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2021 a însemnat și o exacerbare a vulnerabilităților și un efort uriaș 

pentru găsirea celor mai eficiente soluții de reducere a acestora. 
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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 cu personalitate juridică pentru protecția persoanelor adulte cu dizabilități. 

 
I.OBIECTIVE GENERALE ALE ANULUI 2021 

 

✓    Prevenirea instituționalizării copiilor 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 marginalizate; 

 

✓ Scăderea duratei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie specială şi reducerea numărului de copii 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 mică şi a mamei 

predispusă la abandonul copilului; 

 

✓ Întărirea rețelei de asistenți maternali profesioniști, formarea acestora pentru îngrijirea copilului cu 

dizabilități; 

 

✓ 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 și combaterea acțiunilor şi a comportamentelor deviante ale copiilor prin desfășurarea unor 

acțiuni specifice 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; 

 

✓ 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 Neamț 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; 

 

✓ Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite prin identificarea nevoilor de formare continuă şi 

profesionalizarea resurselor umane.  

 
✓ Creșterea gradului de vizibilitate a serviciilor/departamentelor prin realizarea și difuzarea de  materiale 

informative (broșuri, pliante), emiterea de comunicate de presă privitoare la activitatea DGASPC Neamț. 
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         II.PRINCIPALELE SERVICII DE SPECIALITATE ALE DGASPC NEAMȚ 
 

1.COMPONENTA PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI  

 

1.1. Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip rezidenţial  

1.2. Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip familial, asistenţă 

maternală  

1.3. Serviciul adopții și post adopții  

1.4. Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, telefon cazuri urgenţă 

adulţi/copii  

1.5. Serviciul de consiliere psihologică, prevenire instituționalizare, prevenire abandon  

1.6. Serviciul de evaluare complexă a copilului  

 

2. COMPONENTA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANELE ADULTE  

 

1.1 Serviciul management de caz pentru adulţi, asistenţă persoane vârstnice  

1.2 Serviciul evidență prestaţii sociale, incluziune socială  

1.3 Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap  

 

3. APARAT PROPRIU AL DGASPC NEAMȚ  

 

3.1 Serviciul finanțe contabilitate, buget-plăţi, prestaţii sociale 

3.2 Serviciul managementul resurselor umane 

3.3 Serviciului achiziții publice, proiecte, sănătate, securitate în muncă și situații de urgență  

4.4 Serviciul administrativ, tehnic, aprovizionare, regstratură și comunicare  

3.5 Compartiment juridic 

 

• COMPONENTA PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI 

 
       În domeniul protecţiei copilului, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului îi revin 

următoarele atribuţii: protecţia şi promovarea drepturilor copilului, prevenirea separării copilului de 

părinţi şi protecţia specială a copilului separat temporar sau definitiv de părinţi, în conformitate cu 

legislaţia internă şi internaţională aplicabilă şi urmărind obiectivele strategiei guvernamentale în 

domeniu. Misiunea Direcţiei în acest sens este intervenţia specializată şi acordarea de asistenţă şi 

protecţie copilului aflat în situaţie de risc şi familiei acestuia, prin toate formele şi mijloacele prevăzute 

de lege în acest sens. Un obiectiv urmărit de către DGASPC este prevenirea instituţionalizării prin 

specializarea profesioniştilor care lucrează pentru sprijinirea familiei şi copiilor cu privire la obligaţiile 

ce le revin şi de a asigura o cât mai bună înţelegere a acestei problematici de către toţi cei implicaţi. 

 

 

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 Neamț şi ale ONG-urilor și la mamele minore din centrele maternale.  

Managerii de caz din cadrul DGASPC Neamț, îndeplinind condiţiile menţionate de Ordinul nr. 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, republicată. 
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Astfel, la data de 31 decembrie 2021 în evidențele DGASPC Neamț figurau 1101 copii cu măsură 

de protecți dintre care 487 erau în plasament la asistenți maternali profesioniști, 279 în plasament 

familial, 335 erau în plasament în centre rezidențiale și 73 erau în plasament la organisme private 

autorizate.  

             

Distribuția cazurilor este următoarea: 

 

 

 
 

            Copii cu măsură de protecție plasament la Asistent Maternal Profesionist 

 

La data de 31.12.2021 în evidențele Serviciului de management de caz pentru copilul la asistent 

maternal profesionist/Serviciul de protecție a copilului la asistent maternal profesionist, se aflau 

487 de copii plasaţi la asistenţi maternali profesionişti şi 397 de asistenţi maternali profesionişti 

(AMP). 

Misiunea Serviciului: Identificarea unei familii subsititut - familie de plasament sau asistent maternal - 

pentru copilul separat temporar sau definitiv de propria familie, evitându-se astfel instituționalizarea 

acestuia. Acest program se adresează atât copiilor părăsiţi în spitale sau maternităţi sau din familie, cât şi 

persoanelor care doresc şi îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru a deveni asistenţi maternali. 

La data de 31.12.2021 erau 487 de copii plasaţi la asistenţi maternali profesionişti, iar în evidențele 

DGASPC  Neamț figurau ca angajați  397 de asistenţi maternali profesionişti (AMP). 

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

2021  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 2024 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; acestea au fost transmise și către AJPIS Neamț; 

• au fost întocmite 1482 rapoarte de supervizare trimestrială a activităţii asistenţilor maternali 

profesionişti, 386  rapoarte anuale de evaluare a activității AMP; 

• atestate AMP: 34 atestate au fost eliberate, 116 atestate au fost reînnoite și 27 atestate au fost 

retrase; 

• au fost întocmite 1734 rapoarte trimestriale de reevaluare a împrejurărilor care au dus la 

instituirea măsurilor de plasament la AMP;  

• au fost instrumentate 45 de dosare pentru deschidere procedură adopție; 

487

335

279

73

Copii cu măsură de protecție în evidența DGASPC Neamț la 31.12.2021

Copii in plasament la asistenti
maternali profesionisti

Copii in centre rezidentiale

copii in plasament familial

copii in plasament la organisme
private autorizate
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• au fost întocmite 1960 de fișe de evaluare a copiilor care beneficiază de măsura de plasament la 

AMP; 

• au fost întocmite 69 de programe de intervenție specifică de integrare/reintegreare în familie și 

au fost revizuite 790 de programe de intervenție specifică pentru copiii care beneficiază de o 

măsură de plasament la AMP; 

• au fost întocmite 89 de planuri individualizate de protecţie și au fost revizuite 1152 de planuri 

individualizate de protecţie pentru copiii aflați în plasament la AMP; 

• au fost întocmite 305 planuri individualizate de integrare/reintegrare socială; 

• au fost instituite 69 de măsuri de plasament la asistent maternal profesionist; 

• au încetat 91 de măsuri de plasament la asistent maternal profesionist (dintre  care 15 tineri au 

fost admiși la studii universitare/postliceale, 32 de copii au fost adoptați/încredințați în vederea 

adopției, etc.); 

• în ceea ce privește activitatea de formare inițială și continuă a AMP: au fost organizate 17 cursuri 

de formare continuă la care au participat 383 de asistenți maternali profesioniști;  3 cursuri de 

formare inițială pentru a deveni AMP  la care au participat 36  persoane. 

 

Copii cu măsură de protecție plasament familial 

 
La data de 31.12.2021 în evidențele DGASPC Neamț existau de 279 de copii care aveau măsură 

de protecție plasament familial dintre care 225 erau plasați la rude până la gradul IV iar 54 erau 

plasați la alte familii sau persoane.  

Au fost instituite 48 măsuri de plasament familial întrucât părinții se confruntau cu lipsa condițiilor 

materiale și a resurselor financiare, au fost reținuți în vederea executării unor pedepse privative de 

libertate sau au decedat. 

Au încetat 65 de măsuri de protecție dintre care 8 au fost reintegrări în familie, 14 adopții, celelalte 

reprezantând ieșiri din sistem ca urmare a finalizării studiilor și depășirea vârstei de 18 ani. Dosarele a 

3 copii au fost înaintate Biroului Adopții și Postadopții cu propunerea deschiderii procedurii adopției 

interne.  

 

De asemenea, pe parcursul anului 2021 au fost întocmite ca urmare a repetatelor deplasări ale 

specialiștilor din cadul serviciului la domiciliile beneficiarilor următoarele: 

• 1114 de rapoarte de monitorizare privind evoluţia dezvoltării fizice, psihice, morale şi sociale a 

copiilor aflaţi în plasament familial;  

• 934 de rapoarte trimestriale de reevaluare a împrejurărilor care au dus la instituirea măsurii de 

plasament familial;  

• 220 de rapoarte de reevaluare anuală a împrejurărilor care au dus la instituirea măsurilor de 

protecție de tip familial;  

• 934 de fișe de evaluare; 

• 76 de programe de intervenție specifică pentru integrarea/reintegrarea copilului în familie;  

• 124 de planuri individualizate de integrare/reintegrare socio-profesională. Au fost întocmite 48 

planuri individualizate de protecţie (PIP) și au fost revizuite 533 de PIP-uri pentru copiii aflaţi în 

plasament familial.  

 

Au fost instituite 48 de măsuri de plasament familial;  

8 reintegrări în familia biologică;  

Au fost instrumentate 3 dosare cu PIP pentru adopție.  

Au fost evaluate psihologic 20 familii și 4 persoane în vederea instituirii măsurii de plasament familial. 

 

Copii cu măsură de protecție plasament în centre rezidențiale 

 

 

La data de 31.12.2021 aveau măsură de protecție în centrele rezidențiale aflate în subordinea 

DGASPC Neamț 335 de copii/tineri.  
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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 Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț  

 

Dezinstituționalizarea copiilor din centrele clasice este un proces obligatoriu asumat prin strategiile 

naționale și județene referitoare la protecția copiilor. În urma unor evaluări minuțioase făcute de 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție și experți ai Băncii 

Mondiale s-a stabilit că în Neamț, din cele șase centre existente, trei sunt eligibile pentru închidere:  

CS Elena Doamna și CS Ion Creangă din Piatra Neamț și CS Romanița Roman. 

 

Celelalte trei – CS Ozana Târgu Neamț, CS Familia Mea Roman și Centrul Rezidențial pentru Copii 

cu Dizabilități Piatra Neamț - au o structură de tip familial conform standardelor în vigoare.  

Pentru a putea pune în practică închiderea centrelor de tip vechi, DGASPC Neamț a încheiat parteneriate 

sau au fost accesate proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă. 

Centrul Elena Doamna este în plin proces de restructurare ca urmare a parteneriatului încheiat cu 

Fundația HHC România care construiește 3 case de tip familial (2 fiind deja finalizate și cealată în stadiu 

avansat). 

Centrul Ion Creangă va fi închis prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană ce a fost depus, 

fiind în evaluare. Cu ajutorul acestei finanțări, se vor construi 3 case de tip familial și un centru de zi. 

Centrul de protecție din cadrul Complexului de Servicii Romanița va fi închis prin intermediul a 3 

proiecte cu finanțare europeană, cu ajutorul cărora vor fi construite 7 case de tip familial, toate în Roman, 

fiecare cu o capacitate de găzduire de câte 12 copii cu dizabilități. De asemenea, vor fi construite sau 

reabilitate 3 centre de recuperare de zi unde zeci de copii cu dizabilități din comunitate precum și copiii 

din casele familiale vor beneficia de servicii menite să favorizeze integrarea socială 

 

Monitorizare activități centre rezidențiale copii  
 

La   data   de   31.12.2021 în județul Neamț beneficiau de măsură de plasament rezidențial 414 

copii/tineri (numărul include și copiii din centrele de primire în regim de urgența, precum și copiii 

din celtrul maternal).  

 

Din totalul beneficiarilor serviciilor rezidențiale, 184 sunt copii/tineri încadrați în grad de handicap.  

În servicii  publice se aflau 335 de copii/tineri (235 în  centrele rezidențiale aflate în subordinea DGASPC 

Neamț și 100 în internatele școlilor speciale), iar un număr de 6 copii erau ocrotiți în Centrul maternal.  

Alți 73 copii/tineri beneficiau de măsuri de protecție în sistemului privat din Neamț. Pe raza județului 

există 5 furnizori privați care au dezvoltat servicii rezidențiale. 

Pe parcursul anului 2021 în județul nostru au fost 67 de intrări în serviciile rezidențiale și 121 de ieșiri. 

Dintre copiii/tinerii care au părăsit sistemul de protecție a copilului de tip rezidențial 81 sunt majori 

(dintre aceștia, 11 au ajuns în servicii rezidențiale pentu adulți), 12 au fost reintegrați în familie iar 28 

au ajuns în servicii de tip familial sau servicii sociale din alte județe. Centrul maternal a găzduit 6 mame 

cu 12 copii. 

Pe parcursul anului 2021  au fost efectuate 1025 revizuiri ale planurilor individualizate de protecţie (PIP) 

și 917 rapoarte de reevaluare pentru copiii rezidenți în centrele publice, 232 revizuiri ale planurilor 

individualizate de protecţie și 208 rapoarte de reevaluare pentru copiii beneficiari de măsuri de protecție 

în servicii private. 

Managerii de caz au efectuat 81 vizite de monitorizare în centrele publice  și 42 vizite de monitorizare 

în centrele private. 
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Centre rezidențiale pentru copii 

 

1. Complexul de Servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț 

 

Complexul de Servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț aflat în subordinea DGASPC Neamț, are în 

componență: 3 case de tip familial, 1 Centru de primire a copilului în regim de urgență, 1 Locuință 

protejata Venus.  

La data de 31 decembrie 2021 aveau măsură de protecție în cadrul caselor de tip familial și a CPRU 35 

de copii/tineri, și erau înscriși 5 beneficiari în cadrul LP Venus.  

Serviciile sociale din structura complexului: 

 

1. Casa de tip familial „Felicia” -Piatra Neamț 

2. Casa de tip familial „Felix” -Roznov 

3. Casa de tip familial „Ștefan” -Săvinești 

4. Centrul de primire a copilului în regim de urgență -Piatra Neamț 

5. Locuința protejată Venus -Piatra Neamț 

 

Pe parcursul anului 2021 au fost organizate, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu 

COVID-19, activități instructiv - educative, de recreere și socializare, sportive, la care au participat 

beneficiarii din cadrul complexului. 

Printre cele mai reprezentative activități se numără: 

25.07.2021-31.07.2021- Tabără la mare la Vama Veche – au participat 19 copii din cadrul complexului 

însoțiți de 2 pedagogi sociali; 

09.08.2021-  Casa Ștefan, Casa Felix, CPRU, Casa Felicia - ”Tabără la Ocna Sibiului” - participanți 9 

copii însoțiți de 1 pedagog social; 

20.08.2021 – Drumeție pe Masivul Ceahlău -participanți 7 copii din cadrul complexului + 1 IEAR; 

26.08.2021 – Vizita Irina Rimes la Casa Felicia (în parteneriat cu Fundația HHC); 

18-19.12.2021 – ”Excursie la Brașov” – vizitarea unor obiective turistice și istorice de pe Valea Prahovei 

și din Brașov (Muzeu Național Peleș, Biserica Neagră Brașov, Castelul Bran, Prima Școală Româneacă, 

Târgul de Crăciun din Brașov) – participanți 18 copii/tineri însoțiți de 2 pedagogi sociali; 

 

Fiecare copil al centrului este un motiv de mândrie și fiecare este special prin talentele și abilitățile sale. 

S-a remarcat însă în 2021 Stan Gabriel Eduardo, în vârstă de 14 ani, beneficiar în cadrul Casei Felicia, 

sportiv de performanță în cadrul Clubului Sportiv Ceahlăul și component al Lotului Național de 

excelență al României la Lupte Greco-romane.  

Printre cele mai importante premii obținute în 2021 menționăm: în aprilie a obținut locul I la Turneul 

Internațional Wrestling Challenge Cluj Napoca și locul I la Cupa României U15, în mai a obținut locul 

I la Campionatul Național Individual U15 și locul I la Turneul Internațional de Cadeți. Cea mai 

remarcabilă reușită a sa este medalia de bronz obținută la Campionatul European de lupte de la Sofia, 

Bulgaria, în mai 2021.  
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Foto: Gabriel Stan pe podium la Sofia.  

 

 
 

 
 



 

10 
 

RAPORT  ACTIVITATE  DGASPC  NEAMȚ  2021 

Foto: Vizita Irina Rimes  
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2. Centrul rezidenţial pentru copilul cu dizabilităţi (CRCD) Piatra Neamț  

 

Centrul rezidenţial pentru copilul cu dizabilităţi (C.R.C.D.) a fost înfiinţat în baza H.C.J. Neamţ nr. 

34/2010 și funcţionează ca instituţie publică de interes local, fără personalitate juridică, în structura și 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ. 

Servicii oferite: cazare și asigurarea hranei, asistență psihologică și consilierea părinților/familiei, 

asistență medicală primară, asistență socială, recuperare kinetoterapeutică, educație non-formală și 

informală, socializare și petrecerea timpului liber. 

Echipa de specialiști formată din cei doi instructori-educatori pentru activități de resocializare și cei 16 

pedagogi sociali au oferit beneficiarilor servicii de educație non-formală și informală, prin desfăşurarea 

zilnică o unor activităţi specifice, care au ca scop achiziționarea/exersarea deprinderilor de viață 

independentă de către beneficiarii centrului.  

S-au  organizat 1899 activități de socializare și petrecere a timpului liber, inclusiv 1 tabără și 12 excursii, 

la care au participat 20 copii.  

 

Foto: Tabără Voroneț și excursie pe Rarău 
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Foto: Excursii la Durău și Roman  

  
 

3. Complexul de Servicii  „Familia Mea” Roman  
 

Complexul de servicii a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 27/2008 și este format din 

10 apartamente cu câte 4 camere. Capacitatea de găzduire a centrului de tip familial este de 60 locuri. 

Numărul maxim de copii găzduiți într-un apartament este de 6, repartiția acestora fiind făcută echilibrat, 

5 apartamente pentru fete și 5 apartamente pentru băieți. Complexul de servicii, așa cum rezultă și din 

denumirea sa, este organizat pe model familial, în sensul existenței spațiului de zi, a bucătăriei, a 

dormitoarelor, pentru maxim 2 copii fiecare, a spațiilor pentru igienă, corespunzătoare, precum și a unui 

personal relativ stabil. 

La data de 31.12.2020 centrul de tip familial cuprindea 55 copii/tineri din care 30 fete  și 25 băieți 

Menționăm că în anul 2021 un număr de 40 de copii/tineri au menținut constant legătura cu părinții, 

familia lărgită și alte persoane față de care dezvoltă legături de atașament. Din păcate, cu toate eforturile 

depuse de către personalul de specialitate al complexului, 15 copii/tineri nu au fost vizitați de nici un 

membru al familiei. 

Copiii/tinerii din C. S. „Familia Mea” au participat la activități de educație informală, de recreere-

socializare, activități cu caracter recreativ, cultural, de socializare, programate și organizate de către 

personalul de specialitate al centrului, în scopul oferirii de alternative constructive de petrecere a 

timpului liber, de prevenire a marginalizării și al excluziunii sociale.  

Dintre aceste activități, amintim: 

8 Martie – Ziua Mamei; Excursie tematică la Durău (amplasarea de căsuțe pentru pasarele construite in 

prealabil de către copii);1 Iunie – Ziua Copilului, 24 iunie - Ziua Iei, Atelierul lui Moș Crăciun 

Foto: Ziua Iei, Tabără Durău, Sărbătorind 1 iunie,  
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4. Complexul de Servicii „Ion Creangă“ Piatra Neamț 
 

Complexul de Servicii “Ion Creangă” Piatra-Neamț este structurat în 3 case de tip familial și un centru 

de primire a copilului în regim de urgență. 

La data de 31.12.2021 în cadrul Complexului de Servicii “Ion Creangă” Piatra-Neamț – centre 

rezidențiale - erau înscriși 55 beneficiari din care : 

- Casa Traian = 23 

- Casa Floare de Colț  =24 

- Casa Decebal  = 8 

Din cei 55de beneficiari înscriși 19 sunt studenți la diferite universități din țară; 

 

În cursul anului 2021 copiii/ tinerii din centru au fost implicați în activități de petrecere a timpului liber, 

plimbări în diferite zone ale orașului, drumeții, echitație la Asociația Sportivă Ecvestră „La Sălcii” în 

Dumbrava Roșie, patinoar, vizionare de filme la cinematograful Mon Amour și spectacole pentru 

copii,vizite la Muzeul de Științe Naturale, Muzeul de Arte și Muzeul Cucuteni. 
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- activități artistice, desfășurate la sala de festivități în prezența pictorului Cuciureanu Gheorghe;au 

participat împreună cu voluntarii Asociației Lindenfeld la activități desfășurate la Teatrul Tineretului 

“Atelierul cu povești”,auorganizat un cenaclu de poezie eminesciană, beneficiarii citind poezii scrise de 

către poetul Mihai Eminescu; au participat la spectacolul organizat de Centrul pentru Cultură și Arte 

Carmen Saeculare la Biblioteca Județeană G.T. Kirileanucu ocazia  Zilei educației; 3 copii au participat 

la o activitate muzicală desfășurată în centru în cadrul proiectului “Folclorul ne aduce împreună” în 

colaborare cu Fundația ARTIS; 2 adolescente au participat la ateliere de dezvoltare personală organizate 

la Teatrul Tineretului;  

            Beneficiarii centrului au vizitat diferite obiective turistice cu ocazia excursiilor organizate la: 

Tîrgu Neamț, Salina Târgu Ocna, Slănic Moldova, Valea Uzului, Durău precum și mânăstirile din zona 

Târgu Neamț, Petru Vodă și Pângărați, la Roman și Bacău – Aeroportul Internațional ,,George Enescu” 

Bacău, Mausoleul Mărășești, Roman – Parcul Tineretului. 
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5. Complexul de servicii „Romanița” Roman           

 

Complexul de servicii „Romanița” Roman face parte din structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Neamț și este structurat ca un complex de servicii de tip rezidențial format 

din servicii sociale licențiate, respectiv:   

- Centrul de protecție  a  copilului cu dizabilități - În anul 2021 un număr de 40 de copii cu 

dizabilități, având calitatea de rezidenți au beneficiat de servicii de recuperare/reabilitare 

specifice particularității dizabilității 

- Centrul de primire a copilului în regim de urgență - În anul 2021 un număr de 11 minori aflați 

în pericol iminent în propria lor familie, supuși abuzului de orice tip, neglijării sau exploatării, 

au fost găzduiți în cadrul complexului de servicii și au beneficiat de măsuri de protecție specială. 

- Centrul maternal - În anul 2021 în acest centru au fost găzduite un număr de 6 cupluri mamă-

copil (6 mame și 12 copii) din care 1 mamă minoră cu copil, cărora le-au fost asigurate atât 

drepturile materiale cât și servicii de consiliere/sprijin pentru consolidarea relației intrafamiliare 

în vederea prevenirii abandonului copilului nou născut și/sau integrarea/reintegrarea socio-

profesională a mamei. 

În cadrul complexului de servicii începând cu luna decembrie 2020 își desfășoară activitatea și o Echipă 

Mobilă, parte din proiectul “Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități”.   

          Foto:Septembrie 2021_Excursie tematică ”SĂ NE CUNOAȘTEM JUDEȚUL!” 

 

 

     Foto: Decembrie 2021- Corul de copii al Complexului de servicii “Romanița” ”MOȘ CRĂCIUNE, 

NE ASCULȚI?” 
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6. Complexul de servicii Ozana Târgu Neamț  

 
În 2021 au fost copiii instituționalizați sunt școlarizati, au participat cu regularitate și la activități 

extrașcolare, având și 1 caz în care o tânără a părăsit sistemul de protecție pentru a duce o viață 

independentă. 

Printre cele mai deosebite activități defășurate cu copiii și cele mai notabile realizării ale acestora 

menționăm: 

- activități recreative și educative cu voluntari din partea Asociației Lindenfeld-Ajungem Mari,  

- drumeții prin împrejurimi, ieșiri în oraș 

- de 1 iunie copii casei Ozana au sărbătorit Ziua internațională la un bazin de înot, au avut parte de o 

masa festiva la un restaurant local cu pizza și suc, au mers în excursie în inima Bucovinei          

- vizite la Cetatea Neamțului, la Casa Memorială Ion Creangă, Casa Memorială Veronica Micle, 

statiunea Oglinzi,  

- participare la spectacole si alte evenimente cultural artistice organizarte in orasul nostrum sau in alte 

locatii 

- picnic-uri in zonele din imprejurimi 

- Excursii realizate la: Palatul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din comuna Ruginoasa, Iași, Grădina 

Botanică, la UAIC Iași și în parcul Copou din Iași; Mănăstirile Nemțene – Secu, Sihla și Sihăstria, la 

Suceava, Satul lui Moș Crăciun, Negrești, etc.  

- tabără la mare, la Mamaia Marea Neagra, în statiunea Mamaia, în perioada 05.09.2021 – 10.09.2021; 

Printre realizările de marcă ale copiilor instituționalizați se numără: 

- înscrierea unui adolescent ca membru în cadrul Boardul Copiilor UNICEF România; 

- primirea unei burse de merit din partea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 

Târgu Neamt pentru 1 copil al centrului; 

- primirea unei burse de merit din partea Scolii Gimnaziale Domnesti Targu Neamt; 

- primirea unei burse profesionale din partea Colegiului Tehnic ”Ion Creangă” Târgu 

Neamț pentru una din adolescente. 

 

Foto: Excursie Mănăstirea Sihla, Excursie la Iași   
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Centre de zi  

 

În structura DGASPC Neamț există 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  
 

Centrul de recuperare de zi  a copilului cu dizabilităţi  din cadrul Complexului de servicii de Zi 

Piatra Neamţ, este înfiinţat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și oferă 

servicii precum: kinetoterapie, masaj, asistență psihologică, logopedie, educație nonformală, asistență 

medicală, recuperare neuro-motorie, corectarea limbajului; îmbogăţirea vocabularului; dezvoltarea 

imaginaţiei; dezvoltarea atenţiei; dezvoltarea memoriei; dezvoltarea inteligenţei, a creativităţii; expresie 

grafică; expresie verbală; formarea deprinderilor de viață independentă; formarea abilităților de recreere 

și socializare; consilierea familiei în scopul ameliorării climatului familial şi prevenirii separării copilului 

cu dizabilităţi de familie, servicii de asistență medicală și servicii de intreținere a curățeniei.  

Pe patrcursul anului 2021 179 copii au beneficiat de serviciile Centrului de recuperare de zi a copilului 

cu dizabilităţi prevenind astfel abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a 

unor activități de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață 

independentă, orientare școlară și profesională, abilitare-reabilitare (kinetoterapie, asistență și consiliere 

psihologică, masaj, logopedie, educație nonformală) pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, 

consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi pentru alte persoane care au în 

îngrijire copii 

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

copiilor.  

        În anul 2021 pentru beneficiarii Centrului de recuperare de zi a copilului cu dizabilități s-au realizat: 

87 contracte noi incheiate cu părintii/reprezentanții legali ai beneficiarilor din care 81 Contracte 

încheiate pentru beneficiarii care urmează terapiile în cadrul Centrului, iar 6 contracte încheiate pentru 

beneficiarii de pe Echipa mobilă; 

129 Fişe de evaluare iniţială ; 

       129 Fișe de Servicii; 

       129 Fișe de Informare; 

       129 Acorduri de Consimțămînt; 
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       129 Decizii responsabil de caz 

129 Programe Personalizate de Intervenţie (PPI); 

349 Planuri Individualizate de Recuperare / Reabilitare (PIR) conform P.O. CRZCD 03 privind 

Evaluarea nevoilor beneficiarilor; 

61 Programe Educaţionale(PE); 

34 Programe Personalizate de consiliere psihologică; 

332 dosare revizuite trimestrial; 

332 Fișe de Monitorizare PPI; 

332 Rapoarte Trimestriale privind evoluția Copilului; 

16 Programe de Viață Independentă; 

14 Programe de recreere/socializare; 

96  Fişe de evaluare finală ; 

96 Notificări adresate părinților / reprezentanților legali la expirarea perioadei de acordare servicii; 

4 teme în cadrul Programului de Educare și informare a părinților / reprezentanților legali - ”ȘCOALA 

PĂRINȚILOR” - 2021 după cum urmează: „Violența împotriva copiilor” , “Autonomia 

personală”, „Sănătatea mintală: ce este  și cum ne dăm seama când avem nevoie de ajutor”,  

„Mediul familial și importanța sa în dezvoltarea copilului”. 

4 acțiuni de informare a părintilor/reprezentanților legali ai beneficiarilor cu privire la Recunoașterea și 

sesizarea situațiilor de abuz, neglijare sau tratament degradant  

2 acțiuni de diseminare a informațiilor referitoare la serviciile oferite de Centrul de Recuperare de Zi a 

Copiilor cu Dizabilități din care: 

1 acțiune în data de 18.02.2021 la Primăria Crăcăoani și Primăria Boghicea unde au fost încheiate 

2(două) convenții de colaborare cu cele două Primării  

1 acțiune în data de 09.09.2021 la Primăria Păstrăveni unde s-a încheiat 1 convenție de colaborare  

S-au încheiat  convenții de colaborare și cu Primăria Stănița, Primăria Doljești, Primăria Borlești și cu 

salina „Căsuța cu sare”; 

Au fost distribuite în total 105 pliante , 61 afișe și 105 flayere; 

1757 Ședinte de consiliere psihologică a beneficiarilor Centrului de recuperare de zi a copilului cu 

dizabilități din care 1435 ședințe consiliere copii + 322 ședințe consiliere părinți; 

1818 Ședințe de consiliere psihologică a beneficiarilor Centrului de recuperare de zi a copilului cu 

dizabilități – tulburare de spectru autist din care 1435 ședințe consiliere copii + 383 ședințe consiliere 

părinți . 
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Foto: Terapii în cadrul Centrului de recuperare a copilului cu dizabilități din Complexul de 

servicii de zi 

 

• Centrul de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț 

 
În anul 2021, CRZCD Piatra Neamț a deservit următoarele categorii de beneficiari: 

• 55 de beneficiari din comunitate pentru care s-au oferit servicii de recuperare în baza unui Program 

Personalizat de Intervenție, la sediul centrului; 

• 34 de beneficiari din comunitate pentru care s-au oferit servicii de recuperare în baza unui Program 

Personalizat de Intervenție, prin intermediul echipei mobile. Comunele unde și-a desfășurat activitatea 

echipa mobile: Borlești, Pipirig, Vânători-Neamț, Răucești, Ion Creangă. 

• 12 copii beneficiari de plasament rezidențial la CRCD Piatra Neamț.  
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Tipuri de servicii pe care le oferă CRZCD Piatra Neamț:  

Servicii de recuperare psihologică:  

- stimularea psiho - senzorială 

- terapia centrată pe persoană 

- terapia ABA 

- stimularea cognitivă 

- elemente de ludoterapia şi terapie   ocupaţională 

În anul 2021 au beneficiat de terapie psihologică 48 de copii cu dizabilități din comunitate și 36 copii cu 

dizabilități din comunități rurale, prin echipa mobile 

Servicii de recuperare logopedică  

În 2021, au beneficiat de terapie logopedică 43 de copii cu dizabilități din comunitate și 7 beneficiari 

CRCD Piatra Neamț 

Servicii de recuperare kinetoterapeutice 

Kinetoterapeutul folosește următoarele metode: mobilizări articulare, posturări, stretching, exerciţii 

statice si dinamice, exerciţii cu  rezistentă, tehnici FNP, metoda Kabat, metoda Costillo Morales, metoda 

Bobath, metoda Margaret Rood, metoda Le Metayer, metoda Vojta, platforma MIRA, masaj de 

recuperare efectuat de asistent BFK. 

În anul 2021 au beneficiat de kinetoterapie 36 de copi cu dizabilități din comunitate și 33 de copii cu 

dizabilități beneficiari ai echipei mobile.  

         

Servicii de recuperare prin educație non-formală 

În cadrul programului de recuperare prin intermediul educației non-formale se desfășoară următoarele 

tipuri de terapii: terapie prin învățare  jocul didactic, terapie ocupațională, terapia prin joc. În anul 2021, 

au beneficiar de educație non formală: 38 de copii din comunitate și 11 copii din cadrul CRCD 
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Promovarea serviciilor oferite de către specialiștii CRZCD:  

• Distribuirea de pliante cu informații relevante despre serviciile oferite de CRZCD Piatra Neamț  

• Campanie de recrutare a voluntarilor la Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, Departamentul de 

Kinetoterapie și Terapie Ocupațională 

• 2 ședințe generale cu aparținătorii copiilor înscriși la CRZCD Piatra Neamț 

• Campanii de promovare a serviciului educație non formală oferit de CRZCD. Acțiune realizată de cei 

3 instructori educatori activități de resocializare CRZCD Piatra Neamț. Au fost distribuite 30 flayere cu 

tema integrarea copiilor cu CES, 30 pliante cu tematica educația non-formală, 10 pliante kinetoterapie, 

10 pliante psihoterapie, 10 pliant masaj, 10 pliante cu prezentarea generală a CRZCD Piatra Neamț. 

• În 2021 s-au întocmit 15 materiale informaționale noi și un Ghid de bune practice pentru părinții 

copiilor cu dizabilități. Au fost distribuite 200 de materiale informative. 

 

            Biroul Adopții, Postadopții 

 

Pe parcursul anului 2021, au fost atestate în vederea adopţiei 36 de familii, fiind întocmite în acest 

sens 36 de fișe de evaluare psihologică, 36 de rapoarte finale și organizate 12 sesiuni de formare 

individuală privind asumarea rolului de părinte adoptator. 

Au fost întocmite: 32 de rapoarte de încuviințare a adopției, 137 de rapoarte privind evoluția relațiilor 

dintre copilul încredințat în vederea adopției și familia adoptatoare; 17 rapoarte de încredințare în 

vederea adopției; 71 de fișe sintetice de potrivire copil-familie; 40 rapoarte de potrivire practică între 

copil și adoptator; 59 de rapoarte de informare prealabilă.  

Au fost concepute 36 de profile ale copiilor greu adoptabili. 

• Instanța a încuviințat deschiderea procedurii de adopție pentru 75 de copii adoptabili. 

• Au fost adoptați 41 de copii; 

• Au fost întocmite 171 de rapoarte de monitorizare postadopție, privind evoluția copilului în cadrul 

familiei adoptatoare și 40 de rapoarte finale postadopție. 

 

Evoluţia adopţiilor în ultimii 5 ani:  

 

• 2021 – 41 de copii adoptați 

• 36 de familii/persoane atestate în vederea adopţiei 

• 2020 – 32 de copii adoptați 

• 38 familii/persoane atestate în vederea adopţiei 

• 2019 – 33 copii adoptați 

• 55 familii/persoane atestate în vederea adopţiei 

• 2018 - 24 copii adoptaţi  

• 29 familii/persoane atestate în vederea adopţiei  

• 2017 –  34 copii adoptati 

• 49 familii/persoane atestate în vederea adopţiei 

• 2016 – 27 copii adoptati  

• 45 familii/persoane atestate în vederea adopţiei 
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Birou prevenire instituționalizare copii, coordonare servicii publice de asistență 

socială 
                                                                            

Pentru componenta de coordonare metodologică a serviciilor publice de asistență socială,  Biroul 

Prevenire instituționalizare copii, coordonare servicii publice de asistență socială  în anul 2021, a 

întreprins următoarele activități: 

• În cadrul Programului de prevenire a separării copilului de familie implementat de  Fundația 

Hope and Homes for Children România (HHC România) în parteneriat cu DGASPC Neamț, 28 

de copii și familiile acestora au beneficiat de susținere financiară și materială (au primit sume de 

bani pentru materiale de construcţie, pentru achiziţionarea produselor alimentare necesare 

asigurării nevoilor de bază, îmbracăminte, rechizite și  tablete iar în programul de inserție socio-

profesională 5 tineri care au părăsit sistemul de protecție au fost susținuți  pentru achitarea 

contravalorii cazării sau achiziționarea de materiale de construcție şi produse alimentare. 

• Au fost efectuate 197 activități de consultanță pentru specialiștii serviciilor publice de  asistență 

socială, au fost organizate în comunități 7 activități de informare in domeniul drepturilor 

copilului, 86 întâlniri cu membrii SCC/decidenți/specialiști SPAS privind importanța acreditării 

SPAS, înființarea de servicii sociale, identificarea nevoilor din comunități și îndrumarea pentru 

găsirea soluțiilor pentru o parte din probleme, importanța implicării SCC în activitatea specifică 

de asistență socială din comunitate, necesitatea întocmirii de baze de date pentru fiecare categorie 
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de beneficiari.   

• Au fost organizate 7 sesiuni de instruire pentru personalul serviciilor publice de asistență socială, 

dintre care 5 în colaborare cu IPJ Neamț. 

• 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 acest sens s-au transmis un număr de 13 informări către 

toate primăriile și direcțiile de asistență socială/serviciile publice de asistență socială. 

 

Mame minore și copii în risc de părisire 

 

• În anul 2021 au fost instrumentate 37 de cazuri de copii aflați situații de risc de părăsire. Dintre 

aceștia, 12 au fost părăsiți în spitale iar 25 proveneau din familii vulnerabile din comunitate. 

Pentru cei 12 copii părăsiți în spitale s-au instituit măsuri de protecție speciale iar pentru copiii 

din comunitate s-a reușit, prin acordarea de servicii de suport, menținerea în familia biologică 

sau extinsă.  

• În anul 2021 au fost înregistrate în evidențele DGASPC Neamț 127 de mame minore dintre care 

34 aveau vârste sub 16 ani. În ciuda vârstei, toate mamele minore și-au asumat statutul de mamă 

iar copiii au ajuns în familii. Mamele minore sunt consiliate psihologic de specialiștii DGASPC 

Neamț în vederea depîășirii acestei situații, în vederea asumării statututului de părinte și pentru 

a fi pregătite să facă față noilor responsabilități.    

              

Serviciul pentru Copilul Maltratat  
 

În perioada 1.01.2021 – 31.12.2021, în cadrul Serviciului pentru Copilul Maltratat al 

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

maltrare, cu 80 mai multe decât în 2020.   

              După forma de maltratare au fost înregistrate: 

• 71 de cazuri de abuz fizic 

• 247 de cazuri de neglijare 

• 48 de cazuri de abuz sexual 

• 148 de cazuri de abuz emoţional  

• 21 de cazuri de copii dispăruţi  

• 29 de cazuri de comportament delincvent 

• 8 cazuri de exploatare prin muncă 

• 2 cazuri de abuz instituţional 

• 7 cazuri de repatriere 

• 5 cazuri de trafic. 

 

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

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată, 77 de măsuri de protecţie specială, după 

cum urmează:  

• 34 plasamente în regim de urgenţă, la asistenţi maternali profesionişti din reţeaua de 

AMP a DGASPC Neamţ; 

• 35 plasamente în regim de urgenţă, în cadrul centrelor de primire în regim de urgență 

aflate în subordinea DGAPC Neamţ;  

• 6 supravegheri specializate, în cadrul familiei; 

• Au fost admise două cupluri mamă-copil, în cadrul Centrului Maternal din cadrul 

Complexului de Servicii „Romaniţa” Roman. 

 



 

24 
 

RAPORT  ACTIVITATE  DGASPC  NEAMȚ  2021 

  
 

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului 
 

La data de 31.12.2021  în evidențele DGASPC Neamț existau 20145 de copii de încadrați în grad 

de handicap.  
În perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021 la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului  s-au 

înregistrat  1679  solicitări privind încadrarea într-un grad de handicap a copiilor cu dizabilităţi, care au 

fost soluţionate. În acest sens s-au realizat 1679 de evaluări prin aplicarea criteriilor biopsihosociale în 

vederea încadrării într-un grad de handicap, s-au completat 1679 de rapoarte de evaluare complexă şi 

tot atâtea planuri de abilitare-reabilitare şi 1517 de consilieri a părinţilor copiilor cu dizabilităţi. 

De asemenea, au fost inmânaţi 1080  fluturaşi informativi familiilor copiilor cu dizabilităţi, iar un numar 

de  41 copii au fost evaluaţi din punct de vedere psihologic.  

          179 de parinţi ai copiilor cu dizabilităţi au fost consiliaţi şi sprijiniţi pentru a intocmi documentaţia   

necesară astfel încât să beneficieze de servicii de recuperare. 

În vederea orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educative speciale, 151 parinţi au fost 

informaţi cu privire la tipurile de şcoli de educaţie incluzivă în funcţie de dizabilitatea copilului şi de 

domiciliul parinţilor. 

 

 

Serviciul de Evaluare și Asistență Psihologică  
 

Pe parcursul anului 2021 la nivelul Serviciului de Evaluare și Asistență Psihologică au fost evaluate 

238 de persoane adulte - asistenți maternali și membri ai familiilor persoanelor care au solicitat 

reînnoirea/modificarea atestatului de AMP și 19 copii  -   membri ai familiilor persoanelor care au 

solicitat reînnoirea atestatului. 

•15 asistenți maternali profesioniști/persoane de plasament au beneficiat de intervenție specifică  în 

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

•Tot în această perioadă au fost derulate servicii de evaluare psihologică pentru 142 copii/tineri cu 

măsură de protecție la asistent maternal în vederea menținerii măsurii de protecție și a identificării 

tulburărilor psihice ale copilăriei și adolescenței. De asemenea au fost acordate servicii de  asistență 

psihologică pentru 56 de copii/tineri aflați în plasament la asistent maternal în vederea prevenirii 

tulburărilor de comportament, depășirii situațiilor problematice cât și a explorării alternativelor de 

evoluție în viitor pornind de la potențialul propriu.     

•95 de familii au depus cereri și au solicitat evaluarea psihologică în vederea eliberării atestatului de 

AMP. Dintre acestea, s-au prezentat la evaluare psihologică  75 de familii. Astfel au fost evaluați 

psihologic pentru obținerea atestatului AMP -  150 adulţi și 34 copii.  Dintre aceste 
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familii evaluate 50 au obținut rezultat favorabil pentru eliberarea atestatului AMP. 

• În vederea instituirii măsurii de plasament familial pentru copilul separat temporar de familia sa 

au fost evaluate psihologic 20 de familii și 24 de persoane  (65 adulți și 2 copii). Pentru 21 de 

copii aflați în  plasament familial au fost acordate servicii de evaluare și asistență psihologică.  

• Doi rezidenți ai Complexului de Servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț au beneficiat de 

susținere emoțională în direcția dezvoltării de noi interese și motivații  și 8 copii din comunitate 

au fost evaluați și au primit suport psihologic în vederea depășirii situațiilor tensionate. 

 

 

COMPONENTA PROTECȚIA DREPTURILOR PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

 

 

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 

 
Serviciul 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 angajat cu ½ normă;  

• evaluarea socială, asigurată de 5 asistenţi sociali;  

• 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 1 

psihopedagog;   

• evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială, asigurată de responsabilii de caz (5 psihologi 

şi 5 asistenţi sociali).   

 

In anul 2021 s-au adresat serviciului un număr de 5176 persoane, au fost evaluate 5344 persoane (din 

care 1062 au fost evaluate la domiciliu) şi finalizate prin raport de evaluare un număr de 4951 dosare. 

Au fost predate Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 5442 dosare, din care 5308 

evaluate la cerere, 2 convocări și 118 dosare clasate. Situația lunară în perioada raportată se prezintă 

astfel:  

    
 

Dosare 

predate 

Dosare 

clasateTOTAL din care, 

convocari

 la sediu la domiciliu TOTAL evaluare 

la cerere

convo

cari

clasate

Ianuarie 340 370 0 252 118 113 344 354 344 0 10

Februarie 419 436 0 298 138 99 410 416 410 0 6

Martie 540 599 1 327 272 127 462 476 462 0 14

Aprilie 427 406 0 288 118 98 421 433 420 1 12

Mai 390 482 0 273 209 124 387 397 387 0 10

Iunie 423 524 0 301 223 115 395 408 395 0 13

Iulie 454 547 1 351 196 86 529 540 528 1 11

August 481 621 0 394 227 114 486 492 486 0 6

Septembrie 504 581 0 370 211 110 478 483 478 0 5

Octombrie 456 581 0 352 229 76 37 494 509 494 0 15

Noiembrie 364 605 0 364 241 0 197 545 561 545 0 16

Decembrie 378 544 0 375 169 0 103 359 373 359 0 14

Total, din care 5176 6296 2 3945 2351 1062 337 5310 5442 5308 2 132

2021              

Luna

Cereri 

înregistrate

Programari pentru evaluare Cazuri 

evaluate la 

domiciliu

Rapoarte 

de 

evaluare 

finalizate

Domicilii 

soluționate 

telefonic
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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 

2020 3910 1690 2220 

2021 5048 1763 3285 

 
 

 
 

Au fost înregistrate 194 de 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 și s-au soluţionat cu emiterea deciziei de admitere într-un centru public rezidenţial 

de către CEPAH un număr de 30 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 31.12.2021 erau în evidenţă 19.537 de persoane cu handicap dintre care 18.193 de 

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

 

Pentru persoanele cu dizabilități aflate în evidență, s-au prelucrat si emis aproximativ 30.000 dispoziții 

de acordare/încetare/sistare/prelungire/modificare  a dreptului la prestatii sociale. 

 • Au fost eliberate 55.661 bilete de călătorie pentru 2.891 de persoane beneficiare de legitimații și 

bilete de călătorie si aproximativ 1.000 persoane au solicitat decontarea carburantului necesar 

deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, a familiei, asistentului 

personal, însoțitorului sau a furnizorului de servicii sociale, ca alternativă la acordarea gratuității 

la transportul interurban;  

• Au fost realizate demersurile legale pentru scutirea de la plata rovinietei şi eliberate un număr 

de 1.901 de roviniete;  
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• Au fost soluționate cererile pentru acordarea de carduri europene si eliberate un număr de 22 

de carduri europene de dizabilitate;  

• Au fost primite 33 solicitări de subvenții si s-au acordat 27 de vouchere (în valoare totală de 

aproximativ 150.000 de euro) pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și 

utilizarea de tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul 

național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale. Valoarea 

fiecarui vouchere este de aproximativ 5000 de euro.  

 

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 2021 era de 640:  

 

• Centrul de îngrijire și asistență Bozienii de Sus, comuna Ruginoasa – 70 beneficiari 

• Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni, comuna Bodești – 47 de beneficiari  

• Centrul de Îngrijire și Asistență Târgu Neamț - 50 de beneficiari  

• Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Războieni – 161 de beneficiari  

• Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni – 201 de    

beneficiari  

• Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman – 111 de beneficiari  

 

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni 
 

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni funcționează cu personalitate juridică, 

în subordinea Consiliului Județean Neamț, în structura DGASPC Neamț. 

Prin Hotărârea CJ Neamț nr. 224/08.12.2021 s-a aprobat Planul de restructurare a CRRN Războieni, 

plan conform căruia centrul va deveni Complex de Servicii format din două centre CabR, un centru CIA, 

un centru CPVI. 

În prezent în cadrul centrului sunt admiși un număr de 161 beneficiari, iar prin aplicarea Planului de 

restructurare numărul se va reduce la 95 beneficiari. 

Scopul activității centrului a urmărit realizarea obiectivelor stabilite în Planul operaţional pentru 

implementarea strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2018-2022.  

• Integrarea și reinserția socială a beneficiarilor din CRRN Războieni; 

• Responsabilizarea beneficiarilor și familiilor acestora cu privire la propria situație și dezvoltarea 

sentimentului de utilitate socială; 

• Supravegherea și menținerea stării de sănătate a beneficiarilor; 

• Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor și reducerea stigmatizării sociale a acestei categorii; 

• Reducerea perioadei de rezidență a beneficiarilor în cadrul centrului prin identificarea de soluții 

alternative la nivelul comunității locale; 

• Pentru respectarea distanțării fizice, impuse de contextul pandemic, a fost limitată implicarea 

beneficiarilor în activități de socializare și petrecere a timpului liber în centru și în afara acestuia; 

• Dezvoltarea unui sistem de relații pozitive la nivelul centrului și cu persoane, instituții și organizații 

din afara centrului; 

• Realizarea unui mediu propice pentru furnizarea de servicii sociale și a programelor de recuperare a 

beneficiarilor; 

• Asigurarea condițiilor optime privind alimentația, echiparea, cazarea beneficiarilor; 

Activitățile desfășurate pe parcursul anului s-au centrat pe respectarea legislației de prevenire a 

răspândirii infecției  cu SARS–Cov2 și s-au desfășurat în cadrul centrului, fără participarea la competiții, 

festivaluri interjudețene, cu excepția membrilor trupei  de teatru “VOX” care au participat la Teatrul 

Tineretului din Piatra Neamț, cu ocazia Zilei persoanei cu dizabilități. 
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Cu ocazia Crăciunului, beneficiarii au participat la spectacolul de obiceiuri și tradiții de iarnă: colinde, 

urături, sorcova, care a avut loc la sediul unității, organizat de membrii trupelor de teatru “VOX” și 

“Micii artiști”, finalizat cu sosirea lui Moș Crăciun și împărțirea darurilor.  

Foto: Activitati CRRN Războieni 

 

        
   

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap (CSPAH) Roman 

 
Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap (CSPAH) Roman funcționează ca instituție 

publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Neamț, în structura DGASPC Neamț 

 

În cadrul CSPAH Roman, pe parcursul anului 2021, s-au desfășurat activități individuale si de grup  

având ca scop recuperarea/reabilitarea, facilitarea reintegrării sociale acestora, cu rol recreativ, educativ 

(excursii, participarea la evenimente sociale, artistice, sportive, spectacole, etc.). Dintre acestea s-au 

evidențiat următoarele: 

• Au fost implicați in programe de recuperare/reintegrare socială (prin consiliere psihologică, educație 

specializată, kinetoterapie si masaj, ergoterapie, tehnici de mobilitate si menținere a autonomiei 

funcționale) un număr total de 122 de beneficiari. În urma acestor programe de recuperare s-au obținut 

următoarele rezultate: 

- Optimizarea comportamentului beneficiarilor; 

- Îmbunătățirea relaționării cu cei din jur; 

- Atitudine pozitivă si responsabilă cu cei din jur; 

- Insușirea modalităților de comunicare eficientă; 

- Dobândirea încrederii în sine; 

- Dobândirea abilităților de bază: motricitate fină, grosieră și de prehensiune. 

• Integrarea și participarea socială a beneficiarilor prin plimbări în Parcul Municipal Roman, Zona de 

Agrement a Ștrandului Municipal Roman, Parcul Zăvoi, Muzeul de Științe ale Naturii, Castelul 

Miclăușeni. 

• Momentul artistic realizat cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, prezentat la 

Teatrul Tineretului Piatra Neamț; 

• Momentul artistic realizat cu ocazia “Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice“; 

• Programele artistice în cadrul complexului “Tradiții și obiceiuri de Crăciun“; 

• Creativitatea beneficiarilor prin participarea la concursul “Outsider Art” organizat de Organizația 

Diakonia, Covasna,  în data de 10 decembrie 2021, cu expunerea lucrărilor la Biblioteca Națională a 

României București; 

• Scopurile acestor activități sunt reducerea sentimentul de autoizolare și neglijare, stimularea și 

valorificarea creativității, educarea răbdării, dezvoltarea spiritului de echipă și reintegrarea 

beneficiarului în societate. 
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Foto: activități recreative CSPAH Roman  

         
 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Târgu Neamţ 
 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Târgu Neamţ,instituţie de stat, care asigură o gamă variată de servicii 

persoanelor cu handicap somatic cronic, numite generic ,,beneficiari,, , având ca bază de plecare  motoul: 

„SĂ DĂM ANI VIEȚII ȘI VIAȚĂ ANILOR“.  

Beneficiarii serviciilor oferite în cadrul centrului sunt persoane de peste 18 ani care prezintă un handicap, 

atestat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap,  

Activitatea desfasurată în CIA Tg Neamț a urmărit și urmarește constant oferirea de servicii persoanelor 

instituționalizate, cu scopul de rezolvare a problemelor individuale privitoare la  sănătate și recuperare, 

integrare si socializare, prin aplicarea de politici sociale specifice. 

Managementul centrului a urmărit constant asigurarea  necesarului de resurse materiale şi de personal 

specializat, cu deschidere nediscriminatorie către toți beneficiarii, în funcție de necesitățile obiective ale 

acestora. 

  S-a urmărit totodată a se creea condiții  prin care  beneficiarii, sub liberul consințământ, să se implice 

activ în toate serviciile oferite de instituție, sub atenta coordonare a personalului de specialitate a 

centrului. 

Serviciile oferite beneficiarilor centrului au avut în vedere: necesităţile, preferinţele și potenţialul 

individual al acestora, cazuistica medicală pentru fiecare persoană, toate raportate la strategia centrului 

de recuperare, readaptare şi reintegrare socială.  

Foto: Activități beneficiari CIA Tîrgu Neamț     
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Centru de Îngrijire și Asistență Bozienii de Sus 
 

Centru de Îngrijire și Asistență Bozienii de Sus - serviciul social cu cazare - funcționează ca instituție 

publică cu personalitate juridică, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.169/2006, în 

subordinea Consiliului Județean Neamț și în structura furnizorului de servicii sociale, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamț, acreditat conform Certificatului de acreditare seria 

A.F. nr. 001084 din 03.06.2014, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice.  

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal ale Centrului de Îngrijire și 

Asistență Bozienii de Sus sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 102/24.05.2021. 

Centrul are 70 de beneficiari, persoane cu dizabilități. Pe parcursul anului 2021 s-au asigurat serviciile 

sociale conform standardelor de calitate iar beneficiarii au fost implicați în activități de socializare, 

programe de recuperare/reintegrare socială (prin consiliere psihologică, educație specializată, 

kinetoterapie si masaj, ergoterapie, tehnici de mobilitate si menținere a autonomiei.  

 

Foto: Activități beneficiari CIA Bozieni.  

  

               
 

Centrului de Îngrijire și Asistență Oșlobeni 

 

Pe tot parcursul anului 2021, activitatea unității a avut ca scop realizarea obiectivelor generale și 

specifice prevăzute de Planul de dezvoltare, urmărind aplicarea prevederilor Strategiei județene de 

dezvoltare în domeniul asistenței sociale. În calitate de ordonator terțiar de credite, s-a urmărit buna 

gestionare și conservare a patrimoniului instituției (prin organizarea inventarierii, funcție de necesitățile 

identificate și înregistrarea corespunzătoare a casărilor), întocmirea proiectului de buget și a propunerilor 

de rectificări bugetare, utilizarea conformă a mijloacelor bugetare, organizarea eficientă a activității 

financiar-contabile și de gestiune. S-a verificat în permanență modul de organizare și derulare în condiții 

de legalitate a activității de achiziții de bunuri și servicii. 
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În anul 2021 scopul serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni a fost desfășurarea de 

activități de îngrijire și asistență pentru a răspunde nevoilor specifice ale persoanelor cu handicap aflate 

într-o situație de dependență, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, promovării incluziunii sociale 

și creșterii calității vieții. 

 

Foto: activități beneficiari CIA Oșlobeni 

 

         
 

Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni 

 

În cadrul CRRPH Păstrăveni s-a aplicat un management concentrat pe servicii, principala preocupare 

fiind oferirea unor activități de calitate care să abordeze persoanele cu handicap la un nivel 

multidimensional, valorificându-le întregul potențial în scopul creșterii calității vieții acestora.  

Pe toată perioada anului 2021, au fost aplicate proceduri de lucru, măsuri și acțiuni pentru prevenire și 

intervenție în cazul suspiciunii sau apariției unor cazuri de infecție cu noul coronavirus Covid-19. 

În perioada ianuarie-decembrie 2021 s-a urmărit realizarea obiectivelor stabilite în Programul de 

dezvoltare al Centrului pentru anul 2021: 

• Realizarea restructurării centrului conform planului de restructurare întocmit și  aprobat 

• Dezvoltarea condiţiilor de rezidenţă și creşterea calităţii vieţii beneficiarilor prin menținerea sau 

creșterea cerințelor standardelor minime de calitate 

• Orientarea activităților de socializare preponderent către integrarea beneficiarilor în comunitate sau 

familie și incluziunea acestora în societate 

• Abordarea multidisciplinară a nevoilor și necesităților persoanelor adulte cu dizabilități 

• Creșterea nivelului de asistență personalizată și a programelor de recuperare, valorificând 

potențialul  și abilitățile fiecărui beneficiar 

• Dezvoltarea abilităților practice  la persoanele adulte cu dizabilități  rezidente 

• Gestionarea resurselor umane de la recrutare/angajare  până la încetarea contractului de muncă 

• Îmbunătățirea performanțelor personalului prin formarea profesională continuă 

• Asigurarea accesibilității persoanelor cu handicap la bunuri și servicii în cadrul centrului 

 

Desfășurarea activităților pentru realizarea obiectivelor, a fost sistematizată astfel: 

 

• Menținerea și dezvoltarea calității vieții beneficiarilor din centru prinrespectarea condițiilor prevăzute 

de standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale 
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destinate  persoanelor adulte cu handicap 

• Promovarea terapiei ocupaționale și ergoterapiei ca metode de tratament nemedicamentoase cu rol 

important în reabilitarea și reinserția socio-profesională a beneficiarilor cu dizabilități funcționale   

• Monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de 

control intern managerial  

• Instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în muncă  

• Desfășurarea activităților de îngrijire, recuperare și reabilitare în condiții de siguranță  pentru 

preîntâmpinarea infectării cu virusul SARS CoV-2 

 

Foto: Activități beneficiari Păstrăveni 
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         APARAT PROPRIU AL DGASPC NEAMȚ  
 

 

1. Serviciul Resurse Umane  
La 31 decembrie 2021 numărul total de personal era structurat după cum urmează: 

 

 

Nr crt Unitatea 
Posturi 

ocupate 

Posturi 

vacante 

TOTAL 

aprobate 

1 Funcții Publice 119 11 130 

2 Personal Contractual 60,5 5,5 66 

3 Complex de Servicii ELENA DOAMNA 55 32 87 

4 Complex de Servicii ION CREANGĂ 57 20 77 

5 Complex de Servicii OZANA 14 9 23 

6 

Complex de Servicii de Zi PIATRA 

NEAMȚ 30 0 30 

7 

Complex de Servicii FAMILIA MEA 

Roman  65 4 69 

8 Complex de Servicii ROMANIŢA Roman 76 43,5 119,5 

9 

Serviciul de Protecție a Copilului la 

Asistent Maternal Profesionist 398 148 546 

10 

Complex Servicii pentru Copilul 

Delincvent 0 23 23 

11 

Centrul Zonal de Asistență a Persoanelor 

Aflate în Dificultate  4 5 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 77 11,5 88.5 

14 

Complex de Servicii pentru Persoane 

Adulte cu Handicap ROMAN 101 37 138 

15 

Centrul de Recuperare și Reabilitare 

pentru Persoane cu Handicap 

PĂSTRĂVENI 194 15 209 

16 

Centrul de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică RĂZBOIENI 113,5 56,5 

 

170 

17 

Centrul de Îngrijire și Asistență 

OȘLOBENI 38 14 52 

18 Centrul de Îngrijire și Asistență BOZIENI 59 11 70 

19 

Centrul de Îngrijire și Asistență 

TÂRGU NEAMȚ 54,5 12 66.5 

  TOTAL GENERAL 1537,5 465 2002,5 

 
La data de 31 decembrie 2021 numărul posturilor ocupate era 1537,5 din totalul de 2002,5 de posturi 

normate.  
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2. Serviciul Buget și Serviciul Financiar-Contabil                                           
 

 

 

 

Buget Venituri și Cheltuieli 2021 

 

      mii lei 

Specificatie 
Buget 

initial 

Buget 

final 

Buget final, din care: 

Centre 

copii 

Centre 

adulti 

Finantarea 

drepturilor 

persoanelor 

cu handicap 

Plati 

Cheltuieli de 

personal 
94.000 99.062 58.800 40.262  98.622 

Cheltuieli cu 

bunuri si servicii 
14.420 15.729 5.441 10.288  15.401 

Asistenta sociala 5.596 4.831 1.307 0 3.524 4.178 

Alte cheltuieli 800 1.212 859 353  1.204 

Plati efectuate in 

anii precedenti si 

recuperate in anul 

curent 

-89 -630 -237 -393  -635 

Proiecte cu 

finantare din 

fonduri externe 

nerambursabile 

12.953 12.953 12.953 0  3.797 

Cheltuieli de 

capital cu 

finantare de la 

bugetul de stat 

1.506 1.541 1.404 137  336 

Total 129.186 134.698 80.527 50.647 3.524 122.903 
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4. Serviciul Strategii, Proiecte, Coordonare, Controlul Calității Serviciilor Sociale 

 
Obiectiv: 

Creşterea calităţii vieţii copilului în mediul familial şi respectarea standardelor minime de calitate 

în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate 

În perioada raportată, la nivelul DGASPC Neamț, situația proiectelor aflate în implementare/în 

curs de implementare/în evaluare, în calitate de solicitant și/sau de partener este, după cum 

urmează: 

 

Proiecte 

 

În vederea îndeplinirii obiectivelor naționale referitoare la dezinstituționalizarea copiilor și adulților din 

centrele rezidențiale de tip vechi, DGASPC Neamț, cu sprijinul Consiliului Județean Neamț, a 

implementat sau are în curs de implementare o serie de proiecte cu finanțare europeană sau cu finanțare 

din fondurile de stat și cu contribuția Consiliului Județean, după cum urmează: 

  

Componenta Copii 

 

Proiecte cu finanțare europeană și contribuția CJ Neamț în vederea dezinstituționalizării copiilor cu 

dizabilități de la Complexul de Servicii Romanița Roman: construirea a 7 case de tip familial a câte 12 

beneficiari și a 3 centre de zi pentru oferirea de servicii de recuperare/reabilitare copii cu dizabilități din 

centre și comunitate: 

Sunt în curs de implementare 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 și reabilitarea/modernizarea și dotarea unui centru de zi de recuperare pentru copiii cu 

dizabilități din casele de tip familial și din comunitate; 

Valoare totală proiect: 7.303.684,59 lei, din care finanțare FEDR + buget de stat: 4.558.877,89 

lei, constribuție + cheltuieli neeligibile (UAT Roman): 1.047.203,50 lei și contribuție proprie + cheltuieli 

neeligibile (CJ Neamț): 1.697.603,20 lei; 

Șanse egale pentru toți copiii - construirea a 2 case de tip familial și construirea unui centru de zi de 

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

Valoare totală proiect: 5.252.031,53 lei, din care finanțare FEDR + buget de stat: 4.566.362,80 

lei și contribuție proprie + cheltuieli neeligibile (CJ Neamț): 685.668,73 lei; 

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

zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități din casele de tip familial și din comunitate. Valoare totală 

proiect: 5.252.031,53 lei, din care finanțare FEDR + buget de stat: 4.566.362,80 lei și contribuție proprie 

+ cheltuieli neeligibile (CJ Neamț): 685.668,73 lei;  

Este în curs de implemetare proiectul POCU 2014-2020 Mobilitate fără bariere pentru copii cu 

dizabilități, ce vizează dezvoltarea unui program integrat de servicii la nivelul comunității, care să 

contribuie la reducerea numărului de copii cu dizabilități institutionalizați în județul Neamț.  

Valoare totală proiect: 6.032.092,67 lei, din care finanțare FEDR + buget de stat: 5.911.450,81 

lei, contribuție proprie (CJ Neamț): 120.641,86 lei; 

 

În cadrul acestui proiect funcționează o echipă mobilă ce acordă servicii la domiciliu pentru copiii cu 

dizabilități din Roman și comunele limitrofe. Copiii eligibili să primească servicii de kinetoterapie și 

consiliere psihologică provin din familii vulnerabile și se află în risc de părăsire. Activitatea echipei 

mobile a demarat în februarie 2021 și deja au beneficiat de astfel de servicii de recuperare la domiciliu 

24 de copii cu diverse grade de handicap.  
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Foto: Activități echipă mobilă  
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Proiect HHC – Finanțare HHC și Consiliul 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 protecție, acest lucru 

însemnând mutarea din centrele mari în centre mai mici, de tip familial și în special, integrarea unui 

număr cât mai mare de copii în comunitate, prin reintegrare în familie.  

Tot în 2016, prin Convenția de asociere încheiată cu CJ Neamt și DGASPC Neamț, HHC România a 

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

4 case de tip familial pentru copiii cu măsură de protecție la Complexul de servicii ”Elena Doamna” Piatra 

Neamț. 

Cele 4 case au capacitatea de 12 copii fiecare, amplasate în comunitate,  în valoare totală de 720 000 euro. 

Stadiul realizării celor 4 case de tip familial este următorul: 

au fost date în folosință 3 case de tip familial: Casa ”Felicia” din Piatra Neamț, Casa ”Felix” din Roznov, 

Casa ”Ștefan” din Săvinești; 

sunt demarate lucrările de construcție pentru 1 casă de tip familial în orașul Tg. Neamț. 

 

Închiderea Complexului de Servicii Ion Creangă Piatra Neamț:  

 

Este în curs de evaluare tehnică și financiară proiectul SPERANȚĂ PENTRU VIITOR - Casa de tip 

familial Coral, Casa de tip familial Onix, Casa de tip familial Rubin și Centrul de zi Iris, în cadrul Apelului 

POR2020/813/8/3/, proiect ce vizează închiderea serviciilor rezidențiale modulate: Casele Traian, Casa 

Floare de colț, Casa Decebal din cadrul Complexului de servicii Ion Creangă P. Neamț; 

 

Componenta adulți – persoane cu dizabilități  

 

Proiecte implementate de DGASPC Neamț cu sprijinul Consiliului Județean Neamț în cadrul Programului 

de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi: construirea 

a 18 locuințe protejate și înființarea a 7 centre de zi  

 

Sunt în curs de implementare 7 proiecte în cadrul celor 2 Programe de Interes Național, lansate de către 

ANPD, 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: 

 

Proiect Alternative pentru o nouă viață - Locuință protejată Nechit, Locuința protejată Castani și 

Centrul de zi Borlești - construire 2 locuințe protejate și modernizarea, realibitarea unui centru de zi. 

Valoare totală proiect:  2.542.994,17 lei, din care buget de stat: 1.352.027,17 lei și contribuția proprie (CJ 

Neamț): 1.190.967,00 lei; 

Proiect: Acces la diversitate-Locuința protejată Plăieșu, Locuința protejată Zvorănești, Locuința 

protejată Blebea, Locuința protejată Tei și Centrul de zi Timișești - construire 4 locuințe protejate și 

modernizarea, realibitarea unui centru de zi. Valoare totală proiect: 4.347.266,88 lei, din care buget de 

stat: 2.389.104,00 lei și contribuția proprie (CJ Neamț): 1.958.162,88 lei; 

Proiect: Mobilitate fără bariere-Locuința protejată Nemțișor, Locuința protejată Stânca, Locuința 

protejată Dolia și Centrul de zi Pipirig- construire 3 locuințe protejate și modernizarea, realibitarea 

unui centru de zi. Valoare totală proiect:  7.716.052,79 lei, din care buget de stat: 1.935.044,29 lei și 

contribuția proprie (CJ Neamț): 5.781.008,50 lei; 

 

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: 
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Proiect „Un nou start-Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința 

protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni“- construire 3 

locuințe protejate și modernizarea, realibitarea unui centru de zi. Valoare totală proiect:  7.443.382,79 lei, 

din care buget de stat: 1.544.844,53 lei și contribuția proprie (CJ Neamț): 5.898.538,26 lei; 

Proiect O nouă șansă - Locuința protejată Cireșul, Locuința protejată Paltin și Centrul de zi pentru 

persoane cu dizabilități Săbăoani- construire 2 locuințe protejate și modernizarea, realibitarea unui 

centru de zi. Valoare totală proiect: 5.878.412,84 lei, din care buget de stat: 1.434.510,00 lei și contribuția 

proprie (CJ Neamț): 4.443.902,84 lei; 

Proiect „DAR - Dăruim Acces la Reabilitare-Locuința protejată Stejaru, Locuința protejată 

Floarea, Locuința protejată Ticoș și Centrul de zi Tașca“- construire 3 locuințe protejate și 

modernizarea, realibitarea unui centru de zi. Valoare totală proiect: 6.921.224,12 lei, din care buget de 

stat: 2.527.140,00 lei și contribuția proprie (CJ Neamț): 4.394.084,12 lei; 

Proiect „Speranță pentru un nou început - Locuința protejată Luceafărul, Locuința protejată Iris și Centru 

de zi Doljești“ - construire 2 locuințe protejate și modernizarea, realibitarea unui centru de zi. Valoare 

totală proiect: 2.722.609,82 lei, din care buget de stat: 1.434.510,00 lei și contribuția proprie (CJ Neamț): 

1.288.099,82 lei; 

Este în curs de implementare proiectul POCU 2014-2020 BARRIER FREE 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; 

Valoare totală proiect: 7.894.284,68 lei, din care finanțare FSE + buget de stat: 7.736.398,97 

lei și contribuție proprie (CJ Neamț): 157.885,71 lei; 

 

DGASPC Neamț în calitate de partener/beneficiar  

 

Proiect TEAM-UP - Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, proiect la nivel național 

depus de către ANPDCA în parteneriat cu 47 de DGASPC-uri din țară. Proiectul vizează reducerea 

numărului de copii și tineri plasați în instituții prin consolidarea și dezvoltarea rețelei de asistență 

maternală. Valoare totală proiect pentru membru 10 (DGASPC Neamț): 71.380.840,52 lei din 

care contribuție proprie (CJ Neamț): 1.427.625,52 lei; 

Proiectul VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță, proiect la nivel național, depus de ANES 

în parteneriat cu 42 de DGASPC-uri din țară.  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. La nivelul DGASPC Neamț 

este funcțional serviciul social licențiat - Locuința protejată Venus, cu o capacitate de 6 locuri. Valoare 

totală proiect pentru membru 12 (DGASPC Neamț): 1.137.174,76 lei, din care contribuție eligibilă 

partener (CJ Neamț): 22.743,50 lei; 

Proiectul Violența domestică nu are scuze, lider-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). Valoare totală proiect: 1.784.033,65 lei, din care contributie eligibilă partener (CJ 

Neamț): 5337.93 lei; 

Proiectul SUPORT- Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă, promotor Fundația 

"SF.IOAN CALABRIA", parteneri DAS Piatra Neamț și DGASPC Neamț, proiect ce vizează 

îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor pregătiți să părăsească sistemul instituționalizat de protecție 

specială a copilului din Regiunea Nord-Est la servicii comunitare integrate sustenabile care să asigure 

însușirea de abilități socio-profesionale și de viață independentă. Valoare totală proiect: 4.750.159,00 lei, 

din care finanțare FSE + buget de stat: 4.699.850,92 lei și contribuție proprie (CJ Neamț): 50.308,08 lei; 

Proiectul Calitate și Incluziune prin Educație, Promotor - Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Neamț, parteneri - DGASPC Neamț 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 copiii și tinerii cu cerințe educaționale 
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speciale din regiunea Nord-Est. Valoare totală proiect: 7.138.650, 00 lei contribuție totală-100% oferită 

de Norvegia prin Granturile Norvegiene 2014-2021; 

Sustentabilitate: 

A fost asigurată sustenabilitatea proiectului „Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru 

servicii integrate destinate copiilor în dificultate”, promotor DGASPC Neamț. Au fost realizate 45 de 

anchete sociale și 121 de vizite în cele 5 locații din cadrul Centrului; au fost realizate 119 profile 

psihologice ale beneficiarilor; au fost realizate 202 programe personalizate de intervenție pentru 

beneficiarii noi, au fost distribuite rechizite în vederea desfășurării activităţilor de tip "şcoală după 

şcoală";  beneficiarii au primit o masă caldă pe zi;  au primit îndrumare și sprijin în efectuarea temelor la 

discipline şcolare obligatorii; au fost derulate activităţi de educaţie pentru sănătate prin care 150 de copii 

şi părinții au fost informaţi şi îndrumaţi pe teme de interes privind efectuarea şi menţinerea igienei și 

curățeniei personale și a mediului înconjurător. 

 

5. Biroul Juridic Contencios 

 

Având în vedere specificul atribuțiilor Biroului Juridic-Contencios, astfel cum sunt prevăzute la art. 20 

din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecța 

Copilului Neamț au fost realizate o serie de activități de natură juridică care au condus la îndeplinirea 

obiectivelor prevăzute în planul anual de obiective realizat pe anul 2021 la nivelul Direcției, după cum 

urmează: 

În anul 2021 au fost înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești 315 cauze, dintre care: 

• Cauze civile având ca obiect: 

Procedura adopției potrivit Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, cu modificările 

și completările ulterioare, raportată la dispozițiile dreptului comun cu privire la adopție: 

✓ 43 acțiuni deschidere procedură adopție; 

✓ 20 acțiuni încredințare în vederea adopției; 

✓ 34 acțiuni încuviințare adopție; 

Stabilirea măsurilor de protecție specială potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, completată cu 

dispozițiile dreptului comun: 

✓ 82 acțiuni de înlocuire a măsurii plasamentului în regim de urgență cu măsura de protecție 

specială a plasamentului, după caz, la asistenți maternali profesioniști, centre rezidențiale sau 

persoane/familii de plasament;   

✓ 32 acțiuni de instituire a măsurii de protecție specială a plasamentului; 

✓ 6 acțiuni de reintegrare în familie a minorilor; 

✓ 2 acțiuni de consiliere a minorilor în vederea stabilirii măsurilor de protecție specială; 

• Cauze penale: 42 dosare; 

• Cauze civile diverse: 54 dosare (drepturi persoane cu handicap, litigii de muncă, căi de atac, 

redactare de întâmpinări în cauzele în care instituția noastră este pârâtă, încuviințare căsătorie minori 

înainte de împlinirea vârstei 18 ani, tăgadă paternitate, sesizarea instanței cu privire la punerea în 

executare a titlurilor executorii în cauzele cu minori etc).  

 

De asemenea a fost realizată și păstrată corespondența cu birourile  executorilor judecătorești pentru 

punerea în executare a titlurilor executorii, precum și cu instanțele de judecată pentru depunerea, 

transmiterea și obținerea documentelor referitoare la cauzele deduse judecății, în care D.G.A.S.P.C. 

Neamț este parte. Pe lângă cauzele sus-menționate, activitatea Biroului Juridic-Contencios pe anul 2021 

cuprinde o serie de documente cu caracter administrativ, după cum urmează: 

• Procedura adopției potrivit Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, cu 

modificările și completările ulterioare:  

57 rapoarte de consiliere ale părinților în vederea adopției; 

15 rapoarte de consiliere ale copiilor în vederea adopției; 
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32 referate de verificare a dosarelor în vederea eliberării atestatului; 

32 de dispoziții de acordare a atestatului și, respectiv, atestate pentru adopție; 

12 dispoziție de retragere atestat adopție; 

10 adrese solicitări consiliere către alte județe; 

97 adrese de solicitare a Sentințelor civile definitive de la Tribunalul Neamț; 

70 adrese de comunicare a sentințelor civile având ca obiect adopția către Biroul Adopție, 

Postadopție; 

1 referat de restituire dosar deschidere procedură adopție în vederea reintegrării minorului; 

• Stabilirea măsurilor de protecție specială potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, pe cale 

administrativă, potrivit legii: 

✓ 85 dispoziții de stabilire a plasamentului în regim de urgență; 

✓ 33 dispoziții de acordare a serviciilor de zi în centrele de zi din subordinea D.G.A.S.P.C. Neamț; 

✓ 3 dispoziții de acordare a măsurilor de protecție specială pentru cuplurile mamă-copil în centrul 

maternal din subordinea D.G.A.S.P.C. Neamț;  

✓ 28 rezoluții de încetare a măsurilor de protecție specială pentru copiii beneficiari ai acestor 

măsuri, la dobândirea de către aceștia a capacității depline de exercițiu 

În anul 2021, Biroul Juridic-Contencios a redactat și înregistrat un număr de 844 de dispoziții cu 

caracter administrative. 

Personalul Biroului Juridic-Contencios a acordat în anul 2021 un număr de 4232 de cazuri de 

consultanță juridică la solicitarea personalului din cadrul instituției, precum și un număr de 2041 

cazuri de asistență juridică acordată persoanelor din afara instituției cu respectarea normelor sanitare 

stabilite pe perioada stării de alertă pe teritoriul României. 

 

6. Serviciul Registratură, Relații cu publicul și Evaluare inițială  
 

Raport privind soluționarea petițiilor – 2020 

În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Neamț a înregistrat un numar de 46 de petiții acestea fiind soluţionate în termenele prevăzute de legislaţia 

care reglementează domeniul, respectiv O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare 

a petiţiilor. Dintre acestea, au fost 37 de solicitări de informații de interes public conform LEGII 

NR.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, acestea fiind soluționate în termen. 

Din totalul acestora, 44 de petiții au fost adresate direct instituției, iar 2 petiții au fost primite prin 

intermediul altor instituții și autorități (1 petiție prin Adminstrația Prezidențială, 1 petiție prin Avocatul 

Poporului-Birou Teritorial Bacău).Toate petițiile au fost de competența Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Neamț. 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, informații cu privire la copiii și centrele din subordinea Direcției, plata beneficiilor 

de asistență socială, solicitări de ajutor financiar. 

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

răspunsurile fiind descărcate în registrul de petiții.  

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. 

Menționăm că toate persoanele care s-au prezentat în audiență au fost ascultate cu mare atenție și 

implicare, stabilindu-se un dialog real, deschis și constructiv.  

În cazul în care problemele semnalate nu au fost de competența DGASPC Neamț, persoanele interesate 

au fost consiliate și îndrumate către instituțiile și autoritățile competente. 

 

Activitate Registratură  

In cadrul SRRPEI , in activitatea de preluare dosare si relații cu publicul în anul 2021 au fost: 

- generate 71342 de numere reprezentând documente înregistrate prin registratura generală și prin 

registrul electronic 
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- primite, verificate și inregistrate un numar de 1690 de dosare de încadrare în gard de handicap la copii  

- primite, verificate, inregistrate, programate și introduse în programul DSmart un numar de 5176 de 

dosare de încadrare în grad de handicap la persoane adulte  

Toti cei 5176 de beneficiari au fost informați cu privire la data programării în vederea prezentării la 

SECPAH adulti, de catre SRRPEI. 

Pe parcursul anului 2021 au fost îndrumate, informate și preluate documentele specifice solicitărilor de 

la 32613 de persoane. 

Au fost gestionate în cadrul serviciului de arhivă un număr de 2304 unități arhivistice, fiind arhivate 

conform nomenclatoarelor existente. 

Protecția împotriva incendiilor și șecuritate în muncă a fost asigurată prin efectuarea instruirilor specifice 

conform legislației, pentru tot personalul din cadrul DGASPC.  

De asemenea, au fost distribuite materiale de protecție în vederea evitării contaminării personalului cu 

virusul SARS-COV 2.  

 

În domeniul PSI, SSM  

Acțiuni întreprinse spre consultarea, instruirea și perfecționarea lucrătorilor. 

Instruirea SSM si PSI a personalului s-a desfăşurat în conformitate cu dispoziţia emisă în acest sens, pe 

bază de tematică şi grafic de instruire, pe categorii de salariaţi.  

Am efectuat un număr de aproximativ 450 de instructaje individuale pentru SSM structurate astfel: 

  - personalul de specialitate a fost instruit semestrial (190 x 2) = 380 

  - șoferii și muncitorii au fost instruiți trimestrial (10x 4) = 40 

  - voluntari, angajați temporar, reintorși din concedii = 24    

Am efectuat un număr de aproximativ 956 instructaje individuale pentru PSI structurate astfel: 

   - personalul de specialitate (190 x4) = 760 instructaje 

   - șoferii si muncitorii (10 x 12) = 120 instructaje. 

   - voluntarii, angajații reveniți din concedii mai lungi de 30 de zile, angajatele care au revenit din   

concedii maternitate în număr de 76. 

Analizarea și prelucrarea accidentelor de muncă prin întâlniri periodice cu  personalul din centre.     

În 2021 în cadrul instituției nu a fost înregistrat nici un accident de muncă și nici o îmbolnăvire 

profesională. Deasemenea nu s-au semnalat evenimente sau situații periculoase cu risc de incendiu. 

Elaborarea de planuri vizând efectuarea de cursuri de perfecționare în domeniul securității și 

sănătății în muncă precum și a situațiilor de urgență.    

S-a asigurat instruirea personalului în domeniul SSM/PSI în cele trei faze la angajare - instruirea 

introductiv generală, instruirea la locul de muncă și ulterior, la intervale regulate, instruirea periodică de 

către persoane competente (lucrător desemnat si șefii de servicii/ compartimente/centre).  

Evaluarea riscurilor și revizuirea planurilor de prevenire și protecție: 

Se poate evidenția faptul că în această perioadă, în cadrul instituției nu au fost înregistrate nici un accident 

de muncă și nici o îmbolnăvire profesională. De asemenea, nu s-au semnalat evenimente sau situații 

periculoase cu risc de incendiu. 

Conducerea instituției a monitorizat permanent siguranța angajaților și a dispus măsuri de remediere 

atunci când au fost descoperite nereguli in contextul prevenirii și combaterii infecției cu SARS COV-2 pe 

parcursul întregului an 2021.  

Monitorizarea activităților și a locurilor de muncă din centre se realizează prin efectuarea de controale 

specifice.  

Au fost efectuate controale pe linie de SSM/ISU în vederea monitorizării și îndreptării acțiunilor greșite 

(neconformităților) în centrele subordonate și la cele care fac parte din structura DGASPC Neamț. 

Acțiuni specifice de întreținere și mentenanță a instalațiilor electrice se realizează periodic conform 

legislației, cu firme autorizate în acest sens. 

Realizarea mentenanței echipamentelor de semnalizare și stingere a incendiilor s-a realizat conform 

legislației in vigoare. Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor depășite ca model sau cu defecte 

au fost casate, achiziționându-se altele, conform cerințelor  tehnice actuale (OG 138/ 2015).  

 Lunar au fost verificate căile de evacuare, tablourile electrice, hidrantii interiori si iluminatul de siguranță. 

Monitorizarea stării de sănătate 
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În cursul anului 2021 a fost monitorizată starea de sănătate a lucrătorilor din toate centrele și serviciile 

prin efectuarea de controalele medicale periodice (în funcție de încadrarea în legislație a locurilor de 

muncă - anual/semestrial), la angajare și în momentul în care au fost solicitări din partea lucrătorilor. 

Au fost organizate ședinte CSSM periodice (trimestrial), în urma cărora au fost încheiate procese-verbale, 

care au fost depuse în copie la ITM. 

Întocmirea planurilor de intervenție pentru fiecare locație în vederea  avizării de către ISU Neamț se 

realizează în funcție de necesitatea fiecărei locații. 

Obiective propuse pentru anul 2022 : 

alocarea unui timp mai mare pentru desfăşurarea de activităţi practice de instruire a personalului în 

domeniul situaţiilor de urgenţă; 

respectarea cu strictețe a termenelor de verificare a stingătoarelor, hidranților, centralelor termice, 

paratrăsnet; 

continuarea controalelor în teren privind modul în care se aplică prevederile legii nr. 307/ 2006 și a 

dispozițiilor H.C.J nr.202/2016 în ceea ce privește activitatea  de apărare împotriva incendiilor. 

vizite pe teren în centrele subordonate în vederea prevenirii si informării corecte în ceea ce privește 

accidentele de muncă; 

rigurozitate și o bună planificare împreună cu medicul de medicina muncii în ceea ce privește analizele 

medicale anuale precum și intocmirea fișelor de aptitudini pentru angajați ; 

continuarea și respectarea cu strictețe a măsurilor de prevenire și combatere a infecției cu SARS COV-2. 

Toate acțiunile întreprinse privind promovarea îmbunătățirii activității in  domeniul securității și sănătății 

în muncă și a situațiilor de urgență, a lucrătorilor și toate măsurile de prevenire și protecție au drept scop 

prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securității lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc 

de accidentare și eliminarea riscurilor la incendii. 

 
III.OBIECTIVE GENERALE PENTRU ANUL 2022 
 
DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI 

➢ Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă sau din alte surse de finanțare: 

• Crearea de alternative de tip familial pentru copiii din instituții rezidențiale –  

înființarea a 7 case  de tip familial prin implementarea a 3 proiecte POR 2014-2020; 

inființarea a 3 case de tip familial prin atragerea de fonduri externe nerambursabile - 1 

proiect POR 2014-2020 aflat în evaluare tehnică și financiară;  

înființarea unei case de tip familial prin fonduri de la bugetul de stat și prin proiectul 

demarat de către DGASPC Neamț în parteneriat cu Fundația Hope and Homes for 

Children România (HHC);  

reorganizarea Centrului de recuperare pentru copilul cu dizabilități Piatra Neamț în 3 case 

de tip familial și 1 modul cu 7 locuri;  

Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și dotarea imobilului din curtea Centrului 

rezidențial pentru copilului cu dizabilități în vederea realizării birourilor/cabinetelor 

pentru specialiștii centrului; 

• Dezvoltarea şi extinderea şi în alte localităţi din judeţ a serviciilor sociale existente privind 

protecţia copilului, precum şi înfiinţarea unor noi servicii sociale-centre de zi de 

recuperare pentru copii cu dizabilități/echipe mobile/centre de zi pentru copii aflați în 

dificultate-reabilitarea,  

modernizarea și dotarea unui centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități 

dezinstituționmalizați prin implementarea unui proiect POR 2014-2020 în parteneriat cu 

UAT Roman;  

înființarea a 2 centre de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități dezinstituționalizați 

prin implementarea a 2 proiecte POR 2014-2020;  

înființarea unui centru de zi pentru copiii aflați în dificultate dezinstituționalizați și pentru 

cei din comunitate, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa - proiect POR 

2014-2020 aflat în perioada de evaluare tehnică și financiară; 
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• Înfiinţarea de echipe mobile specializate în zonele în care dezvoltarea serviciilor de 

abilitare/reabilitare nu a fost posibilă prin: implementarea proiectului POCU 2014-2020; 

prin fonduri de la bugetul de stat sau prin alte surse de finanțare; 

• Creșterea accesului la servicii sociale de zi în comunitate pentru copiii cu dizabilități 

instituționalizați sau din comunitate aflați în risc de separare de familie din județul Neamț 

prin dezvoltarea serviciilor de recuperare de zi; 

• Dezvoltarea rețelei de asistență maternală prin implementarea proiectului POCU 2014-

2020; 

• Creșterea accesului beneficiarilor la servicii destinate copilului şi familiei - înființarea unui 

centru maternal; 

• Dezvoltarea serviciilor specializate pentru victimele violenței domestice - înfințarea unei 

locuințe protejate pentru victimele violenței domestice prin implementarea proiectului 

POCU 2014-2020; 

• 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), prin implementarea proiectului POCU 2014-

2020, lider proiect DAS Târgu Neamț. partener DGASPC Neamț;  

• Îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor pregătiți să părăsească sistemul 

instituționalizat de protecție specială a copilului din Regiunea Nord-Est la servicii 

comunitare integrate sustenabile care să asigure însușirea de abilități socio-profesionale și 

de viață independentă, prin implementarea proiectului POCU 2014-2020; 

• Creșterea nivelului de incluziune educațională și socială pentru copiii cu cerințe 

educaționale speciale, scăderea riscului de abandon școlar pentru copii aflați în acest risc 

și crearea unor sisteme de sprijin de lungă durată la nivelul comunității prin implementarea 

proiectului cu finanțare prin Granturile Norvegiene 2014-2021-lider proiect Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț, parteneri DGASPC Neamț și 

Asociați Social Alert România București; 

• Înfiinţarea la nivelul judeţului a unui Complex de servicii pentru copilul/tânărul cu 

tulburări de comportament. 

➢ Proiecte de dezvoltare instituțională pentru creșterea calității serviciilor oferite 

beneficiarilor, în conformitate cu standardele minime de calitate și legislația în vigoare: 

• Asigurarea unui management performant, asigurarea și utilizarea eficientă a resurselor 

financiare, materiale şi umane; 

• Asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare necesităţilor şi exploatarea eficientă a 

acesteia, prin:  

reabilitarea electrică și termică a centrelor pentru protecția copilului;  

reabilitarea și modernizarea instalațiilor sanitare și a grupurilor sanitare din cadrul 

centrelor pentru protecția copilului/centrului de zi;  

obținerea autorizațiilor ISU pentru funcționarea în condiții de siguranță a centrelor pentru 

protecția copilului, acolo unde se impune;  

reabilitarea și dotarea a 2 apartamente de tip familial pentru protecția copilului - Complex 

de servicii „Familia mea“ Roman;  

instalarea sistemelor de supraveghere video, acolo unde se impune;  

modernizarea spațiilor aferente sectorului alimentar din cadrul centrelor pentru protecția 

copilului, acolo unde este cazul;  

înlocuirea mobilierului și achiziția de mobilier nou în cadrul serviciilor sociale de tip 

rezidențial/de zi, în conformitate cu standardele minime de calitate în vigoare;  

extinderea Centrului de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități Piatra Neamț, 

respectiv compartimentarea, amenajarea și dotarea cabinetelor de specialitate;  

• Finalizarea bazinului acoperit pentru hidrokinetoterapie din cadrul Centrului de recuperare 

de zi pentru copilul cu dizbilități P. Neamț necesar pentru  abilitarea/reabilitarea copilului 

cu dizabilități; 



 

44 
 

RAPORT  ACTIVITATE  DGASPC  NEAMȚ  2021 

• Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale în vederea integrării/reintegrării 

copilului cu dizabilități/aflat în dificultate în familie și comunitate; 

• Îmbunătățirea și adaptarea mediului ambiant în toate serviciile sociale destinate protecției 

copilului, prin: achiziționarea de autoturisme pentru deplasarea beneficiarilor cu 

dizabilități la centrele de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități; reabilitare șarpantă  

și schimbare învelitoare la clădirea anexă-Complex de servicii "Ion Creangă" P. Neamț; 

amenajarea spațiilor de joacă din cadrul centrelor pentru protecția copilului; amenajarea 

unui teren de sport cu dotările aferente, necesar pentru beneficiari. 

 
DOMENIUL PROTECȚIEI PERSOANEI ADULTE CU DIZABILITĂȚI/ÎN DIFICULTATE 

 

În contextul legislativ  al Deciziei nr. 878/2018 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a Planului de 

restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, DGASPC Neamț se află într-un 

proces amplu de restructurare a servicilor sociale de tip rezidențial destinate persoanelor adulte cu 

dizabilități prin accesarea de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat prin Programe de Interes 

Național (PIN) și prin accesarea de fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Capital 

Uman-POCU 2014-2020, în ceea ce privește acordarea de servicii de calitate benefiarilor. 

DGASPC Neamț are în structura organizațională 6 centre rezidențiale clasice destinate persoanelor adulte 

cu dizabilități cu personalitate juridică, având o capacitate mai mare de 50 de locuri.  

În vederea respectării legislației în vigoare, la nivelul DGASPC Neamț există în derulare 6 Planuri de 

restructurare aprobate și avizate de către  ANDPDCA.   

În acest sens, continuarea și finalizarea proiectelor demarate în perioada 2018-2021 se concretizează prin 

implementarea proiectelor cu finanțare internă de la bugetul de stat sau cu finanțare din alte fonduri și 

previzionarea pentru perioada 2022-2028, după cum urmează:  

➢ Proiecte cu finanțare internă de la bugetul de stat sau din alte surse de finanțare: 

• Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi şi locuinţe protejate în vederea 

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

instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate prin implementarea a 3 proiecte 

finanțate prin Programul de Interes Național - construirea a 9 locuințe protejate pentru persoane 

adulte cu dizabilități dezinstituționalizate și a 3 centre de zi de recuperare pentru persoanele adulte 

cu dizabilități dezinstituționalizate și pentru cele din comunitate; 

• Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul 

de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, 

prin implementarea a 4 proiecte finanțate prin Programul de Interes Național ce vizează 

construirea a 11 locuințe protejate pentru tineri cu dizabilități dezinstituționalizați și a 4 centre de 

zi de recuperare pentru persoanele adulte cu dizabilități dezinstituționalizate și pentru cele din 

comunitate; 

• 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 prin implementarea proiectului POCU 2014-2020, ce vizează oferirea de servicii 

în cadrul locuințelor protejate și a centrelor de zi inființate prin cele 3 proiecte PIN pentru persoane 

adulte cu dizabilități complementare; 

• Înfiinţarea şi dezvoltarea de servicii care să răspundă nevoilor specifice ale persoanelor cu 

dizabilități, respectiv:  

✓ servicii de asistență şi recuperare la domiciliu a persoanelor cu dizabilități - echipe mobile 

pentru intervenția în comunitate pentru persoanele cu dizabilități nedeplasabile; 

✓ centru de îngrijire și asistență (CIA);  

✓ centru de reabilitare și recuperare neuropshică ( CRRN); 

✓ centru respiro pe raza județului Neamț; 

✓ centru de criză; 

✓ centru deprinderi de viață independentă; 

✓ servicii de asistenţă personală şi facilitarea accesului persoanei cu dizabilităţi la aceste 

servicii. 
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• Înființarea rețelei de asistenți personali profesioniști. 

➢ Proiecte de dezvoltare instituțională pentru creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor: 

• Asigurarea unui management performant, asigurarea și utilizarea eficientă a resurselor financiare, 

materiale şi umane; 

• Asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare necesităţilor şi exploatarea eficientă a acesteia, 

prin:  

reabilitarea electrică și termică a centrelor pentru protecția persoanelor adulte cu dizabilități; 

reabilitarea și modernizarea instalațiilor sanitare și a grupurilor sanitare din cadrul centrelor pentru 

protecția persoanelor adulte cu dizabilități;  

realizarea reparațiilor privind tencuieli, zugrăveli, igienizare în cadrul centrelor pentru protecția 

persoanelor adulte cu dizabilități; 

realizarea/repararea beciurilor pentru alimente;  

construirea unui rezervor de apă potabilă necesar pentru asigurarea utilităților în situația în care 

rețeaua publică nu satisface cerința de apă a acestuia, achiziție generator trifazat - CRRN Roman; 

reabilitare, modernizare, mansardare și extindere pavilion central și bloc alimentar, construire 

bazin pentru recuperarea persoanelor adulte cu dizabilități, lucrări de execuție centrală 

fotovoltaică - CIA Tg. Neamț;  

înlocuirea stației de epurare, construire puț nou pentru alimentarea complexului cu apă, construire 

magazii pentru depozitarea alimentelor, construire ateliere pentru persoane adulte cu dizabilități, 

construire magazii pentru depozitare alimente, construire ateliere deprinderi de viață independentă 

pentru beneficiari la CRRN Războieni; 

reabilitarea sistemului de canalizare, dotarea cu un elevator la CIA Oșlobeni; 

racordarea conductei de apă uzată la sistemul de canalizare comunal, reabilitare fațadă, reabilitare 

spălătorie la CRRPH Păstrăveni; 

• Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale în vederea integrării/reintegrării persoanei 

adulte cu dizabilități/aflate în dificultate în familie și comunitate; 

• Îmbunătățirea și adaptarea mediului ambiant în toate serviciile sociale destinate protecției 

persoanei adulte cu dizabilități/aflate în dificultate, prin:  

construirea unui gard pentru împrejmuire și a porților de acces, achiziție autoutilitară, realizarea 

unui sistem  de control acces cu cartele-CRRN Roman;  

înființarea unei livezi-CIA Tg. Neamț; 

achiziționare și montare lift, achiziționare microbuz/miniautocar pentru deplasarea beneficiarilor-

CRRN Războieni;  

refacerea gardului exterior, amenajarea aleilor din incinta centrului-CIA Oșlobeni. 
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