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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI IAȘI 

 

 

 

RAPORT 

privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași 

– semestrul I 2015 – 

 

 

 

I. Consideraţii generale 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean nr.193/21.12.2004, este o instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică, sub 

autoritatea  Consiliului Județean Iaşi ce are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi 

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

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

 

 

II. Activităţi şi rezultate obţinute în protecţia copilului 

 

 

A. Situaţia copiilor în dificultate, aflaţi în măsură de protecţie 

 

 

A.1. Situaţia copiilor aflaţi in centrele de plasament  
 

 

Tabel 1. Copii în sistem rezidenţial (2006 –  iunie 2015) 

 

Tip centru de plasament 
Dec. 

2006 

Dec. 

2007 

Dec. 

2008 

Dec. 

2009 

Dec. 

2010 

Dec. 

2011 

Dec. 

2012 

Dec. 

2013 

Dec. 

2014 

Iun. 

2015 

Centre pentru copilul cu 

nevoi sociale 
534 490 491 483 473 480 483 466 505 455 

Centre pentru copilul cu 

handicap 
1288 1191 1132 1159 1130 1052 1057 856 766 698 

Total copii în CP 1822 1681 1623 1642 1603 1532 1540 1322 1271 1153 
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Figura 1. Evoluţia numărului de copii în sistem rezidenţial (2005-  30 iunie 2015) 

 

 

Tabel 2. Fluctuaţia intrări-ieşiri pe centre de plasament (ianuarie- 30 iunie 2015) 

 

N

Nr. 

crt. 

Centrul de plasament 
Existent la 

1 ian. 2015 
Intrări 

Intrări 

prin 

transfer 

Ieşiri 

Ieșiri 

prin 

transfer 

Existent la 

30 iun. 2015 

1 CSC Sf. Andrei 95 27  41 1 80 

2 
CP de tip Hospice 

Gulliver
1
 

26 0  26  0 

3 CSC Bucium 115 10  6 1 118 

4 CS Veniamin Costache 122 3  13  112 

5 CRCH Galata 72 2 1 16  59 

6 CSC Bogdana 121 7 1 8 1 120 

7 
CSC M. Sadoveanu 

Paşcani 
58 4  2 2 58 

8 CP I. Holban 208 8 2 28 1 189 

9 CP C.A. Rosetti 148 9  9  148 

10 CSSC Tg. Frumos 211 17 3 39 1 191 

11 
CSC Sf. Nicolae 

Paşcani 
47 0 2 17 1 31 

12 

Modul Reabilitare 

Comportamentală din 

cadrul CPRU 

15 2  4  13 

13 CF Verseni 33 4  2 1 34 

 TOTAL 1271 93 9 211 9 1153 

 

                                                 

1
 CP de tip Hospice Gulliver s-a desființat în cursul semestrului I 2015 fiind preluat de către 

Serviciul Asistență Socială Persoane Adulte Aflate în Dificultate din cadrul DGASPC Iași și transformat în 

centru de plasament pentru persoane adulte (conform tab. 12, nr.crt. 7 – pag. 14 din prezentul Raport). 
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Din totalul intrărilor în sistemul rezidenţial în perioada de referinţă (93), 58 sunt plasamente în 

regim de urgenţă  (decizie de urgenţă sau ordonaţă preşedinţială). 

 

 
Figura 2. Distribuţia pe grupe de vârste a copiilor din sistemul rezidenţial (30 iunie 2015) 

 

Tabel 3. Externările din centrele de plasament ale DGASPC Iași (ianuarie – iunie 2015) 

Tip centru de plasament 
Externări CP 

ianuarie – iunie 2015 

Centru de plasament pentru copii cu nevoi sociale 35 

Centru de plasament pentru copilul cu handicap 176 

Total dezinstituţionalizări 211 

 

Încetările de măsură de protecţie de tip tip rezidenţial din centrele de plasament ale DGASPC Iași 

în perioada de referinţă, pe principalele tipuri de măsuri:  

 28 reintegrări în familia naturală; 

 57 plasament la asistent maternal profesionist/ plasament familial/ alt CP; 

 122 încetarea măsurii de protecţie după împlinirea vârstei de 18 ani, din care: 

o 43 reintegrare în familie; 

o 24 integrare individuală în comunitate/ preluaţi pe proiecte de integrare socio-

profesională/ preluare centre multifuncţionale; 

o 55 preluare servicii de tip rezidenţial adulţi; 

 4 alte situatii (deces). 

 

A.2. Activităţi derulate în cadrul Serviciului Management de Caz 
 

Patru au fost evenimentele planificate a fi aniversate în primul semestru al acestui an. 

Este vorba despre: 

1. Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret, 2 aprilie 

2. Ziua Internaţională a Familiei, 15 mai 

3. Ziua Internaţională  a Copilului, 1 iunie 

4. Ziua Internaţională Împotriva Exploatării prin Muncă a Copilului, 12 iunie 
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1) Plecând de la faptul că Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret (2 aprilie) şi Ziua 

Mondială  a Lecturii (21 aprilie) se serbează în aceeaşi lună, în perioada aprilie-mai în cadrul D.G.A.S.P.C. 

Iaşi şi în centrele de plasament au avut loc mai multe activităţi tematice cu ocazia FESTIVALULUI 

“BUCURIA LECTURII “ şi campaniei de strângere de cărţi – “CĂRŢI PENTRU ŞCOLILE DIN MEDIUL 

RURAL” – derulate în parteneriat cu FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A COMUNITĂŢILOR 

EDUCATIVE DIN  ROMÂNIA, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN  IAŞI, LICEUL TEORETIC 

“V. ALECSANDRI” IAŞI, ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA PROGRAMELOR SOCIALE  IAŞI, 

EDITURA “GAMA” IAȘI şi EDITURA “LUMEN” IAŞI.  

În data de 24.04.2015 la sediul D.G.A.S.P.C. Iasi a avut loc o dezbatere pe tema lecturii şi a 

cărţii, la care au participat 16 copii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani (8 din cadrul Liceului Teoretic “V. 

Alecsandri” Iași şi 8 din cadrul C.S.C. Bucium Iași), cadre didactice, ilustratori de carte, reprezentanți ai 

ONG-urilor partenere si alti invitaţi. Scopul acţiunii  a fost acela de a  promova lectura la elevi în vederea 

creşterii performanţelor şcolare, dezvoltării unor capacităţi dintre cele mai diverse: înţelegerea sensurilor 

din context, înţelegerea conceptelor şi a imaginilor abstracte, capacitatea de a memora şi imagina, precum şi 

un nivel ridicat de maturizare emoţională şi intelectuală. De asemenea, participarea elevilor - rezidenţi din 

sistemul de protectie și a elevilor nerezidenţi în același spațiu al colaborării, comunicării și lecturii are 

menirea de a elimina graniţele, de a înlătura prejudecățile şi stereotipiile și de a schimba mentalitatea. 

În perioada aprilie-mai în centrele de plasament din Iași au avut loc actiuni la care au fost invitați 

colegii de şcoală ai copiilor  din centrele de plasament și reprezentanți ai instituțiilor partenere. 

Tipuri de acțiuni pentru copii şi cu copiii rezidenţi şi invitaţii lor: 

− discuţii libere despre lectură (C.S. ”V.Costache”, C.P. “C.A.Rosetti”, C.P.”I.Holban” - în colaborare cu 

Colegiul Tehnic “Ion Holban” Iaşi); 

− prezentarea de cărti (C.S.C. ”Sf.Neculai” Paşcani), concurs de eseuri (C.S. ”V.Costache”, C.S.C. 

Bucium); 

- concurs de ghicitori (C.S.C. ”Bogdana” în colaborare cu o clasă de copii de la Şcoala Gimnazială Horleşti, 

C.S.C. ”Sf.Neculai” Paşcani); 

- concurs de recunoaştere a unor personaje literare (C.S.C. ”Bogdana” în colaborare cu o clasă de copii de la 

Şcoala Bogdăneşti); 

− şezătoare literară, lecturi (C.S. ”M.Sadoveanu” Paşcani, C.S.C. ”Sf.Neculai” Paşcani, C.P. ”I.Holban” – 

în colaborare cu Colegiul Tehnic “Ion Holban”Iaşi,, C.S.C. ”Sf.Neculai” Paşcani); 

− concurs de desene pe teme literare, personaje literare (C.S. ”Veniamin Costache”, C.S. ”M.Sadoveanu” 

Paşcani, C.P. “C.A.Rosetti”, C.S.C.”Sf.Neculai” Paşcani); 

− vizite la biblioteci municipale din Iaşi (C.P. “C.A.Rosetti”) şi Paşcani (C.S.C. ”Sf.Neculai” Paşcani); 

− vizită la Casa memorială “Ion Creangă”, excursie la Tg.Neamţ “Pe urmele lui Nică” (C.S. ”M. 

Sadoveanu” Paşcani); 

− confectionare semne de carte (C.S. ”M.Sadoveanu” Paşcani); 

− paradă de costume, prezentare personaje din poveşti (C.S. ”M. Sadoveanu”, C.S.S. ”Sf. Neculai” Paşcani) 

− descrierea dupa imagini a  unor povesti familiare (C.P. “C.A.Rosetti”); 

− interpretare de către copii a scurte roluri din opera literare célèbre (C.S. ”M.Sadoveanu” - cu participarea 

copiilor  invitaţi de la Colegiul “M.Sadoveanu” Paşcani), interpretarea unei piese de I.L.Caragiale (la CTF 

Verşeni, cu ocazia vizitei de donare de cărţi a copiilor de la C.S.C. Bucium şi de la Liceul Teoretic 

“V.Alecsandri” Iaşi). 

Campania “CĂRŢI PENTRU ŞCOLILE ŞI CENTRELE DE PLASAMENT DIN MEDIUL 

RURAL”, a avut ca scop  colectarea de cărţi de către copii, părinți, cadre didactice, edituri ş.a. și donarea 

acestora şcolilor din mediul rural. S-au strâns peste 200 de cărţi care au fost donate Şcolii Verseni şi 

Centrului de Tip Familial Verșeni, din comuna Mirosloveşti (donația s-a realizat în cadrul unei vizite 

desfăşurate de copiii din C.S.C. Bucium și Liceul Teoretic “V.Alecsandri” din Iași, care au participat la 

dezbaterea din data de 24.04.2015, pe tema lecturii și a cărţii). 
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2) Ziua Internaţională a Familiei, 15 mai, a fost sărbătorită în cadrul centrelor de plasament prin 

mai multe tipuri de acţiuni:  

- întâlniri la centrul de plasament între copii şi părinţi/ alte rude, ca urmare a invitării speciale a familiilor 

pentru acest eveniment, întâlniri ale copiilor rezidenţi  cu fraţii aflaţi în măsuri de protecţie de tip familial, 

şedinţe foto cu copiii şi membrii familiei, vizitarea centrului de către musafiri, servirea tortului pregătit de 

copii pentru cei care au venit în vizită, oferirea de mici suveniruri realizate de copii, antrenarea vizitatorilor 

şi copiilor într-o activitate comună de artă culinară, ateliere de lucru pentru părinţi împreună cu copiii (ex. 

C.S. ”M.Sadoveanu” Paşcani, C.S. ”Veniamin Costache”, C.P. ”Ion Holban”, C.S.C. Bucium, C.S.C. 

”Sf.Neculai” Paşcani); 

- reactualizarea albumelor de fotografii ale copiilor, încurajând frații să lucreze împreună, scrisori către 

părinți (copiii care sunt contactați de părinți mai rar au redactat scrisori de sensibilizare către aceștia, 

vizionare de  film  “Steluțe pe pamânt” - cu dezbatere despre nevoia copilului de a trăi alături de familia sa 

(ex. C.S.C. Bogdana, C.S.C. ”Sf.Neculai” Paşcani); 

- discuții pe tema importanţei familiei şi efectele separării copiilor de familie, desene, picturi, colaje, 

modelaje din plastilină pe tema relaţiei părinţi-copii, citire de imagini - ”Album de familie”, denumirea unor 

obiecte de familie, jocuri de rol, realizarea de compuneri pe tema Familiei (ex. C.P. ”C.A. Rosetti); 

- dezbatere cu specialiştii în centrul de plasament despre familia contemporană, cerinţele şi nevoile sale, 

susţinerea de mini-proiecte în parteneriat cu elevi din familie din învățăamântul de masă (ex. C.S.C. 

”Sf.Neculai” Paşcani”); 

- invitarea prin scrisori / telefonic a părinţilor la aniversarea “Zilei Familiei” în centru (C.T.F. Verşeni). 

 

Relaţia cu familia a copiilor rezidenţi este urmărită constant în centrele de plasament prin: 

- trimiterea periodică de scrisori către familii în care s-au prezentat informații despre copii, părinţii 

fiind invitați să îi viziteze;  s-au organizat  deplasări la domiciliu în care s-au însoțit copiii în familiile de 

origine, pentru inițierea/ consolidarea legăturii copil-familie, evaluarea posibilității revenirii copilului cu 

dizabilităţi în familia de origine/ lărgită (ex. C.R.C.H.S. Galata ş.a.); 

- asigurarea ori de câte ori este nevoie sau la cererea copilului a convorbirilor telefonice/ 

întrevederilor/ vizitelor, atât cu familia cât și cu membrii familiei lărgite, iar specialiștii centrului oferă 

consiliere atât beneficiarilor cât și familiilor acestora pe teme legate de comunicarea intrafamilială, 

încurajarea interacțiunii familie - copil (prin menținerea legăturii cu copilul prin telefon, vizite, învoiri în 

familie, scrisori, promovarea rolului familiei în dezvoltarea armonioasă a copilului, creșterea motivației 

școlare și a stimei de sine la copii, diminuarea problemelor de comportament ale copiilor de tipul 

agresivității, violenței (ex. C.P. ”C.A. Rosetti” ş.a.). 

 

De asemenea, au fost organizate tabere și excursii pentru copiii din sistemul de protecție, la mare și  

munte la care au participat 250 copii din sistemul de protecție după cum urmează: 26 iunie – 01 iulie 2015, 

Tabăra socială la Eforie Nord la care au participat 31 copii din sistemul rezidențial, 15 copii din asistența 

maternală și plasament familial. Tabăra socială a fost organizată de către DGASPC Iași în parteneriat cu 

DJTS Iași conform art. 5 din Ordinul nr. 284/23.03.2015; 27.07 - 03.08.2015, Tabăra de la Moeciu – Brasov 

la care au participat 15 copii din centrele de plasament din structura  DGASPC Iași cu sprijinul Asociației 

“Primăverii Plus”; 13 iulie – 19 iulie 2015, Tabăra Lepșa la care au participat 35 copii cu vârsta cuprinsă 

între 12 – 18 ani, 25 de copii ocrotiți în C.S. Veniamin Costache și 10 copii ocrotiți în C.P. I.Holban,  cu 

sprijinul Asociatiei Timon. Asociatia “Primăverii Plus” a finanțat Tabăra de la Durau, la care au participat 

10 copii ocrotiți în C.S. Veniamin Costache, cu sprijinul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. 

 

În perioada 23 – 29 august 2015, 80 de copii ocrotiți în centrele rezidențiale și 20 de copii ocrotiți în 

asistența maternală și plasament familial vor participa la Tabăra de la Eforie Nord. 
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Tânăra BURSUC LAURA CLAUDIA, ocrotită în C.S.C. Bucium a participat în perioada 05 – 12 

iulie la “Tabăra de vară pentru cercetași” organizată de Ministerul Apărării Naționale în parteneriat cu 

Ministerul Tineretului și Sportului și Asociația de Caritate din Armata României “Camarazii”. La aceasta 

tabără au participat 20 de fete și 22 băieți din orașele: Argeș, Brașov, București, Buzău, Covasna, 

Constanța, Dâmbovița, Dolj, Iași, Ilfov, Prahova, Neamt, Vaslui și Teleorman. Tânăra Bursuc Laura 

Claudia a fost selecționată să participe la această tabără conform performanțelor școlare deosebite. 

În perioada 29 iunie – 2 iulie și 13 – 17 iulie două serii a câte 8 copii ocrotiți în C.S.C. Bucium au 

participat la excursii la “Casa Visurilor”, proprietarii casei fiind reprezentanții Fundației Express Aid 

International – Irlanda. 

DGASPC Iași în parteneriat cu Fundatia Christophor a organizat o excursie de o zi la “Muzeul 

Oului”, Mănăstirea Cămârzani și Mănăstirea Petru Vodă. Au participat 12 copii ocrotiți în Complexul de 

Servicii Comunitare Bogdana.  

Tinerii ocrotiți în Complexul de Servicii Sociale “Tg.Frumos” au participat la excursii împreună cu 

copiii care învață la Liceul Special Trinitas și la Școala Generală “G. Ibraileanu”. 

DGASPC Iași a organizat în data de 2 iunie 2015 la Ateneul Tătărași spectacolul “Ziua 

Zâmbetelor” la care au participat copiii și tinerii din sistemul de protecție. Sponsorii care au sprijinit 

realizarea acestui eveniment au fost: Fundația ”Sandra oferă o șansă”, “Asociația Speranță pentru 

Ingerași”, S.C. ’’Spicul Dorohoi”, Fundația ’’Christophor”, oferind copiilor participanți și spectatorilor 

pachete cu dulciuri și băuturi răcoritoare. 

Situaţia celor 208 absolvenţi din centrele de plasament se prezintă astfel: 

- 70 de tineri continuă cursurile școlare (liceale, universitare și postuniversitare); 

- 14 tineri au fost întegrați socio-profesional din care 7 au fost preluați în cadrul Centrului Multifuncțional; 

- 40 tineri încadrați în grad de handicap au fost preluați în centrele pentru adulți; 

- 84 de tineri au fost reintegrați în familia de origine și comunitate; 

 

A.3. Evoluţia numărului de copii ocrotiţi prin măsuri de tip familial 

  
Tabel 4. Situaţia copiilor aflaţi în protecţie în măsuri de tip familial (2008- 2015) 

 

Tip măsura protecţie 

D
ec

. 
2
0
0
8
 

D
ec

. 
2
0
0
9
 

D
ec

. 
2
0
1
0
 

D
ec

. 
2
0
1
1
 

D
ec

. 
2
0
1
2
 

D
ec

. 
2
0
1
3
 

D
ec

. 
2
0
1
4
 

Iu
n

. 
2
0
1
5
 

Plasament familial 

din care: 
1592 1342 1239 1215 1183 1183 1060 1028 

Plasament la rude 

până la gr. IV 
1375 1167 1078 1038 994 989 881 837 

Plasament la altă 

familie/ persoană 
217 175 161 177 189 194 179 191 

Plasament la asistent 

maternal 
1232 1213 1199 1193 1171 1267 1289 1322 

Tutele 80 85 78 60 54 46 42 42 

TOTAL 2904 2640 2516 2468 2346 2496 2391 2392 
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Tabel 5. Structura plasamentelor în asistenţă maternală (2008 –  sem. I 2015) 
 

Tipuri de caz 
Dec. 

2008 

Dec. 

2009 

Dec. 

2010 

Dec. 

2011 

Dec. 

2012 

Dec. 

2013 

Dec. 

2014 

Iun. 

2015 

Asistenţi maternali cu copii 

în plasament, din care: 

cu 1 copil în plasament 

cu 2 copii in plasament 

cu 3 copii in plasament 

cu 4 copii in plasament 

957 

 

700 

240 

16 

1 

899 

 

605 

275 

18 

1 

847 

 

512 

319 

15 

1 

795 

 

425 

345 

22 

3 

768 

 

384 

362 

20 

2 

782 

 

325 

430 

26 

1 

809 

 

356 

432 

20 

1 

815 

 

345 

441 

27 

2 

Asistenţi maternali care 

ocrotesc copii cu nevoi 

speciale 

231 254 249 242 191 184 201 193 

Copii aflaţi în plasament la 

asistent maternal 

profesionist 

1232 1213 1199 1193 1171 1267 1289 1322 

Copii cu nevoi speciale 

aflaţi în plasament la 

asistent maternal 

profesionist 

245 267 260 254 198 192 206 204 

 

 
Figura 3. Distribuţia pe grupe de vârste a copiilor din asistenţă maternală (30 iunie 2015) 

 

Tabel 6. Distribuţia asistenţilor maternali cu copii în plasament după mediul de provenienţă 
 

Număr total U R 

815 173 642 

 

Tabel 7. Distribuţia după gen a asistenţilor maternali cu copii in plasament 
 

Număr total F M 

815 692 123 
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În cursul primului semestru al anului 2015 au fost instrumentate următoarele cazuri pe măsuri de 

protecţie de tip familial: 

 

 Plasamente la asistent maternal profesionist – 102, din care 19  provin din familia biologică, 13 copii 

provin din plasament la alţi asistenţi maternali, 45 din centrele de plasament, 15 din maternităţi/ Spitalul de 

Copii „Sf. Maria” Iași, 3 din Centrul Maternal iar 7 din familie/ plasament familial.  

Din cele 102  plasamente instituite în cursul primelor 6 luni ale anului 2015, 70 au fost plasamente 

în regim de urgenţă, instituite prin decizie de urgenţă ori ordonanţă preşedinţială. 

 Atestări de asistenţi maternali profesionişti – 11 

 Revocări de plasamente la AMP: 68. Revocările pe tipuri de masuri:   

- 2 reintegrări  

- 3  încetare măsură la implinirea varstei de 18/26 ani cf. legii  

- 22 adopții naționale  

- 13 plasamente la alţi asistenti maternali  

- 11 plasamente familiale  

- 17 plasamente in sistem rezidenţial   

 Plasament familial la rude până la gradul IV sau la alte familii sau persoane –  47 din care 20 la 

rude până la gradul IV, respectiv 27 plasamente la alte persoane sau familii. Din totalul plasamentelor, 

31 au fost plasamente în regim de urgenţă. 

 Revocări plasamente familiale – 82, din care 68 de la rude până la gradul IV, respectiv 14 de la alte 

persoane. Revocările pe tipuri de măsuri:  

- 3 adopţie  

- 36 încetarea măsurii la împlinirea vârstei de 18/26 ani cf. legii  

- 28 reintegrări  

- 14 plasamente de tip familial şi rezidenţial  

- 1 instituire tutelă 

 

Intrări în sistemul de protecție a copilului pe tipuri de măsuri – situație comparativă la nivelul 

primului semestru al anului 2015 față de aceiați perioadă a anului 2014 

 

Nr. 

crt. 

Tip măsură de 

protecție 

Intrări în sistemul de protecție în 

primul semestru al anului 2014 

Intrări în sistemul de protecție în 

primul semestru al anului 2015 

1 centre de plasament 149 93 

2 asistență maternală 88 102 

3 plasament familial 42 47 

 Total 279 242 

 

Incetări de măsuri de protecție a copilului  – situație comparativă la nivelul primului semestru al 

anului 2015 față de aceeași perioadă a anului 2014 

 

Nr.crt Tip masură de 

protecție 

Incetări măsuri protecție în 

primul semestru al anului 2014 

Incetări măsuri de protecție în 

primul semestru al anului 2015 

1 centre de plasament 172 211 

2 asistență maternală 71 68 

3 plasament familial 84 82 

 Total 327 361 
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B. Adopţie şi postadopţie  

 

În cadrul Compartimentului de Adopţii şi postadopţie se asigură servicii de evaluare, consiliere, 

informare, pregătire, reprezentare juridică şi monitorizare, destinate „Triadei Adopţiei”, respectiv copilului, 

familiei biologice şi familiei adoptatoare. 

 În perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2015, din punct de vedere statistic, serviciile se regăsesc 

cuantificate astfel: 

 Cursuri pentru familii care doresc să adopte organizate de către DGASPC Iaşi – 3; 

 Întilniri trimestriale consultative cu familii adoptatoare – 2 (lunile ianuarie, iunie); 

 Atestarea ca familii/ persoane adoptatoare – 45; 

 Clarificarea situaţiei juridice privind deschiderea procedurii de adopţie naţională prin Tribunalul Iași – 

28 cazuri; 

 Derularea procedurilor de potrivire teoretică și practică în vederea plasării copiilor la familii 

adoptatoare – 133 cazuri; 

 Încredinţări în vederea adopţiei – 12 cazuri copii din județul Iaşi, din care 1 copil  a fost încredintat  la 

familie din alt judet şi 1 copil din alt judeţ a fost încredinţat la familie adoptaoare din Iași; 

 Evaluări bilunare privind evoluţia dezvoltării copiilor încredințați în vederea adopţiei și a relaţiilor 

acestora cu familiile adoptatoare – 11 cazuri;  

 Încuviintarea adopției de către Tribunalul Iaşi - 17 cazuri; 

 Monitorizare postadopţie a evoluţiei copiilor din familii adoptatoare – 81 cazuri; 

 Finalizare monitorizarea postadopţie, închidere cazuri – 12 cazuri. 

În cadrul Compartimentului se derulează periodic activităţi de promovare a adopţiei, de exemplu, la 

data de 15.05.2015, cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei, a fost desfășurată Campanie de Promovare a 

Adopţiei Naţionale “ŞI EU MERIT O FAMILIE!”, de promovare a adopţiei copiilor “greu adoptabili”, a 

copiilor de vârstă mare, cu nevoi speciale, a grupelor de fraţi, campanie mass-media și întilnire cu familii 

potențial adoptatoare; cu ocazia Zilei adopţiei, în data de 02.06.2015, a fost derulată o Campanie de 

promovare în mass-media „ZIUA ADOPŢIEI” prin constituirea de grup suport a familiilor adoptatoare și a 

copiilor adoptați, având ca temă integrarea copilului adoptabil în familia adoptatoare. 

 

 

C. Prevenirea cazurilor de abandon 

 

În conformitate cu Strategia DGASPC, au funcţionat şase Centre Zonale de consiliere şi sprijin 

pentru părinţi şi copii aflaţi în dificultate înfiinţate prin proiect Phare (Tg.Frumos, Hârlau, Andrieşeni, 

Cozmeşti, Horleşti, Paşcani) cu 720 de cazuri instrumentate în perioada ianuarie –iunie 2015. 

Echipele zonale au întrunit 15 structuri comunitare consultative (S.C.C.) în care au fost analizate 

cazurile cu risc social ridicat cu scopul identificării unor soluţii optime şi a responsabilizării autorităţilor 

locale pentru a preveni separarea copiilor de familie. 

În vederea prevenirii separării copilului de familia sa, specialiştii din cadrul Centrelor Zonale au 

realizat grupuri informative la nivel comunitar (în şcoli), astfel: 

- Lungani, Tg.Frumos, Podu-Iloaiei (cu tema “Valorile vieţii” – importanţa adoptării unor comportamente 

prosociale, informaţii privind starea de sănătate, administrarea banilor, relaţiile interpersonale, importanţa 

familiei);  

- Ion Neculce şi Brăeşti (cu tema „Copilărie uitată” - aspecte legislative din Codul Penal cu privire la 

relaţiile sexuale, prezentarea bolilor prin transmitere sexuală şi a metodelor de contracepţie);  

- Hălăuceşti şi Mirceşti (cu tema “Copile, niciodată nu eşti singur!” – aspecte legislative despre cadrul 

legislativ privind problematica copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate). 

 

mailto:dasias@iasi.rdsmail.ro


 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Iaşi 

Strada Vasile Lupu, nr.57ª, Cod postal 700305 

Telefon 0232/477731,Fax 0232/279654 ; e-mail dasias@iasi.rdsmail.ro 

 

 

10 

Servicii de prevenire a abandonului înfiinţate în anul 2007 prin finanţări Phare: 

Echipa mobilă destinată asigurarii serviciilor de recuperare şi reabilitare la domiciliu pentru 

copilul cu dizabilităţi şi familia acestuia - 82 beneficiari. 

Asistenţă, suport şi recuperare pentru copii şi tineri cu dizabilităţi beneficiari ai Centrului „Micul 

Prinţ” Iași  – 85 beneficiari. 

 

Alte servicii de prevenire: 

Centre de zi pentru copilul din comunitate – trei unităţi – cu 47 beneficiari în perioada ianuarie –

iunie 2015. 

CZ Bogdăneşti în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Bogdana,  

Centru de zi specializat pentru copii supradotaţi care provin din familii cu risc social din 

municipiul Iaşi şi comunele învecinate (proiect Phare 2007)  

Centru specializat de zi pentru resocializarea copiilor predelicvenţi şi delicvenţi proveniţi din 

familii defavorizate social (proiect Phare 2007); 

 

Centre de îngrijire si recuperare de zi pentru copilul cu handicap (7 unităţi) cu 410 beneficiari 

în perioada ianuarie-iunie 2015. 

Prevenirea abandonului şi menţinerea copilului în familia naturală – în cadrul Compartimentului 

Prevenirea marginalizării sociale – 85 cazuri. 

Informare şi mediere părinţi - 269 cazuri instrumentate în cadrul Biroului Evaluare iniţială şi 

Compartimentului Prevenirea marginalizării sociale. 

Monitorizare, asistenţă şi sprijin a femeii gravide predispuse să îşi abandoneze copilul - 39 cazuri. 

În primele şase luni ale anului 2015, în Centrul Maternal „Maternus” au fost ocrotite 29 cupluri 

mamă-copil, 4 mame minore şi 3 copii însoţitori.  

În aceeaşi perioadă, Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă şi Copiii Străzii a 

înregistrat 65 de beneficiari pe componenta Centrul de Primire în Regim de Urgenţă si Trafic. 

 

În vederea întăririi capacităţii instituţionale, a unei colaborări eficiente cu autorităţile locale şi a 

instrumentării profesioniste a cazurilor de asistenţă socială de către specialiştii din reţeaua judeţeană, în 

cursul primului semestru al anului 2015 s-au organizat următoarele activităţi: 

- 35 cazuri instrumentate de CPMS în vederea intervenţiei pentru prevenirea separării copilului de familie; 

- 295 dosare supervizate de la Centrele Zonale prin verificarea corespondenţei pe aceste cazuri în vederea 

responsabilizării autorităţilor locale şi a părinţilor (adrese către primării + adrese către ONG-uri + adrese 

către alte instituţii – şcoală, dispensar medical, poliţie, starea civilă, evidenţa populaţiei, spitalul de copii, 

unităti sanitare, alte DGASPC-uri sau institutii din alte judete),  încheierea unor Procese verbale de 

supervizare; 

- organizarea unui număr de 5 grupuri de informare în diferite localităţi, astfel: Țibana, Țibănești, Plugari, 

Brăești și Lungani; scopul acestor campanii de informare în şcoli pe diferite teme, funcţie de nevoile 

identificate anterior, a fost acela de creștere a gradului de informare atît a copiilor, cât și a părinților și 

cadrelor didactice cu privire la cadrul legislativ în domeniul drepturilor copilului, responsabilitățile 

parentale, rolul cadrelor didactice în prevenire; 

- 16 întîlniri cu membrii structurilor comunitare consultative (SCC) în cadrul cărora au fost analizate 

cazurile vulnerabile cu scopul indentificării unor soluții la nivel local în vederea prevenirii separării 

copilului de familia sa și a responsabilizării autorităților locale; 

- 4 cazuri au beneficiat de suport financiar din partea HHC România prin extinderea spațiului locativ, 

achizitionare de animale, materiale de construcție, rechizite, articole de îmbrăcăminte pentru copii;  

- psihologii centrelor zonale au realizat un număr de 33 evaluări psihologice, 149 consilieri psihologice, 5 

asistare minor la audiere în instantă/ politie, 2 asistare punere în aplicare SC prin însoțirea executorului 
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judecătoresc, 16 PPC (plan personalizat de consiliere întocmit în conformitate cu Ghidul metodologic din 

Ordinul 289/2006 al ANPDC). 

 

În vederea acordării de asistență tehnică asistenților sociali din cadrul SPAS, a întăririi 

capacităţii instituţionale, a unei colaborări eficiente cu autorităţile locale şi a instrumentării 

profesioniste a cazurilor vulnerabile de către specialiştii din reţeaua judeţeană, în perioada ianuarie-

iunie 2015 Compartimentul de Prevenire Marginalizare Socială a organizat următoarele activităţi: 

- 2 întîlniri cu asistenţii sociali din SPAS în martie și iunie, în două serii/ întîlnire, la sediul Centrului de 

Incluziune Socială din cadrul DGASPC Iaşi; au participat 44 asistenți sociali din carul celor 98 de unități 

administrativ- teritoriale; scopul acestor întîlniri trimestriale este creşterea profesionalismului specialiştilor 

din reţeaua judeţeană în identificarea și intervenția pe cazurile vulnerabile, lucrul unitar în reţeaua de 

asistenţi sociali din judeţul Iaşi, prezentraea activităților din cadrul unor proiecte la care DGASPC Iași este 

partener și care se adresează grupurilor vulnerabile din comunitățile din mediul rural; 

- suport metodologic pe cazuri, ori de câte ori a fost solicitat (telefonic, întrevederi la sediul DGASPC Iași). 

 

  Activități de mobilizare comunitară: 

 

 În baza Convenției de colaborare încheiată cu reprezentanta UNICEF România, Instituția Prefectului 

Județului Iași, DSP Iași, persoana desemnată din cadrul DGASPC Iași - CPMS a realizat în perioada 

februarie 2015 - iunie 2015 implementarea Proiectului UNICEF “Prima prioritate - nici un copil 

invizibil” în cele 4 comune selectate de UNICEF (Cepleniţa, Dolheşti, Mironeasa şi Vînători);  s-a 

acordat suport metodologic pentru introducerea cazurilor identificate ca fiind vulnerabile în 

APLICAȚIA AURORA, pentru scrierea cererilor de finanțare Micro-grant-uri (cu valoare de 10.000 

lei/ comunitate) cu accent pe mobilizarea comunitară şi prevenirea violenţei asupra adolescentului prin 

îmbunătățirea comunicării intergeneraționale, respectiv organizarea unor șezători la care au fost invitați 

bătrâni ai satului, adolescenți mentori-voluntari și cei 20 de adolescenți pentru care Aplicația AURORA 

a generat vulnerabilități (comportamente la risc); elementul inovator al acestor activități a fost acela că 

s-a realizat un schimb de experiență între comunitățile locale, astfel: Dolhești cu Mironeasa și Ceplenița 

cu Vînători, prin întîlnirile celor 2 structuri comunitare consultative, deplasarea adolescenților și a 

bătrînilor satului dintr-o comunitate în alta; 

 În baza Convenției de colaborare încheiată cu CRIPS București, persoana desemnată din cadrul 

DGASPC Iași - CPMS a realizat în perioada ianuarie 2015 - iunie 2015 implementarea Proiectului 

CRIPS/UNICEF “Reţele comunitare pentru prevenirea abandonului şcolar” în cele 3 comunităţi 

selectate de UNICEF: Lungani, Voineşti, Tomeşti prin completarea grilelor de evaluare iniţială + 

organizarea unui seminar judeţean la sediul DGASPC Iași (cu participare ISJ, CJRAE, primăriile și 

școlile din proiect, 2 ONG-uri și presa locală) + realizarea unor activităţi de mobilizare comunitară la 

nivel local în cele 4 comunităţi ţintă prin întrunirea Structurilor comunitare consultative şi analiza 

cazurilor de copii cu risc crescut de abandon şcolar + organizarea unor activități de mobilizare 

comunitară la nivel local prin desfășurarea unor concursuri tematice (desene, eseuri, dans, muzică, 

scenete) cu acordare de premii copiilor care s-au evidențiat din bugetul UNICEF (700 lei/ activitate/ 

comunitate).  

 Colaborarea inter-instituţională la nivel judeţean în vederea  optimizării activităţii instituțiilor partenere 

în soluționarea cazurilor sociale care se încadrează în categoría copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, a 

impus semnarea Convențiilor de colaborare și implementarea unor proceduri unitare de intervenţie.  

 

Activitatea de coordonare a asistenților sociali angajați în unitățile sanitare derulată de către 

DGASPC Iasi, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, a fost centrată pe implementarea și 

asumarea procedurilor unitare de lucru, organizându-se întâlniri periodice cu specialiștii angajați în cele 4 

unități sanitare din județul Iași. 
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Tabel 8 – Evidenţa cazurilor sesizate de unităţile sanitare în primul semestru al anului 2015 

Cazuri sesizate 
Număr total cazuri 

sesizate 

Număr cazuri sesizate 

copii 0-2 ani 

TOTAL 165 80 

din care număr cazuri pentru care s-a instituit 

măsură de protecție specială până în luna iunie 2015 
17 12 

 
Tabel 9 - Cazurile sociale încadrate in tipologia “mame minore” sesizate de unităţi medicale şi 

instrumentate de  DGASPC Iaşi în primul semestru al anului 2015 (79 cazuri) 

Cazuri sociale “mame 

minore” sesizate 

Sp. Cl. O.G. 

Elena Doamna 

Sp. Cl. O.G. 

Cuza Voda 

Spitalul Mun. 

Paşcani 

Sp. Cl. de Copii 

Sf. Maria 

TOTAL cazuri 24 50 4 1 

din care, număr cazuri pentru 

care s-a instituit măsură de 

protecție specială până în luna 

iunie 2015 

0 1 0 0 

 

D. Prevenirea abuzului şi a neglijării de orice fel precum şi a fenomenelor care 

determină intrarea copilului în dificultate 

 

Tabel 10. Copiii identificaţi ca fiind supuşi unei forme de abuz (2009 – 30 iunie 2015)  

Tip de abuz 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sem I 2015 

ca
zu

ri
 

co
p

ii
 

ca
zu

ri
 

co
p

ii
 

ca
zu

ri
 

co
p

ii
 

ca
zu

ri
 

co
p

ii
 

ca
zu

ri
 

co
p

ii
 

ca
zu

ri
 

co
p

ii
 

ca
zu

ri
 

co
p

ii
 

Fizic 73 105 60 93 71 97 66 114 89 140 61 99 46 76 

Neglijenţă 178 407 122 279 164 361 147 281 167 401 121 287 58 137 

Sexual 74 82 60 75 57 61 66 68 111 114 78 83 35 37 

Psihic 24 30 25 54 41 65 48 76 61 76 34 42 16 25 

Trafic 15 16 18 20 21 24 24 25 31 33 34 42 19 26 

Lipsire de 

supraveghere 
54 61 32 54 23 26 10 16 13 15 18 26 11 14 

Exploatare 

prin muncă 
7 11 13 20 10 26 17 31 18 28 13 21 7 11 

Audiere 

minori/ 

Informare 

instanta 

0 0 12 18 49 50 22 23 14 18 9 10 13 17 

Abandon 0 0 0 0 0 0 18 18 8 8 4 4 3 3 

Violenţă 

domestică 
        6 13 19 52 10 30 

Tulb.de 

comp 
        4 9 13 15 5 6 

Total cazuri 425 712 342 613 436 710 418 652 522 855 404 681 223 382 
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E. Serviciul de Evaluare Complexa  a Copilului 
 

Serviciul de Evaluare Complexă a avut printre principalele atribuţii identificarea, evaluarea şi 

monitorizarea copiilor/tinerilor cu handicap/deficienţă şi dificultăţi de invăţare şi adaptare socio-şcolară; 

verificarea îndeplinirii condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap.   

 

Tabel 11. Copiii cu nevoi speciale cu certificat de încadrare într-o categorie de handicap, pe grade de 

handicap în vigoare la  30 iunie 2015 

 

Copii cu certificat de 

încadrare intr-o categorie de 

handicap 

Grad de handicap 

Gr. I Grav Gr.II Acc. Gr.III Mediu Gr. IV Uşor 

3328 1709 648 847 124 

 

 

Ponderea copiilor in functie de gradul de 

handicap in totalul de 3328 copii cu handicap

51,4%

19,5%

25,5%

3,7%

Gr.I Grav Gr.II Accentuat
Gr.III Mediu Gr. IV Usor

 
Figura  4. Distribuţia copiilor în funcţie de gradul de handicap 

 

 

 

F. Comisia pentru Protecţia Copilului 
 

In cursul primelor şase luni ale anului 2015, Comisia pentru Protecţia Copilului a emis 372 hotărâri 

privind măsurile de protecţie specială ale copilului şi 1864  hotărâri privind încadrarea copilului în grad de 

handicap.  
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III. Activităţi şi rezultate obţinute în protecţia persoanelor cu handicap/persoane adulte în 

dificultate 

 

A. Serviciul Asistenţă Socială Persoane Adulte Aflate în Dificultate 

 

Tabel 12. Servicii rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap 

Nr. 

Crt. 
Denumire centru de tip rezidential 

N
r.

 b
en

ef
. 

2
0

0
8
 

N
r.

 b
en

ef
. 

2
0

0
9
 

N
r.

 b
en

ef
. 

2
0

1
0
 

N
r.

 b
en

ef
. 

2
0

1
1
 

N
r.

 b
en

ef
. 

2
0

1
2
 

N
r.

 b
en

ef
. 

2
0

1
3
 

N
r.

 b
en

ef
. 

2
0

1
4
 

N
r.

b
en

ef
. 

se
m

. 
I 

2
0

1
5
 

1 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Hârlău 
240 246 261 284 279 264 226 236 

2 Centrul de tip Hospice Hârlău 50 50 51 48 49 50 50 46 

3 
Centrul de integrare prin terapie ocupaţională 

Popricani 
41 41 41 42 41 40 42 38 

4 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru 

Persoanele cu Handicap Cozmeşti 
55 58 58 61 59 71 71 57 

5 

6 

Complexul de 

servicii pentru 

persoane cu 

handicap Hârlău 

Locuinţe protejate 

Hârlău AP1 
8 10 12 13 13 12 12 12 

Locuinte protejate 

Hârlău AP2 
- 10 12 12 12 12 12 13 

6 Centrul Social de Tip Rezidenţial Galata - - - 49 50 50 50 49 

 LP Galata        21 

7 

Complexul de 

Îngrijire şi 

Asistenţă Gulliver 

Locuinţe protejate 1       5 6 

CIA Gulliver        23 

8 CIA Budai       43 46 

9 CRRPH Budai        29 

 Total 394 415 435 509 500 499 511 576 

 

În cadrul Serviciului de Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte aflate în Dificultate au fost 

soluţionate în anul 2015 un nr. de 69 adrese către institutii si 105 adrese către persoane cu dizabilităti. De 

asemenea specialiştii din cadrul serviciului au efectuat 58 de deplasări în teren (vizite centre si solutionare 

cazuri) si au efectuat 235 referate de situatie. 

S-au redactat un număr de 221 de decizii de admitere/transfer/revocare pentru persoane adulte cu 

dizabilităti, un număr de 14 dispozitii pentru persoane vărstnice. De asemenea s-au emis  un nr. de 105  

acorduri pentru persoanele cu handicap grav. 

 

Acordarea serviciilor sociale specializate în sistem rezidenţial si alternativ: 

1. Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Hîrlău cu o capacitate de 240 locuri 

asigură servicii de îngrijire si asistentă pentru persoana adultă cu handicap. Fluctuatia beneficiarilor: 226 la 

data de 01.01.2015 si 236  în prezent.  

2. Centrul Hospice Hîrlău pentru persoane cu handicap lipsite total sau partial de autonomie 

cu o capacitate de 50 de locuri asigură servicii de îngrijire si asistentă pentru persoana adultă cu handicap. 
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La începutul anului 2015 erau un nr. de 48 beneficiari iar la data de 30.06.2015 erau un nr. de 46 

beneficiari.  

3. Complexul de servicii pentru persoane cu handicap Hîrlău asigură pregătirea profesională 

pentru 39 de  tineri cu handicap pe an în patru ateliere: brutărie, bucătărie (culinare), croitorie, grădinărit. 

De asemenea acordă servicii sociale specializate de tip rezidenţial de tipul găzduire temporară prin locuinţe 

protejate cu o capacitate de 12 respectiv 13 respectiv în două locatii diferite situate în orasul Hîrlău, 

pregătire pentru o viaţă independentă,consiliere pentru adaptarea locuinţei, îndrumare vocaţională, 

socializare şi recuperare în funcţie de nevoile şi preferinţele personale ale acestora. 

În cadrul  brutăriei sunt angajate 14 persoane cu handicap fiind produse aproximativ 360 pâini/ zi 

pentru toate centrele rezidentiale din Hîrlău. 

4. Centrul de integrare prin terapie ocupatională Popricani – capacitate de 42 de beneficiari. Pe 

01.01.2015 în centru se aflau 42 de beneficiari, iar la data de 30.06.2015 erau 38 beneficiari. 

5. Centrul de recuperare si reabilitare Cozmesti cu o capacitate de 72 asigură servicii de 

găzduire, îngrijire, hrană, asistentă socială si medicală, terapie ocupatională, reprezentare si sprijin. La 

1.01.2015 erau 65 beneficiari, iar în la data de 30.06.2015 erau 57 beneficiari.  

6. Complexul de servicii alternative pentru persoane adulte. În cadrul acestui complex 

functionează trei servicii: centrul social pentru ocrotirea femeilor victime ale violentei domestice, centrul de 

asistentă si protectie a victimelor traficului de persoane si centrul de servicii de recuperare neuromotorie de 

tip ambulatoriu pentru 25 persoane / luna,  persoane adulte cu handicap pentru care s-au acordat proceduri 

de recuperare neuromotorie, în conformitate cu Programul individual de recuperare al acestora. 

În această perioadă în cadrul Centrului Social pentru Ocrotirea Femeilor Victime ale Violenţei 

Domestice s-au desfăşurat următoarele activităţi: evaluarea periodică a situaţiei socio-psihologice, medicale 

şi juridice a beneficiarelor adăpostului şi acordarea serviciilor de specialitate în funcţie de particularităţile 

cazului (consiliere psihologică, asistenţă socială, consiliere informaţională, vocaţională, suportivă facilitarea 

accesului la servicii medicale, consultanţă juridică etc.) si elaborarea şi implementarea programelor 

specializate de intervenţie socio-psihologică şi juridică pentru beneficiare Menţionăm faptul că la data 

01.01.2015 în centru erau un nr. de 14 femei si 35 copii iar la data de 30.06.2015 erau asistate un număr de 

19 de femei  victime ale violenţei domestice şi 47  copii. 

S-au efectuat un număr de 39 referate de internare în Centrul social de ocrotire a femeilor victime 

ale violentei domestice. De asemenea s-au emis 14 dispozitii internare, 12 dispozitii de externare si 25 

dispozitii de prelungire. Au fost efectuate un număr de 15 răspunsuri la solicitările de întrevedere  a 

sotilor/concubinilor cu beneficiarele centrului în vederea clarificării situatiei lor familiale. 

7. Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilităti Galata cu o capacitate de 35 de 

locuri, este un centru de zi care acordă servicii de asistentă socială, consiliere psihologică si activităti de 

terapie ocupatională. La începutul anului 2015 erau un număr de 23 beneficiari  iar la data de 30.06.205  

erau  35 de beneficiari. 

8. Centrul rezidential pentru persoane vârstnice Mircesti cu o capacitate de 50 de locuri, 
asigură, în regim instituţionalizat, condiţii corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijire personală şi 

medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber,asistenţă socială 

pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate. La data de 1.01.2015 centrul găzduia 42 de beneficiari iar la 

finele anului 2014 se aflau internati  44 de beneficiari. Au fost emise un număr de 12 decizii 

internare/prelungire/externare. 

9. Centrul social de tip rezidential Galata - asigură servicii pentru 50 de beneficiari cu 

dizabilitati neuropsihice transferati din sistemul de protectie al copilului, care nu pot fi ingrijiti decat in 

mediu rezidential, respectiv: cazare si masa, menaj si igiena personala, asistenta medicala, psihoterapie, 

dezvoltarea deprinderilor de viata independenta recuperare prin terapii complementare (kinetoterapie, 

meloterapie, masaj), ergoterapie in atelierele ocupationale,activitati de recreere si socializare, activitati de 

relaxare si gradinarit. La începutul anului 2015 se aflau în centru 50 beneficiari iar la 30.06.2015  erau 

internati  49 beneficiari. 
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10. Centrul de îngrijire si asistentă  Budăi pentru persoane cu handicap – devenit functional în 

luna decembrie a anului 2014, cu o capacitate de 48 beneficiari, la începutulu anului 2015 erau un nr. 43 de 

beneficiari transferati din cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Hîrlău. 

11. Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Budăi a devenit 

functional în luna martie 2015 când au fost admisi 27 de beneficiari iar la data de 30.06.2015 

nr.beneficarilor era de 29. Mentionăm faptul că acest centru are o capacitate de 42 beneficiari 

12. Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Gulliver, cu două locuinţe protejate, cu o capacitate de 9 

locuri. La data de 01.01.2015 figurau un nr de 5 beneficiari iar la sfarsitul lunii iunie 2015 figurau 6 

beneficiari. 

13. Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu: 2 unităţi, în  Iaşi şi 

Hîrlău cu un număr în anul 2014 de 276  de persoane adulte cu handicap pentru care s-au acordat proceduri 

de recuperare neuromotorie, în conformitate cu Programul individual de recuperare al acestora. Perioada de 

recuperare a unei persoane cu handicap este de 10 zile, cu posibilitatea repetării procedurilor la un interval 

de timp stabilit de medicul specialist. 

 

Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte 

 

Prestaţii sociale/ Serviciul Persoane cu Handicap 

În evidenţa Serviciului Persoane Adulte cu Handicap , la data de 30.06.2015, se află un număr de 

26.598 persoane cu handicap cu domiciliul /rezidenţa în judeţul Iaşi, neinstituţionalizate.  

Structura persoanelor cu handicap neinstituţionalizate  (26.598  din care 2636  copii şi 23.962 

adulţi neinstituţionalizaţi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Tabel 13. Structura  persoanelor cu handicap neinstituţionalizatae, beneficiare de prestaţii, pe tipuri 

de handicap 
 

Tipuri de handicap Total 

 Fizic 5085 

 Somatic 4959 

 Auditiv  936 

 Vizual 3603 

 Mental 5573 

 Psihic 2046 

 Asociat 4209 

 HIV/SIDA 183 

 Boli rare 1 

 Surdocecitate 3 

Total 26598 

 

Tabel 14. Structura persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, beneficiare de prestaţii, pe grade de 

handicap. Situaţie comparativă 2013 – iunie 2015 
 

Nr. Pers. 

Handicap 

Total Gr.I Grav Gr. II Accentuat Gr. III Mediu 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

Iu
n

 

2
0

1
5
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

Iu
n

 

2
0

1
5
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

Iu
n

 

2
0

1
5
 

2
0

1
3
 

2
0
1

4
 

Iu
n

 

2
0

1
5
 

Copii 2645 2577 2636 1416 1461 1498 580 527 529 644 586 606 

Adulti 24675 24461 23962 7192 7640 7649 12403 12099 11916 4797 4170 3938 

Total 27320 27038 26598* 8608 9101 9147 12983 12626 12445 5441 4756 4544 

*la total se mai adauga 462 –gradul IV usor ( 3 copii si 459 adulti) 
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Tabel 1.5. Sume alocate pentru semestrul I 2015 

Sem. I 2015 

Indemnizații 

persoane cu 

handicap 

Buget 

complementar 

Indemnizații 

însotitori 

Dobânzi 

subvenționate 

Transport 

persoane cu 

handicap 

TOTAL 

Buget 27.600.000,00 14.400.000,00 10.600.000,00 70.000,00 3.600.000,00 56.270.000,00 

Plăți nete 23.934.038,00 12.459.757,73 9.241.802,00 17.463,85 2.444.592,00 48.097.653,58 

 

 

B. Activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului Persoane Adulte cu Handicap 

 
La data de 30.06.2015, în evidenţa Serviciului Persoane Adulte cu Handicap se afla un număr de 

26.598 persoane cu handicap cu domiciliul/reședința în judeţul Iaşi, neinstituţionalizate. Structura  

persoanelor cu handicap  (26.598, din care 2636 copii şi 23.962 adulţi), pe grade şi tipuri de handicap, este 

redată în tabelul următor : 

 TIP HANDICAP  

Grad 

handicap 
Categorie Fizic 

Soma-

tic 

Audi-

tiv 
Vizual Mental 

Psi-

hic 

Aso-

ciat 

HIV/ 

SIDA 

Boli 

rare 

Surdo-

cecitate 
Total 

I Copii 3 12 1 29 251 9 1193 0 0 0 1498 

I Adulti 1553 757 2 2494 1846 381 470 144 0 2 7649 

II Copii 1 9 4 0 66 1 447 0 0 1 529 

II Adulti 2499 2519 711 809 2780 1488 1075 34 1 0 11916 

III Copii 2 7 3 0 67 0 527 0 0 0 606 

III Adulti 1005 1350 208 254 521 163 432 5 0 0 3938 

IV Copii 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 

IV Adulti 22 305 7 17 41 4 63 0 0 0 459 

I + II + 

III + IV 
Copii 6 28 8 29 385 10 2169 0 0 1 2636 

I + II + 

III + IV 
Adulti 5079 4931 928 3574 5188 2036 2040 183 1 2 23962 

I + II + 

III + IV 

Copii + 

Adulti 
5085 4959 936 3603 5573 2046 4209 183 1 3 26598 

 

1. Număr documente în perioada 01.01.2015 – 30.06.2015: 1885 documente, după cum urmează: 

- fară mapă : 420 documente (adeverințe către diverse instituții, adeverințe deces – pentru încasarea, 

de către moștenitorii legali, a sumelor cuvenite și neachitate persoanelor cu handicap decedate, referate de 

eliberare din magazia instituției a biletelor pentru transportul interurban, convenții încheiate cu diverse 

instituții etc.) ; 

- prin mapă : 1079 documente (cereri persoane adulte cu handicap de repunere în plată, de suspendare a 

plății, de acordare a drepturilor restante, de retrimitere la plată a mandatelor returate, răspunsuri către 

persoanele cu handicap, către diverse instituții etc. ) 

- 386 documentații, depuse prin registratura instituției, în vederea scutirii de la plata rovinietelor și 

transmise Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași. 

2. Număr bilete pentru transportul interurban, eliberate în primul semestru al anului 2015: 86.517,  din 

care: 

a. AUTO  =  52.685 (pt. 6.393 beneficiari) ; 

b. CFR   =   33.832 (pt. 5.417 beneficiari). 

3. Număr total de dispoziții emise : 6741, din care :   

a. pentru dosarele noi : 1517 dispoziții ; 

b. de prelungire : 4336 dispoziții ; 

c. de suspendare : 880 dispoziții ; 

d. de modificare : 8 dispoziții. 
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4. Număr de legitimații pentru transportul urban, eliberate de către Serviciul Persoane Adulte cu 

Handicap, Asociaţia Nevăzătorilor Iași şi Asociaţia Teritorială a Surzilor Iaşi, persoanelor cu handicap 

grav și accentuat, respectiv asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav : 2955. 

IV. Activităţi derulate în vederea consultanţei, elaborării, implementării proiectelor  

 

A. Proiecte aflate in faza de implementare – DGASPC Iasi aplicant principal 

 

1. Titlul proiectului: “SIGURANTA SI SPRIJIN’’ - optimizarea serviciilor Centrului Social pentru 

Ocrotirea Femeilor Victime ale Violentei Domestice Iasi ” 

Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi; 

Partener -  Filiala Iasi a Fundatiei “Holt România”; 

Operator de program: Ministerul Justitiei; 

Program de finantare – RO 20 “Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex”; 

program finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014; 

Apel pentru reducerea si combaterea violentei domestice; prioritatea 1-“Sprijinirea retelei de unitati 

in contextul Legii privind violenta domestica”; 

Buget: 316.442,95 euro. 

 

2. Titlul proiectului:  “Prevenirea sarcinii nedorite în judeţul Iaşi” 

Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi; 

Sursa de finantare:  Fundaţia SERA România; 

Buget: 46.000 lei. 

 

3. Titlul proiectului: “Program destinat copiilor din sistemul de protecţie al DGASPC Iaşi” 

în structura căruia intră 3 componente: 

- Proiect de prevenire a instituţionalizării copilului 

- Proiect de reintegrare a copiilor instituţionalizaţi, în familii naturale/extinse 

- Proiect de integrare socio-profesională a tinerilor din sistemul de protecţie 

Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi; 

Sursa de finantare:  Fundatia Hope and Homes for Children Romania (HHC); 

Buget alocat  in perioada 01.04.2014 - 01.07.2015: 108.250 lei. 

 

4. Titlul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament Sf Spiridon din cadrul Complexului de Servicii 

Sociale Targu Frumos prin infiintarea a 4 case de tip familial si sprijinirea alternativelor familiale” 

Promotor de Proiect -  DGASPC  Iasi ; 

Sursa de finantare: Fundatia Hope and Homes for Children Romania (HHC); 

Buget alocat : 720.000 euro. 

 

B. Proiecte aflate in faza de implementare – DGASPC Iasi partener 
 

1. Titlul proiectului “Echilibru – sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati din municipiul Iasi” 

Promotor de Proiect -  Consiliul Judetean Iasi; 

Parteneri: DGASPC Iasi,  Asociatia pentru Dezvoltare Continua AD Plus; 

Sursa de finantare: Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 ; 

Program de finantare:  RO 11 “Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului dintre viata 

profesionala si cea privata”; 

Valoare totala proiect: 391.500 euro 
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2. Titlul proiectului “Parteneriat pentru incluziune!” 

Promotor de Proiect -  Fundatia ”Alaturi de Voi” Romania 

Parteneri: DGASPC Iasi, DGASPC Vaslui, Asociatia Alternative Sociale,  Asociatia Salvati Copiii 

Iasi,  Fundatia COTE, Fundatia Bethany , Fundatia Star of Hope, Fundaţia World Vision 

Mecanismul Financiar SEE 2009-2014  ; 

Operator de program: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS); 

Program de finantare – RO10 “Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si regionale 

pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale”;  

Apel: "SINERGII pentru viitor - tineri in situaţii de risc"; 

Valoare totala proiect: 2.454.933,99 lei.  

 

3. Titlul proiectului “Prima prioritate : niciun copil invizibil! ” 

Promotor de Proiect: Reprezentanta UNICEF  Romania; 

Parteneri: DGASPC Iasi, Institutia Prefectului Judetului Iasi; 

Sursa de finantare: UNICEF; 

Buget alocat: 324.705 lei. 

 

4. Titlul proiectului „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale” (RO2014_C4_52) 

Promotor Proiect: Asociatia Alternative Sociale; 

Parteneri: DGASPC Iasi, DGASPC Bacau, Institutul intercultural Islanda; 

Sursa de finantare: Mecanismului Financiar SEE 2009-2014  prin Fondul ONG in Romania; 

Buget: 165.824,40  euro. 

 

C. Convenţii de parteneriat active 
 

Numărul de convenţiile de parteneriat active încheiate între DGASPC Iaşi şi ONG-uri, precum şi cu 

alte instituţii in primul semestru al anului 2015: 17 conventii din care: 

- 8 cu institutii publice si  

- 9 cu ONG-uri/fundatii 

 

V. Resurse umane 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 5/ 23.01.2013 s-a aprobat, începând cu data de 

01.02.2013, noua structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. Iaşi, cu un număr total de 2745 posturi prevazute, 

din care 2276 erau ocupate la 31 decembrie 2014 iar la data de 30 iunie erau ocupate 2335. 

In perioada ianuarie - iunie 2015 s-a menţinut fluctuaţia de personal, plecând din cadrul DGASPC 

Iaşi  un număr de 51 de angajaţi, din care: 

- 41 – personal contractual, din care 15 si-au dat demisia. 

- 10 – asistenţi maternali profesionişti 

 

1. Personal contractual 

Pentru ocuparea posturilor contractuale devenite vacante sau înfiinţate în semestrul  I - 2015  s-au 

organizat zece concursuri, după cum urmează:  

- 11.02.2015 - 22 posturi  (21 perioada nedeterminata și 1 perioada determinata) scoase la concurs ,  

ocupându-se  doar  20  posturi (19 posturi perioada nedeterminată și1 perioadă determinată) ; 

- 12.02.2015 -  27 posturi (perioada nedeterminata)  scoase la concurs,  ocupându-se doar 26  

posturi; 

- 02.03.2015 - 5 posturi (perioadă nedeterminată) scoase la concurs, ocupându-se   toate posturile; 
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- 15.04.2015 -  10 posturi (perioada determinata)  scoase la concurs,  ocupându-se doar 4 posturi; 

- 22.04.2015 - 22 posturi (perioadă nedeterminată, din care 1 cu ½ normă) scoase la concurs, 

ocupându-se   doar  17 posturile ( din care 1 cu ½ normă)  ; 

- 23.04.2015 - 12  posturi (perioadă nedeterminată) scoase la concurs, ocupându-se   doar  9  

posturi; 

- 24.04.2015 - 1 post  (perioada nedeterminata)  scos la concurs, acesta ocupându-se; 

- 17.06.2015 - 9 posturi (perioada determinata)  scoase la concurs,  ocupându-se doar 3 posturi; 

- 24.06.2015 - 20  posturi (perioadă nedeterminată) scoase la concurs, ocupându-se   doar  16 

posturi; 

- 30.06.2015 – 7 posturi ( perioadă determinată, din care 2 posturi -¼ normă), ocupându-se doar 6 

posturi (din care 1 cu ¼ normă). 

Număr de concursuri organizate în perioada ianuarie-iunie 2015: 10 

Număr angajaţi declaraţi reuşiţi: - 93 pe durată nedeterminată  

                                                          - 14 pe durată determinată 

În această perioadă au fost desfășurate activitățile curente ale Serviciului resurse umane respectiv: 

au fost gestionate și actualizate dosarele de personal pentru salariaţii cu contract de munca și funcționari 

publici din aparatul propriu și din centrele aflate în subordinea DGASPC Iaşi, asistenţi  maternali 

profesionişti, cu actele necesare privind angajarea, încetarea raporturilor de muncă, evaluarea 

performanţelor profesionale individuale, promovarea, sancţionarea, modificarea raporturilor de muncă, 

acordarea de gradaţii superioare sau alte sporuri legale precum şi orice alte documente prevăzute de 

legislaţia în vigoare.   

Au fost întocmite statele de plată lunar, s-au eliberat adeverinţe salariat/vechime, s-a ţinut evidenţa 

concediilor medicale/ de odihnă. 

 

2. Funcții publice 

Pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante s-au organizat 2 (două) concursuri de 

recrutare, astfel: 

- 16.03.2015 – pentru 7 funcţii publice de execuţie vacante, respectiv inspector asistent – două 

posturi la Serviciul Management de Caz care au rămas vacante; inspector superior şi inspector debutant la 

Serviciul Management de Caz; inspector asistent la Serviciul Persoane Adulte cu Handicap; inspector 

asistent la Serviciul Persoane Adulte în Dificultate; inspector asistent la Serviciul Resurse Umane care s-au 

ocupat. 

- 05.05.2015 - pentru 5 funcţii publice de execuţie vacante, respectiv inspector principal, care a 

rămas vacant, şi inspector superior la Serviciul Financiar Contabil; inspector asistent la Serviciul Persoane 

Adulte cu Handicap şi inspector superior – două posturi la Serviciul Management de Caz din cadrul 

aparatului proproiu, care s-au ocupat; 

Pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante s-au organizat 2 (două) concursuri 

de recrutare, astfel: 

- 20.04.2015 – pentru 3 funcţii publice de execuţie temporar vacante, respectiv inspector principal – 

două posturi la Serviciul Management de Caz şi inspector principal la CSSC Tg. Frumos. Toate funcţiile 

menţionate nu au fost ocupate. 

- 18.06.2015 – pentru 3 funcţii publice de execuţie temporar vacante, respectiv inspector principal 

şi inspector superior la Serviciul Management de Caz şi inspector principal la CSSC Tg. Frumos. Toate 

funcţiile menţionate au rămas temporar vacante în continuare. Se va mai organiza concurs pentru aceste 

funcţii pe data de 17.08.2015. 

Număr de concursuri organizate în total în primul semestru: 4 

Numărul funcţiilor publice ocupate: 9 funcţii publice de execuţie vacante.  

În data de 26.06.2015 s-a organizat examen de promovare în grad profesional pentru 

funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promovare. Au participat la examen şi au promovat un 
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număr de 11 funcţionari publici din care 2 funcţionari publici au fost promovaţi în gradul profesional 

principal iar 9 funcţionari publici au promovat în gradul profesional superior. 

 

 CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ 

Echipa Centrului de Formare Profesională a organizat şi livrat până la data de 30 iunie 2015 

următoarele cursuri de formare inițială şi continuă: 

- În data de 23 ianuarie 2015 a avut loc cursul de formare continuă cu tema „Identificarea şi 

prevenirea abuzului la persoanele adulte cu dizabilități”, la care au participat un număr de 30 de angajați 

cu funcții administrative şi de specialitate din cadrul Complexului Galata (Centrul Social-Educativ  pentru  

Persoane  cu  Dizabilități,  Centrul  Social  de  Tip  Rezidențial şi Locuințe Protejate Galata); 

- În perioada 04-06 februarie 2015 a avut loc un curs de formare continuă pentru 15 asistenți 

maternali care au în îngrijire copii cu nevoi speciale, susținut de echipa centrului de Formare Profesională, 

împreună cu Serviciul Management de Caz şi Serviciul Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi; 

- În perioada 25-27 februarie 2015 a avut loc un curs de formare inițială pentru noii angajați din 

cadrul sistemului rezidențial pentru copii (13 persoane) şi sistemul rezidențial pentru persoane adulte 

aflate în dificultate (24 de persoane); 

- În perioada 12-13 martie 2015 a avut loc un Workshop pe tema „Managementul voluntarilor”, la 

care au participat 15 persoane (responsabili şi coordonatori voluntari) din cadrul aparatului propriu şi din 

centrele rezidențiale pentru copii; 

- În perioada 23-24 martie 2015 a avut loc un curs de inițiere pentru voluntarii recrutați de Asociația 

„Speranță pentru Îngeraşi” (10 persoane), care îşi vor desfăşura activitatea în centrele de tip rezidențial din 

cadrul DGASPC Iaşi; 

- În perioada martie-mai 2015 au avut loc un număr de 7 cursuri de formare continuă la care au 

participat 121 persoane cu funcții administrative (administrator, magaziner, îngrijitor, muncitor bucătărie, 

muncitor întreținere, instalator, electrician, fochist, şofer etc.), din cadrul Complexului Hîrlău, Galata, 

CSRR Cozmeşti, CSOFVVD Iaşi, CITO Popricani, CS Budăi, CRPV Mirceşti, după cum urmează: 

Nr.crt. Data Locul 
Număr 

participanți 

1. 11 martie CSPH Revis Hîrlău 23 

2. 18 martie CSPH Revis Hîrlău 29 

3. 2 aprilie CSRR Cozmeşti 15 

4. 9 aprilie CFP Galata 12 

5. 20 aprilie CITO Popricani 13 

6. 28 aprilie CS Budăi 17 

7. 06 mai CRPV Mirceşti 12 

Total: 121 angajați 

   

- În perioada 11-13 mai 2015, a avut loc a avut loc un curs de formare inițială pentru noii angajați din 

cadrul sistemului rezidențial pentru copii (11 persoane) şi sistemul rezidențial pentru persoane adulte 

aflate în dificultate (5 persoane); 

- În perioada 14-18 mai 2015 a avut loc un curs de formare continuă pentru 1 asistent  maternal care 

are în îngrijire copil cu nevoi speciale, susținut de echipa centrului de Formare Profesională, împreună cu 
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Serviciul Management de Caz şi Serviciul Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi. 

- În decursul lunii iunie 2015 au avut loc un număr de 6 cursuri de formare continuă la care au 

participat 173 persoane cu funcții de specialitate (asistent medical, infirmier, supraveghetor de noapte, 

maseur), din cadrul Complexului Hîrlău, Budăi, Galata şi al Centrului Gulliver după cum urmează: 

Nr crt. Data Locul Număr participanți 

1. 03 iunie CSPH Revis Hîrlău 27 

2. 09 iunie CSPH Revis Hîrlău 28 

3. 16 iunie CSPH Revis Hîrlău 36 

4. 18 iunie CFP Galata 18 

5. 23 iunie CSPH Revis Hârlău 29 

6. 30 iunie CS Budăi 35 

Total: 173 angajați 

 

Astfel, la data de 30.06.2015, situația cursurilor de formare inițială şi continuă este următoarea: 

 

Ianuarie – Iunie 2015 
Nr. cursuri / 

activități 

Nr. persoane formate / 

participanți la activități 

Formare inițială noi angajați 2 53 

Formare continuă 16 340 

Formare inițială voluntari 1 10 

Alte activități 1 15 

TOTAL 20 418 

 

 

Ianuarie – Iunie 2015 INIȚIERE PERFECȚIONARE TOTAL 

COPII 34 16 50 

ADULTI 29 324 353 

TOTAL 63 340 403 

 

 

Cursuri CFP 2015 

Beneficiari formare Nr. persoane formate 

Serviciul Rezidențial 377 

Asistenți maternali 16 

Voluntari 10 

TOTAL 403 

Alte cursuri (Workshop) 15 

TOTAL 418 
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VI. Situaţia financiară 

 

Executia bugetului local la data de 30.06.2015                                                                  - lei - 

  

                                                                                                       

 

Director General DGASPC Iaşi 

                  Florin Ion  

D E N U M I R E A     

I N D I C A T O R I L O R 

Părţi/ Capitol/ Unitate 

Cod 

indicator 

Program 

actualizat 

semestrul 

I 2015 

Execuţie 

preliminată 
Diferenţe 

0 1 2 3 4 (3-4) 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Iaşi 
 96.905.410 83.333.243 13.572.167 

a) asistenta acordata pt. familie si copii  30.361.010 26.860.271 3.500.739 

b) asistentă socială în caz de boli şi invaliditate  56.620.000 48.372.413 8.147.587 

c)  asistentă acordată persoanelor în vârstă  9.924.400 8.100.559 1.823.841 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  95.058.920 83.173.508 11.885.412 

Cheltuieli curente 01 95.058.920 83.173.508 11.885.412 

- cheltuieli de personal 10 26.234.140 25.623.704 610.436 

a) asistenta acordata pt. familie si copii  20.534.280 20.055.988 478.292 

c)  asistentă acordată persoanelor în vârstă  5.699.860 5.567.716 132.144 

- bunuri şi servicii 20 11.878.780 9.043.078 2.835.702 

a) asistenta acordata pt. familie si copii  7.921.280 6.319.846 1.601.434 

b) asistentă socială în caz de boli şi invaliditate  350.000 274.759 75.241 

c) asistentă acordată persoanelor în vârstă  3.607.500 2.448.473 1.159.027 

-asistenţă socială 57 56.946.000 48.506.726 8.439.274 

a) asistenta acordata pt. familie si copii  556.000 324.702 231.298 

b) asistentă socială în caz de boli şi invaliditate  56.270.000 48.097.654 8.172.346 

c)  asistentă acordată persoanelor în vârstă  120.000 84.370 35.630 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Iaşi 
    

a) asistenta acordata pt. familie si copii  1.349.450 159.735 1.189.715 

c)  asistentă acordată persoanelor în vârstă  497.040 0 497.040 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE  1.846.490 159.735 1.686.755 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe 

nerambursabile(FEN) postaderare 
56 77.040 0 77.040 

a) asistenta acordata pt. familie si copii  0 0 0 

b) asistenta acordata persoanelor in varsta  77.040 0 77.040 

Cheltuieli de capital 70 1.769.450 159.735 1.609.715 

a) asistenta acordata pt. familie si copii  1.349.450 159.735 1.189.715 

c)  asistentă acordată persoanelor în vârstă  420.000 0 420.000 
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Anexe: Lista abrevierilor 

 

ANPH – Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap 

AMP – Asistent Maternal Profesionist 

CAPA – Compartimentul Adopţii şi Post-Adopţii 

CF – Centru de Tip Familial 

CIA – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

CJRAE – Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi 

CP – Centru de Plasament 

CPC – Comisia pentru Protecţia Copilului 

CSTR – Centru Social de Tip Rezidenţial   

CEPHA – Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi  

CITO – Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională  

CPMS – Compartimentul pentru Prevenirea Marginalizării Sociale 

CPRU – Centru de Primire în Regim de Urgenţă 

CRIPS – Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale 

CRRPH – Centru de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap 

CSC – Complex de Servicii Comunitare 

CSCPRCHS – Centru de Servicii Comunitare de Protecţie şi Recuperare a Copilului cu Handicap Sever 

CSEPD – Centrul Social Educativ pentru Persoane cu Dizabilităţi 

CSS – Complex de Servicii Sociale 

CZ – Centru de zi 

DGASPC – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

DASPC- Directia de Asistenta Sociala –Protectia Copilului 

DASPA- Directia de Asistenta Sociala Persoane Adulte 

GIL – Grup Intrajudeţean de Lucru 

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

MMFPS – Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

ONG – Organizaţie Non Guvernamentală 

ORA – Oficiul Român pentru Adopţii 

PF – plasament familial 

PIP – Plan Individualizat de Protecţie 

SCC – Structura Comunitară Consultativă 

SEC – Serviciul de Evaluare Complexă 

SMC – Serviciul Management de Caz 

SPAS – Serviciul Public de Asistenţă Socială 

SS – supreveghere specializată 

UMP – Unitate Management Proiect 

ZEP – Zone Educative Prioritare 
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