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Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Alba este o instituție 

publică de interes județean, înființată cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în 

domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dezabilități, 

victimelor traficului și exploatării, victimelor violenței domestice, precum și oricărei persoane 

aflate în nevoie. DGASPC Alba este o autoritate publică de interes județean și în același timp 

un furnizor de servicii sociale specializate, destinate persoanelor vulnerabile din punct de 

vedere social. 

 

1. Sistemul de protecție a copilului 

 

Activități de ocrotire şi recuperare a copiilor în regim de zi 

 

Copiii cu dizabilități neuropsihiatrice, întârzieri de vorbire, tulburări logopedice, 

deficiențe motrice sau tulburări de comportament, beneficiază de servicii de recuperare în 

cadrul  centrelor de recuperare în regim de zi aflate în structura DGASPC Alba sau 

contractate cu furnizori privați autorizați.  

În cadrul Centrului de zi pentru copiii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia, 

personalul angajat al DGASPC Alba, calificat în domeniul medical, psihologic, 

psihopedagogic, logopedic, kinetoterapeutic şi ergoterapeutic furnizează copiilor servicii de 

recuperare. În anul 2020, numărul mediu de beneficiari ai acestui serviciu a fost de 84 copii. 

În cadrul Asociației „Un pas înainte Alexandra” Aiud personalul angajat furnizează 

servicii în cadrul Centrului Multifuncțional „Sf. Cuvioasa Teodora” Aiud. Numărul mediu 

de beneficiari ai acestui serviciu, în anul 2020, a fost de 31 copii cu dizabilități.  

Copiii aflați în situație de risc de instituționalizare și / sau abandon școlar, proveniți 

din familii defavorizate social, beneficiază de suport şi ocrotire în cadrul următoarelor centre 

de zi: Centrul de zi Blaj, Centrul de zi ”Sf. Serafim de Sarov” Războieni, Centrul de zi 

pentru copiii antepreşcolari “Sfânta Irina” Blaj, Centrul de zi ”Sf. Filofteia” Silivaș,  

Centrul de zi pentru copii  "Sf.  Prooroc  Ilie Tesviteanul" Aiud, Centrul de zi pentru copii 

„Sf. Nicolae” Valea Lungă, Centrul de zi pentru copii „Sf. Varvara” Baia de Arieş,  

Centrul de zi „Sf. Ierarh Nicolae” Roşia de Secaş, Centrul de zi “Sf. Mucenic Ciprian” 

Ocna Mureş, Centrul de zi „Sf. Ierarh Nectarie” Vama Seacă - Hopârta, Centrul Social 

Multifuncţional  „Sf. Cuvioasa Teodora” Aiud - Centrul de zi  pentru  copii cu dizabilități 

Aiud, Centrul de zi pentru copii "Sf. Pantelimon" Zlatna, Centrul de zi Boz şi Centrul de 

zi Doştat. DGASPC Alba susține activitatea derulată în aceste centre de zi, în baza acordurilor 

cadru şi a contractelor subsecvente de furnizare a serviciilor încheiate cu Asociația 

“Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, Filiala “Filantropia Ortodoxă” Războieni Cetate, Filiala 

“Filantropia Ortodoxă” Ocna Mureş, Asociația “Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” Aiud, Asociația 

pentru Persoane Vârstnice şi Copii în Dificultate “Familia 2004” Blaj şi Asociația “Maria 

Mirabela” Draşov. 
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Copiii antepreşcolari domiciliați pe raza municipiului Blaj, ai căror părinți au o situație 

socio-economică precară, beneficiază de servicii în cadrul Centrului de zi pentru copiii 

antepreşcolari “Sfânta Irina” Blaj, servicii contractate de către DGASPC Alba, în 

parteneriat cu Asociația “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia. Numărul mediu lunar de 

beneficiari ai acestui serviciu este de 21 copii. 

În cursul anului 2020, numărul total de copii beneficiari de servicii în cadrul centrelor 

de zi a fost de 467 copii la 1 ianuarie 2020 și 434 copii ocrotiți la finele anului 2020.  

  

Măsuri de protecție de tip familial pentru copii 

 

La data de 1 ianuarie 2020 beneficiau de servicii de protecție de tip familial un număr 

de 526 copii, iar la data de 31 decembrie 2020, numărul total al copiilor care beneficiau de o 

măsură de protecție specială de tip familial, respectiv : plasament la rude, plasament la alte 

familii / persoane, plasament la asistenți maternali profesioniști, inclusiv cazurile de tutelă, era 

510 copii.  

 

Categoria Total la 

începutul 

anului 

Intrări 

sem. I 

Ieșiri 

sem. I 

Total 

sem. I 

Intrări 

sem. II 

Ieșiri 

sem. II 

Total la 

sfârșitul 

anului 

Din care 

reveniri 

în 

familia 

naturală 

/ 

încetări 

Rude 288 6 11 283 20 21 282 

31 
Familie / 

persoană 
53 2 2 53 3 2 54 

AMP 170 6 10 166 15 18 163 8 

Tutelă 15 0 4 11 0 0 11  

TOTAL 526 14 27 513 38 41 510 39 

 

Reevaluarea situației copiilor aflați în plasament la familii / persoane se realizează 

trimestrial sau ori de câte ori apar modificări ale situației care a impus luarea măsurilor de 

protecție specială, schimbări constatate în cadrul vizitelor de monitorizare realizate de către 

managerii de caz care își desfășoară activitatea atât în cadrul aparatului propriu al instituției, 

cât și în alte 5 locații din județ, respectiv în localitățile : Aiud, Abrud, Blaj, Cugir și Ocna 

Mureș.  

  

Asistență maternală 

 

La începutul anului 2020, numărul de asistenți maternali profesioniști angajați ai 

instituției noastre a fost de 94 persoane, dintre aceștia un număr de 93 asistenți maternali 

profesioniști aveau în îngrijire 170 copii, un asistent maternal profesionist având contractul 

de muncă suspendat.  

La finele lunii decembrie 2020, numărul de asistenți maternali profesioniști angajați ai 

DGASPC Alba a fost de 98 persoane, dintre aceștia un număr de 93 asistenți maternali 

profesioniști aveau în îngrijire 163 copii. 
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Distribuția asistenților maternali profesioniști în funcție de numărul copiilor protejați 

şi de încadrarea acestora într-un grad de handicap se prezintă astfel:  

 

RETEAUA A.M.P 

Categoria 

NUMĂR 

1 ianuarie 2020 31 decembrie 2020 

amp cu 1 copil fără handicap 
10 20 

nr. copii fără handicap la amp cu 1 copil 10 20 

amp cu 1 copil cu handicap 12 11 

nr. copii cu handicap la amp cu 1 copil 12 11 

amp cu 2 copii fără handicap 53 42 

amp cu 2 copii, din care 1 cu handicap 8 8 

nr. copii fără handicap la amp cu 2 copii 114 92 

amp cu 2 copii cu handicap 4 4 

nr. copii cu handicap la amp cu 2 copii 16 16 

amp cu 3 copii fără handicap 4 6 

amp cu 3 copii, din care 2 cu handicap 1 1 

amp cu 3 copii, din care 1 cu handicap 1 1 

nr. copii fără handicap la amp cu 3 copii 15 21 

nr. copii cu handicap la amp cu 3 copii 3 3 

NUMĂR TOTAL COPII 170 163 

din care nr. copii cu handicap 31 30 

 

Monitorizarea activității desfășurate de către asistenţii maternali profesioniști precum 

şi progresele înregistrate de copiii aflați în plasament se realizează de către managerii de caz 

din cadrul DGASPC Alba.   
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În domeniul asistenței maternale, pe parcursul anului 2020 s-au derulat următoarele 

activități : 

 monitorizarea trimestrială privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale şi sociale a copiilor aflaţi în plasament la asistenți maternali profesioniști și 

persoane/familii şi a modului în care aceştia sunt îngrijiţi, crescuţi şi educaţi; 

 verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie 

specială pentru copiii aflați în plasament familial; 

 evaluarea socială, educațională, psihologică și a stării de sănătate a copiilor 

familial; 

 evaluarea, formarea, atestarea/reatestarea și monitorizarea activității asistenților 

maternali profesioniști; 

 evaluarea activității anuale a asistenților maternali profesioniști și a specialiștilor 

angajați în cadrul serviciului. 

 

În acest domeniu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba este 

partener alături de celelalte direcții din țară, în cadrul proiectului :”TEAM-UP: Progres în 

calitatea îngrijirii alternative a copiilor”. Este un proiect finanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Principalele activtăți ale acestui 

proiect, sunt: 

 dezvoltarea și introducerea de instrumente/preceduri/mecanisme în domeniul asistenței 

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. 

 susținerea programului de formare profesionială destinat asistenților maternali și 

personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în demeniul protecției 

special a copilului separate de familie și al prevenirii separării copilului de familie. 

 dezvoltarea rețelei de asistenți maternali. 
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Astfel, la nivelul județului Alba, prin intermediul acestui proiect vor fi angajați, în 

perioada 2019-2023, un număr de 35 de asistenți maternali profesioniști, iar un număr de 131 

asistenți maternali vor beneficia de sesiuni de formare profesională.  

În perioada 2019 - 2020, instituția noastră a angajat, un număr de 15 asistenți 

maternali profesioniști, iar dintre aceștia, o persoană a solicitat încheierea contractului 

individual de muncă.  

În ceea ce privește activitatea de evaluare, formare și atestare, în prima parte a anului 

2020, au fost evaluate și formate un număr de 17 persoane care și-au exprimat dorința de a 

deveni asistenți maternali profesioniști, urmând ca acestea să fie atestate la începutul anului 

2021. 

Toate cele 17 persoane, evaluate au urmat cursul de formare inițială în conformitate cu 

prevederile Ordinul nr. 137/2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de 

formare profesională pentru asistenții maternali profesioniști, curs care cuprinde 3 module 

minime obligatorii pentru atestare, precum și 3 module specializate în plasarea copilului cu 

handicap, în regim de urgență și a copilului victimă a abuzului, neglijării sau exploatării.  

 

Protecția copilului prin măsuri de tip rezidențial  

 

În serviciile de protecție de tip rezidențial, din structura DGASPC Alba, la începutul 

anului 2020, numărul copiilor care beneficiau de protecție în structuri de tip rezidențial era de 

138 copii şi tineri, iar la finele anului 2020 numărul acestora era de 123 copii. 
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 Serviciile sociale destinate copiilor aflați în situație de risc, furnizate în unități de tip 

rezidențial, se acordă atât de către DGASPC Alba în calitate de furnizor de servicii cât şi de 

către furnizori privați, în baza contractelor de furnizare de servicii încheiate de către 

DGASPC Alba cu aceștia. Furnizorii privați sunt: Asociația “Filantropia Ortodoxă” Alba 

Iulia, Asociația “Filantropia Ortodoxă” Totoi, Asociația “Filantropia Ortodoxă” Aiud, Filiala 

“Filantropia Ortodoxă” Vingard, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sebes, Filiala “Filantropia 

Ortodoxă” Ocna Mureș, Asociația “Izvorul Tămăduirii” Alba Iulia, Asociația “Sf. Veronica” 

Dumbrava, Asociația “Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” Aiud, Asociația “Riţa Tiţa” Alba Iulia, 

Organizația Caritas Alba Iulia, Societatea de caritate “Ușa Speranței” Blaj, Asociația  “Sf. 

Apostol Petru” Teiuş. 

Obligațiile D.G.A.S.P.C. Alba constau în asigurarea managementului de caz pentru 

fiecare copil ocrotit, verificarea respectării standardelor de calitate pentru serviciile acordate, 

asigurarea respectării drepturilor copiilor, inclusiv accesul acestora la servicii publice de 

instrucție – educație şi sănătate și decontarea serviciilor prestate de către furnizorii acreditați 

de servicii sociale. 

În cursul anului 2020, numărul de beneficiari din categoria copii aflați în dificultate 

pentru care a fost instituită o măsură de protecție de tip rezidențial în structuri contractate a 

variat foarte puțin, tendința fiind aceea de ușoară diminuare a numărului de beneficiari, de la 

294 copii și tineri beneficiari de servicii de tip rezidențial la 1 ianuarie 2020, la 278 copii și 

tineri beneficiari de servicii de tip rezidențial la 31 decembrie 2020.  

În centrele rezidențiale în care serviciile sociale sunt funizate și susținute integral de 

organizațiile private autorizate, numărul copiilor ocrotiți, la data de 1 ianuarie  2020 a fost de 

71 copii și tineri, iar la finele anului 2020 numărul beneficiarilor era de 67 copii și tineri.     

Pentru copiii și tinerii ocrotiți în aceste unităţi rezidențiale, Direcția Generală de 

Asistență Socială şi Protecția Copilului Alba are responsabilitatea monitorizării respectării 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii, precum şi a evaluării / reevaluării 

periodice a evoluției copiilor în funcție de stadiile de dezvoltare fiziologice şi psihologice. 

În anul 2020, activitatea desfășurată în domeniul managementului de caz pentru copii și 

managementului calității serviciilor de tip rezidențial a vizat și următoarele aspecte : 

 obțineea licențelor de funcționare pentru serviciile de tip rezidențial, 

 reintegrarea în familie, respectiv integrarea socio-profesională a tinerilor absolvenți 

din serviciile rezidențiale, 

 atragerea de parteneri prin semnarea de parteneriate în vederea realizării unor activități 

menite formării și dezvoltării deprinderilor de viață independentă și de socializare, 

 formarea continuă  a personalului din serviciile rezidențiale și instruirea rezidentilor 

conform prevederilor standardelor specifice de calitate în vigoare. 

Cu excepția unui număr de 2 servicii rezidențiale pentru copii cu dizabilități din 

structura DGASPC Alba, toate celelalte servicii rezidențiale pentru copii au fost relicențiate 

pentru o perioadă de 5 ani. Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități Sâncrai și Casa de 

tip familial nr.9 Alba Iulia, dețin licență de funcționare până în anul 2022, urmând ca până la 

acea dată să se solicite relicențierea serviciilor sociale. 

În perioada iulie - septembrie 2020, au fost revizuite toate planurile individualizate de 

protecție ale copiilor și tinerilor pentru care a fost instituită o măsură de protecție specială de 

tip rezidențial. Această activitate s-a desfășurat în paralel cu activitatea de monitorizare 

trimestrială a măsurii de protecție specială pentru toti copiii și tinerii cu măsură de protecție. 

În parteneriat cu Asociația de servicii sociale “SCUT “ Brașov a demarat Proiectului 

''Casa noastră''. Activitățile propuse în proiect vor viza dezvoltarea abilităților de viață 

independentă, consilierea vocațională, organizarea de tabere și excursii. Până în prezent, în 
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cadrul acestui proiect, s-au stabilit activitățile și grupul țintă, fiind selectați un număr de 15 

copii și tineri din centrele rezidentiale. 

În sprijinul studenților din sistemul de protecție a copilului, s-a semnat un acord de 

partenriat cu Fundatia “BLUE HERON” București, în baza căruia, 2 studenți au fost selectați 

în vederea acordării unor burse de studiu pe parcursul anului universitar.  

La finele anului 2020 a demarat Programului I Progres runda I, program de monitorizare, 

implementat de către ANPDCA care va continua în anul 2022. În acest sens, asistenții sociali 

s-au implicat și în colectarea informațiilor referitoare la tinerii care au părăsit sistemul de 

protecție a copilului în perioada 2015-2018, ca urmare a solicitării ANPDCA, în vederea 

analizării datelor la nivel național și a identificării de soluții viabile pentru o mai bună 

integrare a  lor în muncă și societate. 

 Acompaniați social de către fiecare manager de caz, cu sprijinul specialiștilor din 

cadrul primăriilor din județ, a persoanelor fizice și juridice și cu implicarea familiei lărgite, un 

număr de 10 copii au fost reintegrați în familie, pentru un copil, aflat într-o structură de tip 

rezidențial, a fost identificată soluția plasamentului la rude până la gradul IV, 2 copii au fost 

adoptați, și un număr de 38 de tineri au reușit să se integreze pe piața muncii. Pentru un număr 

de 5 tineri cu dizabilități care nu au avut șansa de a se reîntoarce în familia biologică s-au 

identificat soluții de îngrijire a lor în alte centre rezidențiale pentru persoane adulte cu 

dizabilități.  

 

 Evaluarea copiilor cu dizabilități 

 

În anul 2020 activitatea de evaluare complexă a copiilor s-a încadrat în obiectivele și 

limitele de timp prevăzute de legislația în vigoare. Nu au existat situații privind cazuri 

neinstrumentate la timp, astfel încât toate cererile de evaluare au fost finalizate și au intrat în 

analiza Comisiei de Protecție a Copilului, copiii și familiile acestora obținând beneficiile 

sociale în termenele stabilite de legislația actuală. 

În anul 2020 au fost instrumentate un număr de 1241 cazuri dintre care 1164 cazuri au 

fost încadrate în grad de handicap. 

 
Gradul de handicap  

Total 

grade 

handicap 

 

 

Total 

cazuri 

instrum

entate 

 

Anul 

Grav Accentuat Mediu Usor/fără grad 

Nr. Încadrări/ 

copiii <2ani 

Nr. Încadrări/ 

copiii <2ani 

Nr. Încadrări / 

copiii <2ani 

Nr. 

Încadrări 

/ copiii 

<2ani 

Fără grad 

30.12.2016 616 47 145 11 728 214 0/0 157 1489 1646 

30.12.2017 641 38 128 12 688 216 58/28 136 1515 1651 

30.12.2018 677 39 104 12 737 259 38/10 148 1556 1704 

30.12.2019 723 48 109 12 738 240 49/24 108 1619 1727 

30.12.2020 746 53 119 14 838 206 95/38 77 1798 1241 

 

Urmare a instituirii stării de urgență, respectiv de alertă pe teritoriul României, 

începând cu luna martie 2020, determinată de răspândirea virusul SARS-CoV2, procedura de 

lucru privind evaluarea complexă a copiilor a fost adaptată noilor prevederi legislative, astfel 

încât activitatea directă cu beneficiarii a fost redusă la minim, programarea și preluarea 

dosarelor în vederea evaluării pentru încadrarea în grad de handicap făcându-se telefonic, prin 

poștă și poșta electronică. În situația în care specialiștii au considerat că anumite cazuri 

trebuie evaluate la sediul instituției, acești copii au fost programați telefonic, la ore fixe, în 

condiții de siguranță, evitându-se astfel orice risc de contactare a virusului. 
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În această situație, ca urmare a publicării Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, ”valabilitatea 

documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și entitățile private 

autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o 

perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”  

Astfel, ca urmare a acestei prevederi legale, copiii al căror certificat de încadrare în 

grad de handicap a expirat în perioada stării de alertă iar aparținătorii nu au reușit întocmirea 

dosarului pentru reevaluarea periodică, au beneficiat în continuare de toate prestațiile și 

beneficiile sociale prevăzute de lege.  

În anul 2020, s-au instrumentat un număr de 1241 cazuri, din care s-au încadrat într-un 

grad de handicap un număr de 1164 cazuri. Diferența dintre cazurile instrumentate și 

soluționate de serviciul de evaluare complexă copii, în anul 2020, și numărul de cazuri active 

încadrate în grad de handicap la data de 31.12.2020 (1798 cazuri) este dată de certificatele 

eliberate în anul 2019 cu valabilitate de 2 ani (până în 2021) și de certificatele de handicap 

care au expirat și le-a fost prelungită automat valabilitatea în perioada stării de alertă, în 

temeiul Legii nr. 55/2020. 

Astfel, creșterea numărului de cazuri active la sfârșitul anului 2020 se explică tocmai 

prin prelungirea valabilității certificatelor da handicap emise în 2019 și care au expirat pe 

perioada stării de alertă. 

Făcând o analiză a cazuisticii pe tipuri de handicap, se constată că ponderea cea mai 

mare o au afecțiunile psihice și neuropsihice, urmate de cele de natură somatică, 931  cazuri 

pentru afecțiunile de tip psihic și neuropsihic și 719 cazuri de natură somatică. 

  

Tipul de handicap Nr. cazuri 

Psihic și neuropsihic  931 

Somatic 719 

Fizic 60 

Vizual  51 

Auditiv 37 

 

La o analiză pe zone/localități se observă faptul că cele mai multe cazuri de copii cu 

dizabilități încadrați în grad de handicap sunt în zona Alba Iulia cu 550 cazuri (localitățile: 

Alba Iulia, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Întregalde, Meteș, Berghin, Ciugud, Ohaba, 

Sântimbru, Vințu de Jos), zona Sebeș cu 342 cazuri (localitățile: Sebeș, Câlnic, Cut Daia 

Română, Doștat, Gârbova, Șpring, Șugag, Săsciori), zona Apuseni cu 314 cazuri (localitățile: 

Abrud, Albac, Almașu Mare, Arieșeni, Avram Iancu, Baia de Arieș, Bistra, Bucium, 

Câmpeni, Ciuruleasa, Gârda de Sus, Horea, Lupșa, Poiana Vadului, Poșaga, Rîmeț, Rimetea, 

Roșia Montană, Sălciua, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, Vidra, Zlatna), zona Aiud cu 285 

cazuri (localitățile: Aiud, Hopârta, Fărău, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Mureș, Mirăslău, 

Noșlac, Ocna Mureș, Rădești, Stremț, Geoagiu de Sus, Teiuș, Unirea, Ocoliș, Ponor), zona 

Blaj-Târnave cu 206 cazuri (localitățile: Blaj, Bucerdea Grânoasă, Cenade, Cergău, Cetatea de 

Baltă, Crăciunelul de Jos, Jidvei, Mihalț, Roșia de Secaș, Sâncel. Șona, Valea Lungă), zona 

Cugir cu 101 cazuri (localitățile: Cugir, Blandiana, Ceru Băcăinți, Săliștea, Șibot, Pianu de 

Jos). 
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Pentru o analiză mai detaliată a situației pe zone, prezentăm datele de mai jos : 

 
 

Zona 

Grad handicap Total Tip handicap 

grav acc. mediu ușor psihic/ 

neuro 

psihic 

auditiv vizual fizic somatic 

(din care 

astm 

bronșic) 

Alba Iulia-

Teius 

226 37 242 45 550 295 8 16 51 185/105 

Sebeș  120 17 189 16 342 173 6 11 19 133/104 

Apuseni 112 21 169 12 314 148 5 12 22 128/101 

Aiud 156 22 125 9 285 156 7 7 16 99/73 

Blaj 103 17 75 8 206 126 6 3 18 48/17 

Cugir  53 5 38 5 101 55 5 2 7 31/22 

Total  770 119 838 95 1798 953 37 51 133 624/317 

 

În ceea ce privește diagnosticul copiilor evaluați s-a constatat un număr mare de copii 

cu astm bronșic, 18% dintre copiii încadrați în grad de handicap sunt diagnosticați cu astm 

bronșic. 

Pentru toți copiii încadrați în grad de handicap, specialiștii întocmesc planul de 

abilitare/reabilitare care cuprinde tipul de servicii recomandate de specialiștii care au 

participat la procesul de evaluare. Cele mai necesare/recomandate servicii sunt cele de 

kinetoterapie, logopedie, terapii psihomotrice și de abilități manuale, diverse forme de 

psihoterapii, terapii de dezvoltare a abilităților de control și de dezvoltare a autonomiei 

personale, terapii ocupaționale, servicii de consiliere pentru părinți și copii, servicii tip 

respiro. Un număr semnificativ de mare, 953 copii cu dizabilități neuropsihice și psihice au 

nevoie de astfel de servicii. Iar numărul de centre care furnizează astfel de servicii este 

insuficient, existând zone în care accesul la servicii este practic imposibil.  

Astfel, în județul Alba funcționează următoarele centre furnizoare de servicii de 

abilitare/reabilitare: 

 Centrul de zi pentru copiii cu dizabilități multiple Alba Iulia cu ocapacitate de 20 

locuri; 

 Centrul de recuperare în regim de zi pentru copii cu dizabilităţi “Prietenii Mariei 

Beatrice” Alba Iulia cu o capacitate de 30 de locuri;  

 Centrul de zi pentru copii cu dizabilitaţi “Arnsberg” Alba Iulia cu o capacitate de 112 

de locuri;  

 Centrul multifuncţional „Un pas înainte Alexandra”Aiud - Centrul de zi  pentru copii 

cu dizabilităţi cu o capacitate 35 de locuri;  

 Centrul social multifuncțional  pentru persoane cu nevoi speciale Vinerea;  

 Centrul de zi pentru persoane cu dizabilităţi Sebeş cu o capacitate-10 locuri. 

 

În anul 2020 participarea copiilor cu dizabilități la programele de recuperare a fost 

îngreunată de restricțiile impuse de pandemie, astfel că la dificultățile de accesare a serviciilor 

datorate numărului limitat al furnizorilor de servicii s-au adăugat și cele cauzate de restricțiile 

de circulație și de suspendarea temporară a activității în centrele de recuperare în regim de zi. 

 

Protecția copiilor prin adopție 

 

În anul 2020, pentru un număr de de 36 copii s-au emis sentințe civile definitive și 

irevocabile cu privire la deschiderea procedurii adopției și a fost încuviințată adopția pentru 

un număr 22 copii. 
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Copiii adoptați s-au încadrat în următoarele categorii de vârstă:  

   3 ani - 6 ani – 15 copii, 

   7 ani - 9 ani –   5 copii, 

 10 ani -13 ani –  2 copii. 

Dintre aceștia, un număr de 8 copii sunt din județul Alba iar ceilalți sunt din 

județele : Olt, Vaslui, Mureș, Vrancea, Botoșani, Bistrița Năsăud, Teleorman. Cei 8 copii din 

județul Alba sunt adoptați de pe listele generate de programul electronic al ANDPDCA, iar 14 

copii sunt adoptați din categoria copiilor greu adoptabili. 

Tot în această perioadă au fost revocate două sentințe de încredințare în vederea 

adopției, dintre care una emisă de Tribunalul Alba, iar cealaltă de Tribunalul Argeș.  

În vederea promovării adopției ca măsură de prrotecție specială, serviciile de 

specialitate din cadrul DGASPC Alba, au analizat fiecare caz în parte și au înaintat un număr 

de 116 propuneri de deschidere a procedurii de adopție pentru copiii aflați în sistemul de 

protecție a copilului. Dintre acestea, Tribunalul Alba s-a pronunțat cu privire la un număr de 

36 copii, hotărând deschiderea procedurii adopției.  

 

În materie de adopție, în anul 2020, s-au furnizat următoarele servicii specifice:  

 Servicii de consiliere pentru familiile biologice cu privire la exprimarea 

consimțământului la adopție –  100 părinți biologici au fost consiliați cu privire la 

deschiderea procedurii adopției; 

 Servicii evaluare, pregătire și consiliere a copiilor  pentru care s-a stabilit ca 

finalitate a planului individual de protecție, adopția sau pentru care s-a încuviințat 

deschiderea procedurii adopției interne (evaluarea nevoilor, consilierea și informarea 

copilului în vederea mutării în noul mediu de viață, cel al adoptatorilor, consilierea și 

monitorizarea pe perioada încredințării în vederea adopției și după încuviințarea 

adopției);- 36 copii; 

 Servicii de informare a persoanelor / familiilor care au dorit să cunoască procedura 

adopției (30 de familii/persoane au dorit să cunoască informații despre procedura 

adopției interne și internaționale); 

 Servicii de evaluare, pregătire și consiliere a persoanelor/familiilor în vederea 

obținerii atestatului de persoană/familie adoptatoare - un număr de 26 

persoane/familii au solicitat atestatul de familei/ persoană aptă să adopte, iar în urma 

evaluării au fost eliberate 26 de atestate; 

 Servicii de informare a persoanelor/familiilor atestate care nu au intrat în 

procedura de potrivire practică – sau care au intrat în procedura de potrivire 

practică dar nu au finalizat această procedură – 14 familii/persoane. 

 Cursuri de pregătire susținute de către asistenți sociali și psihologi pentru viitori 

adoptatori la care au participat 18 familii/persoane care au fost atestate în anul 2020. 

 Servicii de monitorizare a încredințării în vederea adopției - a fost organizat un 

curs de educație parentală pentru părinții adoptivi aflați în perioada de încredințare în 

vederea adopției sau potrivire practică, la care au participat 18 de familii/persoane 

 Servicii de monitorizare post adopție - au fost monitorizați un număr de 56 de copii 

și 49 de familii prin care s-a urmărit evoluția copiilor și a relației dintre aceștia, s-au 

întocmit 11 rapoarte finale la sfârșitul perioadei de postadopție; 

 În ceea ce privește persoanele majore adoptate s-au solicitat servicii cu privire la 

familia biologică din partea a două persoane adoptate, iar din partea unei familii 

biologice nu au fost solicitate informații cu privire la copii adoptați. 

 Au avut loc întâlniri consultative cu managerii de caz a copiilor cu deschidere a 

prcedurii de adopție care se află în plasament familial și în asistență maternală și 
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pentru care familiile de plasament sau asistenții maternali profesioniști au solicitat 

adopția. 

 

Pe parcursul anului 2020 au fost derulate și alte activități de promovare a adopției cum ar 

fi: participarea la emisiuni radio și promovare în presa scrisă, acțiuni de distribuire a 

materialelor informative la nivelul primăriilor din județ. 

În anul 2020 s-a asigurat formarea profesională continuă pentru specaliștii implicați în 

activități specifice adopției: curs de perfecționare în domeniul adopției (legislație și 

metodologie de lucru) și conferință de promovare a educației parentale. 

 

2. Sistemul de protecție a persoanelor adulte  

 

În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Alba, 

activitatea privind protecția persoanelor adulte se derulează pe 4 coordonate : 

 protecția în regim rezidențial a persoanelor adulte cu dizabilități;   

 protecția de tip familial a persoanelor cu dizabilități (rețele de îngrijire la 

domiciliu); 

 protecția în regim de urgență a persoanelor fără adăpost;   

 acordarea de beneficii sociale persoanelor cu handicap neinstituționalizate, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 448 / 2006 privind protecția şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap. 

 

 Servicii sociale de tip rezidențial pentru persoanele adulte cu dizabilități 

 

La începutul anului 2020 în unităţile funcționale rezidențiale de tip centru de 

recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, centre de îngrijire și asistență și locuințe maxim 

protejate, din structura instituției beneficiau de servicii un număr de 465 persoane adulte cu 

dizabilități, iar la finele lunii decembrie 2020 beneficiau de servicii un număr de 404 

persoane adulte cu dizabilități. 

  

În această perioadă, o preocupare permanentă avută în atenția specialiștilor instituției a 

fost obținerea licențelor de funcționare ale structurilor rezidențiale destinate protecției 

persoanelor adulte cu dizabilități. Astfel, pe parcursul anului 2020, Autoritatea Națională 

pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități Copii și Adppție a emis deciziile și licențele de 

funcționare provizorie pentru toate cele 3 centre de îngrijire și asistență ( CIA Abrud, CIA 

Baia de Arieș și Cia Gârbova) și pentru toate cele 12 locuințe maxim protejate din structura 

DGASPC Alba (LMPPAD nr. 3 Gârbova, LMPPAD nr. 6 Abrud, LMPPAD nr. 7 Abrud, 

LMPPAD nr. 8 Abrud, LMPPAD nr. 10 Cricău, LMPPAD nr. 13 Gârbova, LMPPAD nr. 14 

Abrud, LMPPAD nr. 15 Abrud, LMPPAD nr. 16 Alba Iulia, LMPPAD nr. 17 Sâncrai, 

LMPPAD nr. 18 Sîncrai și LMPPAD nr. 19 Abrud).   

Totodată, s-a avut în atenție diminuarea capacității CRRN Galda de Jos, de la 240 

beneficiari la 50 beneficiari, în conformitate cu prevederile art. 51 alin 4 din Ordonanța de 

urgență nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și a Planului de restructurare al CRRN Galda 

de Jos, aprobat prin Hotărârea CJ Alba nr. 238 / 2019.  

În acest sens, pe parcursul anului 2020, numărul de beneficiari din această unitate 

rezidențială s-a diminuat de la 223 beneficiari la 1 ianuarie 2020 la 165 beneficiari la finele 

anului 2020, iar activitatea de restructurare  continuă și pe parcursul anului 2021. 

În anul 2020, activităţile derulate de către angajații instituției au urmărit respectarea 

măsurilor de profilaxie a îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV2, atât în rândul beneficiarilor 
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cât și al angajaților. În acest sens, au fost elaborate măsuri specifice de prevenire a 

îmbolnăvirii, care au fost avizate de către Direcția de Sănătate Publică Alba, au fost 

achiziționate produse dezinfectante și echipamente de protecție, s-au realizat activități de 

informare referitoare la importanța purtării măștilor și a echipamentelor de protecție, s-a izolat 

personalul împreună cu beneficiarii în unitățile rezidențiale pe perioada stării de urgență, s-a 

realizat testarea bilunară, respectiv săptămânală a beneficiarilor și a personalului și s-a realizat 

o comunicare permanentă între angajații centrelor rezidențiale, conducerea DGASPC și 

personalul de conducere din cadrul Consliului Județean Alba.  

În unitățile funcționale de tip rezidențial, respectiv centre de abilitare, reabilitare, 

centre de îngrijire și asistență și locuinţe maxim protejate, dezvoltate în baza contractelor de 

furnizare de servicii încheiate cu Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, Societatea de 

Ajutorare “Diakonia” Alba Iulia, Asociaţia “Filantropia Ortodoxă“ Galda de Jos, Asociaţia 

“Sînziene“ Vinţu de Jos şi cu Asociația Maria Mirabela Drașov au beneficiat de servicii de 

îngrijire şi asistență un număr de 155 persoane adulte cu dizabilități la începutul lunii 

ianuarie 2020, iar la finele lunii decembrie 2020, un număr de 161 persoane adulte cu 

dizabilități. 

Specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Alba, au 

monitorizat respectarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii în centrele 

rezidențiale, precum şi calitatea serviciilor oferite de furnizorii privați și au sprijinit furnizorii 

privați în activitatea de prevenire și transmitere a virusului SARS – CoV2 în rândul 

beneficiarilor și al angajaților. 

Astfel, activitățile D.G.A.S.P.C. Alba derulate în cursul anului 2020 au vizat atât 

furnizarea unor servicii de calitate beneficiarilor protejați în structurile rezidențiale, cât și 

menținerea stării de sănătate a beneficiarilor și prevenirea răspândirii virusului SARS – CoV2, 

furnizarea materialelor sanitare și a echipamentului de protecție, menținerea echilibrului psiho 

– emoțional al beneficiarilor, angajaților și al familiilor acestora, menținerea autonomiei și a 

restantului funcțional al persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate, precum și 

asigurarea continuității serviciilor sociale. 

 

Servicii sociale în sistem de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități 

 

   Instituția noastră a contractat servicii de recuperare neuro-motorie şi asistenţă psiho-

socială, în regim de zi, pentru un număr lunar de 25 persoane adulte cu dizabilități din zona 

Aiud. Furnizorul de servicii a fost Asociaţia „Un Pas Înainte Alexandra” Aiud, care în cadrul 

Centrului de zi pentru adulţi cu dizabilităţi Aiud a realizat activități de recuperare motorie, 

senzorială și neurologică a peroanelor adute cu dizabilități.  

          D.G.A.S.P.C. Alba a contractat servicii sociale de tip centru de zi pentru recuperarea și 

reabilitarea persoanelor adulte cu dizabilități fizice, somatice, auditive, vizuale, mentale, 

neurologice, ocrotite în cadrul locuințelor protejate din subordine.  Furnzorul de servicii a fost 

Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, care prin intermediul specialiștilor: psihologi, 

asistenți sociali, kinetoterapeuți, terapeuți ocupaționali, a acordat servicii de calitate în 

conformitate cu prevederile standardului în vigoare. 

 

Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor adulte cu dizabilități 

 

 Pentru susţinerea activităţii de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilități se furnizează  

servicii medico-sociale de îngrijire la domiciliu. În acest sens, DGASPC Alba a încheiat 

contracte de furnizare de servicii cu Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, Asociaţia 

„Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” - filiala Câmpeni şi Izvoarele, Filiala Filantropia Ortodoxă 

Ocna Mureş, Filiala Filantropia Ortodoxă Războieni Cetate, Asociaţia „Sf. Prooroc Ilie 
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Tesviteanu Aiud”, Asociaţia „Caritas Mitropolitan Greco – Catolic” Blaj şi Asociaţia „Un Pas 

Înainte Alexandra” Aiud. 

   În cadrul rețelelor sociale şi medico-sociale de îngrijire la domiciliu, în anul 

2020, au beneficiat, în mod individualizat, de servicii de îngrijire la domiciliu un număr 

mediu de 220 persoane adulte cu dizabilități. 

În cursul lunii decembrie 2020, au beneficiat, în mod individualizat, de servicii de 

îngrijire la domiciliu un număr de 175 persoane cu dizabilități. Beneficiarii acestor tipuri de 

servicii provin din 14 localităţi din judeţ, respectiv: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Baia de Arieş, 

Bistra, Câmpeni, Izvoarele, Ocna Mureş, Războieni, Roşia de Secaş, Silivaş, Teiuş, Valea 

Lungă, şi Zlatna.   

   

 

 Îngrijire la domiciliu - anul 2020 

ian febr mart apr mai iun iul aug sept oct nov dec 

Nr. 

benef.  

264 265 264 265 264 161 162 167 172 175 175 175 

  

Persoanele adulte cu dizabilități cu afecțiuni neurologice 

 

Persoanele adulte cu dizabilități, afectate de scleroză multiplă din judeţul Alba, 

beneficiază de servicii de informare şi consiliere psihologică, facilitarea accesului pe piaţa 

muncii, facilitarea accesului la o locuinţă, monitorizarea şi gestionarea situaţii de risc, 

acompanierea în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale, oferirea de ajutoare materiale 

şi de dispozitive medicale pentru facilitarea deplasării. Aceste servicii sunt furnizate de către 

Asociația “SM SPEROMAX” Alba Iulia, în baza acordului cadru şi a contractului subsecvent 

încheiat de către  DGASPC Alba  cu această Asociație, pentru un număr maxim de 50 

persoane adulte cu dizabilități. Numărul mediu de beneficiari ai acestor sevicii, în anul 2020, 

a fost de 48 persoane adulte cu dizabilități afectate de scleroză multiplă din judeţul Alba. 

 

Persoanele adulte cu dizabilități neinstituționalizate 

 

Persoanele adulte cu dizabilități neinstituționalizate, în funcție de gradul șde handicap, 

beneficiază de prestații sociale şi facilități fiscale în scopul compensării gradului scăzut de 

autonomie personală.  
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0

50

100

150

200

250

300

1

Beneficiari ai serviciilor de îngrijire la domiciliu 

ian febr mart apr mai iun iul aug sept oct nov dec



14 

 

 

În funcție de tipul de handicap, persoanele adulte încadrate într-o categorie de 

handicap se distribuie astfel : 

Tipul de handicap Nr. persoanelor adulte cu 

handicap neinstituționalizate 

la   1 ianuarie 2020 

Nr. persoanelor adulte cu 

handicap neinstituționalizate 

la 31 decembrie 2020 

Fizic 6728 6673 

Somatic 2916 2891 

Auditiv 456 447 

Vizual 1728 1670 

Mental 2337 2327 

Psihic 1173 1193 

Asociat 1340 1330 

HIV/SIDA 15 15 

Boli rare 12 12 

TOTAL 16705 16558 

 
Analizând datele de mai sus, se poate observa faptul că ponderea cea mai mare, în 

rândul populației adulte cu dizabilități, o reprezintă persoanele cu handicap fizic (40%), 

urmate de persoanele cu handicap somatic (17%), mental (14%), vizual (10%), asociat (8 %), 

psihic (7%), auditiv (2%), procente aferente lunii decembrie 2020. 

 

Protecţia persoanelor fără adăpost 

 

În scopul asigurării protecţiei persoanelor adulte fără adăpost D.G.A.S.P.C. Alba în 

parteneriat cu Asociaţia “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia a încheiat un acord cadru şi 

contracte subsecvente cu scopul asigurării unor servicii de cazare, informare și educație 

sanitară pentru un număr de 20 beneficiari în vederea depăşirii situaţiilor de risc şi promovării 

reinserţiei sociale.  

Fizic, 6673 

Somatic, 2891 

Auditiv, 447 

Vizual, 1670 

Mental, 2327 

Psihic, 1193 
Asociat, 1330 HIV/SIDA, 15 Boli rare, 12 

Numărul persoanelor adulte cu handicap 

neinstituţionalizate                                                     

la 31 Decembrie 2020 
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3. Activitatea în domeniul resurselor umane 

 

La data de 1 ianuarie 2020, în cadrul instituției erau încadrate un număr de 778,50 

norme, iar pe parcursul anului au încetat contractele individuale de muncă sau rapoartele de 

serviciu pentru un număr de 30,50 norme. Totodată s-au recrutat / angajat un număr de 11 

norme, iar la finele anului 2020, instituția funcționa cu un număr de 759 norme. Rezultă, 

astfel, o diminuare a numărului de angajați cu 19,5 norme, pe parcursul anului 2020. 

 

Situația încetării contractelor individuale de muncă, în anul 2020, este următoarea : 

Categorie 

personal 
Acordul 

părților 
Deces  

Încetare 

detașare 
Pensionare 

Retragere 

atestat  
Transfer  

Total 

general 

Funcții publice 0 0 1 0 0 2 3 

Peonal 

contractual 
16,5 1 0 8 1 1 27,5 

Total general 16,5 1 1 8 1 3 30,5 

 

Situația angajărilor, în anul 2020, este următoarea : 

Functie / profesie detașare selectare transfer Total general 

asistent maternal  0 8 0 8 

asistent personal 

profesionist 0 1 0 1 

consilier achiziții 

publice 0 0 1 1 

consilier debutant 1 0 

 

1 

Total general 1 9 1 11 

 

Formarea profesională : 

 Un număr de 16 funcționari publici au urmat cursuri online gratuite organizate de Institutul 

Național de Administrație. 

 Un număr de 12 asistente medicale de la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică 

pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos au participat la un curs de spcializare 

organizat de Colegiul profesional la Sibiu. 

 Un medic primar și un farmacist, de la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 

Galda de Jos au participat la cursuri de specializare pentru care au suportat costurile aferente 

formării.  

 

   În cursul anului 2020 au promovat în funcţii, grad profesional sau treaptă profesională 

un număr de 17 angajați din categoria personal contractual.   

În domeniul salarizării a fost aplicată Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice a fost acordată creșterea salariilor de bază reprezentând 

¼ din diferența dintre salariul de bază prevăzut pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 

2018. Au fost acordate voucherele de vacanță pe suport electronic pentru toți angajații care 

beneficiau de acest drept. Au fost achitate tranșele din drepturile bănești câștigate în urma 

sentințelor din instanțele de judecată către angajați sau foștii angajați.  
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4. Activitatea în domeniul juridic și contencios administrativ 

 

Interesele instituției au fost reprezentate în toate litigiile aflate pe rolul instanțelor 

judecătorești, indiferent de calitatea pe care aceasta a avut-o, respectiv reclamant sau pârât, 

într-un număr total de 145 de cauze. 

 

Defalcat, situația se prezintă astfel: 

 

 litigii cu obiect născut din prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului - 103 cauze, după cum urmează:  

- instituirea plasamentului la familia extinsă – bunici, rude ori la un asistent maternal 

profesionist, casă de tip familial sau centru de plasament – 74 cauze; 

- reintegrări în familie / încetări plasament – 29 cauze; 

 litigii al căror obiect este prevăzut de dispozițiile Codului civil – 20 cauze, din care: 

- tutelă – 1 cauză; 

- divorț – 1 cauză; 

- stabilire domiciliu minor –  2 cauze; 

- puneri sub interdicție – 5 cauze; 

 litigii care au avut ca obiect pretenții – 2 cauză. 

 litigii care au avut ca obiect contestație la executare – 1 cauză. 

 litigii care au avut ca obiect prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ (anulare acte/documente/contracte, obligare încheiere contract furnizare 

servicii sociale, drepturi salariale funcționari publici) – 5 cauze. 

 litigii de muncă având ca obiect acordarea unui spor pentru condiții deosebit de periculoase 

în cuantum de 50%, precum a unui spor de 100% din salariul de bază pentru zilele de repaus 

săptămânal, de sărbători legale și în zilele care conform dispozițiilor legale sunt nelucrătoare, 

sume încasate necuvenit și recuperate prin instanță (reprezentarea în litigiile avute s-a făcut 

atât în fața instanței de fond – Tribunalul Alba, cât și în fața instanței de apel – Curtea de Apel 

Alba Iulia) – 10 cauze.  

 litigii privind acțiunile în constatare promovate în baza Ordinului nr. 50/1990 privind 

încadrarea anumitor salariați care și-au desfășurat activitatea în categoria a II-a de muncă – 3 

cauze. 

 litigii cu obiect prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap – 4 cauze, din care: 
o contestarea certificatelor de încadrare în grad de handicap – 2 cauze; 

o acordarea de drepturi sociale (indemnizații) – 2 cauze; 

 litigii cu caracter penal, ca urmare a săvârșirii de fapte penale (infracțiuni) prevăzute de 

Codul Penal – furt, trafic de persoane, distrugere, rele tratamente împotriva minorilor, 

violență în familie de către terțe persoane împotriva proprietății DGASPC Alba – 6 cauze.  

 litigii cu obiect prevederile art. 909 – 912 din Codul de Procedură Civilă prin care s-a dispus 

de către instanța de judecată participarea minorilor la un program de consiliere psihologică 

pentru o perioadă de 3 luni – 2 cauze. 

 

Referitor la activitatea de avizare si semnare a actelor cu caracter juridic: 

1. Avizare pentru legalitate a contractelor de achiziții de bunuri și servicii pentru anul 

bugetar 2020, respectiv pe proceduri pe achiziție directă și pentru utilități ori servicii, 

după cum urmează: 

- 59 acorduri cadru încheiate pentru furnizarea de servicii sociale,  

- 35 contracte de donații. 
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2. Avizarea pentru legalitate a dispozițiilor emise de către Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Alba (dispoziții în regim de urgență privind minori, 

dispoziții de ocrotire minori, dispoziții învoire în vacanță privind minori, dispoziții de 

ocrotire în centrul de tranzit, dispoziții privind deplasarea în scop turistic a minorilor, 

dispoziții de împuternicire a salariaților privind conturile personale deschise pentru 

minori, dispoziții de ocrotire cuplu mamă-copil în centrul maternal, dispoziții 

prelungire măsură de ocrotire cuplu mamă-copil, dispoziții de încetare măsură de 

ocrotire cuplu mamă-copil, dispoziții de ocrotire în centre a persoanelor adulte cu 

handicap, dispoziții de transfer a persoanelor adulte cu handicap, dispoziții de încetare 

ocrotire în centre rezidențiale a persoanelor adulte cu handicap) – 610 dispoziții. 

 

3. Avizare de specialitate pentru actele privind dreptul muncii al personalului 

contractual, precum și cele referitoare la raporturile de serviciu ale funcționarilor 

publici, după cum urmează: 

 dispoziții stabilire drepturi salariale, încetare contracte individuale de muncă, 

delegare, detașare – 1028  

 dispoziții numire manager de caz pentru copii – 949 

 dispoziții încetare calitate manager de caz pentru copii – 542 

 dispoziții numire manager de caz pentru adulți/persoane cu handicap – 87 

 dispoziții numire manager de caz pentru monitorizarea/coordonarea activității 

asistenților maternali profesioniștii – 5 

 dispoziții de înlocuire manager de caz – 4 

 dispoziții acordare drepturi la asistenți maternali  – 22 

 contracte de voluntariat – 1  

 contracte individuale de muncă, din care pentru asistenți maternali profesioniști 

– 20, iar pentru alte categorii de personal – 1, totalizând un număr de – 22 contracte 

 acte adiționale la contractele de muncă, din care pentru asistenți maternali 

profesioniști – 81, iar pentru alte categorii de personal – 66, totalizând un număr de 

– 147 acte adiționale.  

 

5. Activitatea economico – financiară  

 

Pentru anul 2020 situația contului de execuție la nivelul DGASPC Alba  se prezintă 

după cum urmează:                                                         

                                 mii lei 

Tipuri de cheltuieli 

 

Buget 

aprobat 

inițial 

Buget 

aprobat la 

31.12.2020 

Plății 

efectuate 

Diferențe 

 

Cheltuieli de personal total, din care: 40.268,00 51.863,00 51.633,77 229.23 

Copii 16.075,00 21.870,00 21.745,64 125,36 

Adulti 24.193,00 29.993,00 29.889,13    103.87 

Cheltuieli materiale total, din care: 17.731.60 27.697.60 26.545.34 1.152,26 

adulti 10.094.97 15.341,97 14.856,50 485,47 

copii 7.635.63 12.355.63 11.688.84 666,79 
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Economia înregistrată la cheltuielile de personal a fost determinată în principal de 

plata concediilor medicale aflate în sarcina Casei de Asigurări de Sănătate. 

În ceea ce privește cheltuielile materiale s-a realizat o economie în valoare totală de 

1.152,56 mii lei, fără a afecta calitatea serviciilor sociale acordate.  

 Pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap  la nivelul anului 2020 s-a utilizat 

suma de  413,66  mii lei pe următoarea structură funcțională: 

 

Situație plăți pentru persoanele cu handicap Sume alocate 

 

Plata transportului interurban total și dobânzi: 413,66 mii lei 

din care, pentru adulți 395,96 mii lei 

               pentru copii 17,70 mii lei 

Total plăți 413,66 mii lei 

 

În domeniul investițiilor, achizițiilor publice, gestionării patrimoniului, asigurării 

suportului tehnic, au fost desfășurate următoarele activități: 

 

Pentru obiectivul de investiție Centrul de Îngrijire și Asistență Ocna Mureș a fost 

încheiat un Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări. Predarea 

amplasamentului s–a făcut în luna iulie 2020 și are ca termen de finalizare decembrie 2021. 

Pentru asigurarea necesarului de produse, în special pentru asigurarea unor măsuri 

suplimentare de siguranța pentru protecția angajaților și beneficiarilor, având în vedere 

contextul epidemiologic de COVID 19, au fost încheiate în decursul anului 2020 un număr de 

aproximativ 35 contracte de donații. 

În ceea ce privește gestionarea patrimoniului, a fost realizată activitatea de inventariere 

a patrimoniului, precum și intervențiile în Registrul Jurnal componentă a Cărților Tehnice 

aferente imobilelor aflate in administrare. 

Din punct de vedere tehnic, a fost asigurată funcționarea rețelei de calculatoare, 

aparaturii IT și programelor informatice aflate la dispoziția instituției, precum și activitatea de 

arhivare la nivelul instituției și activitatea de selecționare a documentelor aflate în arhiva 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, asigurând constituirea, 

păstrarea, selecționarea și conservarea fondului arhivistic al acesteia. 

 

Pentru a se asigura necesarul de produse, servicii și lucrări necesare pentru 

funcționarea în bune condiții a activității instituției, au fost realizate achiziții directe și lansate 

proceduri de achiziție publică din care: 

-  7 proceduri de licitație deschisă pentru furnizare produse; 

Cheltuieli de capital total (dezvoltare) 5.932.46 5.932,46 1.841,02 4.091.44 

copii 1.328.72 1.328,72 745,65 583,07 

adulti 4.603.74 4.603,74 1.086,37 3.517,37 

Total buget pentru funcționare 57.999,60 79.560.6 78.179.11 1.381,49 

Cheituieli cu persoanele cu handicap 

neicadrate 
570,00 622,00 583,80 83.2 

Transferuri pentru plata drepturilor 

Legii nr. 448/2006 
547,00 547,00 413.66 133,34 

Total general 65.049.06 86.662.06 80.972,6 5.689.46 
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- 10 proceduri de licitație deschisă pentru prestare servicii sociale; 

- 8  proceduri simplificate pentru furnizare produse/prestare servicii; 

- 2 proceduri simplificate proprii. 

   

Din cele 17 proceduri de achiziție publică derulate prin licitație deschisă, au fost 

încheiate: 

- 52 acorduri cadru/contracte prestări servicii sociale în valoare totală 17.648.822 lei 

fără TVA; 

- 16 Acorduri cadru/contracte furnizare produse în valoare totală de 8.142.481,44  lei 

fără TVA. 

 

Din cele 8 proceduri simplificate, au fost încheiate: 

- 8 Acorduri cadru/contracte furnizare de produse si servicii în valoare totală de 

1.975.993,02 lei fără TVA; 

- 1 Acord cadru de prestări servicii sociale în valoare de 105.746 lei, fără TVA; 

- 1 Contract de execuție lucrări, în valoare de 3.304.000 lei, fără TVA. 

 

Din cele 2 proceduri simplificate proprii s-au încheiat:  

- 15 contracte de prestări servicii medicale, în valoare totală de 379.260 lei, fără TVA; 

- 1 contract de prestări servicii pază, în valoare totală de 303.297,92 lei, fără TVA. 

 

În anul 2020 s-au finalizat următoarele obiective de investiții: 

- obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu pentru sediul administrativ DGASPC Alba. 

- finalizarea proiectului tehnic de extindere, modernizare și autorizare PSI  CIA ABRUD și s-a  

obținut avizul de securitate la incendiu. 

- nu au fost demarate procedurile pentru  obiectivul ”Ministație de epurare CIA Baia de Arieș”, 

ca urmare a proiectului local de extindere a rețelei de canalizare a orașului, Baia de Arieș. 

 

În anul 2020, în domeniul întreținerii și deservirii s-au realizat următoarele 

activități specifice : 

 pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a fost necesară compartimentarea 

arhivei si a magaziei centrale, astfel s-au reorganizat rafturile din arhivă și s-au realizat ziduri 

pentru compartimentare; 

 s-a verificat periodic starea tehnică a imobilelor si s-a intervenit in cel mai scurt  la toate 

imobilele aflate in administrarea instituției pentru a se remedia defectiunile aparute la 

instalatiile sanitare, electrice, reparatii si inlocuit feronerie usi si geamuri, diverse reparatii si 

zugraveli interioare; 

 totodată, s-a verificat și starea tehnică a imobilelor si a logistici transferate prin contracte de 

comodat catre furnizorii privați autorizați de servicii sociale; 

 La Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilitati Arnsberg Alba Iulia s-au facut reparații la soclul 

clădirii, la scările exterioare și s-a zugrăvit exteriorul întregii clădiri, în regie proprie; 

 La Casa de Tip Familial Sf Ghelasie Stremț, a fost înlocuit sistemul de canalizare din 

grupurile sanitare și dușuri, s-a montat gresia și faianța și au fost înlocuite ușile; 

 Au fost achizitionate materiale de construcții pentru refacerea gardului exterior de la 

LMPPAD nr. 11 Galda de Jos și LMPPAD nr. 12 Galda de Jos. 

Având în vedere măsurile luate pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV2, în 

cadrul insttuției s-au comandat, gestionat și distribuit echipamente de protecție tuturor 

centrelor aflate în structura instituției și au fost distribuite recoltoare în vederea testării 

beneficiarilor și a personalului angajat. 
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Pe parcursul anului 2020, s-au întocmit documentele necesare aprobarii reparațiilor la 

echipamentele de încălzire centrală și la instalațiile care furnizează agent termic și apa caldă 

menajeră pentru  următoarele centre : CIA Abrud, CIA Garbova, CTFCD Nr 1 Aiud, CTF 

Speranta Copiilor Cugir, LMPPAD nr 16 Alba Iulia, LMPPAD nr. 13 Gârbova.  La CTF 

Speranta Copiilor Cugir și la LMPPAD nr. 13 Gârbova a fost necesară înlocuirea centralelor 

termice.  

 

6. Activitatea în domeniul securității și sănătății muncii 
 

 În această perioadă, activitatea în domeniul securității și sănătății în muncă s-a axat pe  

aplicarea  măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii infecției cu virusul SARS – CoV2.  

 Astfel, pentru implementarea măsurilor specifice de prevenire și transmitere a virusului 

SARS – Cov2, precum și pentru desfășurarea în bune condiții a activității specifice s-au 

derulat următoarele activități : 

 întocmirea documentației necesare achiziționării echipamentului de protecție pentru salariații 

din centre, respectiv măști medicale, combinezoane, halate, mănuși de unică folosință, 

capeline, botoși,soluții pentru dezinfecție și repartizarea periodică a acestora  

 întocmirea documentației necesare achiziționării de termometre și repartizarea lor pe centre în 

vederea efectuării zilnice a triajului epidemiologic la intrarea în schimb a lucrătorilor. 

 întocmirea de instrucțiuni pentru prevenirea răspândirii SARS – CoV 2, în scopul informării 

și instruirii periodice a personalului. 

 elaborarea unor instrucțiuni specifice activității desfășurate în cadrul DGASPC Alba în 

vederea prevenirii producerii unor accidente de muncă pentru toate categoriile de personal și 

de asemenea de prevenire a unor boli profesionale. 

 elaborarea graficului de instruire privind efectuarea instructajelor periodice pentru toate 

categoriile de personal din cadrul instituției, 

 întocmirea documentației specifice pentru încheierea contractelor privind serviciile de  

medicina muncii și serviciile pentru efectuarea analizelor de laborator pentru salariați,  

 colaborarea cu medicul de medicina muncii, în vederea stabilirii tipurilor de analize necesare 

de a fi efectuate pe parcursul anului 2020 pentru fiecare categorie de personal, 

 identificarea categoriilor de personal pentru care este necesară eliberarea a 2 fișe de 

aptitudine/an (bucătari, infirmieri, educatori). 

 realizarea graficului deplasărilor medicului de medicina muncii la toate centrele subordonate 

DGASPC Alba, pentru efectuarea controlului medical periodic pentru întreg personalul din 

aceste centre, precum și deplasarea personalului specializat din cadrul laboratorului pentru 

prelevarea de probe biologice a salariaților. 

 

7. Relația cu mass – media 

 

Funcţiile, atribuţiile, serviciile, prestaţiile şi activităţile pe care Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba le-a desfăşurat, în anul 2020, au fost mediatizate 

în mijloacele de informare în masă judeţene şi regionale prin următoarele instrumente de 

comunicare: comunicate de presă, informări, răspunsuri la solicitările venite din partea  

reprezentanţilor  media, interviuri la radio şi televiziune. 

        Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2020, au fost transmise un număr de 42 

materiale informative – comunicate de presă, informări de presă, anunțuri,  drept la replică, cu 

privire la activitatea desfăşurată şi la aplicarea politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, 

precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 



21 

 

Aceste materiale de presă au cuprins informaţii referitoare la: măsurile aplicate de 

către DGASPC Alba în starea de urgență și starea de alertă pentru prevenirea și răspândirea 

virusului SARS – CoV 2 în rândul angajaților și al beneficiarilor; procedurile aplicate în 

perioada stării de urgență și alertă în ceea ce privește evaluarea/reevaluarea persoanelor 

încadrate în grad și tip de handicap; drepturile persoanelor (copii și adulți) cu certificat de 

încadrare în grad de handicap; legislația care reglementează drepturile persoanelor cu 

certificat de încadrare în grad de handicap în contextul pandemiei; proiectele în domeniul 

social desfășurate de către instituție; oferirea de servicii gratuite de asistență psihologică 

pentru persoanele cu probleme emoționale; numărul de angajați și beneficiari (persoane adulte 

cu dizabilități și copii) din centrele rezidenţiale aflate în structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Alba  testați/retestați  ca urmare a Recomandărilor de 

prioritizare a testării pentru COVID-19 din Metodologia de supraveghere a sindromului 

respirator acut cu noul coronavirus ale Institutului Naţional de Sănătate Publică din România; 

situația privind evoluția cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 în rândul beneficiarilor și 

salariaților; importanța prevenirii și combaterii abuzului asupra copiilor și a violenței în 

familie; importanța protejării copiilor împotriva oricăror forme de exploatare economică; 

prevenirea sarcinii nedorite și reducerea numărului de copii abandonați; integrarea, prin 

procedura adopției, a copiilor declarați ca fiind, din punct de vedere legal, adoptabili; actele 

de generozitate și gesturile de susținere a  membrilor organizațiilor neguvernamentale 

îndreptate către beneficiarii și angajații centrelor rezidențiale.  

       Reprezentanții Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Alba au  

participat la 2 emisiuni radio având ca subiect procedura adopției naționale și au acordat 8 

interviuri/declarații pentru mass - media  audio locale/regionale/naționale.  

  Aceste interviuri/declarații au avut ca subiect: funcționarea serviciul social - Locuința 

Protejată destinată Victimelor Violenței Domestice înființat în cadrul proiectul „VENUS – 

Împreună pentru o viață în siguranță!”; situația privind evoluția cazurilor de infectare cu 

SARS-CoV-2 în rândul beneficiarilor și salariaților; importanța prevenirii și combaterii 

abuzului asupra copiilor și a violenței în familie; civismul și solidaritatea îndreptate către 

beneficiarii și angajații instituției pentru depășirea situației de criză. 

În  perioada ianuarie – decembrie 2020, acoperirea mediatică a fost următoarea: 

 155 de articole generate de instrumentele de comunicare difuzate de către 

DGASPC Alba şi apărute în mass - media judeţeane/regionale/naționale/on–line; 

 10 de articole despre instituţie sau serviciile oferite de aceasta (în care numele 

instituţiei/serviciile sunt menţionate, dar nu sunt generate de activităţile de comunicare cu 

presa). 

 Articolele publicate în presa județeană/regională/națională/online menționează de 

fiecare dată numele instituției; sunt tipărite/publicate în pagina socială sau de actualitate a 

publicației; citatele din afirmațiile reprezentanților instituției sunt redate fără să fie făcute 

tăieturi, corecturi sau observații; în general, tonul jurnalistic al  articolelor este neutru şi 

pozitiv.  

S-a făcut referire la publicaţiile judeţene tipărite : „Unirea” și  publicaţiile on – line: 

”ALBA24.ro”, ”Unirea”, ”abnews.ro”,”adevarul.ro”, ”Ziare.com”, ”Informația de Alba”, 

Mesagerul de Alba”, ”proalba”, ”adevărul de alba”, ”CUGIR INFO”. ”Ziarul Sebeșanul”, 

”Ziarul Cugireanul”, ”Ziarelive”, precum și  la agențiile de presă: ”Mediafax” și ”Agerpres”. 

        Media audio-video locale/regionale/naționale la care s-a făcut referire: Radio România 

Cluj, Radio ”Unirea”, TVR 1, Antena 1, DIGI24 și ProTV.  

Compartimentul Relații Publice a realizat în fiecare zi “Revista presei” locale, centrale 

și a sesizat situațiile cu potențial conflictual semnalate de mass-media, referitoare la copil, 

familie, persoane singure, persoane vârstnice, persoane cu handicap, precum și alte persoane 

aflate în nevoie aducându-le la cunoștința directorului general al instituției. 
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8. Propuneri şi perspective pentru anul 2021: 

 

 Continuarea procesului de contractare a serviciilor sociale destinate protecției copiilor 

și persoanelor adulte cu dizabilități, 

 Înființarea unui centru de recuperare a copiilor cu dizabilități, 

 Îmbunătățirea calității serviciilor oferite beneficiarilor și monitorizarea modului de 

implementare a standardelor specifice minime de calitate obligatorii în instituțiile 

destinate protecției copiilor și a persoanelor adulte cu handicap, 

 Continuarea procesului de restructurare a CRRN Galda de Jos, 

 Furnizarea unor servicii de informare, consiliere și suport victimelor violenței 

domestice, 

 Înființarea unui centru de asistență destinat agresorilor, 

 Dezvoltarea unui centru de zi pentru asistența integrată a adicțiilor, 

 Dezvoltarea unui centru de primire în regim de urgență a persoanelor vârstnice, 

 Formarea continuă a personalului, prin asigurarea unor programe de perfecționare și 

specializare, 

 Derularea unor acțiuni de informare a comunității cu privire la combaterea violenței 

familiale, promovarea şi respectarea drepturilor copiilor şi ale persoanelor adulte cu 

dizabilități, 

 Continuarea colaborării cu reprezentanții mass-media în scopul creșterii gradului de 

informare a publicului prin realizarea şi transmiterea periodică de materiale 

informative privind activitatea instituției, precum şi prin actualizarea periodică a 

informațiilor existente în pagina web a DGASPC Alba.  

 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

FRĂCEA VALENTIN IOAN 


