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I. MISIUNE 

 

Asistența socială înseamnă dorința necondiționată de a-i ajuta pe cei aflați 

în dificultate, efortul permanent de a găsi cele mai bune soluții pentru 

beneficiari dar mai ales bucuria de a ști că ai adus o rază de lumină în 

viața unui om aflat în nevoie. Misiunea noastră, a DGASPC, este de a 

construi și consolida destinele unor oameni ce au nevoie de sprijin. Avem 

o echipă de profesioniști care  face totul pentru a le fi bine celor peste 1.300 

de copii pe care îi avem în grijă. O  echipă care se străduiește să ofere șanse 

egale persoanelor cu dizabilități și care promovează permanent o atitudine 

lipsită de prejudecăți pentru a oferi beneficiarilor noștri o viață frumoasă 

și împlinită. 

Vă mulțumim tuturor pentru sprijin și înțelegere și vă asigurăm că 

prioritatea noastră este grija față de oameni. 

Cristina Păvăluță, 

Director General 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Neamţ, ca instituţie publică de 

interes judeţean cu personalitate juridică, înfiinţată prin Hotărârea nr. 99/2004 a Consiliului 

Judeţean Neamţ, are rolul de a asigura la nivel judeţean, aplicarea politicilor și strategiilor de 

asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie.  

Structura organizatorică a Direcţiei cuprinde servicii şi compartimente de specialitate în cadrul 

aparatului propriu, 6 complexe de servicii pentru copii/copii cu dizabilități, 2 centre de zi și 6 

centre rezidențiale pentru protecția persoanelor adulte cu dizabilități, fiecare având 

personalitate juridică 

 

 

II. OBIECTIVE GENERALE ALE ANULUI 2019 

 

 

• Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite prin identificarea nevoilor de formare 

continuă şi profesionalizarea resurselor umane. 

• Prevenirea intrărilor în sistemul de protecţie specială prin întărirea suportului 

metodologic acordat serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul autorităților 

locale şi creşterea gradului de informare a populaţiei vulnerabile cu privire la 

prevenirea abandonului copiilor sau persoanelor adulte marginlizate; 

• Scăderea duratei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie specială şi reducerea 

numărului de copii aflaţi în prezent cu măsură de protecţie specială, prin 

integrarea/reintegrarea în familie a copiilor cu măsură de protecţie, reintegrarea 

socio-profesională, adopţia, intervenţia unitară în situaţia copilului de vârstă mica şi 
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a mamei predispusă la abandonul copilului; 

 

• Întărirea  rețelei  de  asistenți  maternali  profesioniști,  formarea  acestora  pentru  îngrijirea 
copilului cu dizabiltăți; 

• Implementarea standardelor pentru formarea şi consolidarea deprinderilor de viaţă 
independentă pentru tinerii din sistemul de protecție şi implementarea standardelor 
specifice sistemului de protecție de tip rezidențial; 

• Prevenirea  si  combaterea  acțiunilor  şi  a  comportamentelor  deviante  ale  copiilor  

prin desfășurarea unor activități de prevenire în școli, în parteneriat cu alte instituții 

publice sau private; 

• Derularea în bune condiții a activităților specifice, facilitarea accesului persoanelor 
adulte aflate în dificultate la servicii sociale; 

• Creșterea gradului de vizibilitate a serviciilor departamentelor prin realizarea și difuzarea 
de  materiale informative (broșuri, pliante), organizarea activităților de tipul „Ziua porților 
deschise“, emiterea de comunicate de presă privitoare la activitatea DGASPC, crearea de link-
uri pentru centre/unităţi; 

• Organizarea de evenimente pentru beneficiarii sistemului de protecţie specială, 
diversificarea activitaţilor pentru creşterea vizibilităţii acestora şi a creșterii încrederii 
beneficiarilor în serviciile oferite; 

• Implementarea standardelor de calitate pentru serviciile  

• destinate persoanelor adulte; 

• Descentralizarea serviciilor DGASPC prin încheierea de contracte de colaborare cu 
furnizori de servicii acreditați; 

• Identificarea unor resurse pentru creșterea determinării și motivaţiei personalului în 
vederea desfăşurării unei activităţi eficiente şi menținerii unui climat de lucru stimulativ 
precum și  creșterea gradului de apartenență şi unitate;  

 

III.  SERVICII DE SPECIALITATE ALE DGASPC NEAMȚ 

 

 

❖ COMPONENTA PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI 

 

 

Managementul de caz reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităţilor de 

asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului de către 

profesionişti din diferite servicii sau instituţii publice şi private. 

Principalul obiectiv al serviciului este asigurarea managementului de caz la 

copiii/tinerii plasaţi în unităţile de protecţie ale DGASPC şi ale ONG-urilor și la mamele minore 

din centrele maternale.  

Managerii de caz din cadrul DGASPC Neamț, îndeplinind condiţiile menţionate de 

Ordinului 288/2004, asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal elaborarea şi 

implementarea planului individualizat de protecţie (PIP) pentru copiii separaţi de familie, 

prevăzut în Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

Astfel, la data de 31 decembrie 2019 în evidențele DGASPC Neamț figurau 1377 de 

copii cu măsură de protecție. Distribuția cazurilor este următoarea: 
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➢ Copii cu măsură de protecție plasament la Asistent Maternal Profesionist 

 

La data de 31 decembrie 2019 erau 534 de copii ce aveau instituită măsură de protecție 

plasament la asistent maternal profesionist și în evidențele DGASPC Neamț erau angajați 399 

de asistenți maternali profesioniști.  

Pentru  a  se  ajunge  la  realizarea  obiectivelor  și pentru asigurarea celor mai bune servicii, pe 

parcursul anului 2019  s-au  derulat  o  serie  de  activități  conform planurilor trasate pentru fiecare 

copil în parte, în funcție de nevoile de abordare, astfel: 

- în perioada raportată au fost întocmite 2193  rapoarte de urmărire a copiilor care beneficiază 

de măsură de protecţie specială-plasament la asistent maternal profesionist (AMP), cu privire 

la evoluţia dezvoltării fizice, mintale, spirituale, morale sau sociale a copiilor şi a modului în 

care sunt îngrijiţi;  

- au fost transmise către AJPIS Neamț 2193 de rapoarte privind evoluția copilului aflat în 

plasament la AMP; 

- au fost întocmite 1521 rapoarte de supervizare trimestrială a activităţii asistenţilor maternali 

profesionişti, 400  rapoarte anuale de evaluare a activității AMP; 1873 rapoarte trimestriale de 

reevaluare a împrejurărilor care au dus la instituirea măsurilor de protecție specială la AMP;  

- au fost întocmite 58 de programe de intervenție specifică și au fost revizuite 1669 de programe 

de intervenție specifică pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială; 

- au fost evaluate psihologic 261 de persoane – asistenți maternali profesioniști și membri ai 

familiilor persoanelor care au solicitat reînnoirea/modificarea atestatului de AMP; 19 

AMP/reprezentanți legali ai copiilor au beneficiat de intervenție specifică, în vederea 

dezvoltării abilităților de creștere, îngrijire și educare a copilului pe care îl are în plasament;  

- 85 de familii (182 adulţi + 89 de copii) au solicitat evaluare psihologică și au fost testate 

psihologic pentru obținerea atestatului de AMP, din care 33 de familii au obținut rezultat 

favorabil pentru eliberarea atestatului AMP; 

- au fost întocmite 61 de planuri individualizate de protecţie și au fost revizuite 1857 de planuri 

individualizate de protecţie pentru copiii aflați în plasament la AMP; 

534

438

317

88

Copii cu masura de protectie in evidenta 
DGASPC Neamt la 31.12.2019

Copii in plasament la asistenti
maternali profesionisti

Copii in centre rezidentiale

copiii in plasament familial

copii in plasament la organisme
private autorizate
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- au fost instituite 58 de măsuri de plasament la asistent maternal profesionist, 24 atestate 

eliberate, 22 modificări ale atestatelor AMP, 125 de atestate reînnoite, 26 atestate AMP retrase, 

3 atestate suspendate;  

- în perioada raportată, un număr de 176 de copii/tineri care au instituită o măsură de protecție 

specială-plasament la asistent maternal profesionist, au fost evaluați în vederea identificării 

tulburărilor psihice ale copilăriei și adolescenței; 

- au fost evaluați din punct de vedere psihologic 40 de copii/tineri-membri ai familiilor 

persoanelor care au solicitat reînnoirea atestatului de AMP. 

 

➢ Copii cu măsură de protecție plasament familial  

 
La data de 31.12.2019 în evidențele DGASPC Neamț existau 317 copii care aveau măsură de protecție 

plasament familial dintre care 258 erau plasați la rude până la gradul IV iar 59 erau plasați la alte familii 

sau persoane.  

Pe parcursul anului 2019 au fost întocmite: 1335 rapoarte de monitorizare privind evoluţia 

dezvoltării fizice, psihice, morale şi sociale a copiilor aflaţi în plasament familial; 1161 de 

rapoarte de reevaluare a împrejurărilor care au dus la instituirea măsurii de plasament familial; 

77 de rapoarte de reevaluare anuală a împrejurărilor care au condus la instituirea măsurilor de 

protecție de tip familial; 121 de fișe de evaluare (socială, educațională și medicală); 

- Au fost întocmite: 26 de planuri individualizate de protecţie (PIP), 101 de planuri 

individualizate privind integrarea/ reintegrarea profesională și 31 de programe de interveție 

specifică (PIS); au fost revizuite 963 de PIP-uri pentru copiii aflaţi în plasament familial; 

- Au fost instituite 22 de măsuri de plasament familial; 15 reintegrări în familia biologică; au 

fost înlocuite 8 măsuri de protecție specială-6 plasamente de tip rezidențial, 1 plasament la 

asistent maternal profesionist, 1 plasament la rude/familie; a fost instrumentat un dosar cu PIP 

pentru adopție; 

 

➢ Copii cu măsură de protecție plasament în centre rezidențiale 

 
La data de 31.12.2019 aveau măsură de protecție în centrele rezidențiale aflate în subordinea DGASPC 

Neamț 438 de copii/tineri.  

Pe parcursul anului 2019 au fost întocmite 34 de Planuri Individualizate de Protecţie (PIP) 

pentru copiii rezidenți; 

- Au fost reevaluate 774 de PIP-uri conform Standardelor Minime Obligatorii; 

- Au fost întocmite 121 de Programe de Intervenţie Specifică (PIS) pentru copiii rezidenți; 

- Au  fost reevaluate  3391 de PIS-uri; 

- Au fost întocmite: 32 de rapoarte de reevaluare trimestrială, 32 de fișe de evaluare socială; 

- Au fost întocmite 724 de rapoarte de vizită copil/tânăr –familie.  

DGASPC Neamț are în subordine 6 centre rezidențiale după cum urmează:  

1. Complex de Servicii Elena Doamna Piatra Neamț 

2. Complex de Servicii Ion Creangă Piatra Nemț  

3. Complex de Servicii Familia Mea Roman 

4. Complex de Servicii Ozana Târgu Neamț 

5. Complex de Servicii Romanița Roman – centru pentru copii cu dizabilități  

6. Centrul de recuperare a copilului cu dizabilități piatra Neamț  

 

Anul 2019 a însemnat pentru DGASPC Neamț și dezinstituționalizarea copiilor din cadrul 

Complexului de Servicii Elena Doamna, 24 dintre ei mutându-se în case de tip familial realizate 

cu sprijinul Fundației Hope and Homes for Children România și al Consiliului Județean Neamț.  

În 2016 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) a 

lansat un proiect privind stabilirea unui plan de dezinstituţionalizare a copiilor din sistemul de 



6 
 

 

protecție, acest lucru însemnând mutarea din centrele mari în centre mai mici, de tip familial 

dar, în special, integrarea unui număr cât mai mare de copii în comunitate, prin reintegrare în 

familie. 

În 2016, prin Convenția de asociere nr. 4324/07.03.2016, nr.151/15.03.2016, nr. 

10498/09.03.2016, încheiată cu CJ Neamt și DGASPC Neamț, HHC România si-a manifestat 

disponibilitatea de a investi în structura socială a județului Neamț prin finanțarea construirii a 

4 case de tip familial pentru copii cu măsură de protecție la Complexul de servicii ”Elena 

Doamna” Piatra Neamț, unitate care poate fi restructurată ca urmare a preluării copiilor în cele 

4 imobile, în sistemul de protecție de tip familial și reintegrării în familie. 

Cele 4 case vor avea capacitatea de 12 copii fiecare, amplasate în comunitate,  în valoare de 

720 000 euro. 

Stadiul construirii celor 4 case de tip familial este următorul: 

• Casa ”Felicia”, str.Nufărului nr.2, Piatra Neamț - construcție finalizată și 

dotată, copii mutați; 

• Casa ”Felix”, Roznov - construcție achiziționată, reabilitată și dotată de 

către HHC, copii mutați 

• Casa ”Ștefan” Săvinești și  Casa ”Veronica” Tg Neamt se află în diverse 

stadii de construire, finalizarea investițiilor fiind preconizată pentru anul 

2020.  

 

Foto: Inaugurare Casa Felicia Piatra Neamț  
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Foto: Inaugurare Casa Felix Roznov 

 

 

 

 
 

Centrul de recuperare a copilului cu dizabilități Piatra Neamț, Centrul Familia Mea Roman și 

CS Ozana sunt centre de tip familial/pavilionar copiii locuind ca în familii, în număr mic și 

împreună cu suficient personal de supraveghere, educație, de îngrijire, etc.  

Complexul de Servicii Romanița Roman, unde sunt găzduiți copii cu dizabilități este în proces 

de reorganizare printr-un proiect cu finanțare europeană care se află în evaluare.  

Complexul de Servicii Ion Creangă, centru de capacitate mare și de tip vechi nu poate fi inclus 

deocamdată într-un sistem de reorganizare, unitatea fiind modernizată și reabilitată din 

fondurile Ministerului Muncii, finanțarea fiind condiționată de menținerea destinației timp de 

minimum 10 ani.  

 

Monitorizare activități centre rezidențiale copii  

 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 au fost monitorizate  6 centre rezidențiale destinate 

copiilor din sistemul de protecție specială și două centre de zi, în ceea ce privește respectarea 

și implementarea standardelor minime de calitate; 

 Au fost organizate 47 vizite de monitorizare, astfel: în centrele rezidențiale 35 vizite (la Centrul 

Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilități 6 monitorizări, la C.S. “Ion Creangă” Piatra Neamț 6 

monitorizări, la C.S.“Ozana” Târgu-Neamț 6 monitorizări, la C.S. “Elena Doamna” 5 

monitorizări, la C.S.“Familia Mea” Roman 6 monitorizări, la C.S. “Romanița” Roman 6 

monitorizări), iar la centrele de zi 12 vizite ( Complex Servicii de Zi Piatra Neamț 6 
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monitorizări și Centrul de Recuperare de Zi pentru Copiii cu Dizabilități 6 monitorizări). În 

perioada menționată, au fost efectuate 24 de controale în centrele rezidențiale destinate copiilor 

din sistemul de protecție specială și în centrele de zi, respectiv 22 de controale în centrele 

rezidențiale (la Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilități 7 acțiuni de control, la C.S. 

“Romanița” Roman 3 acțiuni, la C.S. “Familia Mea” Roman o acțiune, la C.S.“Elena Doamna” 

Piatra Neamț 6 acțiuni de control, la C.S. “Ion Creangă” Piatra Neamț 4 acțiuni de control, C.S. 

“Ozana” Târgu Neamț o acțiune de control) , precum și 2 controale în centrele de zi ( 1 la 

Complexul de Servicii de Zi Piatra Neamț și 1 la Centrul de Zi pentru Copiii cu Dizabilități 

Piatra Neamț). 

În vederea monitorizării standardelor minime de calitate, au fost întocmite 47 rapoarte de 

monitorizare și 24 note de control.  

 

Activități în centre rezidențiale pentru copii  

 

În toate complexele de servicii s-au desfășurat campanii și acțiuni de informare, prevenire, 

conțtientizare cu privire la respectarea drepturilor copilului, cu prioritate educaţia pentru 

sănătate, protecţia copilului împotriva consumului de droguri, a infectării cu HIV/SIDA sau a 

Bolilor cu Transmitere Sexuală (BTS). Printre cele mai semnificative pot fi amintite: 

- Cursuri de  prim-ajutor  și resuscitare desfășurate sub sloganul „Fii erou, salvează o 

viață!“ de cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanță Neamț în baza unui 

protocol de colaborare anual încheiat cu DGASPC Neamț 

- 20.11.2019- dezbatere cu tema Drepturile copilului, la care au participat toți copiii din 

Centrul de zi - Complex de servicii de zi P. Neamț; 

- 24.09.2019 - Dezbaterea regională cu tema Opinia copiilor și tinerilor din sistemul de 

protecție a copilului contează, organizată  la Bârlad, județul Vaslui, de către FICE 

România și DGASPC Vaslui, la care au participat: 3 adolescenți din sistemul de protecție 

specială din județul Neamț și 4 specialiști; 42 adolescenți și 67 cadre didactice, psihologi, 

asistenți sociali din regiunea N-E; 

- 98 de ședințe de educație pentru sănătate, organizate de personalul medical din Centrul 

rezidențial pentru copilul cu dizabilități P. Neamț, la care au participat 15 copii/tineri 

rezidenți cu dizabilități; 

- 1 acțiune derulată în cadrul Campaniei de informare Prevenirea și împiedicarea 

răspândirii bolilor de sezon, desfășurată la Centrul de recuperare de zi pentru copilul cu 

dizabilități P. Neamț; 

- în luna iunie reprezentanți ai Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității 

împreună cu serviciul Rutier și cu reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog, 

Inspectoratul Județean de Jandarmi și Agenția Națională Împotriva Traficului de persoane  

au organizat activități de prevenire la Palatul Copiilor și pe Platoul Curții Domnești, la 

care au participat 24 tineri rezidenți din Complexele de servicii "Ion Creangă" și "Elena 

Doamna" P. Neamț. 

- 1 activitate desfășurată în cadrul Complexului de servicii "Ion Creangă" P. Neamț, cu 

participarea reprezentanților IPJ Neamț, la care au participat 35 de copii/tineri rezidenți și 

personal de specialitate din centru; 41 de activități de educație, pe teme de sănătate, 

organizate de asistentele medicale din centru, la care au participat 79 de copii/tineri 

rezidenți din centru; 

- 1 întâlnire cu un reprezentant al Serviciului pentru copilul maltratat, care a prezentat 

Efectele drogurilor și a substanțelor nocive la Centrul rezidențial pentru copilul cu 

dizabilități P. Neamț, la care au participat 14 copii/tineri cu dizabilități, asistentele 

medicale și medicul centrului; au avut loc 24 ședințe de educație pentru sănătate, 

prezentate de medicul centrului; 
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 Tabere, excursii, activități recreative  

 

În perioada 1.01-31.12.2019 toți copiii și tinerii din centrele rezidențiale dar și mulți dintre 

copiii cu măsură de protecție plasament familial și plasament la asistent maternal au participat 

la activități instructiv-educative, recreative și sportive.  

Pe parcursul vacanței de vară beneficiarii sistemului de protecție au mers în tabere și excursii 

după cum urmează:  

- 270 de copii din centre și cu măsură de protecție plasament familial și plasament la asistent 

maternal au mers în tabără la Saturn însoțiți de personal de specialitate care a asigurat 

supravegherea.  

- 30 de adolescenți din centrele rezidențiale au mers în tabără la Eforie Sud, activitatea fiind 

organizată de Ministerul Tineretului și Sportului pentru tinerii instituționalizați în vârstă 

de peste 16 ani, scopul fiind informarea cu privire la tranziția către o viață independentă.  

- 30 de copii din centrele rezidențiale au luat parte la tabăra socială organizată la Vaslui, 

locurile fiind oferite beneficiarilor sistemului de protecție prin intermediul Direcției 

Județene de Tineret și Sport Neamț.  

 

Foto: Tabără Saturn                   
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- 02.09-06.09.2019 - tabără de educație la Șuior, județul Maramureș, organizată de către 

HHC România în colaborare cu Compania de Asigurări NN, la care au participat 5 copii 

rezidenți din cadrul Complexului de servicii ˝Elena Doamna˝ P. Neamț, însoțiți de 

personal educativ; 

- -26.08-31./08.2019 - tabără la Mănăstirea Voroneț, la care au participat 5 tineri cu 

dizabilități din cadrul Centrului rezidențial pentru copilul cu dizabilități P. Neamț, însoțiți 

de personal educativ; 

- -19.08-22.08.2019 - tabără de vară Aripile copilăriei, organizată de voluntarii Asociației 

Joy Camps România la Complexul de servicii ˝Elena Doamna˝ P. Neamț, la care au 

participat 25 de copii/tineri rezidenți din cadrul Complexului de servicii ˝Ion Creangă˝ P. 

Neamț și 24 de copii/tineri rezidenți din cadrul Complexului de servicii ˝Elena Doamna˝ 

P. Neamț, însoțiți de personal educativ; 

- 30.06.2019 - excursie organizată la Bacău-Măgura, în parteneriat cu Asociația "ISA" 

Roman, la care au participat 33 de copii/tineri rezidenți din cadrul Complexului de servicii 

"Familia Mea" Roman, însoțiți de personal educativ; 

- Iunie 2019 - excursii organizate la Câmpina, Parcul Național Vânători, Mănăstirea Secu, 

Schitul Dragna, Lacul Vaduri, unde au participat copii/tineri cu dizabilități din Centrul 

rezidențial pentru copilul cu dizabilități Piatra Neamț, însoțiți de personal educativ; 

- 02.06.2019-excursie organizată la Târgu Neamț, în parteneriat cu 10 voluntari și profesori 

din cadrul Liceului "Carol I" Bicaz, la care au participat 20 de copii/tineri rezidenți din 

Complexul de servicii "Ion Creangă" Piatra  Neamț; 

- 35 de copii/tineri rezidenți din cadrul Complexului de servicii ˝Elena Doamna˝ P. Neamț, 

însoțiți de personal educativ au participat în decembrie 2019 la o excursie organizată pe 

ruta Sibiu-Brașov, cu vizitarea obiectivelor: Grădina Zoologică Sibiu, Târgul de Crăciun 

din Sibiu, Castelul Bran și Biserica Neagră,  

- 19 copii/tineri rezidenți din cadrul Complexului de servicii ̋ Familia Mea˝ Roman, însoțiți 

de personal educativ au mers într-o excursie organizată la Târgul de Crăciun din Piatra 

Neamț; 

- 30.11.2019 - excursie organizată la Gura Humorului, cu vizitarea obiectivelor: Mocănița, 

Mănăstirea Voroneț, Casa memorială Ion Creangă, la care au participat 7 copii rezidenți 

din cadrul Complexului de servicii ˝Elena Doamna˝ P. Neamț, însoțiți de personal 

educativ; 

- În perioada 13.12-15.12.2019 a fost organizat la Brașov, Evenimentul Național Călătoria 

Talentelor, ediția a III-a, la care 2 copii rezidenți din cadrul Complexului de servicii ˝Ion 

Creangă˝ P. Neamț au obținut locurile I și II; 

- 31.10-13.12.2019-9 beneficiari cu vârsta cuprinsă între 8-12 ani din cadrul Complexului 

de servicii ˝Ion Creangă˝ P. Neamț au participat săptămânal la Atelierul de povești, 

organizat la Teatrul Tineretului P. Neamț; 

- La data 19 septembrie a.c. a avut loc Festivalul sporturilor-ediția a V-a, organizat în 

comuna Păstrăveni , la care au participat 5 tineri cu dizabilități rezidenți din Centrul 

rezidențial pentru copilul cu dizabilități Piatra Neamț; 

- 40 de copii/tineri rezidenți din cadrul Complexului de servicii „Familia Mea“ Roman, 

însoțiți de personal educativ au fost implicați în activitatea sportivă - Micii sportivi, 

organizată la Complexul de agrement ˝Moldova˝; 

- La data de 30 iulie a.c. a fost inaugurat la Centrul rezidențial pentru copilul cu dizabilități 

Piatra Neamț terenul de fotbal pentru copiii/tinerii cu dizabilități;  
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Foto: terenul de fotobal proaspăt inaugurat  

 

 
 

➢ Centre de zi  

 

În structura DGASPC Neamț sunt și două centre de zi - Complexul de Servicii de Zi Piatra 

Neamț și Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț -  care 

oferă servicii diverse pentru copiii din sistemul de protecție dar mai ales celor din comunitate, 

scopul fiind prevenirea separării de familie dar și oferirea de servicii și terapii de specialitate 

pentru copiii cu dizabilități proveniți din familii vulnerabile.  

Complexul de Servicii de Zi Piatra Neamț a acordat servicii specifice pe parcursul anului 

2019 pentru 38 de copii proveniţi din familii cu posibilităţi materiale limitate. Astfel, copiii au 

beneficiat de masă caldă și pachet pentru acasă, programe de tip after-school, terapii 

psihologice, logopedie, rechizite și haine gratuite, activități recreative, excursii, etc. Scopul 

acestor activități este de a veni în sprijinul familiilor vulnerabile cu scopul prevenirii 

abandonului copiilor.  

- Au fost efectuate: 25 de vizite la domiciliul părinţilor copiilor din cadrul centrului; 100 de 

vizite la Primăria municipiului P. Neamț; 80 de vizite în școli, cu privire la situația școlară a 

copiilor din cadrul Centrului de zi; 

- Au fost organizate 30 de întrevederi cu beneficiarii CZ, 10 întâlniri de grup cu părinții și copiii 

din CZ și au fost întocmite 40 de rapoarte de întrevedere; au fost efectuate 40 convorbiri 

telefonice cu părinţii copiilor, consemnate în 40 de fișe de convorbiri telefonice; 

- Au fost realizate 228 de consilieri psihologice individuale cu beneficiarii CZ și 6 consilieri 

psihologice de grup; au fost efectuate 32 de evaluări psihologice pentru copiii din CZ; 

- Au fost întocmite: 11 Programe personalizate de intervenție pentru 11 copii din CZ, 11 

Programe de orientare școlară și profesională și 11 Programe educaționale; au fost încheiate 14 

contracte de servicii cu părinții beneficiarilor noi veniți în CZ; 

- Au fost revizuite: 19 Programe personalizate de intervenție; 19 Programe educaționale; 19 

Programe de orientare școlară și profesională.  

- În perioada 01.01-31.12.2019 au beneficiat de terapie psihologică și comportamentală 49 de 

copii cu dizabilități-tulburare de spectru autist (TSA) din Municipiul Piatra Neamț și din mediul 

rural, beneficiari ai Complexului de servicii de zi Piatra Neamț; 

- - 49 de părinți/aparținători ai copiilor cu TSA au beneficiat de consiliere, au fost întocmite 11 

rapoarte de evaluare inițială; 16 Fișe de evaluare inițială; 27 Planuri personalizate de intervenție 

(PPI) pentru beneficiarii noi ai centrului; 11 fișe de intervenție; 16 Fișe de servicii; 16 Planuri 

individualizate de recuperare/reabilitare; 14 Programe personalizate de consiliere; 16 Fișe de 

informare; 16 Acorduri de consimtământ; 17 Fișe de evaluare finală; au fost încheiate 27 
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contracte de acordare a serviciilor sociale cu reprezentanții legali ai acestora; 19 Fișe de 

monitorizare a PPI; 19 Rapoarte trimestriale privind evoluția copilului; 

- Au fost acordate 1212 şedinţe de consiliere beneficiarilor (1004 cu copiii și 208 cu 

părinții/aparținătorii acestora) centrului TSA 

 

Terapii la domiciliul copiilor  

 

În perioada 01.01-31.12.2019, 20 de copii cu dizabilități au beneficiat de servicii specifice și 

programe de recuperare oferite de Echipa mobilă pentru recuperarea copilului cu 

dizabilități - EMRCD din cadrul Complexului de servicii de zi P. Neamț; 

Au fost întocmite: 15 programe personalizate de intervenție elaborate  (PPI);  15 fișe de 

evaluare inițială; 4 fișe de intervenție; 23 fișe de evaluare finală pentru 23 beneficiari de la 

EMRCD; 

 Au fost revizuite: 9 PPI  de către specialiștii EMRCD; 

112 de copii cu dizabilități au beneficiat de servicii de recuperare și reabilitare, în cadrul 

Centrului de Recuperare a Copilului cu Dizabilități (CRCD) din Complexul de servicii de zi 

Piatra Neamț; 
 

Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț 

 

În cadrul Centrului de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț (CRZCD), 

64 de copii cu dizabilități din comunitate și 33 de copii/tineri cu dizabilități rezidenți au primit 

servicii de recuperare/reabilitare specifice tipului și/sau gradului de dizabilitate.  

Centrul beneficiază de dotări de ultimă generație prin intermediul cărora calitatea serviciilor a 

crescut foarte mult.  

 

Foto: prezentarea dotarilor CRZCD beneficiarilor și părinților  
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Foto: Cușca Rocher 

 

 
 

Au fost întocmite: 425 de PPI pentru beneficiarii  CRZCD, 38 fișe de intervenție și 177 Planuri 

individualizate de recuperare/reabilitare (PIR); au fost reevaluate: 847 de PPI,  750 de fișe de 

intervenție și 633 de PIR pentru copiii cu dizabilități din CRZCD. 

Specialiștii CRZCD P. Neamț au organizat în perioada raportată următoarele activități: 

23.12.2019 - Atelierul lui Moș Crăciun, la care au participat 37 de copii cu dizabilități din 

comunitate și 4 specialiști;  

06.12.2019 - Ateliere cu povești terapeutice, specifice fiecărui serviciu de recuperare, cu ocazia 

Zilei Internaționale a Persoanei cu Dizabilități, la care au participat 14 foști beneficiari ai 

centrului; 
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19.11.2019 - Campania de sănătate – 4 pași pentru păstrarea sănătății dinților, susținută de 

către 2 medici stomatologi, la care au participat 11 copii cu dizabilități din comunitate, însoțiți 

de 15 părinți; 

04.11-08.04.2019 - Campania de prevenire a abuzului, organizată la Liceul de Artă Victor 

Brauner P. Neamț, Liceul cu program Sportiv și la Clubul Sportiv Ceahlău, la care au participat 

4 clase de elevi și 6 specialiști ai centrului;  

11.10.2019 - Grup suport destinat părinților beneficiarilor centrului, respectiv 11 părinți și 5 

specialiști;  

27.09.2019 - Atelier de creație Joacă-te în drumul tău spre recuperare, la care au participat 8 

beneficiari din comunitate; 

13.09.2019 - Atelier de psihologie pentru părinți, la care au participat 14 părinți și 2 psihologi 

ai centrului; 

30.08.2019-excursie la Parcul Național Vânători și la Secu Neamț, unde au participat 5 copii 

cu dizabilități din Centrul rezidențial pentru copilul cu dizabilități P. Neamț, 1 beneficiar din 

comunitate și 2 specialiști;  

23.08.2019 - Atelier de joacă, la care au participat 5 beneficiari cu sindrom Down din 

comunitate și 1 specialist;  

21.06-26.06.2019 - Campania de promovare  a serviciilor oferite în cadrul centrului, în 6 

comunități din județul Neamț;  

13.06.2019-acțiune de recrutare voluntari, organizată la Colegiul Național "Gh. Asachi" și la 

Asociația "Educație și Viitor" din Tg Neamț;  

16.04-18.04.2019 - Atelier de sănătate pentru părinții beneficiarilor cu tema Un stil de viață 

sănătos;  21.03.2019-1 atelier de educație la Centrul de recuperare de zi a copilului cu 

dizabilități P. Neamț, la care au participat 7 părinți ai beneficiarilor și un specialist din centru; 

21.02.2019 a început Campania de recrutare voluntari, defășurată la Școala Postliceală Sanitară 

"Centrul European de Studii" P. Neamț, de către 2 kinetoterapeuți de la Centrul de recuperare 

de zi pentru copilul cu dizabilități P. Neamț; 

 

➢ Centru Maternal  

 

În Centrul maternal din cadrul Complexului de servicii „Romaniţa“ Roman au fost găzduite pe 

parcursul anului 2019 5 cupluri mamă-copil (5 mame și 10 copii) și o mamă-minoră gravidă. 

Acestora li s-au asigurat atât drepturile materiale, cât şi servicii de consiliere şi sprijin pentru 

consolidarea relaţiei intrafamiliale în vederea prevenirii abandonului copilului nou-născut şi 

re/integrarea socio-profesională a mamei;  

- Au fost întocmite: 5 contracte de rezidență; 5 programe personalizate de intervenție; 

 

➢ Biroul de prevenire a abandonului şi instituţionalizării copiilor aflați în situații de 

risc 
 

În anul 2019 au fost 144 de cazuri de copii aflați în dificultate sesizate de unități 

sanitare.  

Au fost instrumentate: 

- 122 cazuri de copii cu mame minore menținuți în familie; 

- 9 cazuri de copii integrați în familia naturală/ extinsă; 

- 22 cazuri de copii din comunitate aflați în risc de separare de familie; 

- 12 cazuri de copii referiți pentru instituirea unei măsuri de protecție; 

- 1 caz de gravidă în risc; 

- 124 cazuri mame minore; 

- 6 cazuri alte categorii de mame în risc (Centru Maternal). 
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Au fost consiliate: 

- 23 mame minore 

- 6 gravide/mame în risc 

Au fost asistate 83 APL în identificarea și accesarea proiectelor cu finanțare 

externă/dezvoltarea de parteneriate și identificarea/ accesarea stagiilor de formare profesională 

destinate personalului serviciilor publice de asistență socială.  

În cadrul Programului prevenirea separării copilului de familie, implementat de Fundația Hope 

and Homes for Children România (HHC România) în parteneriat cu DGASPC Neamț, 22 de 

copii și familiile acestora au beneficiat de susținere financiară și materială, astfel: 3 copii și 

familia acestora din comuna Ion Creangă, au beneficiat de materiale de construcție pentru 

reabilitarea locuinței; 1 copil și familia acestuia din P. Neamț a primit o sumă de bani pentru 

achitarea facturii de apă la Compania APASERV și pentru alimente; 1 copil și familia acestuia 

din Piatra Neamț a primit o sumă de bani pentru achitarea facturii E-ON și plata întreținerii la 

bloc; 4 copii și familia acestora din comuna Pâncești au primit alimente, materiale de igienizare 

și articole de îmbrăcăminte; 5 copii și familia acestora din comuna Doljești au primit materiale 

de igienizare; 7 copii și familia acestora din comuna Răucești au primit o sumă de bani pentru  

achitarea materialelor de construcție a noului imobil; 1 copil și familia acestuia din municipiul  

Piatra Neamț au primit contravaloarea chiriei și alimentelor. 

 

Au fost organizate  un număr de 10 instruiri dintre care: 

- 4 instruiri au avut ca ca subiect Violența în familie (legislație, atribuțiile 

serviciului public de asistență socială, mod de intervenție) și au fost organizate 

de DGASPC Neamț în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț 

Foto: Instruire Violența în familie  
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- 6 instruiri au avut ca ca subiect Intervenția în cazurile mamelor minore și copiilor 

părăsiți în unități sanitare și Prezentarea Proiectului „VENUS - Împreună 

pentru o viață în siguranță“ 

Au fost efectuate 55 activități de consultanță la solicitarea SPAS (pe subiecte de interes în 

domeniul asistenței sociale), astfel: 

- 31 informări prin intermediul poștei electronice 

- 21  activități de informare telefonică 

- 3 activități de informare față în față: 

Au fost organizate 8 activități cu tematica “Fenomenul Bullying în școli“ în care au fost 

abordate următoarele subiecte: 

-Ce este Bullying-ul? 

-Statistici privind fenomenul Bullying 

-Profilul agresorului și al victimei 

-Efectele fenomenului asupra agresorului și al victimei 

-Rolul spectatorului și al victimei 

-Rolul adulților 

-Sfaturi pentru agresor și victimă 

 

Foto: Activitate prevenire bullying în școli   

 

 
 

➢ Serviciul pentru copilul maltratat  

 

 În perioada 1.01.2019 – 31.12.2019 în cadrul Serviciului pentru Copilul Maltratat al 

DGASPC Neamţ  a fost sesizat un număr de 586 de cazuri de copii aflaţi în situaţii de 

maltrare.   

După forma de maltratare au fost înregistrate: 

- 47 de cazuri de abuz fizic 

- 245  cazuri de neglijare 

- 39 cazuri de abuz sexual 

- 147 cazuri de abuz emoţional  

- 19 cazuri de copii dispăruţi  

- 46 cazuri de comportament delincvent 

- 12 cazuri de exploatare prin muncă 

- 6 cazuri de abuz instituţional 

- 24 cazuri de repatriere 
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-  

 

Specialiştii Serviciului pentru Copilul Maltratat au propus în condiţiile Legii 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată, 69 măsuri de protecţie specială, după 

cum urmează:  

-28 plasamente în regim de urgenţă, la asistenţi maternali profesionişti din reţeaua de AMP                    

a DGASPC Neamţ; 

-24 plasamente în regim de urgenţă, în cadrul CPRU al complexelor de servicii (centrelor) 

aflate în subordinea DGAPC Neamţ  

-3 plasamente în regim de urgenţă,  plasamente familiale (la rude) 

-10 supravegheri specializate, în cadrul familiei 

-Au fost admise 4 cupluri mamă copil, în cadrul Centrului Maternal din cadrul Complexului de 

Servicii „Romaniţa” Roman. 

- Au fost acordate servicii suport (consiliere psiho-socială) copiilor abuzați/neglijați și 

familiilor acestora sau persoanelor suport, după cum urmează: 850 de cazuri de copii au fost 

consiliați psiho-social; 1128 de rapoarte de întrevedere au fost întocmite pentru membri 

familiilor copiilor. 

 

➢ Biroul Adopţii, Post-Adopții  

 

Pe parcursul anului 2019, au fost atestate în vederea adopţiei 39 de familii și 16 persoane;  

Au fost întocmite: 34 de rapoarte de încuviințare a adopției, 165 de rapoarte privind evoluția 

relațiilor dintre copilul încredințat în vederea adopției și familia adoptatoare; 12 rapoarte de 

încredințare în vederea adopției; 100 de fișe sintetice de potrivire copil-familie; 9 rapoarte de 

potrivire practică copil și adoptator; 50 de rapoarte de informare prealabilă; 31 de fișe de 

evaluare psihologică a copilului; 30 de rapoarte privind nevoile copilului; 

Au fost întocmite documentele privind atestarea persoanelor/familiilor în vederea obținerii 

atestatului de persoană/familie adoptatoare, astfel: 52 de fișe de evaluare psihologică și 52 de 

rapoarte finale; 

Instanța a încuviințat deschiderea procedurii de adopție internă pentru 39 de copii adoptabili; 
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Au fost adoptați 33 de copii; 

Au fost întocmite 176 de rapoarte monitorizare postadopție, privind evoluția copilului în cadrul 

familiei adoptatoare; 

Au fost organizate 12 sesiuni de formare privind asumarea rolului de părinte, la care au 

participat 50 de persoane/familii; 

Au fost întocmite 28 de rapoarte finale postadopție. 

 

Evoluţia adopţiilor în ultimii 5 ani:  

 

1. 2019 – 33 copii adoptați 

           55 familii/persoane atestate în vederea adopţiei 

2. 2018 - 24 copii adoptaţi  

                        29 familii/persoane atestate în vederea adopţiei  

3. 2017 –  34 copii adoptati 

                         49 familii/persoane atestate în vederea adopţiei 

4. 2016 – 27 copii adoptati  

       45 familii/persoane atestate în vederea adopţiei 

5. 2015 – 18 copii adoptati  

       26 familii/persoane atestate în vederea adopţiei 
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➢ Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului 

 

La data de 31.12.2019 în evidențele DGASPC Neamț existau 2123 copii încadrați în 

grad de handicap.  

Pe parcursul anului 2019 au fost evaluați/reevaluați 1666 de copii cu dizabilități, care au primit 

1666 de certificate de încadrare a copilului într-un grad de handicap, din care 290 de certificate 

de încadrare a copilului într-un grad de handicap au fost noi, restul fiind cazuri vechi ce au 

necesitat reevaluare; 

În anul 2019 157 de copii cu dizabilităţi au fost evaluați din punct de vedere psihologic; au fost 

întocmite 157 de fişe de evaluare psihologică și au fost monitorizați 165 de copii/tineri cu 

dizabilități care beneficiază de instituire măsură de protecție specială din cadrul Centrelor 

Școlare pentru Educație Incluzivă din județul Neamț; 

În perioada raportată au fost transmise Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Neamț (CJRAE) copii ale documentelor aferente încadrării într-o categorie de persoane cu 

handicap pentru 34 de copii cu dizabilități, în vederea eliberării certificatelor de expertiză şi 

orientare şcolară la centrele şcolare pentru educaţie incluzivă din judeţul Neamţ; 

În perioada raportată au fost realizate: 6 instituiri măsură de protecție specială, 21 mențineri 

măsuri de protecție specială și 6 încetări măsură de protecție pentru copiii cu dizabilități. 

- 1711 de persoane au fost informate cu privire la serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi, a 

programelor de recuperare, reabilitare şi la orientarea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale; 

- În această perioadă au fost distribuiţi 1550 de fluturaşi informativi cu privire la actele necesare 

în vederea încadrării copilului într-un grad de handicap; 

- În perioada 01.01-31.12.2019 au beneficiat de terapie psihologică și comportamentală 49 de 

copii cu dizabilități-tulburare de spectru autist (TSA) din Municipiul Piatra Neamț și din mediul 

rural, beneficiari ai Centrului de recuperare de zi a copilului cu dizabilități din cadrul 

Complexului de servicii de zi Piatra  Neamț; 

-În cadrul Centrelor de recuperare şi reabilitare a copilului cu dizabilităţi 302 de copii au 

beneficiat de servicii de recuperare medico-sociale (masaj, reflexoterapie, kinetoterapie, 

logopedie, stimulare cognitivă). 

 

❖ COMPONENTA PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR ADULTE CU 

DIZABILITĂȚI  

 

 

➢ Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap  

 

SECPAH are ca obiect de activitate evaluarea complexă a persoanelor care solicită încadrare 

în grad de handicap sau orientare profesională, acoperind cele 5 domenii obligatorii, respectiv:  

➢ evaluarea medicală, asigurată de medici de specialitate (3 medici medicină generală, 1 

medic psihiatru), din care 2 cu contract prestări servicii, și 2 angajați cu ½ normă;  

➢ evaluarea socială, asigurată de 5 asistenţi sociali, din care 1 șef serviciu;  

➢ evaluarea psihologică, asigurată de 5 psihologi, din care 2 detașati din alte servicii; 

➢ evaluarea vocaţională sau a abilităţilor profesionale şi evaluarea nivelului de educaţie 

asigurată de psihopedagog;   

➢ evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială, asigurată de responsabilii de caz 

(5 psihologi şi 4 asistenţi sociali).   



20 
 

 

In anul 2019 s-au adresat serviciului un număr de 5752 persoane, au fost 

programate/reprogramate la evaluare 6306 de persoane (din care 1401 au fost evaluate la 

domiciliu) şi finalizate prin raport de evaluare un număr de 5850 dosare. Au fost predate 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 5996 dosare, din care 5826 evaluate 

la cerere, 24 convocări și 146 dosare clasate. 

 

Situaţia beneficiarilor pe parcursul perioadei raportate: 

 

 

Rapoartele de evaluare complexă au fost înregistrate în D-SMART Registrul electronic central 

privind persoanele cu handicap, in conformitate cu Ordinul MMFPS nr. 1106/2011 privind 

constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap. 

 

 

 

➢ Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

 

               

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019, în cadrul Secretariatului Comisiei de Evaluare 

a PersoanelorAdulte cu Handicap Neamţ au fost primite de la Serviciul de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap 5996 de dosare cu propunere de încadrare/neîncadrare într-un 

grad de handicap. Pana la 31.12.2019, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Neamţ, prin secretariatul acesteia format din 3 inspectori de specialitate și 1 referent superior, 

a emis un număr de 5525 certificate de încadrare în grad de handicap, din care 1907 cazuri noi. 

In tabelul de mai jos prezentam evoluția comparativă și numarul de dosare evaluate, respectiv 

cazuri noi și revizuiri. 

 

 

 

 

 

 

2019               

Luna 

Cereri 

înregistrat

e 

Programari pentru evaluare Cazuri 

evaluate la 

domiciliu 

Rapoarte de 

evaluare 

finalizate 

Dosare predate către CEPAH 

total din 

care 

convo

cari 

 la sediu la 

domiciliu 

total evaluare 

la cerere 

convoc

ari 

clasate 

Ianuarie 425 350 12 265 85 73 319 331 313 6 12 

Februarie 492 498 2 357 141 121 471 482 468 3 11 

Martie 539 454 13 351 103 91 466 483 466 0 17 

Aprilie 493 489 0 347 142 128 476 480 475 1 4 

Mai 496 577 11 440 137 124 569 582 557 12 13 

Iunie 482 486 1 339 147 132 485 502 483 2 17 

Iulie 556 594 0 445 149 106 537 550 537 0 13 

August 473 569 0 353 216 87 505 517 505 0 12 

Septembrie 437 626 0 385 241 134 510 528 510 0 18 

Octombrie 566 709 0 429 280 166 593 603 593 0 10 

Noiembrie 425 551 0 381 170 155 543 553 543 0 10 

Decembrie 368 403 0 235 168 84 376 385 376 0 9 

Total, din 

care 
5752 6306 39 4327 1979 1401 5850 5996 5826 24 146 
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An  

Total 

certificate 

Cazuri 

noi Revizuiri 

2013 3626 1747 1879 

2014 4734 2399 2335 

2015 5513 2701 2812 

2016 6771 2678 4093 

2017 6331 2223 4109 

2018 3579 2144 1435 

2019 5525 1907 3618 

 

 

 

Au fost înregistrate 230 contestaţii primite de la Tribunalul Neamţ şi transmise Consiliului 

Judeţean Neamţ însoţite de întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii certificatulu 

icontestat în instanţă, potrivit OUG 51/2017,  pentru întocmirea apărării în instanţă;        

Au fost instrumentate si s-au soluţionat cu emiterea deciziei de admitere într-un centru public 

rezidenţial emise de către CEPAH un număr de 38 dosare. 

 

➢ Serviciul Evidență și Stabilire Beneficii Asistență Socială 

 

Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ are în vedere 

și aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a persoanelor aflate în nevoie. 

La data de 31.12.2019 erau în evidenţă 19.675 de persoane cu handicap dintre care 18.621 de 

persoane cu dizabilități, beneficiare de prestații, restul fiind persoane instituționalizate.  
 

 

3626

4734

5513

6771

6331

3579

5525

Total Certificate

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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În perioada raportată au fost:   

• eliberate 51.334 bilete de călătorie pentru 4.967 de persoane beneficiare de 

legitimații și bilete de călătorie; 

• Au fost primite şi eliberate un număr de 1814 de roviniete. 

• Au fost eliberate un număr de 51 de carduri europene de dizabilitate. 

• s-au înregistrat 23 beneficiari de credite pentru care dobânda se suportă din bugetul 

de stat. 

• La data raportării sunt în evidenţă un număr de 1.420 de asistenţi personali şi 3.317 

de persoane care au optat pentru indemnizaţie de îngrijire; 

 

 

➢ Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități   

 

Structura organizatorică a DGASPC Neamț cuprinde, conform HCJ nr 202/08.09.2016, și 6 

centre rezidențiale pentru protecția persoanelor adulte cu dizabilități, cu personalitate juridică.  

Numărul total al persoanelor adulte cu handicap aflate în centrele rezidențiale din 

subordinea DGASPC Neamț la data de 31 decembrie 2019 era de 668:  

 

1. Centrul de îngrijire și asistență Bozienii de Sus, comuna Ruginoasa – 68 

beneficiari 

2. Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni, comuna Bodești – 54 de 

beneficiari  

3. Centrul de Îngrijire și Asistență Târgu Neamț - 60 de beneficiari  

4. Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Războieni – 170 de 

beneficiari  

5. Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap 

Păstrăveni – 202 de beneficiari  

6. Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman – 114 

de beneficiari  

 

Monitorizare activitate centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități   

 

În perioada raportată au fost monitorizate 6 centre rezidențiale pentru persoane adulte cu 

dizabilități, în ceea ce privește respectarea și implementarea standardelor minime de calitate; 

- Au fost organizate 18 vizite în centrele rezidențiale: 6 vizite la CRRN Războieni, 6 vizite la 

CIA Tg. Neamț și 6 vizite la CIA Oșlobeni, în vederea monitorizării standardelor minime de 

calitate; au fost întocmite 18 rapoarte de monitorizare; 

- Au fost organizate 10 întâlniri/instruiri cu personalul din centrele rezidențiale pentru persoane 

adulte cu handicap și cu conducerea centrelor; 

- Au fost organizate 9 vizite de verificare a conformității standardelor minime de calitate, care 

s-au concretizat în 9 rapoarte de verificare 

- Au fost realizate 27 acțiuni de monitorizare/control în centrele rezidențiale pentru persoane 

adulte cu handicap, prin care s-a asigurat îndrumare metodologică, în vederea respectării 

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilități; 

- Au fost întocmite 27 de rapoarte de monitorizare/control privind standardele minime de 

calitate,  prin care au fost transmise măsuri pentru remedierea și îmbunătățirea activității 

serviciilor rezidențiale. 
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În perioada raportată toți beneficiarii din centrele rezidențiale au participat la activități 

instructiv-educaționale,  recreative și sportive.  

 

În perioada sărbătorilor de iarnă în toate centrele pentru adulți au avut loc acțiuni specifice, 

beneficiarii primind vizita copiilor din comunitate sau a voluntarilor care astfel au dorit să le 

aducă un strop de bucurie rezidenților.  

Fiecare centru a oferit mici spectacole de teatru, colinde sau obiceiuri de iarnă, remarcabilă 

fiind piesa de teatru a Centrului Războieni, o adaptare după „Fata babei și fata moșneagului“ 

de Ion Creangă, jucată magistral de trupa de teatru Vox a centrului pentru persoane cu afecțiuni 

psihice. Au emoționat până la lacrimi efortul supraomenesc făcut pentru învățarea rolurilor și 

punerea în scenă a piesei, sarcină de care „actorii“ s-au achitat magistral. La finalul activităților 

toți au primit vizita lui Moș Crăciun, fiecare având parte de surprize ce le-au făcut zilele mai 

frumoase. 

 

 

 

Foto: Ziua persoanelor cu dizabilități, 3 decembrie 2019 CRRPH Păstrăveni 

 

 
. 
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❖ SERVICII DE SPECIALITATE COMUNE ALE DGASPC NEAMȚ 

 

 

➢ Serviciul Resurse Umane  

 

La 31 decembrie 2019 numărul total de personal era structurat după cum urmează: 

 

 

Nr 

crt 
Unitatea 

Posturi Posturi TOTAL 

ocupate vacante aprobate 

1 Funcții Publice 121 9 130 

2 Personal Contractual 61,5 4,5 66 

3 Complex de Servicii ELENA DOAMNA 54 33 87 

4 Complex de Servicii ION CRENGĂ 65 12 77 

5 Complex de Servicii OZANA 15 8 23 

6 
Complex de Servicii de Zi PIATRA 

NEAMT 27 3 30 

7 
Complex de Servicii FAMILIA MEA 

Roman  64 5 69 

8 Complex de Servicii ROMANIŢA Roman 73,5 43 116,5 

9 
Serviciul de Protecție a Copilului la 

Asistent Maternal Profesionist 401 145 546 

10 
Complex Servicii pentru Copilul 

Delincvent 0 23 23 

11 
Centrul Zonal de Asistență a Persoanelor 

Aflate în Dificultate  5 4 9 

12 
Centrul de Recuperare de Zi pentru 

Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț 22 7 29 

              

13 

Centrul Rezidențial pentru Copilul cu 

Dizabilități Piatra Neamț 75 13,5 88.5 

14 
Complex de Servicii pentru Persoane 

Adulte cu Handicap  ROMAN 102 36 138 

15 

Centrul de Recuperare și Reabilitare 

pentru Persoane cu Handicap 

PĂSTRĂVENI 199 10 209 

16 
Centrul de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică  RAZBOIENI 120.5 49.5 

170 

 

 

17 
Centrul de Îngrijire și Asistență 

OȘLOBENI 42 10 52 

18 Centrul de Îngrijire și Asistență BOZIENI 62 8 70 

19 
Centrul de Îngrijire și Asistență 

TÂRGU NEAMȚ 56,5 10 66.5 

  TOTAL GENERAL 1566 433,5 1999,5 

 

La data de 31 decembrie 2019 numărul posturilor ocupate era 1566 din totalul de 1999,5 de 

posturi normate.  
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➢ Buget Venituri și Cheltuieli 2019  

 

 

 

Pentru anul 2019, bugetul de venituri şi cheltuieli se prezintă în structură astfel:    

                                                                                                                           

                                                                                                                                        -mii lei -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificaţie 

Buget 

iniţial 

 

Buget 

final 

 

Buget final  din care: 

 

 

Centre 

copii 

Centre 

adulti 

Finantarea 

drepturilor 

pers. 

handicap 

Plați  

Cheltuieli de personal  99.450 97.436 55.927 41.509  95115,49 

Cheltuieli cu bunuri şi 

servicii  
14.540 16.861 6.118 10.743  

16340,85 

Asistenta Sociala 5.274 4.023 1.016 0 
3.007 

 

3974,27 

Alte Cheltuieli 1.033 1.115 745 370 
 

 

1102,79 

Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate 

in anul curent   

 

-35 -171 -80 -91  

 

 

-326,84 

Proiecte cu finantare 

din fonduri externe 

nerambursabile 

1.326 1.326 1.326 0  

 

676,27 

Cheltuieli de capital- 

finantare de la bugetul 

de stat  

 

 

1.678 2.042 1.225 817  

 

 

1372,54 

Total  123.266 122.63 66.277 53.348 3.007 118255, 37 
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➢ Serviciul Strategii, proiecte, coordonare, controlul calității serviciilor sociale 

 

 

Pentru diversificarea serviciilor din cadrul instituţiei, au fost implementate sau sunt în curs de 

implementare mai multe proiecte, printre cele mai importante amintim: 

 

✓ Proiectul la nivel național TEAM-UP-"Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor", depus de către ANPDCA în parteneriat cu 47 de DGASPC-uri din țară, 

în cadrul POCU 2014 - 2020, pe Axa prioritară 4 - Incluziune socială și combaterea 

sărăciei, obiectiv tematic 9, Prioritate de investiții 9. iv.  

✓ Proiectul vizează reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin 

consolidarea și dezvoltarea rețelei de asistență maternală. La nivelul partenerului-

DGASPC Neamț, au fost realizate activitățile: recrutare AMP-au fost încheiate 21 de 

contracte individuale de muncă pentru 21 AMP; 414 de AMP au primit informații 

despre proiect; 21 de monitorizări privind activitatea AMP-lor noi angajați; au fost 

publicate 5 articole în mass-media locală, cu privire la scopul și obiectivele proiectului.   

✓ Proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, proiect  la nivel 

național, depus de ANES în parteneriat cu 42 de DGASPC-uri din țară, în cadrul 

POCU 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.  

Proiectul vizează îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul 

prevenirii și combaterii violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele 

naționale inovative integrate care va cuprinde 42 de locuințe protejate, precum și 

servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 

vocațională. 

✓ Proiectul  "Violența domestică nu are scuze", în cadrul POCU 2014-2020, Axa 

prioritară 4,  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, promotor 

proiect-DAS Târgu Neamț partener-DGASPC Neamț.  

Proiectul vizează îmbunătățirea calității vieții și depășirea situației de vulnerabilitate 

pentru victimele violenței domestice și agresorii acestora din județul Neamț, prin 

dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate (consiliere psiho-socială, consiliere 

juridică, orientare vocațională și activități de dezvoltare personală de grup). 

✓ -Proiectul demarat de către DGASPC Neamț în parteneriat cu Fundația Hope and 

Homes for Children România (HHC), conform  HCJ Neamț nr. 38/25.02.2016, 

Convenția de Asociere nr. 4327/151/10491/09.03.2016 cu Actul adițional nr. 

25791/50643/641/28.12.2018: Închiderea centrului de plasament din cadrul 

Complexului de servicii "Elena Doamna" P. Neamț, prin înființarea a 4 case de tip 

familial pentru copii instituționalizați. 

În cadrul acestui proiect s-au realizat următoarele: 

- au fost finalizate lucrările și dotările aferente pentru cele 2 case de tip familial din  

Piatra Neamț și din orașul Roznov; au fost mutați 24 de copii/tineri în cele 2 case de tip 

familial; 

- au fost demarate lucrările de construcție a unei case de tip familial din comuna 

Săvinești, str. Grădinarilor; 

- au fost demarate lucrările de construcție pentru 1 casă de tip familial  în orașul Tg. 
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Neamț, str. 1 Decembrie 1918. 

✓ A fost admis la evaluarea de conținut proiectul "Calitate și Incluziune prin Educație" 

în cadrul Apelului de proiecte "Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații 

de risc", Promotor-Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț, 

parteneri- DGASPC Neamt și Asociația Social Alert România, prin Fondul Român de 

Dezvoltare Socială.  

Proiectul vizează promovarea educației incluzive pentru copiii și tinerii aflați în situații 

de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii și pentru copii și tineri cu cerințe 

educaționale speciale. 

✓ Sunt în curs de evaluare tehnică-financiară 3 proiecte POR 2014-2020 Axa 

prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectivul Specific 

8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil-Copii: 

CARE-Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate - construirea 

a 3 case de tip familial pentru copiii cu dizabilități dezinstituționalizați și 

reabilitarea/modernizarea și dotarea unui Centru de zi de recuperare pentru copiii cu 

dizabilități din casele de tip familial și din comunitate; 

Șanse egale pentru toți copiii - construirea a 2 case de tip familial pentru copiii cu 

dizabilități dezinstituționalizați și construirea unui centru de zi de recuperare pentru 

copiii cu dizabilități din casele de tip familial și din comunitate; 

Investim pentru calitate și diversitate - construirea a 2 case de tip familial pentru copiii        

cu dizabilități dezinstituționalizați și construirea unui centru de zi de recuperare pentru 

copiii cu dizabilități din casele de tip familial și din comunitate  
 

✓ Este în curs de evaluare tehnică-financiară proiectul  POCU 2014-2020 - Mobilitate 

fără bariere pentru copii cu dizabilități, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv, ce vizează  dezvoltarea unui program 

integrat de servicii la nivelul comunitatii care să contribuie la reducerea numărului de 

copii cu dizabilitati institutionalizati in judetul Neamt; 

✓ Este în curs de evaluare proiectul "Împreună" în cadrul Programului Operaţional 

Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4 Prioritatea de investiție 9.iv, apelul de 

proiecte POCU/476/4/18/ OS. 4.12, 4.13, 4.14/18, Promotor proiect-DAS Tg. 

Neamț, partener-DGASPC Neamț.  

Proiectul vizează dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor 

aflați în risc de separare de familie. 

 

În perioada raportată sunt în curs de implementare 7 proiecte în cadrul celor 2 Programe de 

Interes Național, lansate de către Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, în 

domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, după cum urmează: 

 

✓ Programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre 

respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării 

persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea 

instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" cu proiectele: 

1. Proiect "Alternative pentru o nouă viață – Locuință protejată Nechit, Locuința 

protejată Castani și Centrul de zi Borlești"; 

2. Proiect: "Acces la diversitate-Locuința protejată Plăieșu, Locuința protejată 

Zvorănești, Locuința protejată Blebea, Locuința protejată Tei și Centrul de zi 

Timișești"; 
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3. Proiect: "Mobilitate fără bariere- Locuința protejată Nemțișor, Locuința protejată 

Stânca, Locuința protejată Dolia și Centrul de zi Pipirig".  

✓ Programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei 

tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de 

protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi" cu proiectele: 

1.Proiect "Un nou start"-Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, 

Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități 

Dobreni"; 

2.Proiect "O nouă șansă-Locuința protejată Cireșul, Locuința protejată Paltin și 

Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități Săbăoani"; 

3.Proiect ˝DAR-Dăruim Acces la Reabilitare-Locuința protejată Stejaru, Locuința 

protejată Floarea, Locuința protejată Ticoș și Centrul de zi Tașca˝; 

4.Proiect ˝Speranță pentru un nou început-Locuința protejată Luceafărul, Locuința 

protejată Iris și Centru de zi Doljești˝. 

✓ Este admis la evaluarea tehnică și financiară Proiectul POCU 2014-2020-BARRIER 

FREE, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de 

investiții 9.iv Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, 

inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 

4.15, ce vizează dezvoltarea unui program integrat de servicii la nivelul comunității, 

care să contribuie la reducerea numărului de persoane adulte cu dizabilități 

instituționalizate din centrele rezidențiale de tip clasic din județul Neamț. 

✓ În perioada raportată a fost asigurată sustenabilitatea proiectului „Centrul zonal de 

mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copiilor în 

dificultate“ în cadrul Apelului „Sinergii pentru Viitor-Copii în situații de risc”-

Granturi SEE 2009-2014, promotor DGASPC Neamț, derulat în cadrul Programului 

RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru 

reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale“ (CORAI) 

 

 

➢ Serviciul Registratură,  Relații cu Publicul și Evaluare Inițială. 

 

 

Raport privind soluționarea petițiilor – 2019  

  

 În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Neamț a înregistrat un numar de 46 de petiții, acestea fiind soluționate în termenele 

prevăzute de O.G. NR 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Din 

totalul acestora, 41 de petiții au fost adresate direct instituției, iar 5 petiții au fost primite prin 

intermediul altor instituții și autorități (1 petiție prin Parlamentul României - Camera 

Deputaților, 1 petiție prin Consiliul Județean Neamț, 1 petiție prin Telefonul Copilului, 1 petiție 

prin Instituția Prefectului, 1 petiție prin Direcția de Asistență  Socială Târgu Neamț). 

Din numărul total de petiții, 42 au fost de competența Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Neamț, 3 petiții au fost remise către alte instituții, 1 a fost anonimă. 

Problematica abordată în aceste petiții a fost diversă, cuprinzând: sesizări ale unor cetățeni 

privind persoane aflate în dificultate, reevaluarea încadrării în grad de handicap a unei terțe 

persoane, abuzuri în familie, situații de neglijare ale copiilor de către unul dintre părinți, plata 

beneficiilor de asistență socială. 

Toate petițiile au fost analizate și s-au întocmit răspunsuri de către compartimentele de 

specialitate, răspunsurile fiind descărcate în registrul de petiții, exceptând 1 petiție care a fost 
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anonimă. Pentru aceasta nu s-a putut trimite răspuns , dar aspectele semnalate au fost verificate, 

aceasta fiind clasată conform prevederilor legale. 

De asemenea, nu au fost cazuri de primire directă de la cetățeni a petițiilor, fără să fie 

înregistrate și repartizate conform circuitului oficial al documentelor. 

Activitatea de soluționare a petițiilor s-a desfășurat în cadrul Serviciului Registratură,  Relații 

cu Publicul și Evaluare Inițială. 

 

 

 

 

 Director General Adjunct                                                        Director General Adjunct   

  

    Mirela NEGRUȘ                                                                        Marlena PANDURU 


