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CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
Biroul Monitorizare,Strategii,Dezvoltare,Implementare Proiecte, 

Analiză Statistică, Incluziune Socială 

Deva, str. Iuliu Maniu nr. 18, tel. 0254/233341, fax 0254/234384 
Email: dgaspchd@gmail.com 

 

 
 
 
 

Raport de activitate pe anul 2012 al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 

 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este instituţia publică 

cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara care 

asigură la nivelul judeţului aplicarea legislaţiei, a politicilor şi strategiilor de asistenţă 

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

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

 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara a acţionat 

în anul 2012 cu prioritate în următoarele direcţii:     

 Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii, 

 Promovarea şi respectarea drepturilor copiilor, 

 Respectarea dreptului copilului la protecţie, prin intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională, împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de 

violenţă, 

 Responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de 

părinţi şi susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii 

 Continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil şi familie, 

 Protecţia unor grupuri vulnerabile de copii şi tineri care necesită o atenţie specială   

(copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave, 

tinerii care urmează să părăsească sistemul de protecţie), 

 Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap ca cetăţeni activi în 

măsura de a-şi controla viaţa, 

 Acordarea de sprijin pentru familiile care au în componenţă persoane cu handicap 

 Acordarea de sprijin pentru victime/ cu risc de violenta domestica, 

 Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice, 

 Îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale a D.G.A.S.P.C. Hunedoara. 
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Acţiuni desfăşurate de D.G.A.S.P.C. Hunedoara în domeniul 

Protecţiei Copilului 

 
 

Protecţia Alternativă 
 

Protecţia alternativă include instituirea tutelei, adopţiei şi a măsurilor de 
protecţie specială, măsuri de care poate beneficia orice copil care este, temporar sau 
definitiv, lipsit de ocrotirea părinţilor săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu 
poate fi lăsat în grija acestora. 

Tutela 
 

În ceea ce priveşte tutela, la sfârşitul anul 2012 erau instituite 64 de astfel de 
măsuri ( dintre acestea 8 au fost instituite în cursul anului 2012 ), comparativ cu anul 2011 
când de această măsură au beneficiat 67 de copii. 

 
Adopţia 

 
În anul 2012 au fost atestate/reatestate un număr de 27 de familii apte pentru 

adopţie, pentru un număr de 7 de copii s-a deschis procedura adopţiei, 13 copii au fost 
încredinţaţi în vederea adopţiei, iar pentru 24 de copii s-a finalizat adopţia. Comparativ cu 
anul 2011, când au fost atestate 35 de familii apte pentru adopţie, s-a deschis procedura 
adopţiei pentru 44 de copii, 21 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei, iar pentru 31 
de copii s-a realizat încuviinţarea adopţiei, se constată o scădere datorită modificării 
procedurii de deschidere a adopţiei interne. 

 
Măsuri de protecţie specială 

Măsurile de protecţie specială a copilului sunt: 
 

    A) plasamentul; 
    B) plasamentul în regim de urgenţă; 
    C) supravegherea specializată. 

 A. Plasamentul 
 

Plasamentul copilului, având caracter temporar, poate fi dispus la: o persoană sau 
familie, un asistent maternal profesionist sau la un serviciu de tip rezidenţial. 
 

1. Plasament la rude / alte familii 
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Scăderea numărului de copii cu măsură de plasament la rude/alte familii se 

datorează în special numărului mare de revocări ca urmare a  împlinirii vârstei de 18 ani a 
copiilor.   

 

2. Plasament la Asistent Maternal Profesionist 

 2010 2011 2012 

Asistenţi Maternali Profesionişti - DGASPC 182 166 157 

Copii cu măsură de plasament la AMP 320 299 291 

Asistenţi Maternali Profesionişti - OPA 25 27 29 

Copii cu măsură de plasament la AMP - OPA 42 35 31 

Total Asistenţi Maternali Profesionişti 207 193 186 

Total Copii cu măsură de plasament la AMP 362 334 322 
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Pe parcursul anului 2012 s-au desfăşurat activităţi de monitorizare a evoluţiei 
copiilor pentru care s-a instituit măsura de protecţie specială la servicii de tip familial, 
urmărirea finalităţii planului individualizat de protecţie prin investigaţii în teren, precum şi 
evaluarea şi monitorizarea familiilor / rudelor / asistenţilor maternali care au în plasament 
copii. Comparativ cu anul 2011 rezultă o scădere a numărului de plasamente, datorat 
creşterii gradului de implicare al autorităţilor locale în dezvoltarea serviciilor la acest nivel 
cu scopul de a preveni situaţiile în care copilul ar putea fi separat de familia sa. 

În scopul menţinerii legăturilor fireşti dintre copiii aflaţi în plasament la asistent 
maternal profesionist şi familia naturală / extinsă, în anul 2012 s-a facilitat şi încurajat 
relaţionarea dintre aceştia printr-un număr de 174 întrevederi.  
 Pe parcursul anului 2012 s-au întreprins toate demersurile necesare pentru 
sprijinirea AMP în procesul de pregătire, primire şi adaptare a copilului şi mutarea propriu - 
zisă a acestuia în familia AMP în scopul creşterii calităţii serviciilor sociale oferite. În 
scopul formării continue a tuturor AMP s-au desfăşurat 20 de întâlniri zonale care au avut 
menirea consilierii, informării, precum şi a abordării unor aspecte de ordin administrativ. 
 În ceea ce priveşte activitatea de atestare/ reatestare a asistenţilor maternali 
profesionişti în anul 2012 au fost: reatestate un număr de 41persoane ca asistenţi 
maternali profesionişti, s-a înnoit atestatul pentru 4 persoane, s-a atestat o persoană şi un 
număr de 12 persoane şi-au încetat activitatea pe parcursul anului.  
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3. Plasament în Servicii de Tip Rezidenţial 

 

3.1. Plasament  în servicii rezidenţiale ale DGASPC  
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Serviciile de tip rezidenţial sunt serviciile în care se asigură accesul copiilor şi 

tinerilor pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, educaţie formală şi informală, 
sprijin emoţional, consiliere, educaţie pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă, precum şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale prin 
punerea în practică a programelor de intervenţie specifice pentru fiecare copil. 

Plasamentul în sistem rezidenţial a înregistrat în anul 2012 o uşoară scădere, la 
sfârşitul anului aflându-se 232 de copii în astfel de centre faţă de 254 copii în anul 2011, 
scădere datorată integrărilor socio-profesionale, familiale şi intervenţiei eficiente a 
specialiştilor D.G.A.S.P.C. Hunedoara. 

Nr. 
crt. 

Tipul serviciului Număr de copii la sf. anului  

2010 2011 2012 

1 Centre de Plasament 185 173 173 

2 Centru Maternal 2 1 4 

3 Apartamente de Tip Familial 40 35 17 

4 Case de Tip Familial 39 40 33 

5 Centru de Primire în Regim de Urgenţă 4 5 5 

TOTAL 270 254 232 
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Pe parcursul anului 2012, un număr de 105 copii au beneficiat de protecţie în 
Centrul de Primire în Regim de Urgenţă, faţă de 123 copii protejaţi în anul 2011, iar de 
serviciile Centrului Maternal au beneficiat 14 mame şi 26 copii. 

Pe parcursul întregului an s-a sprijinit şi promovat prin materiale şi mijloace 
corespunzătoare educaţia copiilor şi tinerilor, aceştia având acces la activităţile 
educaţionale necesare dezvoltării optime şi pregătirii pentru viaţa de adult: pregătire şi 
orientare şcolară şi profesională; comunicare-socializare; autoîngrijire şi autogospodărire. 
De asemenea s-a încurajat şi sprijinit fiecare copil şi tânăr să participe la activităţile 
extraşcolare organizate de unităţile de învăţământ: concursuri naţionale şi internaţionale 
de aeromodelism, Jocurile Special Olympics (pentru copii cu dizabilităţi). 

În serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi, aceştia au beneficiat de un program 
complex pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi de programe de 
abilitare-reabilitare: terapie cognitivă, terapia dificultăţilor de învăţare, terapie ocupaţională 
şi terapie comportamentală.        

Cu sprijinul reprezentanţilor Clubul “Lions” Anglia în perioada  august – decembrie 
2012 s-a implementat proiectul “Învaţă pentru a trăi” prin intermediul căruia 5 tinere din 
cadrul Centrului de plasament Haţeg şi Casa Familială Hunedoara au avut posibilitatea de 
a-şi forma deprinderi de viaţă independentă.   

În  anul 2012,  copiii şi tinerii ocrotiţi în centrele rezidenţiale din cadrul D.G.A.S.P.C. 
Hunedoara au luat parte la diverse activităţi desfăşurate atât în cadrul centrelor, cât şi în 
afara acestora: activităţi educative şi informative (proiectul “Vara filmelor antidrog” derulat 
în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara în 
perioada iunie – iulie 2012),  cultural artistice, recreative şi de petrecere a timpului liber cu 
ocazia zilelor 1-8 Martie, Sărbătorilor de Paşte, Ziua Internaţională a copilului (1 Iunie),  
Ziua Mondială de prevenire a abuzului asupra copiilor (19 noiembrie),  Ziua Universală a 
Drepturilor Copiilor (20 noiembrie), Ziua Internaţională a persoanei cu handicap şi Ziua 
Naţională a României.   

Copiii şi tinerii din centrele de plasament au participat la diverse excursii, drumeţii şi 
tabere (Reghin, Cluj-Napoca, Sighetul Marmaţiei, Câmpulung Moldovenesc, Târgu – 
Neamţ, Vlăhiţa, Sighişoara, Tg.-Jiu, Vatra Dornei, Suceava, Transalpina, Lupeni – masivul 
Straja), ieşiri la ştranduri (Geoagiu Băi, Orăştie, Brad, Petroşani, Aqualand Deva), 
spectacole care au fost sponsorizate de diverse instituţii, O.N.G - uri (Fundaţia “Speranţa” 
Baia de Criş,  Fundaţia “Noi Orizonturi” filiala Lupeni), persoane fizice sau juridice. Timp 
de o săptămână din vacanţa de vară, s-au desfăşurat activităţi recreative, concursuri şi 
jocuri interactive, ieşiri la Aqualand Deva pentru copiii ocrotiţi în centrele de plasament din 
localităţile Brad, Haţeg, Orăştie, Lupeni, Apartamentele familiale Călan, Deva, Hunedoara 
şi Casa familială Hunedoara cu sprijinul reprezentanţilor Clubului “Lions” Anglia. 
 
3.2. Plasament in servicii rezidenţiale ale OPA 
 

193

242

250

0 50 100 150 200 250 300

2010

2011

2012

 
 

 În serviciile de tip rezidenţial oferite de OPA s-au înregistrat în anul 2012 un număr 
de 250 copii cu măsură de protecţie specială.  



6 

 

 

B. Plasamentul în regim de urgenţă 
 

Plasamentul în Centrul de Primire în Regim de Urgenţă a Copilului 
 
În anul 2012, 105 copii au beneficiat de protecţie într-un centru de primire în regim 

de urgenţă faţă de 123 copii înregistraţi pe parcursul anului 2011. Fiecărui copil i s-a 
întocmit un Program personalizat de intervenţie cu obiective stabilite în concordanţă cu 
particularităţile de vârstă şi gradul de maturitate al copilului. În general, aceste obiective au 
fost realizate, urmărindu-se reabilitarea situaţiei la învăţătură, socializarea copilului, 
creşterea gradului de responsabilizare a părinţilor şi dezvoltarea unor relaţii pozitive între 
copii şi părinţii. 
 

C. Supravegherea Specializată 
 

În cursul anului 2012 au fost înregistrate 74 de fapte penale săvârşite de copii care 
nu răspund penal, comparativ cu 59 fapte câte s-au înregistrat în anul 2011. 

 

Tipul faptei Număr 
cazuri 2010 

Număr 
cazuri 2011 

Număr 
cazuri 2012 

Furt 64 48 59 

Tentativă furt 4 0 0 

Complicitate furt 0 1 2 

Lovire 7 0 3 

Distrugere 11 7 3 

Tâlhărie 4 2 4 

Perversiuni sexuale 5 0 0 

Viol 0 1 3 

Total 95 59 74 

 

Pe parcursul anul 2012 s-a instituit măsura de protecţie – supraveghere 
specializată pentru un număr de 30 de copii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund 
penal. De asemenea, pentru 8 copii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal s-a 
instituit măsura de plasament în Centrul de orientare, supraveghere şi sprijinire a 
reintegrării sociale a copilului – „Cuore” Petroşani.  

 
 

SERVICII DE PREVENIRE 
 

Centrele de zi  
 

În scopul prevenirii instituţionalizării copilului, precum şi pentru a sprijini familiile 
aflate în situaţii de risc să-şi îndeplinească responsabilităţile de creştere şi îngrijire ale 
copiilor D.G.A.S.P.C. Hunedoara, O.N.G.-uri şi Consilii Locale au furnizat şi în anul 2012 
servicii în centre de zi. 

 2010 2011 2012 

Număr copii în Centre de zi (DGASPC) 127 85 98 

Număr copii în Centre de zi (ONG) 350 397 422 

Număr copii în Centre de zi (CL) 209 155 128 

TOTAL 686 637 648 
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Alte tipuri de servicii 

 
Intervenţie în situaţie de abuz, neglijare, exploatare 
În anul 2012 s-au înregistrat un număr de 541 sesizări privind cazuri de abuz / 

neglijare / exploatare dintre care 322 confirmate (în diverse forme):  
- Abuz fizic – 10 cazuri 
- Abuz sexual – 25 cazuri 
- Abuz emoţional – 40 cazuri 
- Neglijenţă – 246 cazuri 
- Exploatare prin munca – 1 caz 
Cele 322 de cazuri confirmate (59,5 % din totalul sesizărilor) au fost soluţionate de 

către specialiştii D.G.A.S.P.C. Hunedoara astfel: 

 s-au instituit măsuri de protecţie specială: 
- plasament familial – 17 copii,  
- plasament rezidenţial in serviciile D.G.A.S.P.C. – 60 copii,  
- plasament la AMP salariaţi ai D.G.A.S.P.C. – 14 copii, 
- plasament rezidenţial la O.P.A. – 11 copii. 

 s-au acordat servicii de consiliere şi informare pentru un număr de 220 copii care 
au rămas în familie cu monitorizarea situaţiei din partea specialiştilor D.G.A.S.P.C. 
Hunedoara pentru o perioadă de minimum 3 luni. 

 
Intervenţii pentru copii cu tulburări de comportament 
Numărul cazurilor de copii cu 

tulburări de comportament 
înregistrate în anul 2012 este de 98 
de cazuri, faţă de anul 2011 când s-
au înregistrat 44 de cazuri.  

Aceste tulburări s-au 
manifestat sub diverse forme: 
absenteism şcolar 74 cazuri şi alte 
tulburări de comportament 24 cazuri.  
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Intervenţii pentru copiii străzii 
 În cursul anului, D.G.A.S.P.C. Hunedoara cu sprijinul Poliţiei Locale Deva, a Poliţiei 
Municipiilor Deva, Petroşani şi Hunedoara, a Inspectoratului Judeţean de Poliţie 
Hunedoara, a desfăşurat un număr de 3 acţiuni comune de depistare a copiilor care 
cerşesc în locurile publice sub denumirea „Stop cerşetoria!”, ocazie cu care a marcat data 
de 21 martie - Ziua Internaţională a Copiilor Străzii.  

În cadrul acestor acţiuni a fost înregistrat un număr de 14 cazuri de copii ai străzii. 
D.G.A.S.P.C. Hunedoara a asigurat servicii de consiliere şi monitorizare în familie pentru 
un număr de 9 copii, iar pentru un număr de 5 copii s-a impus luarea unei măsuri de 
protecţie specială într-un centru de primire în regim de urgenţă.  

În cursul anului 2012 s-au derulat activităţi de preluare sesizări (asigurată în 
permanenţă), evaluare, prevenire, intervenţie şi monitorizare a situaţiilor de abuz, 
neglijare, exploatare prin muncă, tulburări de comportament şi cazuri de copii ai străzii.  

S-au derulat, în colaborare cu unităţi spitaliceşti de la nivelul judeţului Hunedoara, 
acţiuni de consiliere a mamelor pentru prevenirea abandonului copilului în spital şi de 
informare în vederea întocmirii actelor de identitate şi recunoaşterii paternităţii copilului. Cu 
ocazia zilelor de 19 noiembrie – Ziua mondială a prevenirii abuzului împotriva copilului, 20 
noiembrie – Ziua internaţională a drepturilor copilului şi 25 noiembrie - Ziua mondială 
pentru eliminarea violenţei asupra femeii s-a derulat o campanie de promovare a egalităţii 
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de şanse, a drepturilor copilului şi femeii în centrele de plasament aflate în subordinea 
instituţiei.  

În ceea ce privesc activităţile de promovare a drepturilor copilului şi prevenire a 
abuzului şi violenţei domestice, consumului de droguri, traficului de copii, exploatării prin 
muncă etc., D.G.A.S.P.C. Hunedoara a încheiat o serie de parteneriate atât cu instituţii 
publice, cât şi cu organizaţii neguvernamentale. 

 
Situaţia copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate 
Fenomenul migraţiei economice ce afectează un număr însemnat de copii din ţară 

şi din judeţ a continuat şi în 2012. Cu scopul creşterii venitului familial, mulţi părinţi pleacă 
să lucreze în străinătate pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, timp în care copiii 
rămân cu celălalt părinte, cu bunicii sau alte rude, dar există şi cazuri când nimeni din 
familia extinsă nu se poate îngrijii de copii. Aceste cazuri sunt verificate şi unde se impune, 
se propune luarea unei măsuri de protecţie. 

 

Număr de familii în care părinţii sunt plecaţi la 
muncă în străinătate 

Număr de 
copii  

Număr de copii 
pentru care s-a dat 
măsură de protecţie 

cu ambii părinţi plecaţi la muncă 
în străinătate 

353 525 27 

cu un singur părinte plecat la 
muncă în străinătate 

1167 1367 31 

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

262 374 22 

Total 1782 2266 80 
 

 
Copii părăsiţi în unităţi spitaliceşti 

 2010 2011 2012 

Număr copii părăsiţi în Maternitate 12 23 15 

Număr copii părăsiţi în Pediatrie 1 0 7 

TOTAL 13 23 22 
 

Numărul copiilor părăsiţi în unităţi spitaliceşti în cursul anului 2012 a fost de 22 de 
copii, faţă de anul 2011 când a fost înregistrat un număr de 23 de copii. Cele 22 cazuri 
ajunse în atenţia D.G.A.S.P.C. Hunedoara au fost instrumentate de specialiştii instituţiei 
luându-se următoarele măsuri: 6 copii au fost plasaţi la asistent maternal profesionist, 
pentru 5 copii s-a instituit măsura de plasament în Centrul specializat pentru copilul cu 
dizabilităţi datorită stării de sănătate, 5 copii au fost reintegraţi în familie, pentru 4 copii s-a 
instituit plasamentul familial, iar doi copii se află încă în clinici de pediatrie datorită gravelor 
probleme de sănătate. 
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Evaluarea copiilor cu dizabilităţi 
Serviciul de Evaluare Complexă copii asigură evaluarea/ reevaluarea şi încadrarea 

într-un grad de handicap sau orientarea şcolară a copilului cu dizabilităţi în scopul creşterii 
calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi, recuperării stării de sănătate, reducerii şi minimizării  
consecinţelor invalidante ale bolilor de care suferă, supravieţuirii acestora şi realizarea 
incluziunii sociale. 

În anul 2012 au fost evaluaţi / reevaluaţi un număr de 1438 copii în vederea 
încadrării într-o categorie de handicap ( dintre acestea 208 au fost cazuri noi)  şi au fost 
emise certificate de încadrare în grad de handicap după cum urmează: 

- grad de handicap grav – 571; 
- grad de handicap accentuat – 357; 
- grad de handicap mediu – 490; 
- grad de handicap uşor – 20. 
Cazurile înregistrate în anul 2012 sunt în uşoară scădere faţă de anul 2011 când au 

fost înregistrate un număr de 1450 cazuri, din care 452 cazuri noi. 
 
 

 
La nivelul judeţului Hunedoara repartizarea celor 1438 copii cu handicap pe tipuri de 

handicap în anul 2012 se prezintă astfel:  
 handicap fizic  - 201 copii, 
 handicap somatic  - 254 copii, 
 handicap auditiv  - 36 copii, 
 handicap vizual  - 70 copii, 
 handicap mental  - 533 copii, 
 handicap psihic - 209 copii, 
 handicap asociat   - 98 copii, 
 handicap HIV/SIDA  - 3 copii, 
 handicap boli rare   - 34 copii, 
 handicap surdocecitate  - 0 copii. 

Copii încadraţi în grad de handicap în anul 2012 
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Începând cu luna martie 2012 atribuţiile privind orientarea şcolară a copilului au fost 

transferate Serviciului Evaluare Orientări Şcolare şi Profesionale din cadrul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean. 

Din totalul copiilor aflaţi în evidenţa Serviciului de Evaluare Complexă (cu grad de 
handicap), un număr de 206 beneficiază de măsură de protecţie: 

- 41 plasament la rude / alte familii; 
- 60 plasament la asistent maternal profesionist DGASPC; 
- 23 plasament la asistent maternal profesionist OPA; 
- 80 plasament în servicii rezidenţiale DGASPC; 
- 2 plasament în servicii rezidenţiale OPA. 

  
 

Acţiuni desfăşurate de D.G.A.S.P.C. Hunedoara în domeniul 

 Protecţiei Persoanei Adulte cu Handicap 

 

 Protecţia în servicii de tip rezidenţial 
Pe parcursul anului 2012 au fost instrumentate 72 de cazuri noi a persoanelor aflate în 
nevoi care solicitau protecţie şi îngrijire într-un serviciu rezidenţial, iar dintre acestea 
pentru 67 de persoane cu dizabilităţi Comisia de Evaluare Complexă adulţi a emis decizie 
de internare într-unul din centrele aflate în subordinea DGASPC Hunedoara, 10 persoane 
au fost externate şi 4 dosare au fost respinse. 
 

În serviciile rezidenţiale pentru persoane adulte, la sfârşitul anului 2012 se aflau un 
număr total de 494 persoane adulte cu handicap şi persoane vârstnice, faţă de un număr 
de 501 persoane în anul 2011. 
 

Nr. 
crt. 

Localitatea Tip centru Capacitate Număr total 
de beneficiari 

1 BRAD CIA 38 34 

2. BRĂNIŞCA CIA 70 56 

3. GEOAGIU CIA 50 47 
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4. PETRILA CIA  – Pavilionul I 46 41 

CIA  – Pavilionul II 4 4 

5. PĂCLIŞA CIA 1 65 61 

6. PĂCLIŞA CIA 2 65 57 

7. PĂCLIŞA CIA 3 70 66 

8. BRETEA STREI CIA 32 25 

9. SIMERIA CITO 40 29 

10. ORĂŞTIE LP 21 19 

11. PUI CPV 20 0 

12. LUPENI LP 55 55 

 TOTAL  584 494 

 

Pe parcursul anului 2012 persoanele adulte cu handicap aflate în serviciile de tip 
rezidenţial ale D.G.A.S.P.C. Hunedoara au luat parte la diverse activităţi desfăşurate atât 
în cadrul instituţiilor, cât şi în afara acestora:  

- activităţi cultural artistice: cu ocazia Zilei de 1 şi 8 Martie, sărbătorilor de Paşte, 
Crăciun, Revelion, Sf. Maria, Ziua Internaţională a persoanei cu handicap, Ziua 
Internaţională a persoanei vârstnice,  Ziua Naţionala a României; 

- mese festive organizate lunar cu ocazia zilelor de naştere sau ziua numelui pentru 
beneficiari; 

- activităţi de petrecere a timpului liber: au fost organizate excursii care au avut ca 
scop vizitarea anumitor obiective turistice din judeţ (Mănăstirea Lainici, Mănăstirea Crişan, 
Mănăstirea Jieţ, Cabana Jieţ şi Cabana Groapa Seacă) şi din alte judeţe (Biserica 
monument istoric Sf. Nicolae şi a muzeului Achim Emilian din localitatea Almaşu Mare 
judeţul Alba, Salina Turda, Mănăstirea Dumbrava); 

- tratament balnear în staţiunea Băile Felix pentru o parte a beneficiarilor 
Locuinţelor Protejate Lupeni; 

- participarea la slujbele religioase din zilele de sărbătoare şi la maslurile organizate 
pentru beneficiarii centrelor; 

- activităţi de socializare prin primirea de vizitatori cu ocazia sărbătorilor creştine de 
peste an şi a altor ocazii şi anume: copii şi elevi din şcolile generale, liceele şi centrele 
rezidenţiale pentru copii din zonă, membrii ai unor ONG-uri şi fundaţii din ţară şi 
străinătate, reprezentanţi ai Penitenciarului Bârcea Mare etc.;  

- ieşiri în comunitate cu ocazia Zilelor Oraşului Brad şi Haţeg, Zilelor Comunei Pui, 
târguri şi nedei;  

- participarea la competiţii sportive: Jocurile Judeţene Special Olympics din Simeria, 
Olimpiada Naţională de Nataţie Special Olympics de la Hunedoara, Olimpiada Naţională 
Down din Retezat; 

- activităţi educative: prin programe de educaţie sanitară, sexuală, împotriva 
fumatului şi a consumului de alcool şi de droguri, folosind personal de specialitate; 

- participarea la seminarii pe tema „Mai buni prin noi înşine pentru o viaţă 
independentă” şi „Spune NU discriminării!” urmate de discuţii libere. 

- activităţi ludice şi sportive în cadrul a două centre desfăşurate cu membrii 
Asociaţiilor „Vision” din Irlanda şi „Waarge Vurgh” din Olanda.  

- în lunile noiembrie-decembrie, în cadrul acţiunii „Mâini harnice” a avut loc o 
expoziţie cu vânzare a produselor confecţionate de către beneficiarii serviciilor DGASPC 
Hunedoara şi ONG – uri destinate persoanelor cu dizabilităţi, expoziţie care a primit apoi 
caracter permanent. 
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Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 
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 Pe parcursul anului 2012 au fost emise un număr de 6912 certificate de încadrare 
în grad de handicap în urma evaluărilor şi reevaluărilor realizate de către Serviciul de 
Evaluare Complexă persoane adulte cu handicap (2091 au fost cazuri noi ).  

Cele 6912 cazuri expertizate au fost încadrate astfel: 

 2008 persoane încadrate în gradul grav de handicap; 

 3594 persoane încadrate în gradul accentuat de handicap; 

 734 persoane încadrate în gradul mediu de handicap; 

 37 persoane încadrate în gradul uşor de handicap; 

 593 persoane nu s-au încadrat în grad de handicap (respinse, 277 dosare fiind 
prezentate pentru prima oară). 

 
La sfârşitul anului 2012 numărul persoanelor adulte cu handicap neistituţionalizate 

care figurau în evidenţele D.G.A.S.P.C. Hunedoara era de 17498 persoane dintre care: 
 6520 persoane încadrate în gradul grav de handicap; 
 9259 persoane încadrate în gradul accentuat de handicap; 
 1656 persoane încadrate în gradul mediu de handicap; 
 63 persoane încadrate în gradul uşor de handicap. 

 

 
 
 
 

Persoane adulte încadrate în grad de handicap în anul 2012
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Repartizarea celor 17498 persoane adulte cu handicap pe tipuri de handicap la 
nivelul judeţului Hunedoara în anul 2012 se prezintă astfel: 

 
 handicap fizic  - 3749 persoane 
 somatic  - 3901 persoane 
 auditiv  - 555 persoane 
 vizual  - 2838 persoane 

 

 
 mental  - 2974 persoane 
 psihic – 1945 persoane 
 asociat   - 964 persoane 
 HIV/SIDA  - 222 persoane 
 boli rare  - 344 persoane 
 surdocecitate  - 6 persoane 

  
 

Servicii de recuperare 
 

La nivelul anului 2012 au beneficiat de servicii de recuperare într-un centru 
specializat al instituţiei un număr de 141 persoane adulte cu handicap, faţă de un număr 
de 152 persoane în anul 2011. 

 
 

Comunicarea cu publicul, mass-media 
 

Compartimentul relaţii cu publicul, registratură a realizat şi în anul 2012 puntea 
de legătură dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 
şi instituţii şi cetăţeni, asigurând contactul şi comunicarea cât mai eficiente.  

Au fost transmise 21 comunicate de presă şi 5 răspunsuri la solicitări de informaţii 
de interes public conform Legii nr. 544/ 2001.  
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Direcţia economică 
 

Bugetul alocat pentru anul 2012 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Hunedoara se cifrează la 84.649,19 mii lei din care 13.938,80 mii lei 
pentru cheltuieli de personal, 9.367,39 mii lei pentru cheltuieli materiale şi servicii, 60.609 
mii lei pentru ajutoare sociale (drepturi pentru copii şi persoane adulte), 613 mii lei pentru 
asociaţii şi fundaţii şi 121 mii lei pentru cheltuieli de capital.  

 

Sursele de finanţare ale acestui buget sunt următoarele: 
- Bugetul de stat, în sumă de 78.972 mii lei; 
- Buget propriu al judeţului în sumă de 4.000 mii lei 
 

La acest buget s-au adăugat în anul 2012 şi sumele provenite din alte surse: 
- Venituri proprii din contribuţii ale persoanelor adulte asistate în centrele din 

subordinea D.G.A.S.P.C. Hunedoara – în valoare de 1.486 mii lei; 
- Venituri din concesionări şi închirieri – 60 mii lei; 
- Sponsorizări în bani – 98 mii lei; 
- Alte venituri – 15 mii lei. 
 

Valoarea totală a investiţiilor a investiţiilor în 2012 a fost de 120.818 lei şi s-au 
efectuat din bugetul propriu. 

 
În vederea asigurării condiţiilor optime, precum şi pentru îndeplinirea standardelor 

minime obligatorii atât în serviciile destinate copiilor, cât şi în cele pentru persoane adulte, 
D.G.A.S.P.C. Hunedoara a realizat în cursul anului 2012 o serie de lucrări de reparaţii 
curente din bugetul propriu, astfel: 

- În servicii pentru protecţia copilului (reparaţii curente, zugrăveli şi pardoseli, 
amenajare grup sanitar, amenajare corp administrativ, reparaţii tâmplărie, 
acoperiş, schimbare pardoseli, modificare baie, magazii de alimente şi 
materiale); 

- În servicii pentru protecţia persoanei adulte (igienizări centre, zugrăveli şi 
pardoseli, magazii de alimente şi materiale, reparaţie acoperiş şi faţadă). 

 
 

Drepturile şi facilităţile persoanelor cu handicap neinstituţionalizate în anul 
2012 

În anul 2012 au fost deschise credite pentru plata drepturilor şi facilităţilor 
persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, în sumă totală de 60.166.000 lei, din care 
57.236.000 lei pentru prestaţii sociale şi 2.760.000 lei pentru plata transportului interurban 
şi 170.000 lei pentru dobândă credite. 

Un număr de 18.292 persoane cu handicap (dintre care 1.197 minori) au beneficiat 
în anul 2012 de facilităţi si prestaţii prevăzute de Legea nr. 448 / 2006, comparativ cu anul 
2011, când s-a înregistrat un număr de 18.701 persoane cu handicap (dintre care 1247 
minori). 

Au fost acordate în anul 2012, facilităţi şi prestaţii sociale după cum urmează:  

 Indemnizaţii lunare în sumă de: 8.408.732 lei, pentru un număr de 15.489 (medie 
lunar) persoane cu handicap;  

 Buget personal complementar lunar în sumă de: 4.016.657,50 lei, pentru un număr 
de 18.292 (medie lunar) persoane cu handicap; 

 Alocaţii hrană copii cu HIV/SIDA, în sumă de 3.036 lei, pentru un număr de 3 minori 
cu handicap (medie lunar); 

 Indemnizaţii însoţitori pentru adultul cu handicap vizual grav, în sumă de 1.810.890 
lei, pentru un număr de 1.056 (medie lunar) persoane cu handicap; 

 Taxe poştale pentru transmiterea drepturilor în sumă de 114.032 lei. 
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 Transport interurban persoane cu handicap în sumă de: 2.728.223 lei; 

 Dobândă credit bancar, în sumă de 168.969 lei, pentru un număr de 66 persoane cu 
handicap; 
 De asemenea au fost eliberate pentru persoanele cu handicap: un număr de 31.154 
bilete CFR; un număr de 36.492 bilete AUTO; 1.489 legitimaţii pentru transportul urban; 
952 legitimaţii pentru transportul interurban. 
 
 
 

Resurse umane 
 

În ceea ce privesc resursele umane la nivelul D.G.A.S.P.C. Hunedoara, în luna 
decembrie 2012 din totalul de 1.042 posturi prevăzute în organigramă erau ocupate un 
număr de 830,5 posturi (77,2 % specialişti în domeniu, 22,8 % personal administrativ). În 
condiţiile legii au fost ocupate un număr de 6 posturi pe perioadă nedeterminată, respectiv 
un număr de 26 posturi pe perioadă determinată, iar unui număr de 67 de salariaţi le-a 
încetat raportul de muncă (51 persoane angajate pe perioadă nedeterminată). 

 
 
 
 

Activităţi intreprinse in 2012 
 
În vederea realizării obiectivelor cuprinse în Planul de acţiune pe anul 2012 şi în 

Strategia Judeţeană, D.G.A.S.P.C. Hunedoara a încheiat protocoale şi convenţii de 
colaborare cu unităţi şcolare, instituţii de cultură, precum şi cu I.P.J., S.P.A.S., I.T.M., 
D.S.P., I.S.J., I.S.U, A.J.O.F.M., Penitenciarele: Bârcea, Arad, Aiud, Craiova,Timişoara; 
O.N.G - uri. 

Fundaţia Romanian Angel Appeal, Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale, 
Asociaţia Hans Spalinger Simeria şi Centrul de Pedagogie Curativă Simeria în parteneriat 
cu D.G.A.S.P.C Hunedoara au desfăşurat acţiuni specifice în cadrul proiectului  POSDRU 
60289 „Şi ei trebuie să aibă o şansă” – program de sprijin pentru integrarea socială şi 
profesională a persoanelor cu tulburări din spectru autist. 

În cursul trimestrului I a fost semnat un protocol de colaborare cu Asociaţia „1 iunie 
2001” Buzău, prin intermediul MMFPS, în cadrul proiectului „Sunt surdo-mut. Vreau şi eu 
să sun la 112”. Proiectul îşi propune crearea unui cadru normal de funcţionare a 
Serviciului 112 pentru persoanele cu deficienţe psihosenzoriale auditive la nivel naţional 
prin implicarea tuturor D.G.A.S.P.C .- urilor din ţară.  

În cadrul acţiunii „Hai la şcoală!”  s-au desfăşurat activităţi de educare şi informare 
privind abandonul şcolar, delincvenţa juvenilă şi consumul de droguri în rândul copiilor la 
Colegiul Tehnic Transilvania Deva şi Colegiul Naţional Sportiv Cetate Deva. 

In luna iunie în colaborare cu ISJ Hunedoara s-a desfăşurat campania „Ai grijă de 
copilul tău, oriunde ai fi!“ în cadrul şcolilor generale din localităţile: Deva, Hunedoara, 
Petroşani, Petrila, prilej cu care au fost împărţite pliante, broşuri cu informaţii utile despre 
consecinţele plecării părinţilor în străinătate şi serviciile oferite de către D.G.A.S.P.C. 
copiilor care prezintă tulburări de comportament. 

În a doua jumătate a anului 2012 s-a desfăşurat campania “SOS: Şi copil - Şi 
părinte!”, în scopul reducerii riscului de excluziune socială a gravidelor/mamelor minore. 
Campania  s-a desfăşurat pe două componente:  acompanierea mamelor gravide astfel 
încât să rămână în sistemul de învăţământ şi derularea unor programe de educaţie 
sexuală, prin intermediul medicilor de familie din localităţile Deva, Hunedoara, Orăştie şi 
Petroşani (împărţirea de materiale informative la cabinetul medicilor) 
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D.G.A.S.P.C. Hunedoara desfăşoară începând cu luna octombrie, în parteneriat cu 
Fundaţia SERA România, Programul la nivel judeţean „Prevenirea sarcinii nedorite” sub 
sloganul „Fă copii doar dacă ai loc şi pentru ei în viaţa ta” pe o durată de 18 luni, finanţat 
integral din fondurile fundaţiei. Scopul proiectului constă în scăderea numărului sarcinilor 
nedorite în rândul adolescentelor şi a femeilor fertile şi implicit reducerea numărului de 
copii abandonaţi/ instituţionalizaţi, prin administrarea gratuită a diferitelor mijloace de 
contracepţie.  

Pe tot parcursul anului, în centrele rezidenţiale destinate persoanelor adulte s-a 
desfăşurat acţiunea „Spune NU discriminării!” care a constat în prelucrarea diferitelor 
materiale adecvate temei beneficiarilor. 

 Prin POSDRU 2007 – 2013, Axa prioritară 6 -“Promovarea incluziunii sociale”, DMI 
6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, 
D.G.A.S.P.C. Hunedoara în parteneriat cu diferite O.N.G.-uri a depus 4 cereri de finanţare. 
Două dintre aceste proiecte se află în faza de precontractare. 

În luna noiembrie s-a transmis către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor vârstnice o solicitare de finanţare pentru modernizarea C.I.A. nr. 2 Păclişa în 
conformitate cu Ordinul M.M.F.P.S. nr. 2765/2012 privind aprobarea metodologiei de 
înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii 
capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale. 

In trim. IV au fost organizate întâlniri zonale cu reprezentanţi din cadrul S.P.A.S. şi 
persoane cu atribuţii de asistenţă socială, ce au vizat punerea în practică a legislaţiei în 
vigoare.  

De asemenea, au avut loc întâlniri de lucru cu O.N.G.-urile acreditate care 
desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale.  

 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 

Jr. VIORICA POPESCU 
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Comisia pentru Protecţia Copilului 

 
 

În anul 2012, au fost prezentate Comisiei pentru Protecţia Copilului un număr de 
426 dosare sociale pentru care s-au luat următoarele măsuri: 

- 30 plasament la rude; 
- 10 plasament la alte familii; 
- 24 plasament la D.G.A.S.P.C.; 
- 13 plasament la OPA; 
- 11 plasament la asistent maternal profesionist D.G.A.S.P.C.; 
- 3 plasament la asistent maternal profesional O.N.G.; 
- 12 supraveghere specializată în familie; 
- 8 atestare asistent maternal profesionist; 
- 55 reatestare asistent maternal profesionist; 
- 4 avize pentru măsuri de protecţie specială; 
- 11 diverse (modificări de articole în hotărâre, respingeri plasamente, respingeri, 

suspendări, retrageri atestate asistent maternal profesionist, plasamente în alte 
judeţe ); 

- 81 revocare măsură de protecţie - copii majori; 
- 59 revocare măsură de protecţie - redare în familia naturală; 
- 29 înlocuire măsura de protecţie; 
- 73 menţinere măsură de protecţie; 
- 3 revocare măsură de protecţie (deces). 
-  

 

Convocări CPC 2010 2011 2012 

Copii 148 44 24 

Adulţi 158 55 40 
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Total  306 99 64 

 

Număr Hotărâri emise de CPC 2010 2011 2012 

Sociale 537 606 426 

Medicale 1996 1954 1750 

Total  2533 2660 2176 

 

Număr de şedinţe ale CPC 

2010 2011 2012 

55 59 36 

 

Comunicarea cu publicul, mass-media 
 

Compartimentul relaţii cu publicul, registratură a realizat şi în anul 2012 puntea 
de legătură dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara 
şi instituţii şi cetăţeni, asigurând contactul şi comunicarea cât mai eficiente.  

Au fost transmise 21 comunicate de presă şi 5 răspunsuri la solicitări de informaţii 
de interes public conform Legii nr. 544/ 2001.  

Tot pentru o mai bună informare a cetăţeniilor şi instituţiilor interesate s-a asigurat 
actualizarea datelor şi informaţiilor postate pe pagina de web proprie a Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara: www.dgaspchd.ro, aceasta fiind 
începând cu anul 2011 accesibilă şi persoanelor cu handicap vizual. 

 

http://www.dgaspchd.ro/

