 

1 post 

NEDETERMINATĂ 

SV.DE COORD.ȘI 
ADMIN.CTF 

(SG.DE PĂDURE ȘI 
MIERCUREA NIRAJ) 

CTF MIERCUREA NIRAJ 

CENTRUL 
MATERNAL ”MATERNA” 

Admis 

Sz.M. și Sz.L. 

cuplu parental 

F.M. 

CTF M.Niraj 

F.E. 

CTF M.Niraj 

C.M.E. 

CTF Sg.de Pădure 

C.M.D.A. 

suprav.noapte 
(MATERNA) 

6 20.06.2019 

INSTR. EDUCAȚIE 

2 posturi 

ÎNGRIJITOR 
CURĂȚENIE 

1 post 

INSTR.EDUC./ 
ÎNGRIJITOR și 
INSTR.EDUC 

(cuplu parental) 

NEDETERMINATĂ 

CTF REGHIN,PETELEA 

SV.AD-TIV PSI și 
PROT.MUNCII 

CTF SÎNCRAI 

Admis 

S.M.C. și M.C. 

(instr.educ.la CTF 
Reghin, Petelea) 

C.R. 

(îngrijitor 
curățenie) 

7 11.07.2019 
ASISTENT SOCIAL 

2 posturi 
DETERMINATĂ 

SV.DE COORD.ȘI 
ADMIN.CTF 

Admis 

P.R. 

(asistent social 
înlocuiește pe 

O.G.) 

8 17.09.2019 
ASISTENT SOCIAL 

PSIHOLOG 
DETERMINATĂ 

SV.DE COORD.ȘI 
ADMIN.CTF 

SIRU 

Admis 

P.A.C. 

(psiholog 
înlocuiește pe 

M.A.) 

9 19.09.2019 

ȘEF SERVICIU 

INSPECTOR DE 
SPECIALITATE I 

NEDETERMINATĂ 
SV.AD-TIV, PSI ȘI 

PROTECȚIA MUNCII 

Admis 

T.L. 

șef serviciu 

10 25.09.2019 
MEDIC SPECIALIST 

ASISTENT SOCIAL 
NEDETERMINATĂ 

SECPAH 

CTF Sîncrai 

1 post 

CSCDN Sighișoara 

Admis 

D.L.A. 

(asistent social 
CSCDN Sighișoara)  
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1 post 

11 02.10.2019 

INSTRUCTOR 
EDUCAȚIE 

ÎNGRIJITOR și 
SUPRAV.NOAPTE 

(cuplu parental) 

NEDETERMINATĂ 
CTF SG.DE PĂDURE 

CTF SÎNCRAIU DE Ms. 
nimeni admis 

12 24.10.2019 
MEDIC SPECIALIST 

ASISTENT SOCIAL 
NEDETERMINATĂ 

SECPAH 

CTF Sîncrai 

Admis 

V.S.F. 

(as.social) 

13 30.10.2019 

ÎNGRIJITOR 
CURĂȚENIE 

MUNCITOR CALIFICAT 
I (electrician) 

INSPECTOR DE 
SPECIALITATE I 

NEDETERMINATĂ 
SERV.AD-TIV, PSI ȘI 
PROTECȚIA MUNCII 

Admis 

M.I.M. 

(inspector de 
specialitate) 

M.G. 

(îngrijitor 
curățenie) 

14 05.11.2019 

ASISTENT SOCIAL 

(2 posturi) 

INSPECTOR DE 
SECIALITATE II 

DETERMINATĂ 

SV.COORD.ȘI ADMIN.CTF și 
CTF SÎNCRAIU DE MUREȘ 

SV.TEHNIC ȘI 
ADMIN.PATRIM. 

Admis 

S.H.I. 

(insp.spec.) 

 

Concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice vacante: 

Nr. 

crt. 

Data 
concursului 

Postul pentru. 
care s-a 

organizat 
concursul 

Perioada Locul de muncă Obs. 

1. 21.05.2019 
DIRECTOR 
GENERAL 
ADJUNCT 

NEDETERMINATĂ 

DIRECȚIA DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
PENTRU PERSOANE 

ADULTE 

ADMIS 

CĂLIMAN JANINA 
CRINA 

2. 18.06.2019 
REFERENT III 

ASISTENT 
NEDETERMINATĂ SERV. MONITORIZARE 

ADMIS 

HORVÁTH 
GYÖ NGYVÉR 

 

În cadrul Biroului resurse umane, în trimestrul II. din anul 2019, s-au organizat și 

desfășurat examenele de promovarea în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din cadrul direcției (în număr de 150 de 

salariați). S-au organizat și desfășurat 7 etape, în luna mai 2019. 

Promovare personalul contractual:  

Nr.crt. 
Data 

examenului 
Postul pentru care s-a 
organizat examenul 

Locul de muncă Observ. 

1. 
14.05.2019 

15.05.2019 

Educator 

Instructor Educaţie 

CRRN Ceuașu de Câmpie 

Serviciul coordonare CTF 

Un număr de 6 salariați nu 
au fost admiși, din totalul 

de 150 salariați 
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16.05.2019 

22.05.2019 

23.05.2019 

28.05.2019 

29.05.2019 

Animator Socio Educativ 

Instructor Ergoterapie 

Pedagog de Recuperare 

CRCDN TG. Mureș / SIRU 

CRCDN TG. Mureș / Ap.pr. 

Complex CTF 
Reghin/Petelea – Materna 

CRCDN Ceuaș / Trebely 

CSCDN Sighișoara, CRRN 
Luduș, Complex CTF 

Sîncraiu de Mureș,Sântana 
de Mureș 

În luna iunie 2019, s-a organizat și desfășurat examul de promovare în grad 

profesional pentru funcționarii publici din cadrul direcției (10 funcționari publici). 

Promovare funcţionarii publici:  

Nr.crt. 
Data 

examenului 

Postul pentru 
care s-a organizat 

examenul 
Locul de muncă 

Funcționari 
publici 

promovați 
Obs. 

1. 11.06.2019 

INSPECTOR I 
PRINCIPAL și 
INSPECTOR I 
SUPERIOR 

SERV.AMP, 

SERV.ADOPȚII, 
POSTADOPȚII 

SERV.MCC, 

SERV.FAMILIAL, 

SERV.EVAL.COMPLEXĂ 
COPII,  

SERV.EPBAS 

HOZO MARTA. 

BORBELY-TOTH 
ORSOLYA, 

HĂDĂRIG DALINA 
C., 

STOICA 
CERASELA 
LAVINIA, 

PAȘCA BRIGITTE 
RAMONA, 

BUDA TEODORA, 
TOROK ILDIKO 

EVA, 

HUSAR EMILIA 

COLCERIU CLAUDIA 
LAURA și DECSEI 

SZABOLCS - respinși 

 

În cursul lunii noiembrie 2019, s-a organizat și desfășurat examenul de: 

- promovare a personalului contractual: 

Nr. 

crt. 

Data 
examenului 

Postul pentru. 
care s-a organizat 

examenul 
Locul de muncă Obs. 

1. 19.11.2019 

educator 

muncitor 
necalificat 

instructor 
educație 

CSCDN SIGHIȘOARA 

CRRN LUDUȘ 

CTF SÎNCRAIU DE M.și CTF REGHIN, 
PETELEA 

SV.SOC.COPII cu DIZAB. 

CRRN CEUAȘ 

RESPINS 

G.E. 

(CRRN CEUAȘ) 

 

- promovarea funcționarilor publici: 

Nr.crt. 
Data 

examenului 

Postul pentru 
care s-a organizat 

examenul 
Locul de muncă AU PROMOVAT OBS. 
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1. 21.11.2019 

INSPECTOR I 
SUPERIOR 

 și  

REFERENT I 
SUPERIOR 

SERV ADOPȚII ȘI POSTADOPȚII 

SERV.JURIDIC CONTENCIOS 

SERV.EPBAS 

SERV.MONITORIZARE 

CIOBA ANAMARIA 

COLCERIU CLAUDIA 
LAURA 

DECSEI SZABOLCS 

NAGY REKA 

ADMIȘI 
TOȚI 

 

Concursurile de mai sus, au fost organizate şi desfăşurate cu respectarea 

Dispoziţiei nr.269/01.09.2015 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Mureş nr.309/04.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de 

ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din cadrul instituţiilor publice ce 

funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. 

Angajarea/ numirea candidaţilor declaraţi admişi la concursurile de recrutare, 

precum şi încetări de CIM/ raporturi de serviciu: 

 Nr. persoane nou 
angajate/ numite în 

funcţie publică 

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

TOTAL, din care: 44 34 

Funcţionari publici 2 1 

Personal contractual 42 33 

 

S-au întocmit formele de angajare/numire în funcție publică, conform prevederilor 

prevăzute de lege, pentru un număr de 44 persoane, din care: 1 funcționar public 

de conducere (director general adjunct DAS), 1 funcționar public de execuție 

(referent III. asistent) și 42 personal contractual: asistenți maternali profesioniști, 

asistent social, kinetoterapeut, inspector specialitate, administrator, instructor 

educație, supraveghetor noapte, îngrijitor curățenie, supraveghetor noapte, 

economist. 
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S-au întocmit formele de lichidare prevăzute de lege, pentru un număr de 34 

persoane. 

S-au aplicat un număr de 25 sancțiuni disciplinare. 

S-au întocmit şi depus la Casa Judeţeană de Pensii Mureş, 5 (cinci) dosare de 

pensionare: 3 dosare pentru pensie limită de vârstă, 1 dosar pentru pensie 

invaliditate gradul II și 1 dosar pentru pensie anticipată parțială 

Angajare asistenţi maternali profesionişti: 

 Nr. AMP angajate Nr. AMP la care a încetat CIM 

Asistenţi maternali 
profesionişti 

15 13 

 

În programul REVISAL – Registrul electronic de evidenţă al salariaţilor au fost 

introduse modificările intervenite pe parcursul anului 2019, 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.  



RAPORT  ANUAL – 2019  DGASPC  MUREŞ 
B.A.Cs/B.A.Cs 

82 

Conform prevederilor legale în vigoare, s-a stabilit salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată, prin întocmirea statului de funcţii/ personal, precum şi 

dispoziţii individuale pentru salariaţii în cauză. 

S-au verificat și arhivat la dosarele personale/ profesionale, evaluările 

performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici și ale 

personalului contractual, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2018 – 

31.12.2018, respectiv programarea concediilor de odihnă aferente anului 2019, 

pentru toţi angajaţii instituţiei. 

S-a elaborat și supus spre avizare Comisiei Paritare, Planul de perfecţionare 

profesională pentru anul 2019, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru 

personalul contractual din cadrul direcției. 

S-a actualizat permanent baza de date a funcțiilor publice și a funcționarilor 

publici, evidența și transmiterea acestora la Agenția Națională a Funcționarilor 

Publici, prin intermediul Portalului de Management al funcțiilor publice și a 

funcționarilor publici. 

Au fost inițiate un număr de 664 dispoziții, având ca obiect: 

- Numirea în funcții publice; 

- Încetarea raporturilor de serviciu/muncă; 

- Modificarea raporturilor de serviciu/muncă; 

- Suspendarea raporturilor de serviciu/muncă; 

- Încetarea suspendării și reluării activității; 

- Constituirea comisiilor de cercetare disciplinară prealabilă; 

- Acordarea de gradaţii corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, prin 

încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare; 

- Acordarea concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani; 

- Reîntoarcerea din concediul pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 

doi ani; 

- Pensionări pentru limită de vârstă și invaliditate. 

S-au întocmit situații statistice: LV trimestrial privind ancheta locurilor de muncă 

vacante pe trimestru, care se transmit către Institutul Naţional de Statistică, 

precum și alte situații statistice solicitate de către Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale. 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş împreună cu 

serviciile din structură şi subordine a gestionat problematica a 33.400 beneficiari 

direcţi. 

 

În anul 2019, direcţia a desfăşurat multiple activităţi de îmbunătăţire, dezvoltare 

şi profesionalizare a serviciilor sociale furnizate, în vederea creşterii calităţii 

serviciilor oferite cetăţenilor şi beneficiarilor. 
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Am solicitat licenţierea a unui număr de 5 servicii sociale şi am transmis 

autoevaluarea conform standardelor de calitate aprobate în cursul anului 2019 

pentru 27 servicii sociale, obținând licență de funcționare pentru 14 servicii, iar 

pentru alte 5 servicii sociale, licență de funcționare provizorie. La sfârşitul anului 

din totalul de 63 de servicii sociale din subordine şi structură, care se supun 

acreditării, furnizăm 44 de servicii sociale licenţiate, dintre care 38 servicii deţin 

licenţă de funcţionare şi 6 servicii au licenţă de funcţionare provizorie. 

S-au organizat diferite programe de instruire pentru personalul personalul de 

specialitate, astfel: 

Curs de educator specializat pentru 25 angajaţi în cadrul caselor de tip 

familial, centrelor rezidenţiale pentru copii cu deficienţe neuropsihiatrice și 

Centrul de primire în regim de urgenţă. 

Curs de management de caz pentru 26 angajați cu atribuții în domeniu. 

Am primit în vizită de studiu două delegaţii ale reprezentanţilor autorităţilor 

publice, poliţie, servicii medicale, sociale şi sistemul juridic din Ucraina la data de 

29.10.2019, respectiv din Turkmenistan și Uzbekistan la data de 21.11.2019. 

În perioada 13 – 18 mai 2018, DGASPC Mureş a fost reprezentat la seminarul 

internaţional intitulat ”Economie socială și solidaritate durabilă: Experiențe și 

reflecții internaționale…”, organizat de Social Sans Frontières la Pécs (Ungaria). 

Personalul de conducere și consilierii juridici din cadrul serviciilor de specialitate ai 

Direcției de Protecția Drepturilor Copilului și Direcției de Asistență Socială pentru 

Persoane Adulte au participat la Sesiunle de informare în cadrul proiectului 

național Just Access dedicată angajaților DGASPC Mureș, organizată de Uniunea 

Națională a Barourilor din România, având ca obiectiv creșterea calității serviciilor 

publice prin formare continuă a specialiștilor din domeniu. 

În cadrul proiectului „Iniţiative integrate pentru incluziunea socială a comunităţilor 

marginalizate” implementat de Organizaţia "Caritas Alba Iulia - Asistenţă Socială" în 

parteneriat cu DGASPC Mureş, Harghita şi Covasna, pe tot parcursul anului 

instituţia nostră a fost reprezentată la evenimentele şi activităţile organizate. 

În perioada 08 – 11.04.2019, respectiv 12 – 18.11.2019 au fost organizate sesiuni de 

lucru cu cele 102 primării de pe raza unității administrativ teritoriale Mureș în 

scopul colaborării şi stabilirii unor proceduri comune şi unitare de lucru în vederea 

prevenirii separării copilului de familie, reducerea riscului de excluziune socială a 

acestora, precum şi identificarea unor acţiuni concrete de viitor care să 

îmbunătăţească activitatea asistenţilor sociali din judeţul Mureş, respectiv să 

reducă timpul de intervenţie şi soluţionare a cazurilor sociale. Temele abordate au 

fost: rolul asistentului social din cadrul primăriei, în evaluarea și monitorizarea 

copiilor pentru încadrarea în grad de handicap; intervenția in cazuri de violenţă 

domestică, echipa mobilă SPAS de la nivel local, noutăţi legislative în domeniul 

protecției sociale a persoanelor adulte aflate în nevoie; speţe şi exemple practice 

de gestionare a cazurilor de plasament în regim de urgenţă a copiilor aflaţi în 
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situaţii de neglijare/abuz/exploatare; modificări legislative, speţe, exemple de 

bune practici întâmpinate în desfăşurarea activităţilor specifice de asistenţă. 

Pe parcursul anului DGASPC Mureş a trecut prin 2 (două) controale de amploare în 

ceea ce priveşte serviciile sociale furnizate, şi anume: 

- În perioada 29 – 31 mai 2019 activitate de control din partea Autorității 

Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție  

- în perioada 20.08 – 30.10.2019 s-a derulat Campania naţională 

de ”verificare a respectării promovării și garantării drepturilor copilului 

și tânărului pentru care s-a instituit o măsură de protecție specială și a 

modului în care sunt respectate prevederile art.129 din Legea 

nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările și completările ulterioare, de către instituțiile publice și 

private” efectuat de inspectorii sociali din cadrul AJPIS Mureş 

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial în data de 19, respectiv 29 noiembrie 2018 

a Deciziilor Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr.878 din 

30.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de 

restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap şi 

nr.877/30.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor 

rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, s-a realizat evaluarea tuturor 

beneficiarilor din cadrul centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap 

de către cele 15 echipe de evaluare numite de conducerea DGASPC Mureş. O 

echipă de lucru numită la nivelul Direcţiei a întocmit planurile de restructurare 

pentru 6 centre rezidenţiale cu o capacitate mai mare de 50 de locuri (CRRN 

Brâncoveneşti, CRRN Călugăreni, CRRN Luduş, CIA Glodeni, CIA Lunca Mureşului şi 

CIA Sighişoara) şi notele de fundamentare pentru reorganizarea unui număr de 8 

centre rezidenţiale cu o capacitate mai mică sau egală cu 50 de locuri (CRRN 

Reghin, CRRN Ceuaşu de Cîmpie nr.43, CRRN Ceuaşu de Cîmpie nr.185, CRRN 

Ceuaşu de Cîmpie nr.215, CIA Sighişoare, CIA Căpuşu de Cîmpie, CITO Căpuşu de 

Cîmpie, LP Căpuşu de Cîmpie) şi a trimis documentaţia spre avizare Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, obținând avizul pe Planul de 

restructurare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

Brâncovenești în cursul lunii noiembrie. 

În perioada septembrie – decembrie 2019 DGASPC Mureș a completat Chestionarul 

de monitorizare a activităţii tuturor centrelor care au acordat servicii sociale în 

cursul anului 2018 în județul Mureș și a înaintat Ministerului Muncii şi Justiţiei 

Sociale, în vederea elaborării la nivel național şi publicării raportului anual cu 

privire la stadiul acordării serviciilor sociale. 

 

Colaborarea cu toţi actorii implicaţi în sfera socială este o premisă dar şi un 

principiu urmărit de către DGASPC Mureş. În ceea ce priveşte colaborarea cu 

organizaţiile neguvernamentale şi stabilirea unui parteneriat public-privat durabil 

eficient şi stabil, instituţia noastră a întreprins demersuri conjugate. 
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Pe parcursul anului 2019, promovarea serviciilor şi activităţilor DGASPC Mureş s-a 

realizat prin intermediul conferinţelor de presă, comunicatelor, participării la 

emisiuni televizate şi la radio, audiențelor săptămânale, diferitelor întâlniri 

adresate partenerilor (servicii publice de asistență socială, organizații 

neguvernamentale, parteneri din țară și străinătate), postărilor pe site-ul: 

www.dgaspcmures.ro, întâlnirilor cu beneficiari de servicii şi publicul larg. 

 

DIRECTOR  GENERAL, 

Miklea  Hajnal  Katalin 

 

 

 

 

Material realizat în baza rapoartelor de activitate transmise de către directorii, şefii serviciilor, reprezentanţii 

compartimentelor/ birourilor de specialitate din cadrul aparatului propriu, unităţilor din structura şi din 

subordinea DGASPC Mureş de către Borsa Angela Csilla – consilier Serviciul monitorizare servicii sociale, strategii, 

proiecte, calitatea serviciilor sociale, control intern şi relaţii cu publicul la data de 23.01.2020. 

 

http://www.dgaspcmures.ro/
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