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INTRODUCERE 
 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în anul 2017 a 

desfăşurat multiple activităţi de îmbunătăţire, dezvoltare şi profesionalizare a 

serviciilor sociale furnizate, în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite 

cetăţenilor şi beneficiarilor. 

Urmare a încetării raportului de serviciu al domnului Schmidt Loránd – director 

general la DGASPC Mureş, începând cu data de 16.01.2017, în perioada 16.01. – 

16.10.2017 doamna Stekbauer Andrea Melinda exercita, cu caracter temporar, 

funcţia publică de conducere în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.3 din 

16 ianuarie 2017, respectiv Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.97 din 29 iunie 

2017. Începând cu data de 17.10.2017, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.147 din 13 octombrie 2017, în funcţia publică de conducere de director general 

la DGASPC Mureş a fost numită doamna Miklea Hajnal Katalin. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011 a asistenţei sociale, în domeniul 

organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, la nivelul direcţiei a fost 

elaborat, cu consultarea primăriilor din judeţ şi a furnizorilor privaţi de servicii 

sociale acreditaţi, Planul anual de acţiuni al serviciilor sociale pentru anul 2017, 

avizat de Comisia de Incluziune Socială a Judeţului Mureş cu nr.6162/20.04.2017 şi 

aprobat prin Hot. CJM nr.67 din 27 aprilie 2017, respectiv Planul de acţiuni al 

serviciilor sociale pentru perioada 2018 – 2020, avizat de Comisia de Incluziune 

Socială a Judeţului Mureş cu nr.12399/28.08.2017 şi aprobat prin Hot. CJM nr.134 

din 31 august 2017. Prin implementarea planului de acţiuni asigurându-se creşterea 

calităţii vieţii copilului şi a adultului aflat în situaţie de risc de excludere socială în 

judeţul Mureş. S-a urmărit, ca toate serviciile pentru categoriile defavorizate, din 

oricare din domeniile de interes pentru acesta, să respecte standardele minime 

prevăzute prin reglementări legale, prin verificări periodice într-un sistem 

competent, coerent şi unitar. Am valorizat importanţa tuturor instituţiilor care, 

prin activitatea lor, au legătură cu copiii şi adulţii aflaţi în situaţie de risc, de 

excludere socială, şi care trebuie să conştientizeze faptul că sunt deopotrivă 

responsabile pentru protejarea intereselor şi a drepturilor acestor persoane. Aceste 

planuri au stat şi vor sta la baza demersurilor de achiziţie/ contractare a serviciilor 

sociale de la furnizori privaţi de servicii, conform nevoilor identificate. 

Un grup de lucru, constituit în baza Dispoziţiei nr.87 din 23 martie 2017 al 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, în perioada 27 aprilie – 4 mai 2017 a 

elaborat caietele de sarcini privind achiziţia următoarelor tipuri de servicii sociale: 

1. servicii rezidenţiale pentru copii separaţi temporar sau definitiv de 

părinţi, cu măsură de protecţie în sistemul de ocrotire specială din 

judeţul Mureş; 

2. servicii de asistenţă socială cu cazare pentru persoane cu dizabilităţi; 

3. servicii rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei în 

familie din judeţul Mureş; 
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4. servicii sociale de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă 

pentru copii şi tineri aflaţi în sistemul public de protecţie specială din 

judeţul Mureş 

precum şi normele procedurale interne (procedură operaţională) în vederea 

atribuirii contractelor de achiziţie publică având ca obiect servicii sociale (şi alte 

servicii specifice prevăzute în anexa 2 la Legea nr.98/2016), precum şi toate 

documentele utilizate în procedură şi a participat alături de specialiştii Consiliului 

Judeţean Mureş la procedura de evaluare a ofertelor şi atribuire a contractului de 

achiziţie publică – demers care s-a finalizat cu încheierea a 14 contracte de servicii 

sociale cu 8 furnizori privaţi acreditaţi, pentru 12 servicii sociale. 

DGASPC a efectuat plata serviciilor sociale către 6 ONG-uri din domeniul social, 

plată care a avut la bază documente constatatoare în ceea ce priveşte ratificarea 

gestiunii de afaceri pentru aceşti furnizori de servicii sociale, în temeiul 

prevederilor art.1330 şi următoarele din Codul Civil. Prestarea serviciilor sociale pe 

baza prevederilor legale ale gestiunii de afaceri s-a efectuat în perioada 01.01 – 

08.10.2017. Valoarea totală a acestor servicii a fost de 657.949,71 lei şi a fost 

achitată în 5 (cinci) etape pe parcursul anului 2017. După finalizarea gestiunii de 

afaceri, plata serviciilor sociale către aceste ONG-uri din domeniul social s-a 

efectuat pe baza contractelor de achiziţie publică – organizată de Consiliul 

Judeţeran Mureş. 

S-a identificat nevoia şi au fost incluse în Planul de acţiuni al serviciilor sociale 

pentru perioada 2018 – 2020 următoarele tipuri de servicii necesare a fi contractate 

de către DGASPC Mureş, la nivelul judeţului Mureş: 

1. Servicii rezidenţiale tip CTF; 

2. Servicii rezidenţiale – copii cu dizabilităţi; 

3. Servicii asistent maternal profesionist; 

4. Servicii de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă; 

5. Servicii rezidenţiale – persoane adulte cu dizabilităţi; 

6. Servicii rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă – victime ale violenţei în 

familie 

Valoarea estimată a serviciilor mai sus enunţate a fost stabilită astfel: pentru anul 

2018 – 4.745.338 lei, pentru anul 2019 - 4.745.338 lei, pentru anul 2020 - 4.745.338 

lei Total – 14.236.014 lei. 

Un alt grup de lucru a elaborat documentaţia necesară pentru demararea 

procedurii de achiziţie publică a celor 6 tipuri de servicii sociale necesare a fi 

contractate în perioada 2018 – 2020. 

Pentru obţinerea licenţei de funcţionare a serviciilor sociale: Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Glodeni, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Căpuşu de Câmpie, Centrul de 

Integare prin Terapie Ocupaţională Căpuşu de Câmpie, Locuinţa Protejată Căpuşu 

de Câmpie, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuaşu de 

Câmpie s-au efectuat demersurile necesare de reorganizare în: 
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- Centrele de Îngrijire şi Asistenţă Glodeni, cu 2 (două) servicii sociale şi anume: 

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Glodeni nr.369, cu 70 de beneficiari; 

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Glodeni nr.210 A, cu 30 de beneficiari; 

- Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Căpuşu de Câmpie, cu 3 

(trei) servicii sociale şi anume: 

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Căpuşu de Câmpie, cu 31 de beneficiari; 

- Centrul de Integare prin Terapie Ocupaţională Căpuşu de Câmpie, cu 20 de 

beneficiari; 

- Locuinţă Protejată Căpuşu de Câmpie, cu 10 beneficiari. 

- Centrele de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuaşu de Câmpie, cu 2 

(două) servicii sociale şi anume: 

- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuaşu de Câmpie 

nr.43, cu 9 beneficiari; 

- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuaşu de Câmpie 

nr.215, cu 10 beneficiari; 

Aceste demersuri au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.66 

din 27 aprilie 2017. 

În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, au 

avut loc unele modificări/transformări de posturi vacante, pentru buna funcţionare 

a serviciilor oferite. Conform HCJM nr.66/27.04.2017 s-au aprobat 2.038 posturi, 

faţă de numărul total avut de posturi de 1.692. 

Începând cu data de 1 iunie 2017 la Centrele de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Ceuaşu de Cîmpie s-a angajat un şef serviciu şi au fost derulate 

activităţile de completare a schemei de personal, transferul beneficiarilor şi de 

organizare a serviciului în vederea iniţierii demersurilor legale de licenţiere. 

În cursul anului 2017 am obţinut licenţa de funcţionare pentru un număr de 8 

servicii sociale din structură şi/sau subordine (Serviciul de zi şi Serviciul 

rezidenţial din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Deficienţe 

Neuropsihiatrice Sighişoara, Casa de Tip Familial Reghin Iernuţeni, Casa de Tip 

Familial Petelea din cadrul Complexului de case de tip familial Reghin, Petelea, 

Centrul Rezidenţial pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice Casa Primăverii 

185, Centrul Rezidenţial pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice Casa 

Lăcrămioarei 417 din cadrul Centrelor Rezidenţiale pentru Copii cu Deficienţe 

Neuropsihiatrice Tg. Mureş, Ceuaşu de Cîmpie, Centrul de tranzit ADA şi Centrul 

de tranzit ADI), astfel la sfârşitul anului 2017 direcţia furnizează 19 servicii cu 

licenţă de funcţionare. În cursul anului am transmis la Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale solicitări de licenţiere şi documentaţia aferentă pentru 8 (opt) servicii 

sociale (a doua şi a treia oară, în urma retragerii licenţei de funcţionare provizorie 

şi/sau excluderii din procesul de evaluare). Am obţinut 8 (opt) licenţe de 

funcţionare provizorii (Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Reghin, Centrul de 
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Îngrijire şi Asistenţă Sighişoara, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Lunca 

Mureşului, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă -, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională – şi Locuinţa 

Protejată Căpuşu de Câmpie). 

Având în vedere faptul că, un număr de 33 de servicii sociale rezidenţiale pentru 

copii/ - cu deficienţe din subordine au fost excluse din procedura de evaluare (13), 

respectiv au primit decizii de respingere acordare licenţă de funcţionare (20) pe 

motiv că nu deţin avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi protecţie 

civilă pentru construcţiile în care se desfăşoară servicii sociale conform 

prevederilor H.G. nr.571/2016, potrivit căreia „Categoriile de construcţii şi 

amenajări care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu” sunt 

şi „II. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de: lit. e – 

învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/ adăpostire a copiilor preşcolari, 

elevi, studenţi, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsiţi de adăpost cu 

aria desfăşurată mai mare sau egală cu 150 mp”, în cursul anului 2017 au fost 

iniţiate demersurile necesare în vederea obţinerii avizului de securitate la incendiu 

pentru locaţiile vizate şi în cursul anului 2018 urmează să solicităm din nou 

licenţierea serviciior în cauză. 

Pe parcursul anului 2017 s-au organizat şi desfăşurat un număr de 28 concursuri, în 

vederea ocupării unor posturi vacante/ temporar vacante corespunzătoare 

funcţiilor contractuale şi funcţiilor publice, astfel din 110 posturi contractuale, 

scoase la concurs, s-au ocupat un număr de 70, iar din cele 31 funcții publice de 

execuție, scoase la concurs, s-a reușit ocuparea a unui număr de 23. Prin aceste 

demersuri s-a reuşit temperarea lipsei acute de personal la nivelul aparatului 

propriu, mai ales la Serviciul investiţii, achiziţii publice (0 personal în perioada 

ianuarie – aprilie 2017), dar şi în cadrul celorlalte servicii de specialitate. S-au 

întocmit un număr de 76 de contracte individuale de muncă și 20 de dispoziții 

privind numirea în funcție publică de conducere și execuție; 

S-au pus în aplicare Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr.66/27.04.2017 pentru 

modificarea și completarea HCJM nr.127/25.08.2016 privind aprobarea Structurii 

organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentelor de organizare și 

funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor sociale 

furnizate de DGASPC Mureș și nr.118/27.07.2017 privind stabilirea unor măsuri de 

punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice la nivelul unor servicii publice din 

subordinea Consiliului Județean Mureș. Cu această ocazie au fost întocmite 

dispoziții individuale pentru fiecare salariat, conform anexei la hotărârea mai sus 

menționată. 

Realizări: 

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, linia telefonică gratuită „TELEFONUL 

COPILULUI - 0800800883”, unde pot fi sesizate orice situaţii de violenţă, abuz şi 
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exploatare a copilului, poate fi accesată permanent pe parcursul celor 24 de ore, 

inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. 

Din luna februarie, DGASPC Mureş a relansat Campania de promovare şi recrutare 

pentru profesia de Asistent Maternal Profesionist “Si tu poţi fi părinte de 

profesie”. 

În luna martie am primit la sediul DGASPC Mureş şi la Serviciul de Intervenţie în 

Regim de Urgenţă Tg. Mureş vizita unei delegaţii din partea DGASPC Cluj. 

Specialiştii din Cluj au participat la acest schimb de experienţă în vederea 

dezvoltării la nivel judeţului lor Serviciul Telefonul Copilului pe modelul din judeţul 

Mureş. 

Toate serviciile sociale cu cazare din structura şi subordinea DGASPC Mureş au 

marcat festiv evenimentele şi sărbătorile religioase din această perioadă, precum şi 

zilele de naştere a beneficiarilor, respectiv au participat la diferite activităţi de 

socializare, recreere şi concursuri locale şi naţionale. 

În perioada 15 - 20 mai 2017 o delegaţie al DGASPC Mureş a participat la o sesiune 

de lucru al Organizaţiei „Social Sans Frontieres ” (SSF) la Strasbourg, Franţa alături 

de delegaţii din Ungaria, Italia şi Franţa. Tema sesiunii a fost „Participarea 

subiectului în acţiunea medico-socială – «Tot ce faci, faci pentru mine, dacă îl faci 

fără mine, atunci îl faci contra mea»”, unde doamna Deak Elida Maria – director 

general adjunct a prezentat o lucrare intitulată „Dezvoltarea capacităţii personale 

de acţiune a educatorilor din serviciile rezidenţiale cu copii – case de tip familial în 

judeţul Mureş” şi domnul Baghiu Ovidiu Tănasie – şef serviciu Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş a prezentat lucrarea intitulată 

„Încurajarea şi promovarea unui stil de viaţă independent şi activ a persoanelor cu 

dizabilităţi instituţionalizate în centrele rezidneţiale din judeţul Mureş”. Adunarea 

Generală al Asociaţiei a ales pe doamna Deak Elida Maria ca vicepreşedinte în 

cadrul Organizaţiei SSF. 

În data de 17 mai şi 8 iunie, în colaborare cu Institutul Est European al Reproducerii 

am primit vizita de lucru a 2 (două) delegaţii formate din specialişti din cadrul 

Ministerului pentru Politici Sociale, Ministerului Afacerilor Interne, Poliţiei 

Naţionale, precum şi reprezentanţi ai Autorităţilor Publice din regiunile Kharkov, 

Krivoi Rog, Zaporoje, Luhansk şi Donetsk din Ucraina, scopul fiind schimbul de 

experienţă şi dezvoltarea capacităţii autorităţilor şi instituţiilor din Ucraina pentru 

a iniţia şi dezvolta programe în domeniul răspunsului multisectorial la violenţă 

bazată pe diferenţa de gen. Delegaţiile au manifestat un interes deosebit pentru 

organizarea şi dezvoltarea reţelei de asistenţă maternală profesionistă din judeţ, 

idee ce doresc şi ei să o implementeze în cadrul serviciilor sociale din Ucraina 

În cadrul proiectului educațional ”Azi nu fumez”, defășurat în parteneriat cu 

Asociația Eldad, copiii instituționalizați din cadrul sistemului de asistență maternală 

profesionistă au participat la activități de educație medicală privind efectele reale 

ale expunerii la fumat, atât în mod activ cât și în mod pasiv. Deși s-a pornit de la 
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ideea că numărul de adolescenți fumători va fi mare, fiind o categorie 

defavorizată, rezultatele au dovedit contrariul. Potrivit organizatorilor valorile 

bune înregistrate de copiii instituționalizați sunt ”cel mai probabil explicate de o 

bună supraveghere și educație a acestora în sistemul AMP”. La data de 31 mai, a 

avut loc la Casa Tineretului într-un climat festiv evenimentul de închidere al 

proiectului. 

În data de 9 iunie 2017 a avut loc Ziua Copilului Adoptat, eveniment care s-a 

desfăşurat în Parcul Municipal Târgu Mureş şi au participat un număr de 70 de copii 

însoţiţi de părinţi şi rude. 

Prin revista direcţiei, în perioada raportată au fost organizate diferite concursuri 

adresate beneficiarilor sistemului de protecţie a copilului, participanţii fiind 

motivaţi cu diplome, iar câştigătorii au fost răsplătiţi cu premii. 

Având în vedere nevoia de colaborare, respectiv necesitatea unor proceduri 

comune şi unitare de lucru în domeniul prevenirii separării copilului de familie, 

reducerea riscului de excluziune socială a acestora, precum şi identificarea unor 

acţiuni concrete de viitor care să îmbunătăţească activitatea asistenţilor sociali din 

judeţul Mureş care să reducă timpul de intervenţie şi soluţionare a cazurilor 

sociale, personalul specializat din cadrul Primăriilor - asistenţi sociali sau persoane 

cu atribuţii de asistenţă socială, au participat, în cursul lunii aprilie şi octombrie 

2017, la sesiunile de lucru ce au avut loc la sediul DGASPC Mureş, având 

următoarea tematică: 

o Metodologia de lucru în situaţiile de încadrare în grad de handicap ca 

urmare a modificărilor legislative  

o Admiterea persoanelor adulte cu handicap şi a persoanelor vârstnice 

în serviciile rezidenţiale ale DGASPC ca urmare a modificărilor 

legislative 

o Metodologia de intervenţie în situaţii de risc asupra copilului, rolul şi 

importanţa serviciilor de zi şi a Consiliilor Comunitare Consultative în 

prevenirea separării copilului de părinţi de la nivelul Consiliilor 

Locale şi consecinţele separării copilului de familie 

o Metodologia de reevaluare a măsurii de protecţie de tip familial – 

plasament la rude/ alte familii de către SPAS-uri 

o Consideraţii privind colaborarea interinstituţională dintre SIRU şi 

SPAS 

o Evaluarea socială pentru încadrarea în grad de handicap. Asistentul 

Personal Profesionist 

o Prezentarea atribuţiilor, organigrama DGASPC Mureş şi a serviciilor 

direcţiei, a persoanelor responsabile cu coordonarea activităţii 

acestora 
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o Speţe, exemple practice întâmpinate în desfăşurarea activităţilor 

specifice de asistenţă socială 

În data de 14 septembrie 2017, a fost organizată ceremonia de aniversare a 20 ani 

de la infiintarea Direcţiei de Protecţie a Copilului Mureş, eveniment ce a avut loc la 

Casa de Cultură Mihai Eminescu, str. Nicolae Grigorescu, nr.17-19. 

În perioada 26.09 – 12.10.2017 la nivelul direcţiei s-a organizat cursul de 

perfecţionare „Educatori specializaţi”, având în tematică titluri ca: metode de 

lucru cu copiii în unităţi rezidenţiale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă, participarea copilului în comunitate – comunitatea şi integrarea 

socială a copilului, managementul conflictelor în serviciile oferite copiilor, 

controlul comportamentului, menţinerea integrităţii şi siguranţei copiilor în centre. 

Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării 

copilului (EIL), înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.92/16.07.2015 în vederea implementării la nivel judeţean a Metodologiei cadru 

privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile 

de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de 

intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi 

în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de 

persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe 

teritoriul altor state aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.49/2011, în cursul 

anului s-a întrunit de 4 ori (februarie, aprilie, iulie şi octombrie), ocazii cu care au 

avut loc următoarele prezentări, dezbateri de importanţă majoră: 

• Prezentarea cauzisticii privind copiii exploataţi prin muncă şi 

demersurile legale ce pot fi intreprinse de către Direcţia Poliţia Locală Tg. Mureş, 

respectiv Instituţia Teritorială de Muncă Mureş şi DGASPC Mureş. 

• Analizarea situaţiilor apărute în judeţul Mureş referitoare la cazurile 

de copii victime a jocurilor electronice din mediul online şi dezbateri pe tema 

posibilităţilor elaborării unor măsuri de prevenire a riscurilor asociate al acestui 

fenomen. 

• Prezentarea raportului naţional al Ministerului Muncii şi Justiţiei 

Sociale privind activitatea EIL, impactul mesajului elaborat de EIL Mureş pentru 

părinţii sociali din cadrul serviciilor rezidenţiale şi serviciul de asistenţă maternală 

profesionistă privind jocurile online. 

• Informare privind participarea DGASPC Mureş în cadrul grupului de 

lucru constituit la nivelul Instituţiei Prefectului Mureş pentru reducerea 

fenomenului cerşitului. 

• Propuneri pentru organizarea Campaniei „16 zile de activism 

împotriva violenţei” 

La iniţiativa Echipei intersectoriale locale pentru prevenire a violenţei în familie şi 

a Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea, combaterea violenţei şi 

exploatării copilului a fost lansată Campania „16 zile de luptă împotriva violenţei 

25 noiembrie - 10 decembrie 2017” la care au aderat toate instituţiile partenere, 

cu precădere, grupul de iniţiativă constituit din: Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, 
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Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - filiala Mureş, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Mureş, Centrul Judeţean de Resurse în Asistenţă Educaţională 

Mureş, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mureş, Centrul de zi 

Rozmarin, Institutul Est-European de Sănătate a Reproducerii şi Organizaţia Salvaţi 

Copiii - filiala Mureş. Fiecare dintre instituţiile implicate a desfăşurat activităţi 

specifice tematicii campaniei cu scopul de a preveni şi combate orice tip de act de 

violenţă asupra persoanelor vulnerabile (femei, copii, persoane cu dizabilităţi, 

persoane singure şi persoane vârstnice). Aproximativ 80% din totalul activităţilor 

implementate s-au adresat copiilor aflaţi în grădiniţe, şcoli, licee, centre şcolare 

de educaţie incluzivă, respectiv copiilor aflaţi cu măsură de protecţie în diferite 

servicii sociale din judeţul Mureş şi au constat în informări, dezbateri, jocuri de 

rol, ateliere de creaţie, concursuri tematice, desene, realizarea de postere şi 

colaje şi confecţionarea de ecusoane reprezentând simbolul campaniei „Nasturele 

Anti-Violenţă”, toate acestea cu scopul conştientizării consecinţelor negative ale 

fenomenului violenţei de orice fel şi pe cale de consecinţă, a reducerii acestui 

flagel, din păcate prezent în societata noastră. În cadrul derulării campaniei, am 

acordat o atenţie deosebită şi părinţilor, pentru aceştia cu ocazia sesiunilor de 

informare care li s-au adresat şi lor, alături de copii, s-au organizat mese rotunde, 

respectiv deja tradiţionalele activităţi de socializare denumite „Ceaiurile Anti-

Violenţă. Aceste activităţi nu ar fi putut fi posibile fără implicarea specialiştilor din 

cadrul instituţiilor partenere care au organizat printre altele lecţii deschise la 

licee, ateliere de lucru, exemple de bune practici, proiecte tematice. Am fost 

prezenţi şi în mediul online unde au fost postate sub titlul sugestiv „Galeria 

Nasturilor” imagini cu simbolul campaniei şi cu activităţile derulate pe paginile de 

socializare media: „Muresenilor Siguranţa”, „Centrul Anti-Drog Mureş”, dar şi site-

ul www.cjraems.ro. În urma centralizării tuturor activităţilor derulate în perioada 

campaniei am înregistrat un număr de 4.666 participanţi, dintre care 3.694 copii, 

682 de părinţi şi 290 de specialişti. 

Prin convenţii de colaborare cu diverşi furnizori privaţi de servicii sociale, am 

urmărit diversificarea paletei de servicii şi activităţi oferite beneficiarilor noştri, 

respectiv specialiştilor care se ocupă direct cu ei, astfel:  

- Asociaţia LINDENFELD – filiala Mureş, prin voluntarii inimoşi au 

implementat programul educaţional Ajungem Mari prin derularea de activităţi 

educative şi socio-recreative pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie socială. 

- Fundaţia LOC, a organizat tabere de zi în perioada 26.06. - 04.08.2017 

pentru copiii şi tinerii aflaţi în plasament în cadrul: Serviciului de Coordonare şi 

Administrare a CTF, Complexul de CTF Sîncraiu de Mureş, Sîntana de Mureş, 

Complexul de CTF Reghin, Petelea, pe grupe de vârstă, conform unui program 

prestabilit. 

- Asociaţia Centrelor pentru Copii Abandonaţi a sponsorizat serviciile 

rezidenţiale pentru copii din subordinea DGASPC Mureş, atât prin donarea de 

bunuri şi servicii cât şi prin sprijinirea materială a educaţiei permanente a 

personalului centrelor. A asigurat, sprijinit şi implementat servicii de voluntariat în 

cadrul DGASPC Ms, prin voluntarii asociaţiei. 

http://www.cjraems.ro/
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- Asociaţia VEŞTI BUNE pt OMV a organizat: o excursie în localitatea Lunca 

Bradului, sat Sălard, str. Principală, nr.22C, jud. Mureş, utilizând facilităţile oferite 

de Satul de vacanţă Integro, în perioada 31.03. - 02.04.2017, pentru un efectiv de 

37 copii şi 2 însoţitori din CTF Sîncraiu de Mureş, Sîntana de Mureş, respectiv o 

tabără de vară în loc. Galaţii Bistriţei, jud. Bistriţa Năsăud, în perioada 01 - 

06.08.2017, pentru un număr de 40 de copii şi 4 însoţitori din CTF Bălăuşeri, Zau de 

Câmpie, Sărmaş. 

- Fundaţia BUCKNER a organizat o excursie la munte cu scop de recreere şi 

dezvoltare personală în perioada 24 - 27.11.2017 la Tabăra Creştină Harghita din 

Vlăhiţa, jud. Harghita, pentru 30 de copii şi tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 

ani, provenind din Serviciul AMP (10 copii + 2 însoţitori), Complex CTF Reghin, 

Petelea, Complex CTF Sîncraiu de Mureş, Sîntana de Mureş, Serviciul de Coordonare 

şi Administrare CTF (7 copii + 1 însoţitor - CTF Bălăuşeri) din cadrul DGASPC Mureş 

- Asociaţia AIESEC Târgu Mureş a implementat proiectului "Discover" prin 

iniţierea şi derularea unor programe privind educaţia non-formală la nivelul 

judeţului Mureş. Scopul proiectului a fost conectarea cu restul lumii şi participarea 

la experienţe de învăţare a copiilor din centrele de plasament prin sesiuni şi 

activităţi de dezvoltare personală şi cunoaştere a lumii înconjurătoare, acestea 

având loc într-un context intercultural, fiind susţinute de studenţi voluntari 

internaţionali cu ajutorul personalului instituţiilor şi al membrilor echipei de 

organizare în conformitate cu agenda activităţilor. 

- Asociaţia ASINED&NAIART Tg. Mureş a derulat proiectul judeţean pentru 

tineret CARAVANA MUREŞANĂ CULT-(R)URAL în perioada 20.09 – 30.11.2017. 

- Asociaţia TALITA a continuat proiectul lansat de către Asociaţia F.R.E.E. 

din Bucureşti în cursul anului 2016 de prevenire a traficului de persoane "3D- 

DECIZIILE DETERMINĂ DESTINUL" 

- Organizaţia "SALVAŢI COPIII" filiala Mureş a derulat programul: Centrul de 

Consiliere pentru Părinţi, care şi-a propus să îmbunătăţească calitatea îngrijirii 

pentru copiii aflaţi în situaţii de risc şi părinţii lor, prin dezvoltarea şi promovarea 

unor servicii care oferă asistenţă pentru beneficiarii direcţi (părinţi şi copiii lor) şi 

consultanţă de specialitate şi supervizare pentru profesioniştii din domeniul 

sănătăţii, educaţiei şi protecţiei sociale   servicii specializate de intervenţie pentru 

copiii victime ale violenţei şi familiile acestora prin sprijinirea copiilor, victime ale 

abuzului, neglijării, exploatării şi traficului, în vederea diminuării impactului 

psihologic al traumei. 

- Asociaţia Centrul Multimedia Teatru 74 a desfăşurat activităţi în cadrul 

proiectului "Acasă la Teatru", axat pe dezvoltarea personală şi învăţare informală 

prin mijloace specifice artei teatrale, cu accent pe integrarea socială a unui nr. de 

12 copii/tineri aflaţi cu măsură de protecţie specială la Serviciul AMP şi Complexul 

de Case de Tip Familial Sîncraiu de Mureş. 

- Asociaţia Valea Izvoarelor a derulat proiectul "Un bunic pentru fiecare 

copil abandonat" prin aducerea împreună două dintre categoriile cele mai 
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vulnerabile de beneficiari ai serviciilor sociale - copii abandonaţi şi vârstnici - să 

acopere un gol emoţional determinat de lipsa familiei. 

- Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie – ASEF din Bucureşti a 

realizat proiecte educaţionale pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru personalul 

din unităţile de ocrotire prin organizarea de activităţi extraşcolare din domeniul 

sănătăţii, dezvoltării personale, prevenirii comportamentelor negative. 

- Asociaţia LUMINA a continuat  implementarea proiectului "Îngrijiri 

paleative - măsuri integrate pentru incluziune socială", finanţat prin Programul 

RO10 "Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru 

reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale", finanţat prin 

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 

2009-2014), pentru adoptarea Metodologiei privind furnizarea de servicii din sfera 

îngrijirilor paleative către copii şi tineri, din grupuri vulnerabile. 

- Asociaţia Caritabilă "MARIA-GABRIEL" din Cluj Napoca, ne-a sprijinit în 

integrarea socială a tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului, 

respectând criteriile de selecţie şi procedurile celor două instituţii în cadrul 

Centrului rezidenţial "MARIA-GABRIEL" 

- Am continuat colaborarea cu Asociaţia NOI ORIZONTURI-FAMILIA din 

Bucureşti în vederea desfăşurării proiectului prin care asociaţia suportă cheltuielile 

consultaţiilor oftalmologice, a tratamentelor medicale şi intervenţiilor chirurgicale 

atunci când e cazul, în scopul corectării deficienţelor de vedere, respectiv 

strabism, având ca beneficiari atât copii din sistemul de protecţie al DGASPC 

Mureş, cât şi cei din comunitate cu o situaţie defavorizată social. 

În ceea ce priveşte parteneriatele în derulare cu diferite instituţii publice, prin 

acestea am urmărit: 

Realizarea de proiecte educaţionale "Schimb de experienţă educaţional cultural: 

Educaţie prin cultură - Prieteni fără frontieră", "Ateliere de creaţie de Sf. Nicolae 

cu specific interetnic" - expoziţie - concurs cu donaţii în scop caritabil cu 

inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş. 

Informarea DGASPC Mureş cu privire la intreruperea procedurii de hemodializă, 

scoaterea din evidenţa Centrului de Dializă şi efectuarea transplantului renal a 

beneficiarilor persoane cu handicap, aflaţi în evidenţa DGASPC Mureş, care 

necesită tratamente de dializă la Centrul de Dializă AVITUM Sîngeorgiu de Mureş 

sau la Centrul de Dializă AVITUM Sighişoara. 

Reducerea cererii de droguri la nivel local, prin realizarea de proiecte de prevenire 

a consumului de droguri sau prin dezvoltarea de servicii adresate consumatorilor de 

droguri - în temeiul HG nr.461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale Antidrog şi a prevederilor Strategiei Naţionale Antidrog cu Centrul 

Regional de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Mureş şi realizarea Campaniei 

privind informarea copiilor şi implementarea activităţilor de prevenire a 

consumului de droguri în cadrul proiectului local "Familia substitutivă antidrog" în 

cadrul SIRU, Serviciul de Coordonare şi Administrare Case de Tip Familial şi la 

Complexul de Case de Tip Familial Sîncraiu de Mureş, Sîntana de Mureş. 
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Optimizarea procedurii privitoare la copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau 

părăsiţi în unităţi medicale potrivit HG nr.1103 din 10.12.2014, pentru aprobarea 

metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administrative 

publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia 

în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi 

sanitare cu Spitalul Municipal Sighişoara, Spitalul Municipal "Dr. Eugen Nicoară" 

Reghin, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş, 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, Spitalul Orăşenesc Luduş "Dr. 

Valer Russu". 

Sprijinirea şi promovarea programelor de formare profesională continuă în 

domeniul medico-social în cadrul proiectului "PRO-SĂNĂTATE - Creşterea accesului 

angajaţilor din sistemul medico-social din România la programele de formare 

profesională continuă", proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 

2007-2013, "Investeşte în oameni" Axa prioritară nr.2 "Corelarea învăţării pe tot 

parcursul vieţii cu piaţa muncii"", Domeniul major de intervenţie 2.3 "Acces şi 

participare la formare profesională continuă" - Vizează angajaţi necalificaţi (18 - 64 

ani) sau cu un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social, ce doresc să 

urmeze programe de formare continuă: Nivel 1 de calificare: îngrijitor copii, 

Babby-sitter, îngrijitor bătrâni la domiciliu, brancardier; Nivel 2 de 

calificare:infirmieră, îngrijitor bolnavi la domiciliu, mediator sanitar, operator 

introducere, validare şi prelucrare date prin Societatea Naţională de Cruce Roşie 

din România - furnizor de formare profesională. 

Furnizarea de date cu privire la: asiguraţii din categoriile copiilor încadraţi sau daţi 

în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat şi 

persoanele instituţionalizate în centre de îngrijire şi asistenţă care nu au medic 

încadrat; asiguraţii adulţi şi copii încadraţi în grad de handicap de către DGASPC, 

către casele de asigurări de sănătate în scopul exercitării atribuţiilor legale ale 

acestora. 

Realizarea în comun de activităţi în cadrul proiectului "Asigurarea mobilităţii 

pentru persoane cu dizabilităţi în România şi Europa", ai cărui obiectiv general este 

facilitarea mobilităţii transnaţionale prin intermediul emiterii Cardului European 

pentru Dizabilitate pentru românii cu dizabilităţi şi recunoaşterea beneficiilor din 

România pentru persoanele cu dizabilităţi din alte ţări membre UE, în baza 

Convenţiei pentru eliberarea CARDULUI EUROPEAN pentru DIZABILITATE încheiate 

între Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Consiliul Judeţean 

Mureş şi DGASPC Mureş. 

Stabilirea unui cadru metodologic comun pentru autorităţile responsabile cu 

protecţia copilului şi a familiei împotriva violenţei, respectiv pentru membrii 

echipei intersectoriale în vederea respectării prevederilor HG. 49/2011 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă 

multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă 

în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională 

privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii 

victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale 
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altor forme de violenţă pe teritoriul altor state printr-o convenţie de parteneriat 

între DGASPC Mureş, IPJ Mureş, IJJ Mureş, DSP Mureş, IŞJ Mureş, ITM Mureş, ANITP-

Centrul Regional Tg. Mureş, IML Tg. Mureş, IEESR, Organizaţia Salvaţi Copiii, 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş - UPU - SMURD Tg Mureş, CJRAE 

Mureş, Brigada de combatere a criminalităţii organizate Tg. Mureş. 

Desfăşurarea de programe şi de acţiuni comune care să contribuie la facilitarea 

reintegrării sociale a copiilor şi tinerilor care au executat măsura educativă a 

internării într-un centru educativ în colaborare cu Centrul Educativ Buziaş din 

cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

Asigurarea cadrului conceptual şi operaţional unitar pentru evaluarea şi intervenţia 

integrată în vederea asigurării dreptului la educaţie, a egalizării şanselor pentru 

copii cu dizabilităţi, şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea 

abilitării şi reabilitării lor, incluzând colaborarea interinstituţională şi 

managementul de caz între Consiliul Judeţean Mureş, DGASPC Mureş, Direcţia de 

Sănătate Publică Mureş, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mureş prin Centrul 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 

Furnizarea de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, de către 

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin Biroul 

Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Mureş 

(BJABDEP), către DGASPC Mureş din subordinea CJM, în scopul exercitării 

atribuţiilor legale ale acesteia prin identificarea în mod unitar a persoanelor 

înregistrate în evidenţa proprie în baza unui protocol de colaborare cu Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD). 

Colaborarea instituţională activă cu Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Tg. 

Mureş, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor referitoare la respectarea 

drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice, în special în ceea ce priveşte 

promovarea şi protecţia drepturilor persoanelor în domeniul asistenţei şi protecţiei 

sociale, în raporturile acestora cu autorităţile publice, prin mijlocirea transmiterii 

de date şi informaţii, precum şi soluţionarea cât mai eficientă a cazurilor de 

încălcare a legislaţiei în domeniu, primordial fiind interesul superior al copilului şi 

al celorlalte categorii de persoane, beneficiare ale sistemului de asistenţă şi 

protecţie socială. 

 

În concluzie, anul 2017 a fost bogat în evenimente atât pentru beneficiarii noştri 

direcţi, cât şi aparţinătorilor acestora, dar şi nouă, celor care răspundem de 

bunăstarea lor. 

 

Prezentul raport cuprinde sinteza activităţilor/ proiectelor/ programelor derulate 

la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în 

cadrul unităţilor din structură şi la nivelul entităţilor din subordine, precum şi 

rezultatele obţinute. 
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Misiunea noastră: 

Noi suntem aproape de comunitate, de nevoile reale cu care se confruntă 

aceasta. Suntem chemaţi să sensibilizăm, să umplem lipsurile concrete din 

viaţa cotidiană a persoanelor singure, vârstnice, cu dizabilităţi şi a copiilor 

lipsiţi de ocrotirea părintească. 

Suntem convinşi că prin iniţiativă, dorinţă, muncă, perseverenţă, prin îmbinarea 

eforturilor şi a mecanismelor de sprijinire, am reuşit să fim aproape de cei lipsiţi 

de mângâiere. 

Ştim că toţi copiii se nasc nevinovaţi şi buni, că fiecare copil este deja unic şi 

special şi vine pe lume cu destinul propriu. Este un sâmbure, dar care nu produce 

roade, fără a i se hrăni procesul de creştere natural şi unic. Nu suntem chemaţi, 

sub nici o formă, să-i transformăm în ceea ce noi credem că ar trebui să devină, 

dar avem responsabilitatea de a-i sprijini cu înţelepciune prin acele căi, care le 

scot în evidenţă însuşirile. 

Societatea şi modul în care aceasta influenţează copiii, cu toate neajunsurile sale 

de tip socio-economic: sărăcie, alcoolism, violenţă domestică, sarcini nedorite, 

lipsa locurilor de muncă sau a unui adăpost etc., este o componentă pregnantă în 

educaţia copiilor, la care există soluţii legiferate, dar în cea mai mare parte ele îşi 

găsesc rezolvarea în familie, prin rolul părinţilor. Însă celor cărora le lipseşte însăşi 

familia, nu putem permite a-i neglija în a le asigura un mediu adecvat dezvoltării. 

Deja ei au suferit un abandon. Simţim durerea lor şi suntem îndreptaţi să acţionăm 

astfel încât nevoile acestora să fie acoperite. 

Copiii au nevoie de îngrijire atentă, de o alimentaţie corectă ca să crească mari şi 

sănătoşi, dar au nevoie zilnic de armonie, de stimulare a capacităţilor, de dragoste 

şi ataşament ca să poată vedea lumea în toate culorile ei. Au nevoie de o casă, de 

părinţi inimoşi. Fiecare copil are nevoie de o familie, de o lume în care visele se 

împletesc cu realitatea pentru ca lucrurile în care cred din inimă să devină 

posibile! 

Copiii care încă trăiesc în instituţii nu pot face faţă experienţelor de viaţă, se simt 

depăşiţi pentru că nu percep o suficientă siguranţă. La asta se adaugă un sentiment 

de frică constantă, care îi copleşeşte. Toate acestea pot duce la instabilitate 

emoţională, o slabă capacitate de a-şi controla sentimentele şi o capacitate 

scăzută de a înţelege lumea înconjurătoare. Copiii se retrag într-o lume interioară 

exclusivă, în care îşi dezvoltă propriile modalităţi de a înţelege lucrurile şi 

persoanele, care riscă să fie percepute ca duşmani datorită rupturii de propria lor 

familie. Confruntarea dintre mediul în care trăiesc şi problemele de viaţă este 

extrem de dură şi istovitoare. Apar probleme în a înfrunta provocările vieţii, pentru 

că preocuparea lor principală este de a încerca să supravieţuiască la nivel 

emoţional. Sunt distraşi de această interminabilă căutare a siguranţei şi 

sentimentului de apartenenţă. 

O societate care elimină o parte din membrii săi este o societate săracă. Toate 

fiinţele umane sunt libere şi egale, ca demnitate şi drepturi. 
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Întreaga omenire a parcurs un drum foarte lung de la ideea îngrijirii persoanelor cu 

dizabilităţi de către familie la o abordare care încearcă să dea acestora 

posibilitatea de a-şi controla propria viaţă. Abordările mai vechi, întemeiate în 

mare măsură pe mila şi pe percepţia persoanelor cu dizabilităţi ca fiind 

neajutorate, sunt în prezent considerate inacceptabile. 

Persoanele cu dizabilităţi doresc şanse egale şi acces la toate resursele respectiv: 

educaţie incluzivă, tehnologii noi, servicii medicale şi sociale, sport şi activităţi 

recreative, bunuri de consum etc. De multe ori, societăţile, prin modul în care sunt 

organizate, determină excluderea persoanelor cu handicap de la viaţa socială. 

Discriminarea cu care aceste persoane se confruntă se bazează uneori pe 

prejudecăţi dar deseori este cauzată de faptul că sunt aproape complet uitate şi 

ignorate, ceea ce duce la apariţia şi întărirea barierelor de mediu şi de atitudine 

care le împiedică să facă parte din societate. 

Pentru a realiza egalitate pentru persoanele cu dizabilităţi, dreptul la non-

discriminare trebuie suplimentat cu dreptul de a beneficia de măsuri menite să le 

asigure independenţa, integrarea şi participarea la viaţa comunităţii. Realizarea 

adaptărilor mediului fizic, informării şi comunicării la nevoile persoanelor cu 

handicap constituie una dintre cele mai importante măsuri. 

Accesul persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional 

este stipulat de lege şi este o parte componentă a conceptului "Acces pentru toţi". 

Promovarea şi implementarea acestuia este măsura noastră specifică prin care 

încercăm din răsputeri să împiedicăm crearea de noi bariere şi apariţia unor noi 

surse de discriminare, astfel ca incluziunea persoanelor cu handicap să devină, 

într-adevăr, reală. Conceptul "Acces pentru toţi" se bazează pe principiul 

participării şi integrării depline în societate nu numai a persoanelor cu handicap ci 

şi a persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu limitări de mobilitate, precum şi pe 

perspectiva creării unui mediu prietenos şi civilizat. 

De aceea, specialiştii DGASPC Mureş au încercat să fie aproape de toţi copiii şi 

adulţii aflaţi la nevoie oferindu-le sprijinul în funcţie de necesităţile fiecăruia. 
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Capitolul I. 

PROGRAME  ŞI  ACTIVITĂŢI  DERULATE  ÎN  VEDEREA 

PROTECŢIEI  ŞI  PROMOVĂRII  DREPTURILOR  COPILULUI 

 

 

I.1. Situaţia  copiilor  părăsiţi  în  unităţi  medicale 

 

Unităţile sanitare din judeţ, în cursul anului 2017, au sesizat un număr de 53 

cazuri de copii părăsiţi în unităţi medicale, iar cu cele 8 cazuri active rămase în 

lucru din anul 2016, DGASPC Mureş pe parcursul anului avea în evidenţă 61 cazuri 

de copii părăsiţi în unităţi medicale. 
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Situaţia comparativă a copiilor părăsiţi  în spitale 

 

Din situaţia comparativă pe perioada 2005 – 2017, la nivelul judeţului nostru se 

observă o scădere remarcabilă până în anul 2011 (cu 33%) a numărului de copii 

abandonaţi în spitale faţă de anul 2005 – momentul intrării în vigoare a Legii 

nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, unde s-au 

reglementat termenele de sesizare a cazurilor către DGASPC de către unităţile 

medicale şi al Ordinului nr.276/2005, privind coordonarea activităţilor de 

prevenire a abandonului în unităţile sanitare care au în structură secţii de nou 

născuţi şi/sau de pediatrie, unde sunt prevăzute sarcinile specifice pentru 

persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din unităţile sanitare. 

 

În perioada 2012 – 2015 s-a înregistrat o tendinţă de creştere a numărului de copii 

abandonaţi în unităţi medicale, în cursul anului 2016 însă o scădere bruscă cu 39 

cazuri faţă de anii precedenţi, însă în 2017 creşte din nou numărul copiilor 

abandonaţi în spitale. 
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Categorii de unităţi medicale în care au fost părăsiţi cei 46 copii

1, 2%
1, 2%

2, 3%

5, 8%

30, 49%

22, 36%

Clinici de pediatrii: 30 copii

Clinici de obstetrică-ginecologie şi maternităţi: 22 copii

Clinici neonatologie-prematuri: 5 copii

Clinica NPI: 1 copil

Clinica chirurgie infantilă: 1 copil

Clinica chirurgie pediatrică: 2 copii

 

 

Din totalul de 61 de cazuri de copii părăsiţi în unităţi medicale aflate în evidenţa 

DGASPC Mureş pe parcursul anului 2017, cele 8 cazuri active de la sfârşitul anului 

2016 au provenit din: 

- Clinici de pediatrie:     6 cazuri, 

- Clinici de obstetrică-ginecologie:   2 cazuri 

Total:       8 cazuri 

 

Modul de soluţionare a celor 8 cazuri rămase active din anul precedent se prezintă 

în felul următor: 

✓ externare la domiciliul familiei:     2 cazuri; 

✓ plasament la Asistent Maternal Profesionist:   5 cazuri; 

✓ plasament la Centrele Rezidenţiale pentru Copii cu Deficienţe 

Neuropsihiatrice Tg. Mureş, Ceuaşu de Cîmpie:   1 caz; 

 

Cele 53 de cazuri sesizate pe parcursul anului 2017, au următoarele caracteristici: 

În funcţie de mediul de provenienţă, au fost înregistrate 33 cazuri din mediul rural 

şi 20 cazuri din mediul urban. 
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Mediul de provenienţă

20, 38%
33, 62%

rural: 33 copii

urban: 20 copii

 

 

Localităţile de provenienţă ai copiilor părăsiţi în unităţi sanitare în cursul anului 

2016, sunt următoarele: 

 

Mediul URBAN Mediul RURAL 

Nr. 
crt. 

Localitatea 
Nr. 

cazuri 
Nr. 
crt. 

Localitatea 
Nr. 

cazuri 

1. Tîrgu Mureş 6 1. Daneş 4 

2. Târnăveni 4 2. Albeşti 3 

3. Iernut 4 3. Apold 3 

4. Reghin 3 4. Pănet 2 

5. Luduş 2 5. Acăţari 1 

6. Sighişoara 1 6. Adămuş 1 

7. Alt judeţ – Sebeş (Ab) 1 7. Aluniş 1 

TOTAL 21 8. Acăţari 1 

 

9. Chibed 1 

10. Coroisânmărtin 1 

11. Cuci 1 

12. Eremitu 1 

13. Gheorghe Doja 1 

14. Ghindari 1 

15. Livezeni 1 

16. Mica 1 

17. Miheşu de Cîmpie 1 

18. Neaua 1 

19. Sânger 1 

20. Sînpaul 1 

21. Sîntana de Mureş 1 

22. Şăulia 1 

23. Tăureni 1 

24. Viişoara 1 

25. Zau de Cîmpie 1 

TOTAL 32 
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Pentru respectarea dreptului la identitate al copilului, legea instituie anumite 

obligaţii în sarcina instituţiilor implicate în realizarea demersurilor legale pentru 

copilul părăsit de mamă în secţiile de maternitate. 

Astfel, pentru 9 copii părinţii nu s-au interesat de aspectul întocmirii certificatului 

de naştere, drept urmare, reprezentanţii unităţilor medicale au efectuat toate 

demersurile pentru înregistarea naşterii. 

În ceea ce priveşte starea de sănătate a copiilor, situaţia se prezintă după cum 

urmează: cu diferite afecţiuni - 12 copii (Encefalopatie hipoxic ischemică, SDR 

convulsiv, hemoragie intraventriculară gr.II bilaterală în resorbţie, nou născut 

prematur, nou născut afectat de oligoamnios, dificultăţi de alimentaţie, 

antibioterapie profilactică, screening auditiv: 1 caz, Sepsis neonatal cu Klebsiella 

pneumoniale, nou născut prematur, dificultăţi de alimentaţie, screening auditiv, 

screening boli metabolice, profilaxia bolii hemoragice a nou născutului, profilaxia 

tuberculozei: 1 caz, Insuficienţă cardiacă congestivă, Atrezie de valvă tricuspidă, 

Defect septal atrial, Defect septal ventricular dublu: 1 caz, Microcefalie, Epilepsie 

generalizată idiopatică şi sindroame epileptice, Tetraplegia spastică, nespecificată: 

1 caz, Microcefalie, Tulburare de dezvoltare specifică a funcţiei motorii, Cetitatea 

ambilor ochi, Epilepsie generalizată idiopatică şi sindroame epileptice: 1 caz, 

Sindrom Down, Defect septal Atrial, Defect septal ventricular: 1 caz, Fracturi 

osoase multiple: 1 caz, Detresă respiratorie şi Bronşiolită acută: 1 caz, Pneumonie 

lob drept, Pleurezie minimă dreaptă, Gastroenterită, Distrofie, Anemie: 2 cazuri, 

Abces latero-cervical drept: 1 caz, Retard moderat în dezvoltarea motorie şi 

psihică şi crize de afect: 1 caz), prematur - 3 caz, sănătoşi la data sesizării – 38 

cazuri 

 

38, 71%

3, 6%

12, 23%

diferite afecţiuni: 12 copii prematur: 3 copii sănătoşi: 38 copii

 

 

În ceea ce priveşte vârsta la care au fost părăsiţi copiii, în majoritatea cazurilor 

este vorba de copii nou-născuţi sau copii cu vârste de până la 3 ani - 44 cazuri, 5 

copii din grupa de vârstă 3 - 5 ani, 2 cazuri din categoria de vârstă 6 – 7 ani, 1 

copil de 13 ani şi 1 caz de 16 ani. 
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Analiza aspectului „relaţii maritale” relevă faptul că majoritatea copiilor părăsiţi 

provin din relaţii întâmplătoare, de concubinaj sau relaţii de căsătorie 

dezorganizate, astfel: 

✓ 35 copii nu au stabilită paternitatea, 

✓ 18 copii au fost recunoscuţi de tată, 

Observând variabilele mai sus prezentate, derivă cauzele care au condus la 

părăsirea copiilor în unităţile medicale, care sunt: 

✓ sărăcia; 

✓ nivelul scăzut de educaţie; 

✓ lipsa locuinţei sau condiţii improprii de locuit; 

✓ neutilizarea măsurilor contraceptive şi de planning familial, fie 

din necunoştinţă, dar de cele mai multe ori ignoranţă; 

✓ lipsa educaţiei sexuale; 

✓ lipsa sprijinului partenerului sau a familiei, relaţia cu partenerul 

în cazul uniunilor consensuale; 

✓ problemele de sănătate ale copilului sau a părinţilor. 

Acordând asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea 

reintegrării copilului abandonat în unităţi medicale primordial în mediul său 

familial, finalitatea cazurilor se prezintă în felul următor: 

 

Modul de soluţionare a cazurilor semnalate în cursul anului 2017

23; 42%

11; 21%2; 4%

1; 2%

13; 25%
3; 6%

externare în familia naturală: 23 copii

plasament familial: 3 copii

plasament la AMP: 13 copii

plasament la CRCDN: 1 copil

decese: 2 cazuri

dosare în lucru: 11 cazuri
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Dificultăţile întâmpinate în soluţionarea cazurilor, în termenele stabilite de lege, 

sunt aceleaşi ca şi în anii precedenţi, astfel: 

• Lipsa asistenţilor sociali angajaţi în fiecare unitate medicală care are în 

structură secţii de nou-născuţi/ pediatrii. De aici, rezultă nerespectarea 

prevederilor Legii nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, în ceea ce priveşte termenele de sesizare a cazurilor către 

DGASPC de către unităţile medicale şi a altor sarcini specifice prevăzute de 

Hotărârea de Guvern nr.1103/2014 pentru profesioniştii implicaţi în 

prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de 

părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare. 

• Colaborare deficitară cu unele instituţii medicale (în special cu Pediatria I 

Tg. Mureş) în ceea ce priveşte: 

o modul de soluţionare a cazurilor sesizate şi paşii care trebuie 

respectaţi şi urmaţi în vederea externării unui copil în familia 

naturală sau instituirii unei măsuri de protecţie specială care să 

corespundă nevoilor copilului, 

o informarea DGASPC cu privire la modificările survenite în situaţia 

socio-medicală a copiilor după momentul sesizării, 

o nerespectarea principiului confidenţialităţii de către angajaţii 

unităţilor sanitare cu privire la situaţia copiilor părăsiţi sau cu risc 

de a fi părăsiţi. 

• Implicarea insuficientă a autorităţilor locale de la domiciliul familiilor cu 

risc de abandon al copiilor pentru acordarea sistematică de servicii/ 

prestaţii/ sprijin/ consiliere acestor familii. 

• Cunoaşterea insuficientă a prevederilor H.G. nr.1103/2014 pentru 

aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor 

administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în 

prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de 

părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare. 

Întârzieri în preluarea cazurilor în sistemul de protecţie, au loc datorită faptului 

că: 

 autorităţile locale nu transmit la timp documentele solicitate de 

DGASPC, 

 unitatea medicală nu oferă direcţiei informaţii corecte şi la timp, în 

ceea ce priveşte starea de sănătate a copilului, în contextul în care 

DGASPC este obligată să identifice o măsură de protecţie care să 

corespundă tuturor nevoilor copilului, iar pe de altă parte reţeaua de 

asistenţă maternală profesionistă este supraîncărcată, familii/ 

persoane disponibile să ia copii în plasament reduse ca număr, 

 resurse economice şi disponibilitate redusă în ceea ce priveşte 

interesul rudelor copiilor în vederea stabilirii măsurii speciale de 
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protecţie. Acestea refuză să îşi asume responsabilitatea pentru 

creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor. 

Dacă copilul a fost părăsit de mamă în maternitate, acesta nu poate să rămână în 

unitatea sanitară mai mult de 6 zile după ce a fost născut. În aceste situaţii, 

DGASPC preia în regim de urgenţă copilul (plasament la asistent maternal 

profesionist), urmând a se finaliza procedura de identificare a mamei şi de 

consiliere a acesteia. Legea nr.117/2006 care aduce completări cu privire la actele 

de stare civilă, intrată în vigoare la 1 septembrie 2006, subliniază încă o dată 

faptul că perioada de spitalizare în cazul copilului părăsit este determinată şi se 

impune plasamentul în regim de urgenţă. 

Analizând situaţia comparativă în ultimii 7 ani a modului de soluţionare a cazurilor 

de copii părăsiţi în unităţi sanitare, putem observa faptul că în cursul anului 2017 a 

crescut numărul cazurilor sesizate faţă de anul precedent cu 14 copii, fenomen 

similar ca şi în anul 2014, totodată ţi faptul că numărul cazurilor de copii care au 

ajuns în sistemul de protecţie este mai mic (23 copii) faţă de cazurile la care s-a 

reuşit externarea în familia naturală (25 copii), astfel: 

 

Anul 
Nr. 

sesizări 

Cazuri care 

nu au intrat în sistemul de protecţie 

Cazuri care 

au intrat în sistemul de protecţie 

În 

lucru 
Alternative familiale Servicii rezidenţiale 

Externări 
în familie 

Transfer în alt 
judeţ / 
unitate 

spitalicească 

Deces 
Plasament 

familial 
Plasament 

la AMP 
SIRU 

Centrul 
Maternal 

CTF SRD SRMS 

2011 

43 
din care: 
35 NOI 
8 rămase 

13 1 1 1 11 1 - - 5 - 

10 
15 

12 6 

18 

2012 
48 

din care: 
35 NOI 
8 rămase 

18 3 1 9 6 - 1 - 4 - 

6 

22 

15 5 

20 

2013 
49 

din care: 
43 NOI 
6 rămase 

15 - 1 11 - - - - 1 3 

7 

16 

11 4 

15 

2014 
62 

din care: 
55 NOI 
7 rămase 

19 - - 8 3 - 1 1 - 6 

17 

19 

11 8 

19 

2015 
85 

din care: 
68 NOI 
17 rămase 

42 5 2 4 13 4 - 2 4 2 

7 

49 

17 12 

29 

2016 
46 

din care: 
39 NOI 
7 rămase 

14 - - 6 11 1 2 - 1 3 

8 

14 

17 7 

24 

2017 
61 

din care: 
53 NOI 

8 rămase 

25 - 2 3 18 - - - 2 - 

11 

27 

21 2 

23 
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I.2. Situaţia  copiilor  plasaţi  în  SERVICII REZIDENŢIALE 

 

În prezent acordăm servicii rezidenţiale copiilor/ tinerilor în cadrul: 

➢ Complexului de Servicii pentru Copilul cu Deficienţe Neuropsihiatrice 

Sighişoara, 

➢ Centrelor Rezidenţiale pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice Tg. Mureş, 

Ceuaşu de Cîmpie (4 locaţii în mun. Tg. Mureş + 2 locaţii în loc. Ceuaşu de 

Cîmpie), 

➢ Serviciului Rezidenţial de Îngrijire Socio-Medicală SPERANŢA din Tg. Mureş, 

➢ Serviciului de Coordonare şi Administrare Case de Tip Familial (14 case de tip 

familial), 

➢ Complexului de Case de Tip Familial Sîncraiu de Mureş, Sîntana de Mureş (11 

case de tip familial), 

➢ Complexului de Case de Tip Familial Reghin, Petelea (9 case de tip familial) 

Monitorizăm situaţia copiilor/ tinerilor din cele 25 de case de tip familial 

coordonate de 16 furnizori privaţi de servicii sociale acreditaţi în condiţiile Legii 

nr.197/2012, privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările ulterioare. În cursul lunii august din Centrul Casa tip familial Tg. 

Mureş, str. Libertăţii din cadrul Asociaţiei SFÂNTA ELISABETA s-a reuşit reinserţia 

singurei şi ultimei beneficiare. În cursul lunii decembrie 2017 din Casa de tip 

familial al Fundaţiei Andrei PRO VITA a fost redat în familie ultimul beneficiar. 

 

Rezultate: 

S-a avut în vedere reducerea numărului de beneficiari ocrotiţi în serviciile de tip 

rezidenţial: 

 

Statistică: 

• număr de copii/tineri ocrotiţi în servicii de tip rezidenţial DGASPC la data 

de 01.01.2017   – 381; 

• număr de copii/tineri ocrotiţi în servicii de tip rezidenţial DGASPC la data 

de 31.12.2017   – 369, înregistrându-se o scădere cu un procent 

de 3,15 % a numărului de beneficiari faţă de anul precedent. 

✓ În serviciile rezidenţiale pentru copii cu dizabilităţi ale DGASPC Mureş 

numărul beneficiarilor la sfârşitul anului scade cu 22 de copii/ tineri 

faţă de începutul anului. 

✓ În casele de tip familial din subordinea DGASPC Mureş a crescut 

numărul beneficiarilor cu 10 cazuri. 

✓ Comparativ, în perioada 2014 – 2017 situaţia numărului de beneficiari în 

servicii de tip rezidenţial DGASPC Mureş, se prezintă astfel: 01.01.2014 
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– 427 beneficiari, 01.01.2015 – 416 beneficiari – scădere cu 2,6 %; 

01.01.2016 – 388 beneficiari – scădere cu 6,7 %; 01.01.2017 – 381 

beneficiari – scădere cu 1,8 %; 01.01.2018 – 369 beneficiari – scădere cu 

3,15 %. Se constată o continuă scădere. 

 

• număr de copii/tineri ocrotiţi în servicii de tip rezidenţial OPA la data de 

01.01.2017    – 226; 

• număr de copii/tineri ocrotiţi în servicii de tip rezidenţial OPA la data de 

31.12.2017    – 231, înregistrându-se o creştere cu 2,16 % 

procente a numărului de beneficiari faţă de anul precedent. 

✓ Arată tendinţă de creştere numărul copiilor în casele de tip familial sau 

apartamentele rezidenţiale OPA cu 5 copii/ tineri raportat la începutul 

anului. 

✓ Comparativ, în perioada 2014 – 2017 situaţia beneficiarilor în servicii de 

tip rezidenţial OPA se prezintă astfel: 01.01.2014 – 211 beneficiari, 

01.01.2015 – 215 beneficiari – creştere cu 1,9 %; 01.01.2016 – 211 

beneficiari – scădere cu 1,9 %; 01.01.2017 – 226 beneficiari – creştere cu 

6,63 %; 01.01.2018 – 231 beneficiari – creştere cu 2,16 %. Se constată o 

continuă creştere. 

 

De la începutul anului 2014, deşi din totalul copiilor ocrotiţi în servicii rezidenţiale 

în judeţ 67 % erau în instituţii publice, de-a lungul timpului se observă o tendinţă 

uşoară de creştere procentuală a copiilor ocrotiţi în servicii rezidenţiale din 

sectorul privat, astfel: 

 

 
01.01. 

2014 

Index 
creştere/ 
scădere 

01.01. 

2015 

Index 
creştere/ 
scădere 

01.01. 

2016 

Index 
creştere/ 
scădere 

01.01. 

2017 

Index 
creştere/ 
scădere 

31.12. 

2017 

Nr. / % 
beneficiari 

în SR 

DGASPC 

Ms 

427 

67% 

↓ 

2,6 % 

416 

66% 

↓ 

6,7 % 

388 

65% 

↓ 

1,8 % 

381 

63% 

↓ 

3,15% 

369 

61,5% 

Nr. / % 
beneficiari 

în SR 

OPA Ms 

211 

33% 

↑ 

1,88% 

215 

34% 

↓ 

1,88% 

211 

35% 

↑ 

6,63% 

226 

37% 

↑ 

2,16% 

231 

38,5% 

TOTAL 638 
↓ 

1,09% 
631 

↓ 

5,07% 
599 

↑ 

1,31% 
607 

↓ 

1,15% 
600 
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I.2.1. Situaţia  copiilor  din  cadrul  caselor  de  tip  familial  
din  judeţ 

 

Nr. 

crt. 
Denumire serviciu rezidenţial 

1 ianuarie 

2017 

Index 

creştere ↑ 

/ scădere ↓ 

31 decembrie 

2017 

1. 

Complex case de tip 
familial Sîncraiu de 
Mureş, Sîntana de Mureş 

(11 case) 

81 
↑ 

2,3 % 
88 

2. 

Serviciul de coordonare 
şi administrare case de 
tip familial 

(14 case) 

128 
↑ 

7,95 % 
131 

3. 

Complex case de tip 
familial Reghin, Petelea 

(9 case/apartamente) 

44 = 44 

TOTAL COPII 

(34 CTF) 
253 

↑ 

3,8 % 
263 

 

1. Complexul de case de tip familial Sîncraiu de Mureş, Sîntana de Mureş 

Numărul de beneficiari în casele de tip familial din cadrul Complexului de case de 

tip familial Sîncraiu de Mureş, Sîntana de Mureş a crescut cu 7 copii. 

Statistică: 

• număr de copii/ tineri la 01.01.2017:   81; 
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• număr de copii/ tineri la 31.12.2017:   88, 

• s-a încetat/ înlocuit măsura de plasament pentru 9 copii/ tineri, după cum 
urmează: 

✓ Încetare măsură la cerere     4 cazuri, 

✓ Inserţie socio-profesională     1 caz, 

✓ Includere în Centrul de tranzit ADA    1 tânără. 

✓ Includere în centrul As. Reaching Out, Piteşti  1 caz, 

✓ Înlocuire măsură la Centrul Maternal    2 minore. 

• pe parcursul anului 2017, au intrat în Casele de tip familial din Sîncraiu de 
Mureş, Sîntana de Mureş un număr de 16 copii, dintre care:  

✓ 5 din CPRU Tg. Mureş, 

✓ 3 din AMP, 

✓ 2 de la Centrul Maternal şi  

✓ 6 din familia biologică 

• pe parcursul anului, a fost reevaluată măsura de protecţie pentru un număr de 

43 beneficiari. 

Evenimente deosebite: 

✓ Participarea beneficiarilor aflaţi în plasament la casele de tip familial 

Sîncraiu de Mureş, Sîntana de Mureş la activităţile organizate de Fundaţia LOC, 

Veşti Bune şi Buckner – activităţi tematice, tabere de zi, tabără la Vlăhiţa. 

✓ Un grup de voluntari ai Asociaţiei Lindenfeld a oferit sprijin copiilor la 

diferite materii. 

✓ Fundaţiea Talentum a realizat diferite activităţi de deprinderi de viaţă 

independentă cu copii din cadrul complexului. 

✓ Organizarea ediţiei IV a zilei de 1 iunie in cadrul complexului, cu 

participarea domnului Alexandru Cimpeanu - vicepresedinte Consiliul Judeţean 

Mureş, reprezentanţilor ISU Mureş, Filantropia Ortodoxă Alba Iulia - filiala Tg. 

Mureş dar şi a unui grup de copii din cadrul DGASPC Braşov. Totodată a avut loc şi 

ediţia a III-a a campionatului de minifotbal cu participare interjudeţeană. 

✓ În luna iunie un grup de 4 copii au participat la ediţia a II a Festivalului de 

folclor pentru copiii instituţionalizaţi la Făgăraş, jud. Braşov; 

✓ Participarea echipei de street dance la cupa şcolilor; 

✓ Participarea unui număr de 10 copii la Centrul de echitaţie, excursie 

organizată de Fundaţia Lindenfeld prin programul educaţional „Ajungem Mari” 

✓ Participarea unui număr de 10 copii în tabăra organizată la Sovata de către 

Ministerul Tineretului şi Sportului. 

✓ Organizarea ediţiei a 4 a Târgului de Iarnă - Magia sărbătorilor de iarnă în 

cadrul complexului cu participarea bibliotecii orăşeneşti „Liviu Rusu” Sărmaş, CRRN 

Luduş, CRCDN. 
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✓ Participarea a 3 copii într-o tabără de pictură desfăşurată la Zalău; 

✓ Participarea beneficiarilor din casele de tip familial nr.6 şi 8 la evenimentul 

organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia cu prilejul zilei de 1 Iunie- Ziua 

Internaţională a Copiilor; 

✓ Participarea echipei de fotbal formată din 4+1+2 rezerve la ediţia a 6 a 

Cupei Sio organizată de Complexul de servicii din Miercurea Ciuc; 

✓ Participarea unui grup 14 copii la Alba Iulia cu ocazia Zilei de 1 Decembrie- 

Ziua naţională a României; 

✓ Organizarea primei ediţii a taberei de pictură în cadrul complexului „Corola 

de minuni a toamnei” în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş; 

✓ Participarea unui grup de 10 copii la activitatea desfăşurată de Biblioteca 

„Liviu Rusu” din Sărmaş 

✓ Angajaţii din cadrul complexului au participat la instruire prim ajutor. 

 

2. Serviciul de coordonare şi administrare a caselor de tip familial 

Numărul de beneficiari în cele 14 case de tip familial din subordinea Serviciului de 

coordonare şi administrare a caselor de tip familial a crescut pe parcursul anului 

cu 3 copii. 

❖ Statistică: 

• număr de copii/ tineri la 01.01.2017:    128; 

• număr de copii/ tineri la 31.12.2017:    131, 

• s-a încetat/ înlocuit măsura de protecţie specială a plasamentului pentru un 
număr de 11 copii/ tineri,cu următoarea finalitate: 

✓ Încetare la cerere       10 cazuri, 

✓ Plasament la altă familie        1 caz. 

• au intrat în casele de tip familial din cadrul serviciului un număr de 14 copii, 
astfel: 

✓ 5 din CPRU, 

✓ 2 din AMP, 

✓ 7 din familia naturală, din care 2 cazuri instrumentate de SIRU. 

• a fost reevaluată măsura de protecţie pentru un număr de 55 beneficiari din 

cadrul Serviciului de Coordonare şi Administrare Case de Tip Familial. 

Evenimente deosebite: 

✓ Copiii/tinerii din CTF Târnăveni, str. Lebedei, sub îndrumarea angajaţilor au 

confecţionat mărtişoare şi felicitări cu ocazia zilei de 1 Martie /8 Martie pe care le-

au vândut obţinând bani cu care şi-au cumpărat încălţăminte sport, stimulările prin 

proiecte sunt apreciate şi susţinute în mod deosebit, considerându-le importante 

pentru dezvoltarea ocrotiţilor; 
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✓ În fiecare lună s-au sărbătorit zilele de naştere a copiilor şi tinerilor din 

toate casele de tip familial; 

✓ De asemenea pentru dezvoltarea vieţii independente cât şi petrecerea 

timpului liber în mod cât mai plăcut toţi beneficiarii au participat o dată pe 

săptămână la activităţile Fundaţiei “LOC” în programul taberelor de zi, care deja 

constituie o tradiţie în serviciul nostru; 

✓ A avut loc un concurs de Street dance, provocare făcută copiilor în revista 

direcţiei “Despre familia noastră” unde două echipe din casele de tip familial din 

Miercurea Nirajului au participat şi au fost premiaţi la categoria “hip hop” şi “dans 

modern contemporan”. 

✓ În luna aprilie cu ocazia sărbătorilor pascale în funcţie de religia copiilor 

aceştia au participat la slujbe religioase, apoi sărbătoarea a continuat cu mese 

festive şi obiceiuri tradiţionale ca ,,mersul la stropit”;  

✓ Din primele zile de vacanţă, în luna iunie, toţi copiii au participat la tabăra 

de zi organizată de Fundaţia “LOC”; 

✓ Ne-am bucurat că mulţi copii au participat la excursiile şcolare organizate 

de către şcoli (în programul «şcoala altfel») cu bani economisiţi în timp din banii 

proprii de buzunar, o considerăm o activitate benefică pentru gestionarea corectă 

a banilor; 

✓ De “Ziua copilului dispărut” (25 mai) s-a prelucrat în case un material 

distribuit de poliţie pentru a şti cum se reacţionează corect, pe cine, când şi cum 

informăm de dispariţia unui copil/tânăr, cum ne comportăm în aceste situaţii 

dificile; 

✓ De Ziua Internaţională a copilului “1 IUNIE” s-au organizat în toate casele de 

tip familial mese festive, jocuri, picnic-uri şi drumeţii în împrejurimile localităţilor; 

✓ În 12 iunie s-au desfăşurat activităţi de informare a beneficiarilor privind 

exploatarea copiilor prin muncă, obiectivele acţiunii au pus accentul pe 

necesitatea unei educaţii pentru toţi copiii, cel puţin până la vârsta minimă de 

angajare şi măsuri prin care dreptul la educaţie să poată fi exercitat până la o 

formă de muncă plătită, în condiţiile codului muncii; 

✓ S-a continuat programul stomatologic derulat cu Fundaţia LOC la toate 

casele unde s-au înregistrat cazuri cu asemenea probleme de sănătate; 

✓ La începutul lunii iulie, în data de 13, a avut loc evenimentul “Ziua porţilor 

deschise” la CTF Miercurea Nirajului, str Sântandrei nr.60, copiii de aici susţinând 

un program artistic urmat de înmânare de diplome pentru rezultate bune obţinute 

la şcoală şi la activităţile extraşcolare, evenimentul încheindu-se cu o masă festivă; 

✓ În luna iulie, ansamblul de dansuri populare româneşti “Bujorii Zaului” de la 

CTF Zau de Câmpie, au participat la cea de a doua ediţie a Festivalului Naţional de 

Folclor al Copiilor Instituţionalizaţi, din Cetatea Făgăraşului; 

✓ Tot în luna iulie, beneficiarii de la CTF Sărmaşu şi beneficiarii de la CTF Zau 

de Câmpie, în total un număr de 31 de copii, în baza unor activităţi sponsorizate de 
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Asociaţia Valais Roumanie din Târgu Mureş au fost la cinema la Promenada Mall şi 

în Complexul de Agrement Weekend, unde au desfăşurat activităţi de recreere; 

✓ În perioada 30 iulie - 04 august, beneficiari de la CTF Târnăveni şi CTF 

Miercurea Nirajului, în total un număr de 40 de copii, au participat la tabăra de la 

Gurghiu, organizată de Asociaţia “Mâini Unite” din Târgu Mureş; 

✓ În perioada 17 - 22.07.2017 şi 24 - 29.07.2017, copiii din cadrul CTF Judeţ în 

număr de 20, câte 10 pe fiecare perioadă, au beneficiat de o tabără la Sovata 

organizată de Ministerul Tineretului şi Sportului. 

✓ Asociaţia “Veşti Bune” a organizat pentru un număr de 40 de copii, 

beneficiari din cadrul CTF Bălăuşeri, Zau de Câmpie şi Sărmaşu o tabără la Galaţii 

Bistriţei, în perioada 01 - 06.08.2017.  

✓ În data de 05.08.2017, Asociaţia Lindenfeld, prin programul educaţional 

“Ajungem Mari”, a organizat pentru beneficiarii de la CTF Râciu şi Câmpeniţa o 

excursie la Daneş. 

✓ Tot în luna august, Primăria din Miercurea Nirajului a organizat o excursie la 

Grădina Zoologică din Târgu Mureş, la care au participat beneficiarii de la CTF 

Miercurea Nirajului, str. Sântandrei nr.60. 

✓ În perioada 28.08 - 03.09.2017, ansamblul de dansuri populare româneşti 

“Bujorii Zaului” având în componenţă beneficiari din cadrul CTF Zau de Câmpie, a 

participat la Festivalul Internaţional de dansuri populare ce a avut loc pe litoralul 

românesc, obţinând un onorant loc II. 

✓ În data de 01.09.2017 au avut loc activităţi cu beneficiarii de la cele două 

CTF Sărmaş organizate de Fundaţia LOC. 

✓ Ziua de 14 Septembrie a marcat un eveniment important în cadrul instituţiei 

noastre, DPC Mureş aniversând 20 de ani de activitate. Această zi importantă a fost 

sărbătorită de angajaţi, oficialităţi, invitaţi, alături de beneficiari. Din partea 

Serviciului de Coordonare şi Administrare Case de Tip Familial, ansamblul de 

dansuri populare româneşti « Bujorii Zaului” a prezentat un program artistic, iar 

Bodi Semida, fostă beneficiară, a dat un interviu prin care ne-a prezentat succint 

drumul ei în cadrul sistemului de protecţie şi modul cum a evoluat de la ieşirea din 

sistem şi până în prezent. 

✓ În data de 16.09.2017, un număr de 42 de beneficiari de la CTF Judeţ, au 

participat la excursia de la Turda, organizată de Asociaţia «Mâini Unite» din Târgu 

Mureş. 

✓ În data de 09 octombrie, a avut loc la Târnăveni, la propunerea Fundaţiei 

Buckner, prelegerea susţinută în cadrul săptămânii de Iniţiativă Globală de Tineret 

organizată de John Maxwell Team, în cadrul căreia s-au discutat diferite subiecte, 

cum ar fi: educaţia anti – abuz, îmbunătăţirea stimei de sine şi altele, pentru a 

ajuta tinerii să se dezvolte. La acest eveniment au participat beneficiarii de la cele 

trei Case de Tip Familial din Târnăveni, în număr de 26, având şi un însoţitor; 
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✓ În fiecare zi de vineri, cei de la Fundaţia LOC împreună cu beneficiarii de la 

CTF Zau de Câmpie, au desfăşurat diferite activităţi de recreere cum ar fi: mersul 

la suc şi pizza, plimbări până la castel, jocuri distractive, discuţii pe teme biblice 

etc.; 

✓ În data de 12.10.2017 a avut loc activitatea de prevenire a consumului de 

droguri, susţinută de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

Mureş, prin coordonatorul Ion Aleodor Roman, adresată copiilor şi angajaţilor de la 

Casele de Tip Familial din Câmpeniţa, Şincai şi Râciu. La această activitate au 

participat un număr de 15 copii şi 2 însoţitori, plus psihologul SCACTF. În cadrul 

acestei activităţi au fost abordate următoarele teme: efectele consumului de 

droguri asupra sănătăţii, precum şi problemele sociale pe care le creează, prin 

diseminarea cu elevii a unui film documentar cu mesaj antidrog; motivele 

debutului în consumul de droguri, etc.; 

✓ În data de 20 noiembrie 2017, la nivelul DGASPC Mureş s-a organizat o 

dezbatere liberă, cu ocazia «Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului», prin care 

s-a dorit ascultarea opiniilor copiilor cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le 

au, la care au participat şi reprezentanţii copiilor de la CTF Judeţ, în număr de 13. 

Dezbaterea a parcurs următoarele etape: drepturi şi obligaţii; situaţii practice cu 

privire la drepturi şi obligaţii; abuzul; cazuri practice/ soluţii cu privire la abuz; 

dorinţe 2018; probleme; alte activităţi. Ca şi concluzii: copiii şi tinerii au arătat 

interes faţă de dezbaterea iniţiată de instituţie, au participat activ la discuţii şi 

chiar şi-au dorit astfel de întâlniri pe viitor. Au comunicat şi socializat bine între 

ei, în ciuda diferenţelor de vârstă, gen, educaţie; 

✓ În perioada 24 – 26 noiembrie, Fundaţia Buckner a organizat o tabără în 

Vlăhiţa, judeţul Harghita, la care au participat 7 copii de la CTF Bălăuşeri cu un 

însoţitor. Activităţile de dezvoltare personală derulate pe perioada taberei au atins 

4 teme mari: Tu eşti important, Rolul eşecului, Puterea ta lăuntrică şi 5 paşi spre 

succes. În afara activităţilor de dezvoltare personală, copiii şi tinerii au vizionat un 

film artistic, de asemenea au avut ocazia să petreacă timp la o piscină din 

apropiere şi cei care au ales să rămână în cadrul taberei, au petrecut timp cu 

personalul Fundaţiei realizând un proiect de lucru manual; 

✓ În perioada 25 noiembrie - 10 decembrie 2017, s-a desfăşurat campania «16 

zile de luptă împotriva violenţei» sub sloganul «CU VIOLENŢA PIERZI MEREU». În 

cadrul campaniei, la care au participat atât beneficiarii de la toate Casele de Tip 

Familial, împreună cu angajaţii de la căsuţe şi angajaţii SCACTF, s-au desfăşurat 

activităţi cu şi pentru copii, constând în informări, dezbateri, ateliere de creaţie, 

desene tematice, vizionare de filme tematice, realizarea de postere şi colaje, 

reprezentând simbolul campaniei ,,Nasturele Anti-Violenţă”, precum şi expunere 

de materiale, informare şi promovare în şcoli şi în instituţiile locale din teritoriu;  

✓ În perioada 01 – 03 decembrie, Asociaţia Tinerilor Liberi, cu sediul în Cluj-

Napoca, a organizat un turneu de colinde creştine străbune în Transilvania (Alba, 

Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj şi Satu-Mare), la care au participat 2 

beneficiari de la CTF Şincai şi un însoţitor, asociaţia asigurând toate cheltuielile 

legate de cazare, masă şi transport;  
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✓ În perioada 17 – 22 decembrie, tot Asociaţia Tinerilor Liberi, cu sediul în 

Cluj-Napoca, a organizat un nou turneu de colinde în Transilvania (Bihor, Bistriţa-

Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu-Mare), la care au participat 7 beneficiari de 

la CTF Şincai şi un însoţitor, asociaţia asigurând şi de această dată toate 

cheltuielile necesare; 

✓ În data de 16 decembrie a avut loc la CTF Câmpeniţa evenimentul denumit 

«UN ALTFEL DE CRĂCIUN», la care au participat elevii clasei a III-a C, împreună cu 

d-na învăţătoare Gabor Lizetta, de la Şcoala Gimnazială Tudor Vladimirescu din Tg. 

Mureş, cu ocazia activităţii caritabile ,,Shoe Box”, în cadrul campaniei «Şi tu poţi fi 

Moş Crăciun». A fost o zi de neuitat pentru toţi participanţii, cu bucurii şi momente 

inedite, zâmbete, dragoste şi lacrimi de bucurie. Copilaşii i-au aşteptat cu 

nerăbdare pe elevii clasei a III-a C, care împreună cu d-na învăţătoare şi cu părinţii 

lor, au adus zeci de cutii de cadouri, au cântat colinde, au susţinut un mini concert 

din fluier iar la rândul lor, copilaşii i-au servit pe elevi cu sucuri, dulciuri şi le-au 

oferit cadouri: felicitări de Crăciun şi un pom de Crăciun pentru sala de clasă, 

confecţionat cu migală din hârtie, de mânuţele lor harnice, îndrumaţi de «mama» 

lor actuală. 

✓ În data de 18 decembrie a avut loc o nouă dezbatere cu reprezentanţii 

copiilor de la CTF judeţ, cu ocazia aniversării ,,Zilei Internaţionale a Drepturilor 

Copilului”, la care au participat 13 beneficiari; 

✓ De sărbători s-au organizat numeroase serbări, copiii au participat la multe 

activităţi, au decorat casele, au primit cadouri, au fost la colindat, s-au organizat 

mese festive de Crăciun şi Revelion; 

✓ În data de 27 decembrie, prin bunăvoinţa Asociaţiei Valais Roumanie, copiii 

de la CTF Sărmaşu str. Dezrobirii nr.58, şi CTF Sărmaşu str. Republicii nr.128, au 

fost la Tg.Mureş la cinematograf, la pizza şi suc, au vizitat oraşul şi s-au bucurat de 

bradul împodobit şi de toată atmosfera de sărbători. 

 

3. Complexul de case de tip familial Reghin, Petelea 

Numărul de beneficiari în Complexul de case de tip familial Reghin, Petelea a 

rămas constant. 

Statistică: 

• număr de copii/ tineri la 01.01.2017:   44; 

• număr de copii/ tineri la 31.12.2017:   44, 

• s-a încetat măsura de protecţie specială a plasamentului pentru un număr de 

5 copii/ tineri, cu următoarea finalitate: 

✓ Încetare măsură la cerere      2 cazuri, 

✓ Redare în familia naturală     1 caz, 

✓ Includere la CITO Căpuşu de Câmpie    1 caz, 

✓ Includere în Centrul de Tranzit DANIEL din  Floreşti  1 caz. 
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• au intrat un număr de 5 copii din CPRU. 

• a fost reevaluată măsura de protecţie pentru un număr de 50 beneficiari din 

cadrul Complexului de Case de tip familial Reghin, Petelea cu situaţia 

neschimbată. 

• S-au efectuat demersurile şi documentaţia necesară reînnoirii certificatelor de 

încadrare într-un grad de handicap pentru un număr de 5 copii, şi s-au întocmit 

dosare pentru CJRAE în vederea orientării şcolare şi profesionale a 

beneficiarilor. 

• S-au efectuat demersurile şi documentaţia necesară întocmirii/ reînnoirii cărţii 

de identitate pentru 12 beneficiari. 

Evenimente deosebite: 

✓ În CTF se sărbătoresc zilele de naştere ale copiilor/ tinerilor, cu organizare 

de mese festive la nivelul ficărei locaţii în parte. 

✓ Prin intermediul Fundaţiei LOC s-au derulat activităţi ludice şi de recreere - 

socializare, organizate cu beneficiarii din cadrul complexului și lucrări 

stomatologice. 

✓ Trupa Crazy Boys formată din 5 copii din cadrul caselor de tip familial a 

participat la concursul de Sreet Dance organizat de către DGASPC Mureş și a 

obținut locul II la secțiunea dans modern/ contemporan și locul III la secțiunea Hip-

Hop Stayle. 

✓ În baza Convenţiei de colaborare încheiată între DGASPC Mureş şi Asociația 

Lindenfeld a fost implementat programul educațional Ajungem Mari, prin derularea 

de proiecte educaționale și socio-recreative. A fost organizată o excursie la Daneş 

și Sighișoara, unde au participat o parte din beneficiari. 

✓ Cu sprijnul Asociației Lindenfeld beneficiarii complexului au participat la 

evenimentul ROUNDVOOD ADVENTURE, organizat la Reghin, în perioada 29.09.2017 

- 01.10.2017, au luat parte la activități de recreere-socializare (tiroliană, cățărat 

pe panou, lăzi, etc.). 

✓ Cu ocazia „Aniversării a 20 ani de activitate a Direcției de Protecție a 

Copilului Mureș” am participat cu standul de expoziție, respectiv poze cu 

beneficiarii și personalul pe parcursul anilor și lucrări confecționate în cadrul 

CCTFRP. Trupa Crazy Boys a prezentat un număr de Sreet Dance. 

✓ Un număr de 7 beneficiari au participat la tabăra organizată de către 

Fundația Buckner la Vlăhița, în perioada 24 - 26.11.2017 

✓ În cadrul Campaniei „16 zile de luptă împotriva violenţei” având ca slogan 

“Cu violenţa pierzi mereu” în perioada 25 noiembrie - 10 decembrie 2017, având ca 

și scop creşterea gradului de conştientizare asupra formelor de manifestare a 

violenţei ca o încălcare a drepturilor omului şi a consecinţelor ei dramatice în 

cadrul CCTFRP s-au desfășurat următoarele activități: 

• Confecţionarea de obiecte cu simbolul campaniei „nasturele” de 

către beneficiari împreună cu personalul 

• Activitatea „Ceaiul antiviolenţă” – discuţii tematice între beneficiari 

şi personalul din casele de tip familial 
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• Activitate cu elevii de la Școala Gimnazială din com. Petelea – 

furnizarea de informaţii referitoare la campanie. 

• Distribuirea de obiecte confecţionate, cu simbolul campaniei la 

Școala Gimnazială din com. Petelea și CIA Reghin. 

✓ În baza Contractului de prestări servicii încheiat între DGASPC Mureș și 

Fundația Talentum, 34 de beneficiari au participat la activități de dezvoltare a 

deprinderilor de viață independentă. 

✓ Beneficiarii Complexului au confecţionat felicitări şi alte lucrări destinate 

Sărbătorilor de iarnă, o parte au fost dăruite colaboratorilor și cealaltă parte au 

fost expuse în Casele de tip familial şi la sediul CCTFRP. 

✓ În vederea asigurării transportului la şcoala Gen. nr.4 – Șansa a IIa și la CSEI 

nr.3 pentru cei 18 copii/ tineri cu dizabilităţi, dintre care un număr de 3 încadraţi 

în grad de handicap mediu, 3 încadraţi în grad de handicap accentuat, s-au încheiat 

abonamente pe ruta Reghin - Apalina şi retur. 

 

I.2.2. Situaţia  copiilor  cu  deficienţe  neuropsihiatrice 

din  cadrul  serviciilor  rezidenţiale 

 

Nr.  

crt. 
Denumire serviciu rezidenţial pentru 

copii cu deficienţe 

1 ianuarie 

2017 

Index 
creştere/ 
scădere 

31 decembrie 

2017 

1. 

Centre rezidenţiale pentru 
copii cu deficienţe 
neuropsihiatrice Tg. Mureş, 
Ceuaşu de Cîmpie 

(8 locaţii) 

109 

↓ 

22,8 % 

(6* locaţii) 

84 

2. 

Complex de servicii pentru 
copii cu deficienţe 
neuropsihiatrice Sighişoara -  

Serviciul rezidenţial 

16 
↑ 

23,8 % 
21 

TOTAL COPII 125 
↓ 

16 % 
105 

 

1. Centrele Rezidenţiale pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice din Tg. 

Mureş şi Ceuaşu de Cîmpie 

Numărul de beneficiari în Centrele Rezidenţiale pentru copii cu deficienţe 

neuropsihiatrice din Tg.Mureş şi Ceuaşu de Cîmpie, a scăzut cu 15 copii. 

Statistică: 

• număr de beneficiari la 01.01.2017:  109 (94 copii + 15 tineri); 
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• număr de beneficiari la 31.12.2017:    84 (75 copii +   9 tineri). 

• Pe parcursul anului 2017 s-a încetat măsura de plasament/ dispoziţia de 

menţinere pentru un număr de 32 copii/ tineri, după cum urmează: 

✓ Înlocuire măsură de protecţie la AMP     4 copii; 

✓ Înlocuire măsură de protecţie la CSCDN    5 copii; 

✓ Deces         2 copii; 

✓ Internare la CIA Glodeni:      1 tânără; 

✓ Internare la CIA Lunca Mureşului     1 tânără; 

✓ Internare la CRRN Ceuaşu de Cîmpie   19 tineri 

• au intrat în Centrele Rezidenţiale pentru copii cu deficienţe neuropsihiatrice 

Tg.Mureş, Ceuaşu de Cîmpie un număr de 7 copii, după cum urmează: 

✓ din spitale      4 copii, 

✓ din Asistenţă Maternală Profesionistă   2 copii; 

✓ înlocuire măsură de la SRÎAMS „Speranţa”  1 copil. 

În cursul lunii iunie 2017, CRCDN Ceuaşu de Cîmpie nr.43 şi 215 s-a reorganizat în 

Centrele de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Ceuaşu de Cîmpie, sens în 

care în cadrul Centrelor Rezidenţiale pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice 

Tg. Mureş, Ceuaşu de Cîmpie au rămas doar 6 locaţii (4 în Tg. Mureş şi 2 în Ceuaşu 

de Cîmpie), iar în cursul lunii iulie un număr de 19 tineri găzduiţi în CRCDN au fost 

incluşi ca beneficiari în cele două Centre de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Ceuaşu de Cîmpie. 

Evenimente deosebite: 

• Recreere/socializare, evenimente deosebite:  

✓ În cursul lunii februarie s-a desfăşurat tradiţionalul «Bal mascat», la sediul 

DGASPC Mureş, la care au fost invitaţi foşti beneficiari ai CRCDN care se află în 

sistemul de protecţie al adulţilor: CRRN Căpuşu de Cîmpie, CRRN Luduş, cadre 

didactice ale instituţiilor de învăţământ pe care la frecventează copiii, alţi 

beneficiari din cadrul instituţiei. S-au acordat premii atât pentru copii cât şi pentru 

adulţi; evenimentul a fost un succes, copiii s-au simţit foarte bine.  

✓ În preajma zilei de 1 iunie, copiii au participat la două spectacole 

organizate la Ansamblul Mureşul, au vizitat Grădina Zoologică şi Platoul Corneşti, 

au vizitat Gara Mare a oraşului şi s-au plimbat cu trenul – au fost extrem de 

entuziasmaţi. Ziua de 1 Iunie a fost sărbătorită la nivelului fiecărui centru 

(dulciuri, jucării, activităţi). 

✓ Treisprezece beneficiari au participat la un spectacol al Teatrului «Ariel», 

însoţiţi fiind de şase salariaţi ai centrelor în care domiciliază aceşti copii. 

✓ În luna iulie cinci fete aflate cu măsură de plasament la CRCDN Tg. Mureş, 

str. Slatina nr.13 au participat la tabăra organizată la Sovata, iar doi băieţii din 
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CRCDN Tg. Mureş, str. Branului au participat la excursia organizată de Asociaţia 

«Lindenfeld » la Sighişoara – Daneş. 

✓ Deoarece CRCDN a aniversat în această vară 20 ani de la înfiinţarea Direcţiei 

de Protecţie a Copilului Mureş, pentru participarea copiilor la acest eveniment s-a 

înfiinţat grupul « Reuşim Împreună », care a prezentat la spectacolul aniversar un 

dans medieval. Grupul format din 13 beneficiari şi cinci salariaţi (doi 

psihopedagogi, trei pedagogi de recuperare) au dansat împreună cu copiii dar au 

organizat şi coregrafia. Costumele copiilor au fost întocmite cu sprijinul 

administratorului centrelor şi a doi instructori de educaţie din CRCDN Tg. Mureş, 

str. Branului nr.3, care au croit şi cusut costumele fetelor. Marea majoritate a 

personalului de specialitate au contribuit la confecţionarea obiectelor care au fost 

expuse cu ocazia acestei aniversări. A doua zi după spectacolul prezentat la Casa 

de Cultură « Mihai Eminescu », la nivelul CRCDN a fost organizat un « chef » în 

cinstea componenţilor grupului, ocazie cu care toţi copiii au fost recompensaţi şi 

cu diplome. 

✓ La sfîrşitul lunii septembrie (în data de 25), 12 beneficiari au participat la 

activităţile organizate de către Fundaţia Talentum, activităţi vizând dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă independentă: 8 copii din Tg. Mureş şi 4 din Ceuaşu de 

Cîmpie – au fost însoţiţi de către doi pedagogi de recuperare şi un instructor de 

educaţie. Copiii şi însoţitorii şi-au dovedit o implicare deosebită în activităţi. 

✓ Devenind o tradiţie, în prima jumătate a lunii octombrie (respectiv în 5 

octombrie 2017) s-a desfăşurat «Balul strugurilor» cu sprijinul Primăriei din Ceuaşu 

de Cîmpie, care a pus la dispoziţia CRCDN Căminul Cultural din localitate. 

Specialiştii centrelor, împreună cu beneficiarii, au confecţionat decoraţiunile şi au 

ornat sala de bal. Au fost invitaţi şi au participat la eveniment beneficiari din 

fiecare centru în parte şi din alte servicii ale DGASPC Mureş: SIRU, Complexul de 

case din Sîncraiu de Mureş, CRRN Ceuaşu de Cîmpie, CRRN Luduş, precum şi elevi ai 

CSEI nr.1 Tg. Mureş. Evenimentul a fost un succes, beneficiarii dar şi ceilalţi 

participanţi (salariaţi) s-au simţit foarte bine.  

✓ La începutul lunii noiembrie (09.11.2017), la iniţiativa voluntarilor 

Asociaţiei «Lindenfield» - prin programul “Ajungem mari”, un grup de opt copii, 

însoţiţi de către trei dintre pedagogii de recuperare au vizionat filmul «Micuţul 

meu ponei» la Cinema City 

✓ Grupul de dans «Reuşim împreună», format din beneficiari şi salariaţi ai 

CRCDN a fost invitat la două evenimente culturale, astfel, în data de 24.11.2017 au 

participat la «Zilele bibliotecii Ion Rusu din Sărmaşu», iar în data de 29.11.2017 la 

concursul de talente PROTECT KIDS GOT TALENT organizat de Fundaţia «Talentum» 

la Casa de Cultură din Miercurea Nirajului, concurs la care reprezentanţii noştrii au 

câştigat locul I. 

✓ În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie s-a desfăşurat Campania «16 zile 

de luptă împotriva violenţei - Cu violenţa pierzi mereu», perioadă în care s-au 

realizat în atelierele de creaţie de la fiecare centru obiecte cu simbolul campaniei 

«nasturele»; psihopedagogii Baciu Monica şi Baki Emoke au informat şi sensibilizat 
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cadrele didactice, părinţii elevilor şi elevii de la Şcoala Generală nr.13 (clasa II-a), 

respectiv şcoala Generală nr.2 (clasa a I-a). Psihologul Daradics Ildiko şi 

coordonatorul CRCDN Vamoş Ligia au susţinut o «oră de dirigenţie» cu elevi a trei 

clase (IX-a şi două de a X-a) de la Liceul Tehnologic «Ion Vlasiu» din Tg. Mureş, oră 

în timpul căreia s-a discutat despre campania antiviolenţă, violenţa domestică şi 

violenţa în mediul şcolar. 

✓ În data de 05.12.2017 centrele au participat cu lucrări efectuate de 

beneficiari şi angajaţi, la «Tîrgul de iarnă – magia sărbătorilor de iarnă», care s-a 

desfăşurat la Complexul de case de tip familial Sîncraiu de Mureş, Sîntana de 

Mureş. 

✓ În aşteptarea lui Moş Crăciun, beneficiarii şi salariaţii au pregătit scurte 

programe artistice (poezii, colinde, scenete) pe care le-au prezentat în datele de 

14 şi 15 decembrie, când Moşul a vizitat centrele din Ceuaşu de Cîmpie şi Tg. 

Mureş. Copiii au fost foarte emoţionaţi şi bucuroşi, au primit cadouri (în special 

dulciuri, jucării). 

✓ Zilele de naştere ale beneficiarilor au fost sărbătorite la fiecare centru, la 

data naşterii fiecărui copil/tânăr. 

✓ Colaborarea cu voluntarii Asociaţiei «Lindenfeld» s-a dovedit a fi foarte 

eficientă, voluntarii au sprijinit în activităţile desfăşurate cu copiii, atât în incinta 

centrelor, cât şi în comunitate. 

✓ În luna decembrie, cu venirea lui MOŞ CRĂCIUN, am fost sprijiniţi de câteva 

firme care ne-au oferit multe cadouri, sub formă de îmbrăcăminte, încălţăminte, 

jucării, lenjerie intimă, jucării pentru copii, iar pentru centre au oferit aparatură 

electrocasnică, covoare, pături, lenjerii de pat, prosoape, etc. Au fost încheiate 

contracte de sponsorizare cu următoarele firme: S.C. EURO GAS SYSTEMS S.R.L. 

(Sânpaul), CATES TECHNICAL SERVICES SRL (Sânpaul), TOMEK CARPET COMPANY SRL 

(Tg. Mureş), FUNDAŢIA «DĂRUIM AJUTĂM RECONSTRUIM» (Tg. Mureş), ETANŞĂRI 

GRAFEX S.R.L. (Ploieşti), S.C. ZAPPA ELECTRIC S.R.L. (Sîncraiu de Mureş), KINGRET 

CONSULT S.R.L. (Tg. Mureş) şi cu persoanele fizice WACHTER ROGER HERMAN şi 

PASTOR IOAN (Tg. Mureş). 

✓ Ca şi în anii anteriori, Firma TOP ELECTRO, profesori şi elevi ai Şcolii 

Postliceale Sanitare «Gheorghe Marinescu» din Tg. Mureş şi alte persoane care au 

dorit să rămână anonime, au oferit copiilor cadouri sub formă de dulciuri, fructe, 

legume, jucării. 

Reabilitare/recuperare:  

✓ Au fost asigurate materialele igienico sanitare pentru uzul personal al 

fiecarui copil. 

✓ Sunt afişate la loc vizibil numele şi coordonatele medicilor care trebuie 

contactaţi în cazul unor probleme de sănătate ivite în afara programului de lucru. 

✓ Copii care au necesitat au fost trimişi la consultaţii de specialitate, 

internaţi în unităţi spitaliceşti. 
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✓ Medicaţia specifică neuroleptică a fost prescrisă de către medicii specialişti 

NPI angajati cu ½ normă, la fel au fost propuse şi metodele de contenţionare 

pentru cei care necesită. La şedinţele echipei pluridisciplinare au participat şi 

persoanele de referinţă al copiilor, discutând evoluţia fiecărui copil. Tratamentele 

pentru intercurente, în măsura posibilităţilor, au fost asigurate prin reţete gratuite 

prescrise de către medicul de familie. 

✓ Au fost reînnoite certificatele de încadrare în grad de handicap, atât pentru 

minori cât şi pentru beneficiarii care au împlinit 18 ani, s-au solicitat identificarea 

unor locaţii în centrele pentru adulţi. 

✓ În cursul anului 2017, şapte beneficiari ai serviciului au suferit intervenţii 

chirurgicale: B.I.F. (CRCDN Trebely) intervenţie pentru corectarea macroglosiei la 

Spitalul de copii «Maria Curie» Bucureşti – au fost efectuate şi consulturi pre şi 

postoperatorii; intervenţie la Maxilo-Faciale Tg. Mureş pentru F.M.S. (CRCDN 

Slatina), K.I. (CRCDN Ceuaşu de Cîmpie nr.185), V.R. (CRCDN Slatina), N.S. (CRCDN 

Branului), V.M. (CRCDN Turnu Roşu), I.A. (CRCDN Turnu Roşu). 

✓ Au avut loc internări repetate ale minorilor H.O., G.L.R., S.I.M. şi C.L.E. 

(toţi de la CRCDN Trebely). G.L.R. şi H.O. se află şi în prezent internaţi la Secţia 

Pediatrie I a Spitalului Clinic Judeţean Mureş. 

✓ Consulturi la medicii de familie pentru boli intercurente, pentru beneficiarii 

din toate centrele. Asistentele medicale au completat documentele specifice. 

Educaţie: 

✓ În anul şcolar 2017 – 2018, frecventează cursurile şcolare un număr de 35 

beneficiari, astfel: 22 copii înscrişi la CSEI nr.1 Tg. Mureş, 11 copii înscrişi la CSEI 

nr.2 Tg. Mureş şi 2 copii înscrişi la Liceul Tehnologic pentru Deficienţi de Auz din 

Cluj Napoca. 

✓ Educaţia nonformală se realizează la nivelul fiecărui centru, prin diferite 

activităţi desfăşurate la sediul centrelor sau ieşiri, excursii. 

Hrană – cazarmament: 

✓ Hrana a fost asigurată pe baza meniurilor săptămânale, elaborate de către 

nutriţionistul, administratorul şi şeful serviciului; meniurile sunt afişate la fiecare 

centru. 

✓ S-a respectat alocaţia legală de hrană şi condiţiile igienico-sanitare de 

preparare şi servire a lor. 

✓ La centrele de la Ceuasu de Cîmpie s-au asigurat rezervele de hrană pentru 

48 de ore, din alimente neperisabile. 

✓ Pentru copiii care, la indicaţia medicilor specialişti, necesită respectarea 

unor diete, dieteticianul angajat a întocmit meniurile corespunzătoare. 

✓ Îmbrăcămintea şi echipamentul au fost asigurate conform legii. În măsura 

posibilitaţilor, copii au putut să-şi aleagă îmbrăcămintea după preferinţe. 

Parteneriate/Colaborări: 
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✓ Convenţie de colaborare dintre DGASPC Mureş şi Spitalul Clinic Judeţean 

Mureş, privind funcţionarea Serviciului rezidenţial de îngrijire şi asistenţă medico-

socială «Speranţa» 

✓ Asociaţia Lindenfeld – activităţi cu beneficiari găzduiţi în centrele situate în 

Tg. Mureş şi Ceuaşu de Cîmpie nr.417 

✓ Serviciul Public Local de Evidenţă a Populaţiei – eliberarea cărţilor de 

identitate. 

✓ Colaborări cu toate primăriile şi posturile de poliţie pe a căror rază 

administrativă domiciliază familiile beneficiarilor serviciului. 

 

2. Complex de Servicii pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice Sighişoara 

 a.) Serviciul rezidenţial din cadrul CSCDN Sighişoara: 

Numărul de beneficiari al serviciului rezidenţial din cadrul Complexului de Servicii 

pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice Sighişoara, a crescut cu 1 copil. 

Statistică: 

• număr beneficiari la 01.01.2017:  16 copii şi tineri (9 copii + 7 tineri), 

• număr beneficiari la 31.12.2017:  21 copii şi tineri (13 copii + 8 tineri). 

• S-a încetat măsura de protecţie pentru 2 beneficiari, prin: 
✓ Internare în CRRN Călugăreni   1 caz; 

✓ Internare în CRRN Brâncoveneşti   1 caz. 

• S-au înregistrat 7 intrări pe parcursul anului, prin înlocuire de măsură, astfel: 

✓ de la CRCDN Tg. Mureş, Ceuaşu de Cîmpie   5 cazuri; 

✓ de la CPRU        1 caz, 

✓ de la AMP        1 caz. 

 

✓ Au fost obţinute în cursul anului certificatele de încadrare în grad de 

handicap pentru copii din serviciul rezidenţial, iar pentru serviciul de recuperare 

de zi pentru copilul cu dizabilităţi din comunitate s-au eliberat un număr de 21 

adeverinţe necesare pentru Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului. 

✓ Tuturor beneficiarilor le-au fost asigurate condiţii optime de găzduire, 

hrănire, igienă, recuperare, reabilitare, control al durerii, fiecare copil beneficiind 

de un plan de intervenţie personalizat. Au fost stabilite obiective realiste, iar unele 

au fost atinse printr-o activitate susţinută şi permanentă, completată cu activităţi 

de socializare şi petrecere a timpului liber. 

✓ Activitatea specialiştilor, educatorilor, infirmierilor, asistenţilor medicali şi 

a medicilor a dus la evitarea unor evenimente nedorite, care să pună în pericol 

viaţa, sănătatea şi integritatea copiilor. 

✓ S-au îmbunătăţit considerabil modul de hrănire, deprinderile de îmbrăcare-

dezbrăcare, igienă, cunoaşterea obiectelor şi spaţiului personal, însuşirea schemei 
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corporale, comunicarea mimico-gestuală inteligibilă şi expresivă, ameliorarea 

comportamentelor autoagresive şi heteroagresive, diminuarea formelor de 

comportamente stereotipe, relaţionarea cu adulţii, cu alţi copii/ tineri, 

manifestarea emoţiilor adecvat, achiziţiile pre-academice şi academice, 

coordonarea ochi-mână, motricitatea grosieră şi s-au înregistrat unele progrese pe 

aria motorie din punct de vedere al statusului neuro-locomotor (coordonare, 

control motor, reeducare posturală). 

✓ S-au reamenajat sălile de kinetoterapie, de stimulare senzorială şi cabinetul 

de psihologie. 

✓ În cursul anului 2017, 4 beneficiari din serviciul rezidenţial (T.J., T.L., R.G. 

şi O.I.R.) au beneficiat de activităţi educaţionale formale oferite de şcoala specială 

din cadrul Gimnaziului de Stat ”Octavian Goga” Sighişoara. 

✓ S-au desfăşurat 23 de vizite ale părinţilor, aparţinătorilor şi altor persoane 

faţă de care beneficiarii au dezvoltat legături de ataşament şi au avut loc 47 

convorbiri telefonice cu privire la beneficiarii din serviciul rezidenţial, încurajându-

se permanent menţinerea legăturii beneficiarilor cu membrii familiei şi/sau alte 

persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament. 

✓ Pe tot parcursul anului 2017, beneficiarii serviciului rezidenţial au primit o 

hrană consistentă, variată ca meniu, completată permanent cu fructe, conform 

recomandărilor medicilor, cu meniuri speciale pentru unii dintre asistaţi, cu 

meniuri speciale pentru zile festive, etc. 

✓ Starea de igienă atât a copiilor cât şi a instituţiei a fost permanent 

monitorizată şi susţinută de asistenţii medicali, medici, cu o contribuţie deosebită 

a personalului de curăţenie şi al spălătoriei. 

✓ Totodată, s-a asigurat obţinerea cărţilor de identitate pentru beneficiari. 

✓ S-au realizat pe parcursul anului, din punct de vedere medical: 231 de 

tratamente injectabile, 222 tratamente cronice, 246 tratamente acute, 12 

tratamente intra-rectale, 22 pansamente. S-au efectuat 2 contenţionări chimice şi 

2 contenţionari fizice şi a fost necesară o izolare. 

✓ S-au efectuat 14 consultaţii medicale de specialitate; s-au efectuat 20 

analize medicale, 17 tratamente perfuzabile şi 6 vaccinări. 

✓ Au avut loc 2 internări în spital ale beneficiarilor pe parcursul anului 2017: 

S.K. (10 - 18.08.2017) şi P.P.V.ț (22 - 23.12.2017) 

✓ Au fost efectuate două echipări: în luna mai, cu obiecte de inventar de la 

buget, în valoare de 676.71 lei şi obiecte de inventar din donaţii, în valoare de 

14.52 lei, şi o altă echipare, în luna octombrie, cu obiecte de inventar de la buget, 

în valoare de 1391.66 lei şi obiecte de inventar, din donaţii, în valoare de 110.64 

lei. 

✓ De-a lungul anului 2017, au fost preparate, la bucătărie, 11 torturi pentru 

sărbătorirea zilelor de naştere ale beneficiarilor din serviciul rezidenţial. 
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✓ În seara zilei de 5 decembrie 2017, au fost înmânate pachete de Moş 

Nicolae, constând în fructe şi dulciuri. 

✓ Cu ocazia serbării de Crăciun, au fost înmânate pachete, constând în fructe, 

dulciuri şi jucării. 

Activităţi comune la nivelul Complexului: 

✓ În data de 8 martie 2017, s-a desfăşurat serbarea Zilei Mamei, la care au 

participat atât copii/tineri din cadrul serviciului rezidenţial, cât şi beneficiari ai 

serviciului de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilităţi din comunitate. La 

acest eveniment, beneficiarii din ambele servicii au prezentat un program cu 

momente artistice, în faţa părinţilor şi a angajaţilor, astfel: beneficiari ai 

serviciului de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilităţi din comunitate, au 

prezentat o scenetă şi au oferit felicitări şi diferite lucrări realizate de către ei, 

mamelor participante la serbare; copiii şi tinerii din serviciul rezidenţial au 

prezentat cântece, poezii şi dans. 

✓ În data de 31.03.2017 s-a participat la Târgul de Promovare a Furnizorilor şi 

Serviciilor, destinate copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi de la nivelul judeţului 

Mureş. 

✓ În data de 03.04.2017 a fost organizat evenimentul Ziua Internaţională de 

conştientizare a Autismului cu implicarea copiilor şi tinerilor din serviciul 

rezidenţial şi din serviciul de zi, precum şi angajaţilor complexului, precum şi a 

părinţilor beneficiarilor serviciului de zi. 

✓ În data de 06.04.2017, un beneficiar din serviciul rezidenţial a participat la 

Tg. Mureş la un concurs de dans. 

✓ În data de 2 iunie 2017 un grup de 4 copii din serviciul rezidenţial a vizitat 

Grădina Zoologică din Tg. Mureş 

✓ În data de 9 iunie 2017 s-a desfăşurat în cadrul complexului, Carnavalul 

Desenelor animate, pentru a marca Ziua Internaţională a Copilului. La acest 

eveniment au participat atât copii/tinerii din cadrul serviciului rezidenţial, cât şi 

beneficiari ai serviciului de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilităţi din 

comunitate. Copiii/tinerii ambelor servicii au prezentat un program cu momente 

artistice, în faţa părinţilor şi a angajaţilor, astfel: beneficiarii serviciului de 

recuperare de zi pentru copilul cu dizabilităţi din comunitate, au prezentat poezii, 

costume, iar copiii şi tinerii serviciului rezidenţial au prezentat cântece, poezii, 

scenetă şi dans. La sfârşitul programului au fost decernate diplome pentru cel mai 

minunat copil fiecărui participant şi au fost premiate: cel mai bun costum, cel mai 

haios personaj, etc. 

✓ S-a asigurat participarea, cu un stand, la evenimentul care a marcat 20 de 

ani de activitate a DGASPC Mureş. 

✓ În data de 20.10.2017 s-a organizat evenimentul ”Week-end party for you” 

pentru beneficiarii din serviciul rezidenţial. 

✓ În ambele servicii s-au organizat activităţi cu ocazia zilei de Hallowen. 
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b.) Serviciul de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilităţi din 

comunitate din cadrul CSCDN Sighişoara, cu o capacitate de 85 de locuri, are ca 

misiune: prevenirea abandonului şi instituţionalizarea copiilor, dezvoltarea de 

deprinderi de viaţă independentă, recuperare-reabilitare, educaţie şi intervenţii de 

specialitate, consilierea copilului şi a familiei. 

Numărul de beneficiari al serviciului de recuperare de zi în cursul anului 2017 a 

variat, asigurând servicii de specialitate unui număr total de 56 copii. 

Statistică: 

• număr de copii la data de 01.01.2017:  49; 

• număr de copii la data de 31.12.2017:  44. 

Pe parcursul anului, au fost incluşi în program 7 copii şi au fost închise 12 cazuri. 

Evenimente deosebite: 

✓ S-au desfăşurat în principal activităţi individuale de recuperare de zi şi 

activităţi de stimulare, intervenţie timpurie pentru copii, precum şi activităţi de 

suport de specialitate (psihologic, psihopedagogic, kinetoterapeutic, asistenţă 

socială, etc.) pentru copii şi părinţi, individual sau în grup. 

✓ În acest serviciu, s-au înregistrat unele progrese în ceea ce priveşte 

reducerea comportamentului agresiv şi opozant, abilităţile de socializare şi joc, 

dezvoltarea atenţiei, reglarea eficientă a emoţiilor, achiziţiile pre-academice şi 

academice, structurarea temporală, coordonarea ochi-mână, motricitatea grosieră, 

limbajul receptiv, orientarea spaţială, dar şi pe aria motorie prin ameliorarea 

statusului neuro-locomotor, îmbunătăţirea echilibrului în bipodalism şi în poziţia 

şezând cu ajutorul ameliorării forţei musculare paravertebrale; se poate vorbi de 

progrese şi pe palierul de control motor, coordonare şi viteză de reacţie. 

 

 

I.2.3. Situaţia  copiilor  în  Serviciul  Rezidenţial  de  Îngrijire 

şi  Asistenţă  Medico-Socială 

 

Nr.  

crt. 

Denumire serviciu rezidenţial pentru 
copii cu deficienţe 

1 ianuarie 

2017 

31 decembrie 

2017 

1. 

Serviciul Rezidenţial de 
Îngrijire şi Asistenţă Medico-
Socială „SPERANŢA” din cadrul 
Centrelor rezidenţiale pentru 
copii cu deficienţe 
neuropsihiatrice Tg. Mureş, 
Ceuaşu de Cîmpie 

3 1 
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Numărul de beneficiari în Serviciul Rezidenţial de Îngrijire şi Asistenţă Medico-

Socială „Speranţa”, a înregistrat o scădere cu 2 copii, ca urmare a următoarelor 

mişcări: 

 
Statistică: 

• număr de copii cu măsură de protecţie la 01.01.2017:  3, 

• număr de copii cu măsură de protecţie la 31.12.2017:  1. 

• În cursul anului 2017, au ieşit 2 copii, astfel: 

▪ înlocuire măsură la CRCDN Trebely   1 copil, 

▪ înlocuire măsură la AMP    1 copil 

• Pe parcursul anului 2017, nu s-au înregistrat intrări. 

 

 

I.2.4. Situaţia  copiilor  din  cadrul 

Serviciilor  rezidenţiale  coordonate  de  OPA 

 

Numărul beneficiarilor care se află cu măsură de protecţie specială - plasament la 

serviciile rezidenţiale ale furnizorilor privaţi de servicii sociale acreditate, în cursul 

anului 2017, a înregistrat o creştere cu 5 copii. 

Statistică: 

• număr de copii/ tineri la data de 01.01.2017 - 226 

• număr de copii/ tineri la data de 31.12.2017 – 231, dintre care: 

✓ 197 copii, cu vârsta cuprinsă între 3 - 17 ani; 

✓   33 tineri, în vârstă de 18 ani şi peste 18 ani. 

• S-a încetat măsura de protecţie pentru 24 beneficiari, astfel: 

✓ Redare în familia naturală        5 cazuri, 

✓ Adopţie            2 cazuri, 

✓ Inserţie socio-profesională      10 cazuri, 

✓ Efectul legii, împlinirea vârstei de 18 – 26 ani - la cerere    4 cazuri, 

✓ Includere în Centrul de tranzit TIMULAZU      1 caz 
Cazuri închise în sistemul judeţean de protecţie a copilului:   22 cazuri 

✓ Înlocuire măsură la alte persoanee       2 cazuri, 
Înlocuiri de măsură în cadrul sistemului de protecţie a copilului    2 cazuri 
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• Au intrat cu măsură de protecţie pe parcursul anului un număr de  29 copii: 

✓ din CPRU Tg. Mureş        3 cazuri; 

✓ din plasament familial        2 cazuri; 

✓ din Centrul maternal „Materna”       2 cazuri; 

✓ din reţeaua de asistenţă maternală      2 cazuri; 
Înlocuiri de măsură în cadrul sistemului de protecţie a copilului    9 cazuri 

✓ din familia biologică alte judeţe       5 copii 
(1 Hunedoara, 4 Harghita) 

✓ din familia biologică     15 copii 
Cazuri noi intrate în sistemul de protecţie al copilului    20 cazuri 

 
 

Situaţia copiilor/ tinerilor ocrotiţi în casele de tip familial şi în 
apartamentele rezidenţiale ale furnizorilor de servicii sociale private 

la data de 31.12.2017 
 

Nr. 
crt 

Denumirea Fundaţiei / 
Asociaţiei 

Sediul Fundaţiei / 

Asociaţiei 

Serviciul rezidenţial / 
Locaţia 

Număr de 
copii 

protejaţi 

Persoana de 
contact 

Nr. de telefon / 
fax 

1. 
Fundaţia 

Global Care România 

Tg. Mureş, str. 
Pădurii, nr.2, 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 

„Casa Speranţei” 

Tg. Mureş, str.Pădurii, nr.2 

2 Andrei Cotruş 0764-748.255 

2. 
Asociaţia de Caritate 

"Betania" 

Comuna Băgaciu, 
str. Principală, 

nr.178 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 

Comuna Băgaciu, str. 
Principală, nr.178 

11 Ştefan Pîrîu 0265-425.711 

3. 
Asociaţia 

"Pro Christo et Ecclesia" 

Tg. Mureş, 

str. Hegyi Lajos, 
nr.9, judeţul Mureş 

Căminul de copii tip 
familial „Dorcas”, 

Tg. Mureş, str. 
Călăraşilor, nr.86 

7 Halmen Mária 0265-216.790 

4. Fundaţia "Lazarenum" 
Tg. Mureş, str. 

Mihai Eminescu, 
nr.30, judeţul Mureş 

Căminul de copii Lydia 

Tg. Mureş, str. Mihai 
Eminescu, nr.30 

7 Biró Edit 0365-444.291 

5. 
Fundaţia Dove - filiala 

Mureş 

Tg. Mureş, 

str. Aleea Vrancei, 
nr.12/3, 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 

Comuna Sângeorgiu de 
Pădure, str. Rozelor, nr.5 

13 Paul Crişan 0745-380.696 

6. Fundaţia Creştină "Rhema" 

Tg. Mureş, str. 22 
Decembrie 1989, 

nr.158/B, 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 
"BANNATYNE" 

Tg. Mureş, str. 22 
Decembrie 1989, nr.158/B 

1 Ibolya Ungur 0265-218.339 

7. 
Fundaţia Culturală "Czegei 

Wass" 

Reghin, 

str. Pandurilor, 
nr.49/B, 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 
Tulipan 

Comuna Aluniş, sat Lunca 
Mureşului, nr.55 

13 Bakos Katinka 0742-655.649 

8. 
Asociaţia 

"Sfânta Elisabeta" 

Tg. Mureş, 

psj. Milcovului, 
nr.8, judeţul Mureş 

Centrul Casa tip familial 
numărul 1 

comuna Glodeni, nr.66-67 
4 Bakó Béla 0745-642.914 

9. 
Asociaţia 

"Sfânta Elisabeta" 

Tg. Mureş, 

psj. Milcovului, 
nr.8, judeţul Mureş 

Centrul Casa tip familial 
numărul 2 

comuna Glodeni, nr.66-67 
10 Bakó Béla 0745-642.914 
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10. 
Asociaţia 

"Sfânta Elisabeta" 

Tg. Mureş, 

psj. Milcovului, 
nr.8, judeţul Mureş 

Centrul Casa tip familial 
numărul 3 

comuna Glodeni, nr.66-67 
12 Bakó Béla 0745-642.914 

11. 
Asociaţia 

"Sfânta Elisabeta" 

Tg. Mureş, 

psj. Milcovului, 
nr.8, judeţul Mureş 

Centrul Casa tip familial 
numărul 3 

comuna Glodeni, nr.66-67 
1 Bakó Béla 0745-642.914 

12. 
Asociaţia 

"Forumul Ecumenic" 

Comuna Bogata, str. 
Principală, nr.413, 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 

„EMMAUS” 

Comuna Bogata, 

str. Principală, nr.413 

3 Molnár Eszter 0745-253.101 

13. Fundaţia "LOC" 

Tg. Mureş, 

str. Abrudului, 
nr.15, judeţul Mureş 

Casa de tip familial 

"ANA-NADIA" 

Com. Sîncraiu de Mureş, 
str. Cooperativei, nr.16 

3 Gaga Viorel 0265-218.978 

14. Fundaţia "LOC" 

Tg. Mureş, 

str. Abrudului, 
nr.15, judeţul Mureş 

Casa de tip familial 
"REBECA" 

Com. Sâncraiu de Mureş, 
str. Cooperativei, nr.16 

1 Gaga Viorel 0265-218.978 

15. Fundaţia "LOC" 

Tg. Mureş, 

str. Abrudului, 
nr.15, judeţul Mureş 

Casa "JULIANA" 

Com. Sântana de Mureş, 
str. Poieniţei, nr.7 

6 Gaga Viorel 0265-218.978 

16. Fundaţia "PRO SOVATA" 

Sovata, 

str. Lungă, nr.46/D, 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 
"TINKERBELL 1" 

Sovata, str. Lungă, 
nr.46/D 

8 Portik Antal 0265-570.742 

17. Fundaţia "PRO SOVATA" 

Sovata, 

str. Lungă, nr.46/D, 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 
"TINKERBELL 2" 

Sovata, str. Lungă, 
nr.46/D 

8 Portik Antal 0265-570.742 

18. 
Fundaţia 

"KIWI-Casa Bucuriei" 

Tg. Mureş, str. 
Alexandru Papiu 

Ilarian, nr.7, 

judeţul Mureş 

Casa de tip familial „Casa 
Bucuriei” 

Tg. Mureş, str. Alexandru 
Papiu Ilarian, nr.7 

9 Luminiţa 
Micliuc 

0265-219.060 

19. 

Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia 

(filiala Sighişoara) 

Parohia Ortodoxă Criş 

Comuna Daneş, 

sat Criş, nr.281, 
judeţul Mureş 

Casa de tip familial 

Comuna Daneş, sat Criş, 
nr.281 

7 Marius 
Moldovan 

0265-713.403 

20. 

Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia 

(filiala Reghin) 

Reghin, str. Nicolae 
Bălcescu, nr.23, 
judeţul Mureş 

Casa de tip familial 

Aşezământul Social 

"CASA MARIA I" 

Reghin, str. Spitalului, 
nr.20 

9 Gherman 
Dimitrie 

0265-512.797 

21. 

Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia 

(filiala Reghin) 

Reghin, str. Nicolae 
Bălcescu, nr.23, 
judeţul Mureş 

Casa de tip rezidenţial 

Aşezământul Social 

"CASA MARIA II" 

Reghin, str. Nicolae 
Bălcescu, nr.23 

19 
Gherman 
Dimitrie 

0265-512.797 

22. 
Fundaţia „Sfântul 

Francisc” 

Deva, str. 
Progresului, nr. 6, 
judeţul Hunedoara 

Centrul cu module de tip 
familial 

„SFÂNTUL IOSIF”  

Sovata, str. Câmpul Sărat, 
nr. 22 

45 Lengyel János 0265-571.060 

23. 
Fundaţia „Sfântul 

Francisc” 

Deva, str. 
Progresului, nr. 6, 
judeţul Hunedoara 

Casa cu module de tip 
familial „MISERICORDIA” 

Gheorghe Doja, sat. 
Tirimia, nr.280 

14 Bajkó Éva Ö744-529.743 

24. 
Fundaţia „Sfântul 

Francisc” 

Deva, str. 
Progresului, nr. 6, 
judeţul Hunedoara 

Casa de tip familial 

„MAICA TEREZA DIN 
CALCUTTA” 

Sighişoara, str. Ecaterina 
Teodoroiu, nr.2 

13 Sandui Veronica 
Ildikó 

0745-134.706 
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25. 
Asociaţia „Crown Child 

Placement” 

Sighişoara, str. 
Horea Teculescu, 

nr.22,  

judeţul Mureş 

Casa de tip familial 

Sighişoara, str. Horea 
Teculescu, nr.22 

5 Corina Golea 0265-779.391 

TOTAL 231 

 

 

 

I.3. Situaţia  copiilor  a  căror  părinţi  sunt  plecaţi  la  muncă  

în  străinătate 

 

DGASPC Mureş în colaborare cu autorităţile locale monitorizează cazurile de copii a 

căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate începând cu luna martie 2006, 

potrivit Ordinului nr.219/2006, emis de către Secretarul de Stat al Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu privire la activităţile de 

identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea 

părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate. 

 

Prin HG nr.691 din 19 august 2015 s-a aprobat procedura de monitorizare a modului 

de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a 

serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi Metodologia de lucru privind 

colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi 

serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor 

elaborate de către acestea. 

 

În cursul anului 2017, primăriile din judeţ au raportat trimestrial situaţia copiilor 

care au ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, sunt unic susţinători de 

familie, provin din familii monoparentale. 

La nivel judeţean, datele comunicate se prezintă în felul următor: 

Număr de familii în care părinţii sunt 

plecaţi la muncă în străinătate 

la sfârşitul perioadei raportate 

Număr de 
copii la 
sfârşitul 

perioadei 
raportate 

Număr de 
copii aflaţi în 

îngrijirea 
rudelor până 
la gradul IV, 
fără măsură 

de protecţie 

Număr de copii cu măsură de protecţie la 

sfârşitul perioadei raportate 

Alte 
situaţii 

la AMP 

în centre de 
plasament 
publice sau 

private 

la rude 
până la 

gradul IV 

la alte 
persoane/

familii  

cu ambii părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate 165 247 244 1 0 2 0 0 

cu un singur părinte 
plecat la muncă în 

străinătate 
565 904 899 2 0 3 0 0 

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

78 121 105 1 0 9 3 3 

Total trim. I 2017 808 1.272 1.248 4 0 14 3 3 
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cu ambii părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate 194 325 321 0 0 4 0 0 

cu un singur părinte 
plecat la muncă în 

străinătate 
577 1.019 1.014 2 0 3 0 0 

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

92 132 120 1 0 9 0 2 

Total trim. II 2017 863 1.476 1.455 3 0 16 0 2 

cu ambii părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate 184 301 289 4 0 3 0 5 

cu un singur părinte 
plecat la muncă în 
străinătate 

501 801 789 0 0 12 0 0 

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

133 181 161 1 0 9 0 10 

Total trim. III 2017 818 1.283 1.239 5 0 24 0 15 

cu ambii părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate 139 219 214 0 0 5 0 0 

cu un singur părinte 
plecat la muncă în 

străinătate 
421 670 664 2 0 4 0 0 

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

100 144 130 1 0 8 3 2 

Total trim. IV 2017 660 1.033 1.008 3 0 17 3 2 

 

În perioada aprilie – iunie 2017 s-au înregistrat cele mai multe cazuri de copii 

(1.476) a căror părinţi erau plecaţi la muncă în străinătate (863 familii), ocazie cu 

care un număr de 19 copii au beneficiat de măsură specială de protecţie 

plasament, astfel: la asistent maternal profesionist – 3 copii; la rude până la gradul 

IV – 16 copii. Fără măsură de protecţie au rămas în îngrijirea rudelor până la gradul 

IV un număr de 1.455 copii, în alte situaţii au fost 2 copii. 

 

ANUL 

2017 

Număr de copii ai căror părinţi sunt 
plecaţi la muncă în străinătate 

Distribuţia pe sexe 

Masculin Feminin 

Trimestrul I. 1.272 629 643 

Trimestrul II. 1.476 732 744 

Trimestrul III. 1.283 615 668 

Trimestrul IV. 1.033 533 500 
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I.4. Acţiunile  aferente  strategiei  de  incluziune  socială  a  

tinerilor  care  părăsesc  sistemul  de  protecţie  a  

copilului 

 

În vederea facilitării tranziţiei de la şcoală şi viaţa în serviciile rezidenţiale pentru 

copii, către viaţa independentă şi încadrarea în muncă, pentru un număr de 10 

tineri cu vârsta cuprinsă între 17 - 22 ani este viabilă alternativa ocrotirii acestora 

în centre de tranzit - două apartamente situate în Tîrgu Mureş. 

Centrele de Tranzit «Ada» şi «Adi» au găzduit la data de 1 ianuarie 2017 un 

număr de 10 tineri proveniţi din sistemul de protecţie al copilului Mureş care nu au 

avut posibilităţi de integrare în familie, astfel: 

- în apartamentul „Ada”, cu sediul pe str. Hunedoara, nr.21/26: 4 tinere; 

- în apartamentul „Adi”, cu sediul pe str. Rozmarinului, nr.56/2: 6 tineri. 

În cursul anului s-au înregistrat 4 ieşiri şi 2 intrări, la data de 31 decembrie 2017 

beneficiau de serviciile centrului de tranzit un număr de 4 tinere la Casa Ada şi 4 

tineri la Casa Adi. 

Scopul centrului de tranzit este de a-i sprijini pe tinerii beneficiari în vederea 

integrării lor în societate. În cadrul celor două locaţii îşi desfăşoară activitatea 1 

instructori de educaţie şi 1 educator specializat, 1 post de asistent social şi 1 post 

de instructor de educaţie fiind vacante. 

Odată cu intrarea în centru, tinerii sunt sprijiniţi în vederea găsirii unui loc de 

muncă. În acest sens, s-a ţinut legătura cu AJOFM Mureş, tinerii participând la 

bursa locurilor de muncă organizate în oraş şi săptămânal erau informaţi asupra 

locurilor de muncă vacante existente. Astfel, pe parcursul anului 2017, s-a realizat 

încadrarea în muncă, a 3 tinere şi a 2 tineri la diferite firme din Tîrgu-Mureş. 

În continuare se caută locuri de muncă pentru tinerii beneficiari ai centrelor, însă 

şansele sunt mici deoarece, în prezent, sunt tot mai puţine locuri de muncă 

Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

pe grupe de vârstă 

2017 <1 an 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani 

Trim. I 8 46 222 285 372 339 

Trim. II 16 60 234 357 396 413 

Trim. III 17 49 193 322 359 343 

Trim. IV 2 22 160 254 311 284 
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vacante. Tinerii au depus nenumărate CV-uri, şi au participat la bursele locurilor 

de muncă, dar nu au primit, deocamdată, răspunsuri favorabile. 

În cadrul contractului de prestări servicii încheiat cu Fundaţia Talentum, tinerii au 

fost evaluaţi, li s-a întocmit Planul individualizat de intervenţie specifică pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi au fost implicaţi în activităţi de 

educaţie nonformală, socializare şi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă 

independentă (întocmire CV, vizită la Ortoprofil, sesiuni de educaţie pe tema 

petrecerii timpului liber în mod responsabil, realizare obiecte decorative pentru 

sărbătorile de iarnă, ş.a). 

La nivelul centrelor au fost organizate diferite evenimente cum ar fi: sărbătorirea 

zilelor de naştere, a evenimentelor religioase: Paşte, Rusalii şi Crăciun şi a 

Campaniei de 16 zile împotriva violenţei în familie - ocazie cu care tinerii au 

beneficiat de o sesiune de informare pe tema violenţei familiale. 

 

 

I.5. Asistenţa  Maternală  Profesionistă 
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În cursul anului 2017 se înregistrează o uşoară creştere faţă de anul precedent atât 

a numărului de asistenţi maternali profesionişti cu 4 persoane, cât şi a numărului 

copiilor îngrijiţi în reţeaua de AMP cu 5 beneficiari. 

La sfârşitul anului, avem în evidenţă: 

✓   57 AMP care au în plasament 1 copil   =   57 copii, 

✓ 157 AMP care au în plasament 2 copii   = 314 copii, 
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✓   20 AMP care au în plasament 3 copii   =   60 copii 

✓     3 AMP care se află în concediu fără copil  =     0 

     237 AMP          431 copii 

 

În cadrul Serviciului AMP s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

✓ Evaluarea capacităţii solicitanţilor din punct de vedere social şi psihologic, 

în vederea atestării ca Asistent maternal profesionist, de a oferi îngrijirea potrivită 

copilului care necesită acest tip de protecţie: 

Au fost înregistrate 38 de solicitări în vederea atestării ca AMP, din care, din punct 

de vedere social, au fost evaluare 35 de cereri. În conformitate cu Hotărârea nr.3 

din 27.09.2013 privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă 

practică, emisă de Colegiul Psihologilor din România, publicată în Monitorul Oficial 

nr.654 din 24.10.2013, art.3, alin.(1) este specificat că „Psihologii salariaţi /numiţi 

în funcţie nu pot furniza servicii psihologice către terţi, ca urmare a calităţii ce 

reiese din raporturile individuale de muncă/ de serviciu cu entităţile angajatoare, 

altele decât cele care au calitatea de furnizori de servicii psihologice”. Astfel, 

conform celor menţionate s-a contractat de către DGASPC Mureş, în conformitate 

cu legislaţia aflată în vigoare, pentru evaluarea psihologică a persoanelor care 

doresc să devină Asistenţi Maternali Profesionişti, în vederea soluţionării conform 

legii a cererilor înregistrate Cabinetul individual de psihologie ”Molnar Judita 

Ecaterina” din Tg.Mureş. În perioada acestui an au fost trimise un număr de 27 de 

cereri pentru programare şi evaluare psihologică şi au fost evaluate psihologic 

27 de persoane. 

✓ Pregătirea şi formarea profesională: 

Pe parcursul anului au fost organizate 2 cursuri de formare profesională iniţială 

pentru a deveni AMP, în perioada: 

- 06 – 23.03.2017  pentru 3 cursanţi; 

- 26.06 – 11.07.2017  pentru 8 cursanţi 

✓ Atestarea ca asistent maternal profesionist: 

În anul 2017 au fost atestate 11 persoane ca asistenţi maternali profesionişti. 

✓ Procesul de potrivire a copilului cu AMP, plasarea şi îngrijirea copilului la 

AMP, urmărirea plasamentului: 

În cursul anului 2017 au fost angajaţi 13 Asistenţi Maternali Profesionişti. În cazul 

copiilor pentru care s-a identificat un AMP, excepţie făcând plasamentul în regim 

de urgenţă, a fost realizat procesul de potrivire, în conformitate cu standardele şi 

procedurile existente. 

În cursul anului 2017, un număr total de 53 copii au fost plasaţi la asistenţii 

maternali din judeţ. Repartizarea acestor copii în funcţie de mediul de provenienţă 

se prezintă în felul următor: 
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➢ 10 copii din familia naturală; 

➢ 16 copii din spitale; 

➢   2 copii din alt judeţ – DGASPC Sibiu; 

➢   2 copii repatriaţi din Ungaria; 

➢   8 copii din Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă, abuz, 

neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului; 

➢   4 copii din CRCDN Trebely 

➢   1 copil din Serviciul Rezidenţial de Îngrijire şi Asistenţă 

Medico-Socială „SPERANŢA” 

➢ 10 copii provenind din Centrul maternal „Materna. 

53 copii 

✓ Menţinerea legăturilor copilului aflat în plasament la asistent maternal 

profesionist cu familia biologică: 

Pentru toţi copiii aflaţi cu măsură de protecţie la asistenţi maternali profesionişti 

au fost trimise înştiinţări către familia naturală privind: modalitatea concretă de 

reluare a legăturilor cu copilul prin stabilirea de întrevederi la sediul Direcţiei, 

date privind evoluţia educaţională, medicală, fizică, psihică a copilului, fotografii 

recente. 

Pe parcursul anului 2017 prin consilierea familiilor copiilor şi în urma reevaluărilor 

situaţiei a 302 de copii, am reuşit să stabilim şi să menţinem legătura dintre copii 

şi familiile naturale. Astfel, au avut loc 108 întrevederi între familiile naturale şi 

copii aflaţi la AMP, la aceste întrevederi au participat asistenţii sociali şi psihologii 

responsabili de caz, întocmindu-se rapoarte de evoluţie a relaţiei copil/părinte 

pentru fiecare copil. De asemenea s-au efectuat deplasări ale copiilor la domiciliul 

părinţilor/bunicilor în vederea reluării legăturilor cu aceştia precum şi pentru 

acomodarea copiilor cu noul mediu, acţiune premergătoare reintegrărilor în familia 

naturală/lărgită – vizite în cazul a 2 copii, realizându-se învoirea în familia naturală 

sau la rude a unui număr de 6 copii şi redarea în familia naturală a unui copil.  

S-au întocmit 627 informări despre situaţia copilului către părinţi. 

Au fost identificate 300 familii naturale şi lărgite în vederea consilierii şi informării 

acestora cu privire la situaţia juridică a copilului aflat în asistenţă maternală, au 

fost întocmite referate de consiliere şi cereri privind viitorul acestuia. 

✓ Monitorizarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti: 

Asistenţii sociali responsabili de caz au evaluat activitatea asistentului maternal 

profesionist prin vizite neanunţate la domiciliul acestuia pentru verificarea modului 

de îndeplinire a sarcinilor prevăzute în fişa postului. În urma acestor demersuri 

întreprinse, în cursul anului 2017 au fost reînnoite un număr de 80 atestate şi au 

fost aplicate 4 sancţiuni disciplinare. 
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În cursul anului un număr de 9 asistenţi maternali profesionişti au plecat din 

sistem, astfel: 3 prin demisie, 4 ca urmare a pensionării la limită de vârstă, 1 

pensie de boală, 1 retragere de atestat. 

S-au realizat 86 de evaluări psihologice pentru reînoirea atestaului de AMP. 

Au fost efectuate 368 vizite la domiciliul AMP trimestrial sau semestrial în vederea 

monitorizării activităţii acestora şi urmărirea evoluţiei copiilor plasaţi la aceştia 

prin completarea rapoartelor de vizită (645 rapoarte de urmărire a evoluţiei 

copilului au fost întocmite şi predate la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie 

Socială Mureş) şi actualizarea dosarelor cu documentaţia necesară conform 

legislaţiei aflată în vigoare. 

În luna decembrie a fost demarată evaluarea anuală a 237 de AMP prin întocmirea 

Rapoartelor anuale de evaluare de către asistenţii sociali şi psihologii responsabili 

de zonă. 

Un număr de 46 asistenţi maternali profesionişti îngrijesc 48 copii cu handicap. 

✓ Urmărirea evoluţiei copiilor aflaţi în plasament la AMP: 

Pentru toţi copiii aflaţi în reţeaua de asistenţă maternală au fost întocmite 

rapoarte de urmărire a evoluţiei acestora de către asistenţii sociali responsabili de 

caz, fişe psihologice întocmite de psiholog, Convenţii de plasament, Planuri 

individualizate de protecţie. 

Obiectivul Serviciului de asistenţă maternală profesionistă este de a respecta şi de 

a îndeplini finalitatea Planului individualizat de protecţie, astfel în cazul în care 

finalitatea a fost adopţia, pentru un număr de 44 copii au fost predate dosarele 

Serviciului Adopţii şi Postadopţii în vederea deschiderii procedurii de adopţie, iar 

pentru 25 copii din AMP instanţa a decis încredinţarea în vederea adopţiei. 

S-a reevaluat situaţia socio-psiho-medicală a 302 copii ocrotiţi la AMP. 

281 copii au fost evaluaţi din punct de vedere psihologic şi 94 copii şi AMP au 

beneficiat de şedinţe de consiliere psihologică, în funcţie de nevoile identificate. 

Statistică: 

- Intrări: 53 copii 

Provenienţa copiilor intraţi în reţeaua de asistenţă maternală 

212
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- Ieşiri: 48 copii 

Situaţia copiilor ieşiţi din reţeaua de asistenţă maternală 

2 4

257

4

5 1

redări în familia

naturală: 1

încredinţări în vederea

adopţiei: 25

înlocuiri plasament la

familii: 7
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SRCD: 4

înlocuiri plasament la

CTF DGASPC: 5

înlocuiri plasament la

CTF OPA: 2

încetare măsură,

efectul legii: 4

 
 

S-a înlocuit măsura de protecţie specială de la un AMP la altul în cazul a 4 copii. 

- copii cu dizabilităţi: 48, îngrijiţi de 46 AMP 

 

Distribuţia copiilor cu dizabilităţi după gradul de handicap 
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✓ Şedinţe zonale cu Asistenţii maternali profesionişti: 

În data de 16 martie a avut loc la sediul DGASPC Mureş şedinţa de informare a 

reprezentanţilor de grup ale AMP privind procedura de completare şi depunere a 

fişelor de informare de către AMP. 

S-a organizat în luna noiembrie şedinţa cu reprezentanţii de grup ale AMP din 

sistem. 

✓ Mobilizarea pe grupuri de suport a asistenţilor maternali profesionişti: 

În fiecare trimestru toate grupurile de suport au realizat întâlnirile de grup pe 

zone, conform planificării, au întocmit procese verbale şi planificări pe care le-au 

transmis psihologului responsabil de zonă. 



RAPORT  ANUAL – 2017  DGASPC  MUREŞ 
B.A.Cs/B.A.Cs 

53 

Asistenţii maternali profesionişti prin reprezentantul de grup au predat Fişele de 

informare lunară privind activitatea desfăşurată ale AMP din grupul respectiv. 

Cu ocazia Zilei copilulului - 1.06.2016, conform unei planificări toate grupurile de 

suport au desfăşurat activităţi împreună cu copii, pentru sărbătorirea Zilei 

internaţionale ale copilului. 

În perioada 25.11 - 11.12.2017 a avut loc Campania „Cu violenţa pierzi mereu„ - 

16 zile de activism împotriva violenţei. La această campanie au participat toate 

cele 38 de grupuri de suport împreună cu copii care au desfăşurat următoarele 

activităţi la nivelul comunităţii din care fac parte: confecţionarea de obiecte, afişe 

şi machete cu simbolul campaniei „nasturele” de către AMP şi copii, discuţii 

tematice între copii din AMP şi colegii de clasă a acestora, părinţii copiilor şi cadre 

didactice din şcoală, realizarea de desene tematice antiviolenţă şi distribuirea de 

obiecte confecţionate cu simbolul campaniei, dicuţii cu oamenii pe care îi întâlnesc 

pe stradă despre violenţa, distribuire de afişe la şcoli şi alte instituţii publice. În 

data de 13.12.2017 a avut loc Conferinţa de presă privind încheierea campaniei şi 

prezentarea realizărilor. La această conferinţă a fost pregătită şi o expoziţie cu 

lucrările realizate la nivelul serviciului. Un grup de 4 copii din cadrul serviciului au 

susţinut un program de colinde. 

Pentru fiecare trimestru au fost intocmite Rapoarte privind monitorizarea 

grupurilor de suport, responsabili fiind psihologii din cadrul serviciului. 

✓ Alte evenimente: 

La data de 31.05.2017 a avut loc simpozionul de închidere al proiectului 

educaţional „Azi nu fumez” realizat de Asociaţia ELDAD din Tg. Mureş în baza unui 

protocol de colaborare cu DGASPC Mureş, eveniment la care au participat 30 de 

AMP împreună cu copiii plasaţi la aceştia. 

În perioada 24 – 29 iulie un grup de 13 copii însoţiţi de 2 AMP au participat la 

Tabăra socială organizată de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş la 

Sovata. 

În perioada 24 – 26 noiembrie un grup de 10 copii însoţiţi de un AMP au participat 

la o tabără la munte, organizată de Fundaţia Buckner la Vlăhiţa, jud. Harghita. 

În baza protocolului semnat cu Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie şi Familie – 

ASEF din Bucureşti, în cursul lunii noiembrie s-au organizat 2 întâlniri în cadrul 

unui proiect educaţional prin organizarea de activităţi extraşcolare în domeniul 

sănătăţii, dezvoltării personale, prevenirii comportamentelor negative intitulat “Fi 

inteligent, mănâncă sănătos”, activităţi la care au participat 40 de AMP şi 70 de 

copii plasaţi la aceştia. 

În cursul lunii decembrie un grup de 4 copii împreună cu un AMP au participat la 

„Turneul de colinde creştine„ organizat în colaborare cu Asociaţia Tinerilor Liberi 

din Bistriţa. 
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I.6. Informaţii  privind  adopţiile  naţionale 

 
În cursul anului 2017 Serviciul adopţii şi postadopţii a oferit următoarele servicii 

specifice: 

✓ Informarea unui număr de 34 persoane/ familii care au solicitat informaţii 

privind procedura adopţiei personal la sediul DGASPC Mureş. 

✓ Au fost depuse 33 de cereri pentru obţinerea atestului de persoană/familie 

aptă să adopte şi au rămas în evaluare 6 cereri de la finele anului 2016, astfel 

în evidenţa serviciului au existat în total 39 de cereri. Din totalul de cereri, 

pentru 29 s-a finalizat evaluarea şi s-a emis atestatul de persoană/familie aptă 

să adopte, pentru cele 10 cereri rămase urmează să fie finalizată evaluarea în 

primul trimestru din anul 2018. 

✓ Atestarea a 29 persoane/ familii apte să adopte (26 familii + 3 persoane), care 

anterior au fost evaluate social, psihologic şi au participat la sesiunile de 

pregătire în vederea asumării rolului de părinte. 

Persoanele adoptatoare au vârsta cuprinsă între 27 – 57 ani. 

 

Distribuţia familiilor apte să adopte după zona de provenienţă 

13 16 urban: 16

rural: 13

 
 

Din cei 29 persoane/ familii apte să adopte, 6 familii au adoptat copilul din 

plasament. 

✓ La sfârşitul anului 2017, un număr de 23 persoane/ familii atestate ca 

familii/persoane apte să adopte (21 familii + 2 persoane) erau eligibile pentru 

adopţia unui copil (sunt în aşteptare), cu următoarele caracteristici: 

o 17 familii/ persoane provin din mediul urban şi 6 din mediul rural; 

o vârsta cuprinsă între 27 - 57 ani; 

o 2 familii doresc să adopte copilul/ copii din plasament 

✓ Au fost preluate în cursul anului 2017 un număr de 59 dosare cu finalitate PIP 

adopţie internă, astfel: 
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- 48 dosare de la Serviciul de Asistenţă Maternală Profesionistă, dintre care 1 

dosar a fost returnat de către Serviciul Juridic Contencios, deoarece pe 

rolul Tribunalului Mureş se afla dosarul aceluiaşi copil cu propunerea 

înlocuirii măsurii de protecţie specială de la asistent maternal profesionist 

la familie de plasament, 

- 10 dosare au fost predate de către Serviciul de Îngrijire de Tip Familial (din 

care 1 dosar a fost pregăti de către Fundaţia Kiwi Casa Bucuriei), 

- 1 dosar de la Serviciul Management de Caz al Copilului. 

În cazul a 51 dosare s-au efectuat demersurile de informare şi consiliere în 

vederea exprimării consimţământului la adopţie a părinţilor fireşti pentru 

depunerea pe rolul instanţei judecătoreşti, urmând ca şi pentru celelalte 7 dosare 

să se efectueze demersurile necesare în vederea depunerii la Tribunal. 

✓ Serviciul adopţii şi postadopţii în cursul anului 2017 a avut în evidenţă 138 

copii eligibili pentru adopţie, cu următoarele caracteristici: 

 

Număr total de copii 
adoptabili 

Sex Grupa de vârstă 

F M 
0 – 2 
ani 

3 – 6 
ani 

7 – 13 
ani 

14 – 17 
ani 

138 
din care: 

77 61 18 41 70 9 

Copii eligibili pentru  

adopţie naţională: 62 
35 27 18 32 12 - 

din care: 

1. Număr de copii adoptabili încadraţi în grad de 
handicap 

4 

2. Fraţi adoptabili împreună: 

din care: 
23 

Copii adoptabili care au un frate adoptabil 

( 8 grupuri a câte 2 fraţi adoptabili împreună) 
16 

Copii adoptabili care au doi fraţi adoptabili 

( 1 grup a câte 3 fraţi adoptabili împreună) 
3 

Copii adoptabili care au trei fraţi adoptabili 

( 1 grup a câte 4 fraţi adoptabili împreună) 
4 

 F M 
0 – 2 

ani 

3 – 6 

ani 

7 – 13 

ani 

14 – 17 

ani 

Copii eligibili pentru  

adopţie internaţională: 76 
42 34 - 9 58 9 
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din care: 

1. Număr de copii adoptabili încadrați în grad de 

handicap 
7 

2. Fraţi adoptabili împreună: 

din care: 
16 

Copii adoptabili care au un frate adoptabil 

( 8 grupuri a câte 2 fraţi adoptabili împreună) 
16 

 

Copii adoptabili pe tipuri de măsură de protecţie specială 
 

TOTAL 

copii adoptabili 

în anul.2017 

din care, MĂSURA DE PROTECŢIE SPECIALĂ 

stabilită la: 

AMP 
Familie/ 

persoană 

Rudă până 
la gradul 4 

Tutore 
Case de 

tip familial 

138 

din care: 
111 21 - - 6 

Copii adoptabili naţional 

62 
41 19 - - 2 

Copii adoptabili 
internaţional 

76 
70 2 - - 4 

 

✓ Pentru cei 138 copii eligibili pentru adopţie s-au solicitat liste din RNA: 

- 40 copii au ajuns în familii (33 copii au fost încredinţaţi în vederea 

adopţiei şi pentru 7 copii s-a încuviinţat direct adopţia - copii aflaţi 

în plasament), 

- pentru alţi 2 copii s-au depus în instanţă dosarele cu propunerea 

încredinţării în vederea adopţiei unor familii din judeţul Mureş, 

- pentru 1 copil s-a revocat încredinţarea în vederea adopţiei, 

- pentru 1 copil s-a iniţiat procedura de potrivire iniţială şi s-au 

efectuat demersurile raportului de potrivire a adopţiei 

internaţionale. 

- pentru alţi 39 copii s-au identificat familii din alte judeţe, dar din 

diverse motive nu s-a iniţiat procesul de potrivire practică, pentru 16 

copii însă, familiile selectate nu au dorit continuarea procesului de 

potrivire cu aceştia, după prima vizită efectuată în mediul copiilor 

de viaţă, iar pentru ceilalţi copii nu s-au identificat familii. 
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- 5 copii se află în proces de potrivire practică, astfel: 2 copii fraţi 

adoptabili împreună cu o familie din judeţul Ilfov, 2 copii fraţi 

adoptabili împreună din judeţul Timiş şi 1 copil cu o familie din 

judeţul Mureş. 

- 72 copii se află pe profilul copiilor greu adoptabili, dintre care 18 

copii au fost selectaţi şi vizitaţi de către familii din alte judeţe, 9 

copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei, iar 4 copii se află în 

proces de potrivire practică cu familii din alte judeţe 

Dintre cei 138 de copii eligibili pentru adopţie, pentru 55 copii s-a primit Sentinţa 

Civilă definitivă şi irevocabilă cu propunerea deschiderii procedurii de adopţie, Alte 

37 dosare se află pe rolul instanţei cu propunerea de deschidere a procedurii de 

adopţie (unele s-au pronunţat şi urmează legalizarea sentinţei, etc.) 

✓ 103 copii au fost vizitaţi în mediul lor de viaţă şi li s-au făcut/refăcut fişele 

sintetice, iar la cei aflaţi pe profilele publice li s-au făcut/refăcut profilele 

publice. 

✓ În cursul anului s-a dispus încredinţarea în vederea adopţiei la familii pentru 

33 copii, astfel: 

o în judeţul Mureş: 15 copii 

o în alte judeţe: 18 copii, după cum urmează: 

➢ 2 copii în judeţul Alba, 

➢ 4 copii fraţi adoptabili împreună şi 1 băieţel în judeţul Cluj, 

➢ 1 copil în judeţul Hunedoara, 

➢ 4 copii la familii în judeţul Constanţa, 

➢ 1 fetiţă în judeţul Ilfov, 

➢ 2 copii fraţi adoptabili împreună şi o fetiţă în judeţul Braşov, 

➢ 2 fetiţe în judeţul Timiş 

 

Repartizarea celor 33 de copii încredinţaţi în vederea adopţiei la familii 

în funcţie de SEX 

 

33%

67%
băieţi: 11

fete: 22
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VÂRSTA cuprinsă între 1 şi 8 ani 

8

5
2

5

4

3 2

4

1 an. 4 copii 2 ani: 8 copii 3 ani: 5 copii 4 ani: 2 copii

5 ani: 5 copii 6 ani: 4 copii 7 ani: 3 copii 8 ani: 2 copii

 

✓ S-au făcut vizite bilunare şi s-au întocmit rapoarte de monitorizare în cazul a 

17 copii încredinţaţi în vederea adopţiei 

✓ În anul 2017 s-a dispus încuviinţarea adoptiei de către Tribunalul Mureş pentru 

un număr de 21 copii unei persoane/ familii din judeţ, dintre care 7 copii aflaţi 

în plasament la familii, având următoarele caracteristici: 

Repartizarea în funcţie de SEX 

24%

76%

băieţi: 5

fete: 16

 

VÂRSTA cuprinsă între 1 şi 12 ani 

2

1
1 1 1

3

5

7

1 an. 3 copii 2 ani: 5 copii 3 ani: 7 copii 4 ani: 2 copii

6 ani: 1 copil 7 ani: 1 copil 9 ani: 1 copil 12 ani: 1 copil
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✓ Pentru 1 copil s-a depus dosarul la Tribunalul Mureş cu propunerea încuviinţării 

adopţiei. 

✓ În evidenţa Serviciului Adopţii s-au aflat în monitorizare postadopţie un număr 

de 56 copii şi familiile adoptive. Pe parcursul anului au fost închise un număr 

de 16 cazuri pentru care s-a întocmit referat de închidere a cazului. Nu s-au 

constatat probleme de acomodare a copilului cu familiile adoptive, nici cazuri 

de abuz asupra copilului sau încălcări ale drepturilor copilului, cea mai 

frecventă preocupare a părinţilor adoptivi fiind referitoare la dezvăluirea 

adopţiei, iar pentru toţi ceilalţi s-a urmărit evoluţia, întocmindu-se raport 

trimestrial. 

✓ În data de 9 iunie 2017 a avut loc Ziua Copilului Adoptat, eveniment care s-a 

desfăşurat în Parcul Municipal Tîrgu Mureş şi au participat un număr de 70 de 

copii însoţiţi de părinţi şi rude. 

 



 

Situaţie  comparativă 

 

Nr. 

crt. ACŢIUNI 
ANUL 
2005 

ANUL 
2006 

ANUL 
2007 

ANUL 
2008 

ANUL 
2009 

ANUL 
2010 

ANUL 
2011 

ANUL 
2012 

ANUL 
2013 

ANUL 
2014 

ANUL 
2015 

ANUL 
2016 

ANUL 
2017 

1. 
Cereri de atestare ca 
persoane/familii apte să 

adopte un copil 
31 51 25 25 24 24 31 35 42 39 33 28 33 

2. 

Persoane/familii 
atestate ca apte să 
adopte, din care: 

19 21 17 21 15 22 31 25 31 38 35 22 29 

- din mediul urban 16 16 17 18 9 18 27 21 22 30 25 18 16 

- din mediul rural 3 5 - 3 6 4 4 4 9 8 10 4 13 

3. 
Vârsta persoanei 
adoptatoare / ani 

25 - 57 25 - 57 25 - 64 29 - 55 34 - 78 27 -  55 28 - 55 29 - 53 25 - 56 30 - 59 31 - 61 30 - 47 27 - 57 

4. 

Încuviinţări în vederea 
adopţiei / copii + nr. 
copii ajunşi la persoane/ 

familii adoptive* 

6 21 14 7 8 14 13 19* 25* 32* 30* 
19 + 
10* 

40 

5 . 
Cazuri monitorizate 
postadopţie /  copii 41 70 52 33 23 50 41 41 55 47 56 61 56 

 

 



 

I.7. Protecţia  specială  a  copilului  la  familii  sau  persoane 

 

La data de 31 decembrie 2017 avem în evidenţă un număr de 607 copii/ 

tineri, dintre care: 

- aflaţi în plasament familial la rude până la gradul IV inclusiv  406 copii, 
din care 1 copil provine din alt judeţ; 

- aflaţi în plasament la alte persoane/familii    200 copii, 
din care 10 copii proveniţi din alte judeţe; 

- plasament în regim de urgenţă la alte persoane/familii       1 copil. 

594

142

0

581

151

1

539

158

2

507

174

1

461

181

7

444

204

3

406

200

1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

plasament în
regim de urgenţă
la familii/
persoane
copii plasaţi la alte
persoane/ familii

copii plasaţi la
rude până la gr.IV

 

În cursul anului 2017 s-au înregistrat următoarele mişcări: 

 INTRĂRI: 65 copii, astfel: 

- s-a stabilit măsura specială de protecţie plasament la rude până la gradul 

IV pentru 40 copii; 

- s-a stabilit măsura specială de protecţie plasament la alte persoane/ 

familii pentru 19 copii; 

- pentru 5 copii s-a stabilit plasament în regim de urgenţă la alte persoane/ 

familii, iar pentru 1 copil plasament în regim de urgenţă la rude. 

În cursul anului înlocuindu-se plasamentul în regim de urgenţă cu plasament la 

aceeaşi rude / persoane/ familii pentru 8 copii (3 plasamente în regim de urgenţă 

la alte familii din anul 2016 şi 4 din anul 2017, respectiv 1 plasament în regim de 

urgenţă la rude din anul 2017), la finele anului existând în evidenţa serviciului 1 

copil cu dispoziţie în regim de urgenţă. 

 

 IEŞIRI: 109 copii/ tineri, astfel: 

- s-a încetat măsura specială de protecţie la rude până la gradul IV şi/sau 

alte persoane/ familii în cazul a 101 de copii/tineri, după cum urmează: 

▪ reintegrare în familia naturală:      12 copii 

▪ efectul legii, împlinirea vârstei de 18 – 26 ani:    72 tineri, 
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▪ încredinţarea în vederea adopţiei:      15 copii, 

▪ încuvinţarea adopţiei:         2 copii 

- s-a înlocuit măsura specială de protecţie de la rude până la gradul IV şi/sau 

alte persoane/ familii la alte servicii sociale de protecţie din judeţ în cazul 

a 8 copii, astfel: 

▪ plasament la un CTF OPA:         2 copii, 

▪ plasament la Centrul Maternal “Materna”:      1 copil, 

▪ plasament în regim de urgenţă la CPRU:       3 copii, 

▪ încetare măsură, deces bunică:        2 copii. 

 

 ÎNLOCUIRI măsură în cadrul serviciului pentru 7 copii, astfel : 

 

Reevaluarea unui număr de 201 cazuri la nivelul serviciului familial, dintre care 

pentru 95 copii s-a menţinut măsura specială de protecţie, s-a încetat/ înlocuit 

măsura specială de protecţie pentru 116 de copii.  

S-au efectuat un număr de 36 referate cu următoarele propuneri: 

- acord efectuare paşaport:    12; 

- acord plecare în străinătate:   16 

- acord efectuare carte de identitate:    8 

Întocmirea unei anchete sociale pentru încadrarea în grad de handicap al 

copilului cu măsură de protecţie. 

Realizarea a 631 rapoarte de monitorizare a beneficiarilor şi comunicarea 

acestora la AJPIS Mureş, potrivit prevederilor OUG nr.65/2014. 

Continuarea demersurilor în vederea clarificării situaţiei beneficiarilor cu părinţi 

decedaţi. 

Reactualizarea permanentă a bazei de date cu tinerii care au împlinit vârsta de 18 

ani şi cu cei care împlinesc 18 ani în cursul anului 2018, în vederea prioritizării 

reevaluării măsurii lor de protecţie, în scopul asigurării drepturilor acestora. 

Odată cu intrarea în vigoare la data de 01.10.2011 a noului Cod civil, aprobat în 

baza Legii nr.287/17.07.2009, măsura specială de ocrotire a minorului prin 

instituirea tutelei, intră în sarcina Instanţei de tutelă. 

 

 

I.8. Managementul  de  caz  al  copilului 

 

În urma centralizării datelor trimestriale raportate de către managerii/ 

responsabilii de caz din cadrul Serviciului management de caz al copilului, rezultă 

următoarele: 
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La nivelul serviciului în cursul anului 2017 au intrat 387 sesizări/ solicitări 

(cazuri), iar cu cele 258 cazuri rămase în lucru din anul precedent, în evidenţa 

serviciului figurau 645 sesizări/ solicitări. 

Pe parcursul anului au fost soluţionate 473 de cazuri, astfel: 

 sesizări spitale: 47 

 diferite corespondenţe: 99 

 solicitări instituire plasament: 190 

 monitorizarea divorţurilor dispuse de instanţă: 2 

 plasament în regim de urgenţă: 3 

 asistare minori care au săvârşit fapte penale: 1 

 consilierea familiilor ai căror copii au săvârşit fapte penale: 25 

 evaluare garanţii morale: 19 

 diverse: 30 

 însoţire executor judecătoresc: 2 

 evaluare familii de plasament: 12 

 participare la audieri minori la sediul IPJ: 20 

 semnalări situaţie de risc minori: 10 

 vizită fundaţii/ asociaţii: 5 

 participare la semnare proces verbal identitate declarată mamă: 7 

 întocmire dosar pensie de urmaş: 1 

Din cele 645 sesizări au rămas active la finele anului un număr de 151 cazuri. 

La nivelul serviciului au fost realizate 104 reevaluări a măsurii de protecţie pentru 

copiii/ tinerii ocrotiţi în servicii rezidenţiale OPA, din care 51 reevaluări au fost 

efectuate de 2 manageri/responsabili de caz din cadrul DGASPC Mureş, iar 53 de 

către cei 6 manageri de caz de la nivelul furnizorilor privaţi de servicii sociale. 

 

 

I.9.  Centrul  maternal  MATERNA 

 

In anul 2017 echipa pluridisciplinară a Centrului Maternal „Materna” şi-a continuat 

activitatea respectând legislaţia în vigoare şi urmărind îndeplinirea misiunii proprii.  

Pe parcursul anului au beneficiat de serviciile Centrului un număr total de 60 

beneficiari (24 mame cu 36 copii), astfel: 

- 11 mame majore  cu  26 copii şi  

- 13 mame minore  cu  10 copii 

24 mame   şi  36 copii 
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La data de 01.01.2017 în centru erau găzduiţi: 10 mame cu 15 copii, dintre care: 

4 mame majore, 6 mame minore. 

La data de 31.12.2017 în centru erau găzduiţi: 14 mame cu 12 copii, dintre care: 

5 mame majore, 9 mame minore. 

Activităţi derulate: 

În anul 2017 echipa de specialişti de la nivelul Centrului Maternal „Materna” şi-a 

structurat activitatea urmărind în ansamblu îndeplinirea obiectivelor psiho-sociale, 

medicale şi instructiv-educative pentru mame şi copii, după cum urmează: 

▪ Oferirea de adăpost şi cazarmament, precum şi servicii psihologice, 

sociale, educative şi medicale unui număr total de 60 beneficiari. 

▪ Instrumentarea dosarelor din punct de vedere socio-psiho-medical şi 

educativ, luând în considerare particularităţile fiecărui caz în parte. 

▪ Consilierea şi educarea mamelor, care a vizat în principal echilibrarea 

stării emoţionale, prin îmbunătăţirea încrederii în potenţialul propriu, 

precum şi dobândirea de noi abilităţi necesare creşterii şi îngrijirii 

responsabile a copiilor lor. 

▪ Întocmirea de rapoarte pentru cele 14 cazuri noi intrate în programul 

centrului. 

▪ Colaborare/ întocmirea de rapoarte la solicitarea Instanţei Judecătoreşti 

şi a IPJ Mureş în 10 cazuri. 

▪ Întocmirea de rapoarte de evaluare, ca parte integrantă a rapoartelor de 

evaluare detaliată şi rapoartelor de încetare a serviciilor în cadrul CM, în 

24 cazuri. 

▪ Consiliere individuală şi de grup 

▪ Însoţirea minorelor la Instanţa Judecătorească: 13 cazuri 

▪ Solicitarea Primăriilor de domiciliu a Anchetelor sociale şi Planurilor de 

Servicii pentru cazurile cuprinse în programul Centrului şi pentru celelalte 

cazuri sesizate; în multe cazuri au fost efectuate anchete sociale la 

domiciliul mamelor rezidente şi de către specialiştii Centrului: 24 cazuri. 

▪ Evaluarea psiho-socială iniţială a fiecărui caz, 14 la număr şi întocmirea 

raportului de cuprindere în programul Centrului: 14 cazuri 

▪ Realizarea Planurilor Personalizate de Interventie (PPI) la mamele majore 

(10 cazuri) şi în cazul minorelor, a Planului Individualizat de Protecţie 

(PIP) (12 cazuri). 

▪ Emiterea dispoziţiilor de cuprindere în Centru Maternal pentru 8 cazuri. 

▪ Evaluarea psiho-socială complexă a unui număr de 24 cazuri. 

▪ Colaborarea cu autorităţile locale (Primării, Spitale, Poliţie) în funcţie de 

specificul fiecărui caz; 
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▪ Consiliere educativă şi întocmirea de Planuri de Intervenţie Specializată, 

şedinţe de grup, şedinţe de întrevedere, fişe de convorbire telefonică, 

primirea vizitelor din partea aparţinătorilor beneficiarilor din Centru; 

▪ Au fost efectuate rapoarte de încetare a serviciilor în cadrul Centrului 

Materna pentru 11 cazuri 

▪ Au fost efectuate deplasări la domiciliul familiei naturale a rezidentelor şi 

au fost întocmite 24 anchete sociale 

▪ Au fost realizate 7 Planuri Post Integrare pentru rezidentele care au fost 

externate din cadrul Centrului 

▪ S-au solicitat fişe de monitorizare Post Externare pentru rezidentele care 

au fost externate din Centru în 7 cazuri 

▪ S-au făcut demersuri pentru 3 căsătorii cu încuviinţarea Instanţei  

▪ Demersuri în vederea obţinerii certificatului de naştere a copilului pentru 

4 cazuri. 

▪ Au fost depuse dosare în vederea obţinerii alocaţiei de stat în 4 cazuri 

▪ S-au întocmit 4 acte de identitate şi s-a obţinut rezidenţă pentru 5 cazuri. 

▪ Activităţi de gestiune a obiectelor de inventar şi echipamentelor, precum 

şi administrarea bunurilor; 

▪ Am continuat demersurile necesare implementării SCIM. 

▪ S-a sărbătorit ziua de 8 Martie, Sărbătorile Pascale, zilele de naştere ale 

beneficiarilor şi Sărbătorile de iarnă. Cu ocazia sărbătorilor religioase, 

membrii comunităţii locale (persoane fizice care au aflat despre existenţa 

centrului din presă sau de la cunoştinţe comune, copii şi cadrele didactice 

de la grădiniţe, şcoli şi licee din oraş), sensibilizaţi de situaţia mamelor şi 

copiilor care se află în dificultate, au vizitat centrul, au venit la colindat 

şi au oferit atenţii direct beneficiarilor 

▪ Personalul angajat şi beneficiarii centrului deopotrivă s-a implicat activ în 

Campania împotriva violenţei şi în aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea 

Direcţiei pentru Protecţia Copilului. 

▪ S-au acordat informaţii pentru presa audio-vizuală şi pentru publicarea 

unui articol despre Centrul Maternal Materna în Vásárhelyi Hirlap. 

▪ Se menţin relaţiile de colaborare dezvoltate până în prezent, conform 

protocoalelor de colaborare care în unele situaţii s-au perfectat. În 

general remarcăm buna colaborare şi receptivitate la nevoile 

beneficiarilor din partea colaboratorilor. 

▪ În cursul anului s-au ocupat posturile vacante de asistent social, psiholog 

şi magaziner. 

▪ În vara acestui an a fost amenajată şi dotată îcurtea din spate a centrului 

cu dispozitive specifice unui spaţiu de joacă pentru copii. 
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▪ Cu sprijinul colaboratorilor străini Centrul Maternal a primit un autoturism 

Renault Laguna pentru a fi folosit în interes de serviciu. 

 

 

I.10.  Situaţia  cazurilor  de  abuz  sau  neglijare  a  copilului 

 

Legea 272 din 2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

specifică: „copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale 

şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori 

degradante„ (art.28) şi „copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror 

forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă„. 

În cursul anului 2017 în cadrul Serviciului de Intervenţie în Regim de Urgenţă s-au 

înregistrat un număr de 1.069 sesizări, din care: 449 pe telefonul copilului (de la 

profesionişti: 130, de la persoane fizice: 319) şi 620 pe telefonul obişnuit/ sesizări 

scrise (de la profesionişti: 554, de la persoane fizice: 66). 

Toate cazurile semnalate au fost confirmate. 

Totalul de 1.069 cazuri confirmate au următoarele caracteristici: 

 

Mediul de provenienţă a cazurilor

761; 71%

308; 29%

urban: 308 copii

rural: 761 copii

 

 

Distribuţia cazurilor pe sexe

535; 50%

534; 50%

masculin: 535 cazuri

feminin: 534 cazuri
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Obiectul sesizării

41; 4% 4; 0% 15; 1%
10; 1%

39; 4%

960; 90%

neglijare: 960 cazuri abuz fizic: 10 cazuri

abuz sexual: 15 cazuri exploatare sexuală: 4 cazuri

exploatare prin muncă: 41 cazuri exploatare prin cerşetorie: 39 cazuri
 

 

Modul de soluţionare a cazurilor semnalate: 

- Număr de copii rămaşi în familie (cu servicii oferite): 1.030, din care: 

o cu abuz fizic: 8 

o cu abuz sexual: 14 

o cu neglijare: 927 

o cu exploatare prin muncă: 39 

o cu exploatare sexuală: 3 

o cu exploatare pentru comitere infracţiune – cerşetorie: 39 

- Număr de copii pentru care directorul DGASPC a dispus plasamentul în 

regim de urgenţă (şi servicii conform PIP): 39, din care: 

o Abuz fizic: 2 cazuri 

o Abuz sexual: 1 caz 

o Neglijare: 33 cazuri 

o Exploatare prin muncă: 2 cazuri 

o Exploatare sexuală: 1 caz 

Număr de cazuri pentru care s-a iniţiat urmărirea penală a agresorului: 22, din 

care: 

- abuz fizic: 8 

- abuz sexual: 9 

- exploatare prin muncă: 4 

- exploatare sexuală: 1 
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Număr de cazuri închise la data de 31.12.2017: 1047, din care: 

- abuz fizic: 10 

- abuz sexual: 14 

- neglijare: 939 

- exploatare prin muncă: 41 

- exploatare sexuală: 4 

- exploatare pentru comitere infracţiune – cerşetorie: 39 

Număr de cazuri rămase în lucru la sfârşitul anului: 22, din care: 

- abuz sexual: 1 

- neglijare: 21 

 

Pe parcursul anului 2017, ANPDCA a semnalat un număr total de 17 cazuri de 

repatrieri de pe teritoriul următoarelor state: Spania – 8 cazuri, Marea Britanie – 3 

cazuri, Ungaria – 6 cazuri. 

Cazurile de copii cetăţeni români aflaţi pe teritoriul altor state pentru care a fost 

sesizată DGASPC Mureş prezintă următoarele caracteristici:  

 

Mediul de provenienţă a cazurilor

10; 59%
7; 41%

urban: 7 copii

rural: 10 copii

 

 

Distribuţia cazurilor pe sexe

8; 47%

9; 53%
masculin: 8 cazuri

feminin: 9 cazuri
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Distribuţia cazurilor pe categorii de vârstă

3; 18%

3; 18%
3; 17%

1; 6%

3; 18%

4; 23%

sub 1 an: 4 cazuri 1 - 2 ani: 1 caz 3 - 6 ani: 3 cazuri

7 - 9 ani: 3 cazuri 10 - 13 ani: 3 cazuri 14 - 17 ani: 3 cazuri

 

 

 

Finalitate cazuri

3; 18%

14; 82%

rămaşi în străinătate cu măsură de protecţie: 14 copii

repatriaţi ca minori neînsoţiti: 3 copi

 

 

La începutul anului 2017 în serviciul rezidenţial din cadrul Serviciului de 

Intervenţie în Regim de Urgenţă se aflau un număr de 16 copii. 

Pe parcursul anului în Centrul de Primire în Regim de Urgenţă au intrat un număr 

de 33 copii şi au ieşit un număr de 31 copii, la finele anului 2017 în cadrul 

CPRU fiind îngrijiţi 18 copii. 

 

Din totalul de 18 copii rămaşi în CPRU, pentru 10 cazuri s-a identificat măsură de 

protecţie, la 1 caz este în derulare procedura încetării măsurii de protecţie, 5 

minori au părăsit centrul fără învoire şi 2 cazuri sunt în etapa de identificare a unei 

măsuri de protecţie. 
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Ieşind din Centru un număr de 31 copii/ tineri, modul de soluţionare a 

cazurilor se prezintă astfel: 

 

Finalitatea cazurilor cuprinse în Centrul de Primire în Regim de 

Urgenţă

18; 38%

1; 2%

1; 2% 1; 2%
2; 4%

1; 2%

2; 4%

1; 2% 1; 2% 4; 8%

1; 2%

5; 10%

5; 10%

5; 10%1; 2%

redare la cerere: 1 copil încetare efectul legii: 1 tânăr

plasament la AMP: 4 copii plasament familial: 1 copil

plasament CTF Sîncraiu de Mureş: 5 copii plasament CTF Reghin. 5 copil

plasament CTF judeţ: 5 copii plasament CTF OPA-KIWI: 1copil

iplasament CTF OPA Sf. Elisabeta: 2 copii Includere Centrul Maternal: 1 caz

plasament CSCDN Sighişoara:: 1 caz plasament AMP alt judeţ: 1 caz

includere As. Reaching Aut-AG: 2 cazuri deces: 1 caz

rămaşi în CPRU: 18 copii

 

Evenimente deosebite: 

Beneficiarii Centrului de Primire în Regim de Urgenţă sunt implicaţi în activităţi 

recreative şi de socializare sub îndrumarea instructorilor de educaţie, fiind 

încurajaţi să-şi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea 

activităţilor din timpul liber. 

CPRU asigură tuturor beneficiarilor oportunităţi multiple de petrecere a 

timpului liber, de recreere şi socializare, care contribuie la dezvoltarea fizică, 

cognitivă, socială şi emoţională a copiilor. 

Fiecare copil beneficiază de timp liber suficient pentru vârsta şi nevoile lui 

specifice, acesta fiind inclus în programul zilnic al serviciului. 
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Activităţile recreative se desfăşoară pe baza unei planificări lunare realizată de 

instructorii de educaţie. Printre activităţile cuprinse în cadrul planificărilor şi 

realizate pe parcursul anului menţionăm:  

✓ Vizite la grădina zoologică  

✓ Vizite la muzee  

✓ Vizionare desene animate – cinema Arta  

✓ Spectacole pentru copii - Teatru Ariel  

✓ Vizitare obiective culturale locale 

✓ Ieşiri la Platoul Corneşti 

✓ Vizitare Cetatea Medievală Tîrgu Mureş 

✓ Plimbări în parc 

Centrul de primire deţine spaţii destinate activităţilor de recreere şi 

socializare, camera de zi este dotată cu televizor LCD, DVD player, videotecă 

pentru copii (desene animate), cărţi, jocuri de interior (rummy, cărţi, table, 

Monopoly, jocuri cu zaruri şi pioni, puzzle, etc.). 

Jocurile de exterior, s-au desfăşurat pe terenul de minifotbal aparţinând 

Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 de pe B-dul 1 Decembrie 1918 

nr.32 – teren aflat la mică distanţă de CPRU.  

Beneficiarii din cadrul serviciului au participat periodic la activităţi organizate 

de diferite fundaţii/ asociaţii (LOC, Talentum, Mâini Unite, Lindenfeld), 

activităţile acoperind o paletă largă de domenii (recreere, socializare, abilităţi 

practice, sport, dans, deprinderi de viaţă independentă, etc.). La aceste 

activităţi beneficiarii au fost însoţiţi de către instructorii de educaţie. 

Copiii au participat la diferite activităţi extraşcolare organizate de instituţiile 

de învăţământ pe care le frecventează (CSEI nr.1 Tîrgu Mureş), cum ar fi: 

lconcursuri şi spectacole, vizitarea diferitelor obiective turistice, magazine, 

parcuri de joacă. 

Astfel, prin activităţile menţionate anterior, serviciul nostru urmăreşte ca 

beneficiarii să se autocunoască, să cunoască mediul înconjurător, să înveţe cum 

să vorbească, cum să se comporte, reguli de bază din societate, etc.  

La nivelul centrului au fost marcate zilele de naştere ale beneficiarilor, sărbătorile 

religioase, Ziua Copilului, Ziua Naţională a României. 

În anul şcolar 2017 – 2018, beneficiarii noştri frecventează cursurile Centrului 

Şcolare de Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş 
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I.11.  Situaţia  copiilor  din  sistemul  judeţean  de  protecţie 

 

Număr copii în sistem: 1.677 la data de 31.12.2017 

 

105; 6%
1; 0%

263; 16%

231; 14%
18; 1%

21; 1%

406; 24%

201; 12%

431; 26%

plasament la rude gr.IV: 406 copii
plasament la alte familii: 201 copii
plasament la AMP: 431
plasament la SR medico-social: 1 copil
plasament SR copii cu dizabilităţi: 105 copii
plasament CTF DGASPC: 263 copii
plasament CTF OPA: 231 copii
plasament regim de urgenţă CPRU: 18 copii
cuprinşi în Centrul Maternal: 12 copii + 9 mame minore

 

 

 

Având în vedere numărul de copii aflaţi în sistem la data de 31.12.2017, respectiv 

cazurile închise pe parcursul anului - în număr de 200, total beneficiari ai 

serviciilor de zi/ ambulatoriu/ la domiciliu – 80, număr sesizări/ solicitări intrate 

la Management de Caz Copii (387)/ Telefonul Copilului (1.069) şi Serviciul de 

Evaluare Complexă al Copilului (1.587), 39 beneficiari de servicii în cadrul 

Centrului Maternal, reevaluările de măsură de protecţie în număr de 896, cazuri în 

curs de reevaluare – 325, reînnoirile de atestat AMP – 78, atestare AMP – 11, 

informare 34 potenţiali părinţi adoptivi pentru atestare, atestări ca familii apte 

să adopte – 29, încuviinţări în vederea adopţiei – 40, cazuri postadopţii – 56, în 

cursul anului 2017 am avut un număr de 6.508 beneficiari direcţi ai sistemului 

de protecţie a drepturilor copilului. 
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I.12.  Activitatea  Comisiei  pentru  Protecţia  Copilului 

 

Total ŞEDINŢE ALE COMISIEI:    33 

Total CAZURI DISCUTATE:   305 

Total HOTĂRÂRI EMISE:   285, din care 

  A. 

- Plasament la AMP:        1 

- Plasamente la familii/persoane:    22 

- Plasamente în servicii rezidenţiale:    13 

- Plasament la Centrul Maternal:     -- 

- Înlocuirea plasamentului:     16 

- Încetare plasament:      88 

  B. 

- Atestări AMP:       11 

- Reînnoirea atestatului:     78 

- Reînnoire şi modificare atestat:      3 

- Modificare atestat de AMP:       2 

- Retragere atestat AMP:       1 

  C. 

- Hotărâri de menţinere plasament:    38 

- Hotărâre constatare încetare plasament:     3 

- Hotărâri eliberare aviz favorabil:      3 

- Hotărâri îndreptare eroare materială:     4 

- Modificare hotărâri:        2 

  D. 

- Situaţii trimestriale:        4 

E. 

- Hotărâri şi certificate de încadrare în grad de handicap:  1.574 
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I.13.  Activitatea  de  Evaluare  Complexă  a  Copilului 

 

Pe parcursul anului 2017 au fost înregistrate un număr de 1.587 solicitări de 

evaluare/ reevaluare a încadrării în grad de handicap. Unii copii au avut certificate 

cu valabilitate de 6 luni, respectiv s-a solicitat şi s-a efectuat reevaluarea de mai 

multe ori în cursul aceluiaşi an pentru acelaşi copii. 

 

A. Situaţia EVALUĂRILOR/ REEVALUĂRILOR şi a CERTIFICATELOR emise: 

 Număr evaluări/ reevaluări efectuate de către SEC: 1.587, din care: 

✓ 1.023 cazuri neuropsihice; 

✓    564 cazuri somatice. 

 Număr certificate de încadrare emise de către CPC:  1.574 

 Număr neîncadrări/ amânări de încadrare emise până la sfârşitul 

anului 2017:             13 

 

B. Situaţia COPIILOR cu certificat de încadrare în grad de handicap: 

 Număr de copii pentru care s-au emis certificate de încadrare (grad 

GRAV, ACCENTUAT, MEDIU şi UŞOR) în cursul anului 2017: 1.488 

 Număr de copii pentru care s-au emis scrisori de neîncadrare/ 

amânări de încadrare:            13 

 Număr de copii cu certificate de încadrare valabile la 31.12.2017: 

1.459 (din totalul de 1.488 copii încadraţi în grad de handicap, 29 

au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 31.12.2017) 

 

 

Total copii cu 
grad de 

handicap 
emis în 2017 

(inclusiv UŞOR) 

Copii care au 
împlinit 18 
ani în 2017 

Certificate 
valabile în 
decembrie 

2017 

Cazuri noi Reevaluări 

Grad Grav 974 21 953 98 876 

Grad Accentuat 243 5 238 30 213 

Grad Mediu 261 3 258 54 207 

Grad Uşor 10 - 10 3 7 

Total 1.488 29 1.459 185 1.303 
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Distribuţia după provenienţă a cauzisticii (toate cazurile instrumentate pentru care 

s-a aprobat încadrare în grad de handicap: 1.488 copii) 

9; 1%

1291; 86%

41; 3%

48; 3%

106; 7%

3; 0%

familia naturală: 1281 copii familia lărgită/ rude: 41 copii

alte familii/ persoane: 9 copii asistent maternal profesionist: 48 copii

SR/ SRD DGASPC: 106 copii SR OPA: 3 copii

 

 

C. Situaţia certificatelor de încadrare în grad de handicap emise în 2016, 

pentru care nu s-a solicitat reevaluarea încadrării în 2017 (certificate 

expirate): 199, din care 102 copii, posesori ai acestor certificate, au împlinit 

vârsta de 18 ani în cursul anului 2017. 

 
Cetificate expirate 

în 2017, nereînnoite 

Grad Grav 83 

Grad Accentuat 69 

Grad Mediu 47 

Total 199 

 

D. Alte activităţi: 

- Evaluări la domiciliul copiilor netransportabili din familie sau din unităţi 

ale DGASPC (CRCDN Tg. Mureş şi Ceuaşu de Cîmpie, CSCDN Sighişoara, 

SIRU). 

- Participare la întruniri organizate de asociaţiile de părinţi, ONG-uri, Centre 

Şcolare, Case de tip familial, ISJ, DSP, AJPIS. 

- Colaborarea cu CJRAE în ceea ce priveşte orientarea şcolară şi 

profesională a copiilor încadraţi într-un grad de handicap. 

- Participare la activităţi comune cu alte servicii ale DGASPC Mureş 

(deplasări de monitorizare a cazurilor comune) 

- Activităţi de formare/ perfecţionare profesională a AMP. 

- Activităţi în colaborare cu Echipa Mobilă de Recuperare a Copiilor cu 

Dizabilităţi 
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I.14.  Activitatea  Echipei  Mobile  de  Recuperare  a  Copiilor  

cu  Dizabilităţi  (EMRCD) 

 

Obiectivul central al activităţii EMRCD îl reprezintă furnizarea de servicii de 

recuperare şi reabilitare la care copilul şi familia sa nu ar avea acces în mod 

obişnuit. Echipa mobilă s-a înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.103 din 29.07.2011 în structura DGASPC Mureş şi funcţionează ca un 

compartiment în subordinea Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului. 

 

Componenţa echipei mobile: 

Nr. 
crt. 

Componenţa echipei mobile la 

data de 01.01.2017 

Componenţa echipei mobile la 

data de 31.12.2017 

Specialitate Observaţii Specialitate Observaţii 

1 
Coordonator 
EMRCD 
(psiholog) 

ocupat 
Coordonator 
EMRCD 
(psiholog) 

ocupat 

2 Psihopedagog vacant Psihopedagog vacant 

3 Kinetoterapeut 
ocupat 

29.03.2017 
- - 

4 Psiholog ocupat Psiholog ocupat 

5 Asistent social vacant Asistent social vacant 

 

Posturile vacante sunt suplinite de către personalul DGASPC Mureş din cadrul 

EMRCD, SEC sau alte servicii. 

 

BENEFICIARI  EMRCD 

Beneficiari la 01.01.2017 24 

Beneficiari NOI de servicii de recuperare în 2017 - 

Beneficiari cărora le-a încetat furnizarea de servicii de recuperare în 2017 2 

Beneficiari la 31.12.2017 22 

TOTAL beneficiari pentru care s-au acordat servicii în 2017 24 

 

Serviciile prin EMRCD se acordă beneficiarilor pe o perioadă de 6 luni de zile în 

baza Dispoziţiei emise de conducerea DGASPC Mureş. 



RAPORT  ANUAL – 2017  DGASPC  MUREŞ 
B.A.Cs/B.A.Cs 

77 

Structura pe grupe de vârstă a celor 22 de copii la 31.12.2017

2; 9%

7; 32%

7; 32%6; 27%

3 - 6 ani: 7 copil

7 - 9 ani: 7 copii

10 - 13 ani: 6 copii

14 - 17 ani: 2 copii

 

 

 

Structura pe sexe

15; 68%

7; 32%

masculin: 15 copii feminin: 7 copii

 

 

 

Distribuţia copiilor pe tipuri de afecţiuni

5; 23%

1; 5%

6; 27%

1; 5%

3; 14%6; 26%

Afecţiune neuro-psiho-motorie: 5 copii TSA + afecţiune neuro-psiho-motorie: 3 copil

Afecţiuni neuro-motorie: 6 copii Afecţiuni neuro-psihice. 1 copil

Afecţiune auditivă: 6 copil Afecţiuni somatice: 1 copil
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Structura pe grade de handicap

3; 14%

19; 86%

grad ACCENTUAT: 3 copii

grad GRAV: 19 copii

 

 

 

Nr. 

crt. 

Tip serviciu acordat în cursul anului 2017 

pentru 24 beneficiari 

Nr. total 

intervenţii 

1.  servicii de recuperare kinetoterapeutică 51 

2.  servicii de asistenţă psihopedagogică 163 

3.  servicii de consiliere psihologică 83 

4.  servicii de asistenţă socială 126 

5.  servicii de intervenţie logopedică 118 

TOTAL  INTERVENŢII 541 
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Capitolul II. 

ASISTENŢA  SOCIALĂ  A  PERSOANELOR  ADULTE 

(PERSOANE  CU  DIZABILITĂŢI  ŞI  PERSOANE  VÂRSTNICE) 

 
 

II.1. Situaţia  statistică  a  cererilor  aprobate  de  internare  în  
centrele  rezidenţiale  aflate  în  subordinea  DGASPC 

 
În cadrul Compartimentului Management de Caz pentru Adulţi cu Dizabilităţi au 

fost înregistrate în anul 2017, 140 cereri din partea persoanelor cu handicap sau a 

reprezentanţilor acestora pentru internarea într-unul din centrele rezidenţiale 

aflate în structura direcţiei. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Solicitări 92 147 202 192 151 171 136 148 158 191 128 140 

Cereri 
aprobate 

de 

internare 

77 98 183 125 132 126 112 79 183 136 69 93 

Pe parcursul anului au fost emise 33 de dispoziţii de admitere de către conducerea 

DGASPC şi 60 de hotărâri de admitere de către Comisia de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap, după cum urmează: 
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Ianuarie - - 1 - - - - - 1 - 2 

Februarie - 2 - - - - - - - - 2 

Martie - 2 1 1 - 2 - - 3 - 9 

Aprilie - 1 - 1 - - - - - - 2 

Mai 1 - - 1 1 1 2 - - - 6 

Iunie - - 3 - 1 3 2 - 3 - 12 

Iulie 1 - - - - - - - 1 19 21 

August - 2 - - 3 - - - 2 - 7 

Septembrie 1 4 1 - 1 1 - - 1 - 9 

Octombrie - 3 - - - 1 - - - - 4 

Noiembrie 1 4 1 - 1 - 1 - 3 - 11 

Decembrie - 5 - - 1 2 - - - - 8 

TOTAL 4 23 7 3 8 10 5 0 14 19 93 
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Distribuţia celor 93 de cereri de internare aprobate în funcţie de anul depunerii: 

-   1 din anul 2011 

-   2 din anul 2014 

- 10 din anul 2015 

- 14 din anul 2016 

- 66 din anul 2017 

Pe parcursul anului s-au efectuat un număr de 4 cazuri de transfer între centrele 

rezidenţiale din structura direcţiei şi s-au emis dispoziţii de menţinere pentru 9 

tineri aflaţi în Serviciile Rezidenţiale pentru Copii cu Deficienţe Neuropsihiatrice în 

urma împlinirii vârstei de 18 ani de către aceştea, respectiv o dispoziţie de 

schimbare de locaţie şi 1 dispoziţie de încetare a unei dispoziţii de menţinere. 

 

 

II.2. Situaţia  asistaţilor  din  cadrul  centrelor  rezidenţiale  

pentru  persoane  adulte 

 

În toate centrele rezidenţiale pentru adulţi s-a urmărit abordarea individuală a 

asistaţilor conform standardelor de calitate elaborate de Autoritatea Naţională a 

Persoanelor cu Handicap, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite 

beneficiarilor. 

În structura DGASPC Mureş, la sfârşitul anului 2017, există următoarele servicii 

rezidenţiale destinate persoanelor adulte: 

- Centre de Îngrijire şi Asistenţă la: 
- Lunca Mureşului, 
- Reghin, 
- Glodeni, 
- Căpuşu de Cîmpie, 
- Sighişoara. 

- Centre de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrice la: 
- Brâncoveneşti, 
- Călugăreni, 
- Reghin, 
- Luduş – fără personalitate juridică în subordinea DGASPC Mureş, 

- Ceuaşu de Cîmpie - fără personalitate juridică în subordinea DGASPC. 

- Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională la: 
- Căpuşu de Cîmpie, 

- Locuinţă Protejată la: 

- Căpuşu de Cîmpie 

- Cămin pentru Persoane Vârstnice la: 

 - Ideciu de Jos – în baza Hotărârii CJM nr.127/2016 
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a) Situaţia comparativă a persoanelor asistate în centrele rezidenţiale din 

judeţ, datele se referă la numărul de beneficiari la data de 31 decembrie: 

Serviciul 
rezidenţial 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

CIA Sighişoara 42 44 47 45 45 46 47 47 46 50 50 51 

CIA Reghin 55 58 35 30 29 47 47 49 64 77 52 90 

CIA “Casa 
Speranţei” 

Reghin 
- - 31 38 40 30 29 28 30 30 30 - 

CIA Lunca 

Mureşului 
79 88 98 99 101 100 101 113 129 124 132 121 

CIA Glodeni 
nr.369 

67 98 72 70 72 70 66 71 72 79 101 105 

CIA Căpuşu de 
Cîmpie 

40 47 50 48 50 50 50 50 48 46 67 64 

CRRN Călugăreni 250 252 210 195 200 204 206 214 203 198 263 257 

CRRN „Sf.Iosif” 
Călugăreni 

- - 50 50 50 50 50 50 45 50 - - 

CRRN 
Brâncoveneşti 

298 299 209 210 210 257 250 253 253 253 236 289 

CRRN „Sf.Ana” 

Brâncoveneşti 
- - 100 100 100 50 50 50 50 50 50 - 

CRRN Reghin 50 50 50 50 50 49 45 25 - - - - 

CRRN Luduş 105 105 106 90 - - - - - - - - 

CRRN Ceuaşu de 

Cîmpie nr.43 
10 - - - - - - - - - - - 

CRRN Ceuaşu de 
Cîmpie nr.215 

9            

(CITO Glodeni) 

CIA Glodeni 

nr.210/A 

30 - 30 30 29 30 30 29 30 29 - - 

CITO Căpuşu de 
Cîmpie 

20 20 20 19 20 20 20 20 21 22 - - 

LP Căpuşu de 

Cîmpie 
10 10 9 10 10 11 10 10 10 8 - - 

CPV Ideciu de Jos 65 63           

TOTAL 1130 1134 1117 1084 1006 1014 1001 1009 1001 1016 981 977 
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b) Distribuţia pe sexe a beneficiarilor (31 decembrie 2017): 

 

Centrul rezidenţial Feminin Masculin Total rezidenţi 

CIA Sighişoara 24 18 42 

CIA Reghin 22 33 55 

CIA Lunca Mureşului 28 51 79 

CIA Glodeni 369 67 - 67 

CIA Glodeni 210/A 30 - 30 

CIA Căpuşu de Cîmpie 16 24 40 

CRRN Călugăreni - 250 250 

CRRN Brâncoveneşti 237 61 298 

CRRN Reghin 19 31 50 

CRRN Luduş 57 48 105 

CRRN Ceuaşu de Cîmpie nr.43 - 10 10 

CRRN Ceuaşu de Cîmpie nr.215 - 9 9 

CITO Căpuşu de Cîmpie 8 12 20 

LP Căpuşu de Cîmpie 6 4 10 

CPV Ideciu de Jos 25 40 65 

Total: 539 591 1.130 

 

c) Activităţi derulate: 

În centrele rezidenţiale pentru persoane adulte, pe lângă activitatea zilnică de 

îngrijire, asistenţă, recuperare şi reabilitare, se realizează evaluarea complexă a 

beneficiarilor/ reevaluarea din 6 în 6 luni sau ori de câte ori apar modificări a stării 

lor de sănătate fizică sau psihică. 

Echipa pluridisciplinară a centrelor întocmeşte planul de recuperare detaliat şi 

personalizat pentru fiecare asistat, cuprinzând: Programul Individualizat de 

Îngrijire, Programul Individualizat de Integrare şi Reintegrare socială, Planul 

Individual de Intervenţie, Raportul de evaluare şi orarul zilnic. 

Pe tot parcursul anului centrele rezidenţiale au asigurat condiţii de participare a 

beneficiarilor la diferite activităţi de integrare/ reintegrare socială, au încurajat şi 

sprijinit participarea lor la viaţa socială a comunităţii prin diferite activităţi. 
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II.3.  Drepturile  persoanelor  cu  handicap 
 
Serviciul Evidenţă, Plată şi Prestaţii Sociale la sfârşitul anului 2017 a avut în 

evidenţă 17.790 persoane cu handicap în plată, suma totală plătită: 70.515.497 

lei. 

Îndemnizaţii plătite pentru persoane nevăzătoare (grav): 

- trim. I  4.008.981 lei pentru 3.882 persoane 

- trim. II  4.095.633 lei pentru 3.829 persoane 

- trim. III  4.043.544 lei pentru 3.797 persoane 

- trim. IV  3.994.554 lei pentru 3.751 persoane 

Cazuri noi în plată în anul 2017, total 4.629 persoane, din care 545 copii şi 4.084 

persoane adulte. 

S-au efectuat 20 de cazuri de transfer în plată. 

S-au înregistrat 1.655 cazuri (11 copii şi 1.644 adulţi) de deces, situaţii în care s-a 

efectuat sistarea plăţii. 

S-au eliberat 1.161 adeverinţe. 

Au fost expediate la domiciliu 4.820 certificate de persoane cu handicap. 

1.744 acorduri eliberate, din care: 474 pentru copii şi 1.270 pentru adulţi 

Bilete gratuite AUTO si CFR eliberate în anul 2017: 40.603 bilete pentru 5.216 

persoane. 

Sumele decontate CFR: 199.739,70 lei, refuzate la decont bilete în valoare de 

149,50 lei 

Sumele decontate AUTO: 885.389,00 lei, refuzate la decont bilete în valoare de 

12.431,00 lei 

Legitimaţii de transport urban eliberate în 2017, pentru 1.934 persoane. 

Rovinete eliberate pentru 669 persoane. 

Conform L.448/2006, s-au eliberat 22 adeverinţe pentru Credit Bancar. 

 

 

II.4. Activitatea  de  Evaluare  a  Persoanelor  Adulte  cu  

Handicap 

 

Au fost preluate cererile pentru evaluare complexă, verificarea documentelor şi 

programarea pentru evaluarea complexă la sediul direcţiei sau la domiciliul 

solicitantului, în cazul persoanelor imobilizate la pat. 

Au fost evaluate 5.772 persoane, dintre care 236 evaluări la domiciliu. 
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În urma evaluării s-au predat rapoartele de evaluare complexă împreună cu 

propunerea de încadrare/ neîncadrare, însoţite de dosarul persoanei solicitante 

către Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi. 

Au fost redactate adrese de înştiinţare către 4.331 persoane fizice şi 120 instituţii 

publice. 

 

 

II.5. Activitatea  Comisiei  de  Evaluare  a  Persoanelor  cu  

Handicap  pentru  Adulţi (CEPHA) 

 

În anul 2017 s-au convocat 104 şedinte CEPHA în care s-au decizionat un număr 

de 5.550 cazuri. 

Dosare pentru care s-a propus măsură de protecţie socială, internări în Centre de 

Îngrijire şi Asistenţă/ Centre de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică: 106 

cazuri, din care 101 admiteri şi 5 revocări. 

Cazuri AMÂNATE de CEPAH – 17, redirecţionate Serviciului de Evaluare Complexă a 

Persoanelor Adulte cu Handicap pentru completarea documentaţiei medicale 

solicitate. 

NECONCORDANŢE între propunerea SECPAH şi decizia CEPAH – 94 cazuri. 

Total CONTESTAŢII depuse în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017 – 138 (înştiinţarea 

persoanei în cauză prin expedierea cererii de înaintare către Comisia Superioară, 

cu data expedierii prin poşta S.R.I.). Conform Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.51/2017, începând cu data de 30.06.2017, contestaţiile se depun 

şi se soluţionează de către instanţa de contencios administrativ. 

Decizii COMISIA SUPERIOARĂ - 170 (emise la contestaţiile depuse în perioada mai – 

iunie 2017), din care 14 admise, 103 respinse - cu motivarea: au fost respectate 

criteriile/ nu se încadrează în grad de handicap (expediate prin poştă la 

contestatar) şi 53 respinse - cu motivarea: nu s-au respectat criteriile, se solicită 

reevaluare, redirecţionate către SECPAH. 

Înregistrarea, redactarea certificatelor de încadrare în grad de handicap, a 

certificatelor de orientare profesională şi imprimarea în 3 exemplare a unui număr 

de 5.550 certificate. 

Expedierea prin poştă a 5.239 certificate de încadrare în grad de handicap. 
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Capitolul III. 

PREVENIREA  MARGINALIZĂRII  SOCIALE 

 

 

III.1. Activitatea  Centrului  de  Sprijin  Social  pentru  

Comunităţile  de  Romi 

 

Romii reprezintă o categorie etnică vulnerabilă, care este supusă la diverse riscuri 

şi se confruntă cu probleme socio-economice şi medicale multiple în special 

datorită nivelului educaţional scăzut, şi implicit a mentalităţii. Din acest motiv nu 

avem pretenţia de a soluţiona toate problemele care le identificăm, însă un aport 

în plus aduce acest centru prin informare, consiliere, îndrumare şi sprijinire. 

În anul 2017 au beneficiat de serviciile Centrului un număr de 61 persoane (de 

etnie romă şi nu numai) cărora le-au fost furnizate următoarele servicii: 

- consiliere socială:    15 persoane  

- consiliere medicală:    21 persoane 

- consiliere medicală şi socială:  16 persoane  

- consiliere educaţională:     9 persoane, la care se adaugă copii 

instituţionalizaţi în regim de urgenţă. 

În particular, după consiliere medicală individualizată pentru fiecare beneficiar, s-

au prezentat sfaturi şi informaţii privind un stil de viaţă sănătos, prevenirea bolilor 

în comunitatea locală, transmiterea bolilor pe cale sexuală inclusiv prevenţia 

acestora şi măsuri legate de prevenirea unei sarcini nedorite – contracepţia orală şi 

cea mecanică, contracepţia de urgenţă, precum şi prevenţia consumului de alcool, 

tutun, efectele nocive ale fumatului pentru sănătate. 

Evenimente/ activităţi: 

În perioada 12 – 13.01.2017 am participat la un schimb de experienţă la Cluj 

Napoca, la invitaţia Asociaţia pentru Dezvoltare Pata Cluj, unde am vizitat 

proiectul PataCluj - dezvoltarea de alternative pentru comunităţile de romi din 

Pata Rât. 

26.01.2017 – Tîrgu-Mureş, Conferinţa de închidere a proiectului în care DGASPC 

Mureş este partener – United Networks – Iniţiativă integrată pentru incluziunea 

socială a comunităţilor marginalizate. 

02 - 03.02.2017 – Braşov, participare la workshop - Implementarea unui sistem de 

elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale 

01 - 02.03.2017 – participare la conferinţa internaţională de închidere a proiectului 

Pata Cluj – Incluziune asocială – Strategii şi dileme – Cluj Napoca 
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În 2017 am participat împreună cu Grupul de Lucru Mixt pe problema Romilor la 

două întâlniri având ca temă monitorizarea angajamentului asumat de România în 

cazul evenimetelor de la Hădăreni. 

Am continuat participarea la sesiunile de lucru din cadrul Proiectului United 

Networks, proiect care s-a finalizat în luna ianuarie 2017, dar care va fi susţinut 

încă 5 ani, ca şi partener. 

Pe parcursul anului, în perioada 10. ianuarie – 18. decembrie 2017, s-au desfăşurat 

cu frecvenţă săptămânală cursuri de educaţie pentru sănătate adresat copiilor din 

cadrul Centrului de Primire în Regim de Uregenţă, pe grupe de vârstă şi sex, 

precum şi cu beneficarele Centrului Maternal „Materna” cu următoarele tematici: 

- Reguli elementare de igienă şi de menţinere a sănătăţii cu vizionare film 

educativ  

- Contracepţia, metode contraceptive şi utilizarea lor - alegerea metodei 

contraceptive, beneficii, riscuri, cum se utilizează  

- Importanţa spălării dinţilor şi a spălării pe mâini şi vizionare film educativ 

- Fumatul la adolescenţi şi efectele nocive asupra sistemului respirator, 

circulator şi reproducător 

- Scabia (râia) la copii  

- Tulburări de creştere la copii 

- Spălarea părului, a hainelor şi tăierea unghiilor cu vizionare film educativ 

- Spălarea pe mâini şi pe dinţi: tehnici corecte de spălare a dinţilor cu 

vizionare film educativ (toţi copiii) 

- Muşcătura de căpuşă – boala Lyme cu vizionare film educativ 

- Reguli generale de igienă corporală – Apa şi sănătatea 

- Vitaminele şi alimentaţia sănătoasă – rolul lor în organism 

- Importanţa vitaminelor în alimentaţie. Spălarea fructelor şi a legumelor 

înainte de a le consuma. Noţiuni despre prevenirea bolilor de sezon 

(diareea) 

- Paraziţii intestinali, scabia, boli frecvente în copilărie 

- Noţiuni de prim ajutor: resuscitarea cardio-pulmonară + vizionare filme 

explicative 
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III.2. Violenţa  în  familie 

Au fost solicitare date statistice de la parteneri, au fost centralizate şi transmise la 

Autoritatea Naţională de Egalitate de Şanse. 

Au fost informate/ consiliate 4 persoane cu privire la serviciile de care pot 

beneficia ca victime ale violenţei familiale. 

S-a participat la şedinţa EIL din luna martie având ca temă “Analiza situaţiei 

actuale judeţene în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 

în zilele de 17.05.2017 şi 08.06.2017 am participat la întâlnirea cu o delegaţie din 

Ucraina care se afla în judeţul nostru la un schimb de experienţă cu privire la 

dezvoltarea capacităţii autorităţilor şi instituţiilor din această ţară pentru a iniţia şi 

dezvolta programe în domeniul violenţei în familie. 

La nivelul compartimentului a fost elaborat caietul de sarcini pentru procedura 

iniţiată de Consiliul Judeţean Mureş în vederea contractării serviciilor rezidenţiale 

pentru victimele violenţei în familie, ulterior Referatul de necesitate şi caietul de 

sarcini pentru contractarea serviciilor rezidenţiale pentru victimele violenţei în 

familie prin SEAP. A fost încheiat un Contract de prestări servicii rezidenţiale de 

îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei în familie cu Institutul Est European 

de Sănătate a Reproducerii. 

De serviciile specializate ale adăpostului pentru victimele violenței în familie din 

cadrul Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii au beneficiat 224 

persoane astfel: 

- 16 de persoane în luna ianuarie 
- 19 de persoane în luna februarie 
- 21 de persoane în luna martie 
- 10 de persoane în luna aprilie 
-   9 de persoane în luna mai 
- 10 de persoane în luna iunie 
- 21 de persoane în luna iulie 
- 24 de persoane în luna august 
- 20 de persoane în luna septembrie 
- 27 de persoane în luna octombrie 
- 19 de persoane în luna noiembrie 
- 28 de persoane în luna decembrie 

S-a participat la şedinţa de lucru cu tema organizării campaniei „16 zile de 

activism împotriva violenţei” s-au realizat şi distribuit obiecte de promovare a 

campaniei cu nasturi - simbolul campaniei 

S-a instrumentat cazul de violenţă familială asupra cuplului mamă-copil sesizat de 

Ambasada Spaniei la Bucureşti. 
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III.3. Persoane  vârstnice 

Participăm lunar la şedinţele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 

Persoane Vârstnice, organizat de Prefectura Judeţului Mureş, unde anul acesta am 

prezentat două materiale: 

- în luna martie: Raportul de activitate al DGASPC Mureş, cu privire la 

persoanele cu dizabilităţi şi persoane vârstnice 

- în luna octombrie: „Asistenţa socială a persoanelor vârstnice” 

Colaborăm cu Organizaţia pentru Suport Comunitar din judeţul Alba, care din anul 

2013 oferă la sediul instituţiei noastre servicii de informare, consiliere şi îndrumare 

a persoanelor vârstnice. În cursul anului 2017 un număr de 164 persoane au fost 

informate şi consiliate în cadrul Serviciului de Informare a Persoanelor Vârstnice, 

fiind îndrumate către servicii specializate de care aveau nevoie. 

 

 

 

 

În ceea ce priveşte asistenţa socială a persoanelor adulte la nivelul direcţiei în 

cursul anului 2017 am înregistrat 23.789 beneficiari direcţi, astfel: solicitări 

internare într-un centru rezidenţial – 140, beneficiari ai serviciilor rezidenţiale 

pentru persoane adulte cu handicap din judeţ – 1.130, beneficiari ai serviciilor 

centrelor de tranzit – 12, persoane adulte cu handicap în plată – 16.097, persoane 

cu handicap evaluate – 5.772, consilierea medicală, medico-socială, socială şi 

educaţională a persoanelor de etnie romă – 61 şi evaluarea nevoilor persoanelor 

vârstnice - 164 
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Capitolul IV. 

APĂRAREA  INTERESELOR  DGASPC  MUREŞ  ÎN  INSTANŢĂ 

 

În cursul anului 2017, reprezentarea în instanţă a DGASPC Mureş şi a 

instituţiilor subordonate în litigiile aflate în curs de soluţionare la diferite grade 

de jurisdicţie s-a realizat într-un număr de 427 cauze noi, din care: 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNI 
Nr. 

cauze 

1. Litigii în materia contenciosului administrativ 20 

2. Cauze întemeiate pe prevederile Legii nr.272/2004 333 

3. Cauze întemeiate pe prevederile Legii nr.273/2004 51 

4. Litigii în materie civilă 23 

Total 427 
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Capitolul V. 

SITUAŢIA  ECONOMICĂ 

 

 

V.1. Situaţia  bugetară 

 

Buget aprobat 2017     = 165.929,00 mii lei 

Buget cheltuit în 2017    = 163.146,38 mii lei, din care: 

- cheltuieli personal    =   66.685,69 mii lei 

- cheltuieli materiale   =   21.030,41 mii lei 

- investiţii Direcţie    =        349,44 mii lei 

- asistenţă socială    =   73.574,79 mii lei 

- transfer către CPV Ideciu   =     1.573,21 mii lei 

Buget necheltuit la finele anului   =     2.715,47 mii lei, din care: 

- cheltuieli personal    =        327,31 mii lei 

- cheltuieli materiale   =        671,60 mii lei 

- investiţii Direcţie    =     1.440,56 mii lei 

- asistenţă socială    =        109,21 mii lei 

- transfer către CPV Ideciu   =        166,79 mii lei 

 

În anul 2017 a început aplicarea măsurilor adoptate în anul 2016 pentru îndeplinirea 

unor angajamente convenite cu organismele internaţionale prin introducerea 

Sistemului naţional de raportare ForExeBug, sistem în care avem obligaţia întocmirii 

rapoartelor privind activitatea financiar-contabilă, semnării electronice a acestora şi a 

transmiterii electronice către sistemul naţional de raportare - Forexebug, potrivit 

metodologiei, formatului şi la termenele prevăzute în procedura de funcţionare a 

sistemului. Astfel, începând cu luna septembrie 2017, şi instituţia noastră are 

obligaţia de a transmite aceste situaţii financiar – contabile, primele fiind cele ale lunii 

august 2017. 

 

 

 



RAPORT  ANUAL – 2017  DGASPC  MUREŞ 
B.A.Cs/B.A.Cs 

91 

V.2. Achiziţii,  investiţii 

 

În decursul anului 2017 s-au încheiat peste 200 de contracte de achiziţie şi acte 

adiţionale. 

În decursul anului 2017 Serviciul Investiţii şi Achiziţii publice a organizat proceduri 

de achiziţie conform Legii 98/2016, privind achiziţiile publice, în urma cărora s-au 

încheiat contracte şi acte adiţionale astfel: 

- 3 proceduri de licitaţie deschisă pentru 8 loturi cu publicare în SEAP 

- 7 proceduri simplificate pentru 18 loturi cu publicare în SEAP 

Conform Listei de investiţii pe anul 2017 au fost realizate obiective de investiţii în 

valoare de 341.632.26 lei. De asemenea a fost demarată realizarea 

documentaţiilor de atribuire pentru obiective de investiţii propuse a se realiza în 

anul 2018. Din cele 33 de obiective de investiţii propuse au fost realizate 28. 

Obiectivul cu cele mai multe fonduri alocate – Bucătărie la CRRN Reghin nu a putut 

fi realizat din cauza lipsei autorizaţiei de construcţie, pentru celelalte obiective 

nerealizate fie nu au fost alocate fonduri suficiente (Amenajare subsol CRRN 

Luduş), fie s-a considerat că pentru realizarea lor se identifică alte soluţii tehnice 

(Împrejmuire şi căi de acces la CIA Reghin, CRCDN str. Branului nr.3 - Adaptarea 

băii de la parter la nevoile copiilor cu dizabilităţi locomotorii, CRCDN str. Trebely 

nr.3 - Rampă de acces) 

În vederea asigurării funcţionării optime a centrelor din cadrul DGASPC Mureş, prin 

Programul de reparaţii al instituţiei s-au intreprins demersurile necesare în vederea 

achiziţionării produselor, lucrărilor şi serviciilor necesare pentru desfăşurarea 

activităţilor specifice instituţiei. 

Valoarea realizărilor din anul 2017 cuprinse în programul de reparaţii a fost de 

436.272,90 lei. 

 

 

V.3. Administrare 

 

Au fost operate schimbări în organigrama direcției, obținându-se noi posturi, care 

ulterior au fost scoase la concurs și ocupate: 2 posturi de șofer, 1 post de 

magazioner, 1 post de inspector de specialitate și 2 posturi de muncitori. Prin 

aceste posturi Serviciul s-a reorganizat în direcția eficientizării activității de zi cu 
zi. 

Echipa de muncitori specializați (instalații și tâmplărie) asigură rezolvarea 

problemelor apărute, care în prima parte a anului trecut rămâneau parțial 

nerezolvate sau trebuia apelat la achiziționarea de diverse servicii pentru aceasta 

(instalații sanitare defecte, instalații de încălzire și preparare de apă caldă 

nefuncționale, canalizări cu probleme, mobilier defect care aștepta reparații, 
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etc.). Activitatea echipei s-a extins la toate centrele din subordine, prin adoptarea 

unei strategii prin evităm urgențele și problemele permanente, prin: realizarea 

constatării la fața locului, la mai multe locații, apoi se achiziționează materialele 

pentru reparațiile respective, iar la urmă se face programarea activității de 

întreținere. În această schemă de funcționare, administratorii centrelor au sarcina 

de a aproviziona echipa de intervenție cu materialele necesare. 

Anul trecut ne-am propus, în urma constatărilor pe teren, ca mobilierul (dulapuri, 
paturi, mobilier de bucătărie) de la multe centre, să fie reînnoit. Din motive 

financiare nu am reușit să avansăm cu proiectul, dar am realizat un pat prototip 

pentru centre, pe care anul acesta va urma să-l producem în serie și să înlocuim pe 

rând paturile distruse, nereparabile. S-a reușit achiziționarea de mobilier la 

sfîrșitul anului, nu însă în număr suficient, așadar acțiunea va continua și anul 
acesta. 

Prin extinderea arhivei (realizată prin programul de reparații) am creat un spațiu 

suplimentar și foarte necesar pentru depozitarea dosarelor, iar pentru aceasta, 

echipa de muncitori a confecționat, și va mai confecționa rafturi metalice. 

Pe tărâmul activităților administrative, în prima jumătate a anului, cu un singur 

muncitor, a fost foarte dificil de realizat prea multe lucruri: curățenie în curtea 

direcției, toaletări parțiale, greblat frunze, cosit iarba, intervenții minore pe 

instalațiile sanitare, manipulat obiecte din birouri, transportat mobilier, dosare, 

etc. Tot în această perioadă s-au curățat spațiile de depozitare din curtea direcției 

și s-a predat mai bine de 1 tonă de obiecte casate s-au cele care ocupau inutil 

aceste spații. O mare parte din obiectele de îmbrăcăminte din donații au fost 
plasate spre centrele care le-au solicitat. 

S-au debarasat coridoarele și holurile de obiecte care nu-și aveau locul în acele 

locuri, identificându-se persoanele care le dețineau pe inventar. 

După finalizarea lucrărilor de reparații în Corp A, care includeau igienizări și 
montare de parchet laminat, au trebuit reconfigurate cu mobilier toate încăperile. 

Cu forțe proprii, cu materialele achiziționate, muncitorii și-au reînnoit vestiarul și 
atelierele.  

Înființarea și ocuparea a două posturi de muncitori calificați și ocuparea celor două 

posturi de îngrijitor-curățenie, absolut necesare raportat la suprafețele necesare a 

fi curățate, a fost un câștig pentru direcție, în special pentru eficientizarea 
rezolvării problemelor de natură administrativă. 

Pentru atribuțiile specifice serviciului, posturile de inspector și referent ocupate 

anul trecut, și-au adus aportul în activitatea de procesare a facturilor de utilități 

(și altele), în urmărirea și organizarea electronică a corespondenței serviciului și 

de gestionare a patrimoniului direcției. 

Postul de magaziner, ocupat tot anul trecut, a fost lăsat liber o perioadă în urma 

unui transfer, dar s-a reocupat tot prin concurs, iar în momentul de față, după mici 

reorganizări, activitatea se desfășoară cu eficiență. 

Pentru eficientizarea activității de întreținere a imprimantelor, direcția a 
implementat, prin contract, un sistem nou, cu un singur tip de imprimantă pentru 

toate birourile, conectate în rețea, cu service și înlocuire cartușe incluse în 
contract. Pentru aceasta a fost nevoie ca serviciul administrativ să organizeze 

acțiunea de colectare a imprimantelor și a cartușelor vechi din birouri și de 
transfer ulterior a acestora înspre centre. 
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Pe linie de P.S.I. și Protecția Muncii, nu s-au semnalat probleme deosebite 
(exceptând incendiul de la centrul maternal Materna care nu s-a soldat cu victime). 

S-au efectuat controalele anuale la toate locațiile DGASPC Mureș, în urma cărora 

nu s-au constatat abateri deosebite, și fără sancțiuni, exceptând câteva probleme 

care au fost notificate în procesul verbal final și care au fost remediate în termenul 
prescris. 

Fiind date problemele apărute în activitatea de muncă de teren a șoferilor, cu 
acumulare de ore suplimentare datorate cererilor destul de mari din partea 

serviciilor de asistență socială și pentru protecția copilului, structura serviciului a 

fost completată cu două posturi de șoferi. Prin eforturi deosebite am reuşit 

satisface cerințele pentru deplasările pe teren și în același timp celelalte cerințe 

privitoare la deplasările în teritoriu ale serviciilor din Direcție. Pe lângă acestea 

putem lua în considerare și rezolvarea unor urgențe neprevăzute, destul de multe, 

cât și satisfacerea unor cerințe venite dinspre centre (deplasări în excursii și 

activități diverse ale acestora). 

În ciuda unor vicisitudini (probleme tehnice cu mașinile, lipsă personal, concedii 
sau recuperare ore suplimentare), serviciul nostru a dat dovadă de profesionalism 

în ceea ce privește dispecerizarea parcului de mașini, prin inițiativă și o atitudine 
pozitivă în rezolvarea acestor probleme. 

 

 

V.4. Tehnic, patrimoniu 

 

S-a asigurat în condiţiile legii, administrarea şi exploatarea întregului patrimoniu, 

întocmindu-se propuneri pentru proiectul bugetului anual, privind dotările, 

reparaţiile de orice natură, investiţii, achiziţii de orice fel. 

S-au luat toate măsurile de asigurare cu cele necesare bunei funcţionalităţi a 

instituţiei şi serviciilor/complexelor din subordine. 

S-au intreprins demersuri pentru reducerea consumurilor, cheltuielilor 

neeconomicoase, obiecte de inventar. 

A realizat inventarierea bunurilor materiale şi a mijloacelor fixe şi obiecte de 

inventar. 

S-au întocmit listele mijloacelor fixe cu durata normală de funcționare expirată 

propuse pentru a fi scoase din gestiune, precum și a obiectelor de inventar și 

materialelor. 

S-a ţinut evidența gestiunii și înregistrarea tuturor facturilor obiectelor de inventar 

a Serviciului de coordonare și administrare case familiale, Complex case de tip 

familial Sîncraiu de Mureș, Sîntana de Mureș, Complex case de tip familial Reghin, 

Petelea, Centrele de tranzit Ada și Adi Tg.Mureș. 

Participarea în comisii de monitorizare a serviciilor sociale prestate de fundaţii. 

Primirea borderourilor cu facturile de alimente, procesarea acestora și predarea 

spre plată serviciului de specialitate. 
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Urmărirea și valorificarea inventarierii, avizarea documentelor legate de 

gestionarea acestora. 

Coordonarea activității pe linie tehnică privind buna gospodărire şi întreţinere a 

construcţiilor din cadrul direcţiei. 

Deplasări periodice în teritoriu pentru verificarea modului în care sunt gestionate, 

întreţinute, gospodărite dotările aferente domeniului de care răspunde. 

Asigurarea  upravegherii tehnice şi verificarea instalaţiilor sub presiune din cadrul 

DGASPC Mureş. 

Evidența și înaintarea spre plată a facturilor de utilităţi (apă, gaz, electricitate, 

salubritate, etc) pentru locaţiile DGASPC Mureş pentru semestrul I 2017; 

Coordonarea şi evidenţa facturilor emise de Romtelecom, UPC, Vesatel, RCS&RDS,  

respectiv Vodafone SA pentru semestrul I 2017; 

Urmărirea şi predarea în timp util către Serviciul financiar-contabil a facturilor de 

telefonie mobilă, fixă, internet şi cablu TV pentru semestrul I 2017; 

Întocmirea de adrese către furnizorii de telefonie fixă şi mobilă în vederea unei 

mai bune relaţionări cu aceştia pentru semestrul I2017; 

Întocmirea lunară a evidenţei contractelor încheiate cu furnizorii de telefonie 

mobilă, fixă, internet, cablu TV. Centralizarea datelor privind aceste servicii 

(valori facturate, plafoane, restricţii impuse la convorbiri, penalizări) pentru 

semestrul I 2017; 

Achiziţionarea unor telefoane mobile şi repararea celor defecte din cadrul DGASPC 

Mureş, pentru semestrul I 2017; 

Reducerea cheltuielilor privind telefonia fixă, prin renegocierea contractului 

încheiat cu S.C. Romtelecom S.A pentru semestrul I 2017; 

Întocmirea de dosare pentru unele locații, privind patrimoniul acestora cuprinzând: 

extrase de carte funciară, proiecte de gaz, electrica, apă, contracte de utilităţi, 

procese verbale la recepţia lucrărilor, autorizaţii, piese desenate, etc. 

S-au solicitat extrase de carte funciară pentru diferite locații de câte ori a fost 

necesar. 

S-au întreprins demersuri în vederea obținerii de certificate de urbanism pentru 

obținerea de autorizații de construcții. 

S-au întreprins demersuri privind îndeplinirea cerințelor ISU pentru securitate la 

incendiu la casele de tip familial din teritoriu. 
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V.5. Programe / Proiecte 

 

În cursul anului s-au intreprins acţiunile de post-implementare a proiectelor 

finalizate (corespondenţă cu finanţatori, participarea la evenimente aniversare), 

respectiv: 

• întocmirea şi transmiterea la FRDS a răspunsurilor la cererile de clarificări 

privitoare la Raportul final al proiectului “Dezvoltarea în judeţul Mureş a 

Reţelei interinstitutionale de prevenire, interventie si combatere a violentei 

asupra copiilor” 

• transmiterea răspunsului la solicitările ADR Centru privitoare la îndeplinirea 

indicatorilor proiectului „Extinderea şi dotarea Centrului de recuperare şi 

reabilitare neuropsihiatrică Brâncoveneşti”. 

Participarea la vizita de studii adresată beneficiarilor de granturi FRDS organizată 

în perioada 07-11 mai în Reykjavik, Islanda. 

Efectuat demersuri în vederea identificării de noi surse de finanţare. 
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Capitolul VI. 

RESURSE  UMANE 

 

De la începutul anului 2017, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului (fără Centrele de Îngrijire şi Asistenţă, respectiv Centrele de Recuperare 

şi Reabilitare, cu excepţia CRRN Luduş şi CRRN Ceuaşu de Cîmpie) şi serviciile 

comune din cadrul DGASPC Mureş şi-au desfăşurat activitatea cu un număr mediu 

de 772 angajaţi. 

Denumire / Lună 
Ian
. 

Feb
r. 

Marti
e 

Apr
. 

Mai 
Iuni
e 

Iuli
e 

Aug
. 

Sep
t. 

Oct
. 

Noi
. 

Dec
. 

Nr. total posturi 

aprobate 

100

5 
1005 1005 

100

5 

101

9 

101

9 

101

9 

101

9 

101

9 

101

9 

101

9 

101

9 

Total posturi vacante 265 263 255 249 256 256 238 236 234 229 214 212 

Total posturi ocupate 740 742 750 756 763 763 781 783 785 790 805 807 

Total funcţii publice 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

F.p. vacante 49 50 50 44 47 47 42 41 41 40 34 35 

F.p. ocupate 70 69 69 75 72 72 77 78 78 79 85 84 

Total personal 

contractual 
886 886 886 886 900 900 900 900 900 900 900 900 

P.c. vacante 215 212 204 205 209 209 196 195 194 189 180 177 

P.c. ocupate 671 674 682 681 691 691 704 705 706 711 720 723 

 

În domeniul resurselor umane s-au luat toate măsurile de îmbunătăţire a activităţii 

de gestionare a numărului de personal şi corelat cu acesta a cheltuielilor de 

personal aprobate instituţiei prin buget de către Consiliul Judeţean Mureş. 

S-a derulat procedura de reorganizare a Structurii organizatorice, a Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a DGASPC Mureş, în baza 

propunerilor şi justificărilor şefilor de servicii/ centre /complexe şi a directorilor 

de centre de îngrijire şi asistenţă/ centre de recuperare şi reabilitare 

neuropsihiatrică. În luna aprilie, s-a întocmit și transmis la Consiliul Județean 

Mureș, spre aprobare materialul cu privire la modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului județean Mureș nr.127/25.08.2016 privind aprobarea Structurii 

organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al aparatului propriu de specialitate şi al serviciilor sociale furnizate 

de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 

Conform prevederilor legale în vigoare, s-a stabilit salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată, prin întocmirea statului de funcţii/personal, precum şi 

dispoziţii individuale pentru salariaţii în cauză. 

Cu data de 01 iulie 2017, s-a pus în aplicare Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.118/27.07.2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice la nivelul unor servicii publice din subordinea Consiliului Județean Mureș. 
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Cu această ocazie au fost întocmite dispoziții individuale pentru fiecare salariat, 

conform anexei la hotărârea mai sus menționată. La sfârsitul lunii septembrie 2017, 

s-a pus în aplicare prevederile art.33 din Legea – cadru nr.153/2017, respectiv 

transparența veniturilor salariale, ocazie cu care s-au întocmit tabele cu toate 

funcțiile, salariile de bază și cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, care se 

acordă în cadrul DGASPC Mureș. Astfel, toate drepturile salariale din cadrul 

direcției au fost postate pe site-ul: www.dgaspcmures.ro. 

S-a întocmit planul de ocupare a funcțiilor publice/ planul anual de perfecţionare 

profesională a personalului contractual din cadrul DGASPC Mureş. 

S-a realizat evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 

publici şi personalul contractual din cadrul direcţiei, precum şi evaluarea 

performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual pentru 

activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, respectiv la 

programarea concediilor de odihnă aferente anului 2018, pentru toţi angajaţii 

instituţiei. 

S-au organizat şi desfăşurat concursuri/ examene pentru ocuparea unor posturi 

vacante, temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi funcţiilor 

publice. Pentru organizarea şi desfăşurarea acestor concursuri s-a solicitat şi primit 

aprobarea Consiliului Judeţean Mureş, respectiv avizul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici. 

 

Concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale, au fost 

organizate în număr de 21, astfel: 

 

Nr. 
crt. 

Data 
concursului 

Postul pentru care 

s-a organizat 

concursul 

Nr. 
posturilor  

Locul de muncă Observaţii 

1. 14.02.2017 

medic spec./primar 

asistent medical 

psiholog 

kinetoterapeut 

logoped 

1/4 N 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

CSCDN Sighişoara 

P.H. (medic primar) 

V.C.I. (as.medical) 

- 

M.C.E. (kinetoterapeut) 

- 

2. 23.02.2017 

instructor educaţie 

instructor educaţie 

instructor educaţie 

îngrij./suprav.noapte 
(cuplu) 

instr.ed./îngrij/ şi 

suprav.noapte 

1 post 

2 posturi 

1 post 

1 post 

- 

1 post 

CRCDN TG. Mures 

CTF REGHIN 

CTF CÎMPENIŢA 

CTF SG.DE PĂDURE 

 

CTF SÂNCRAIU DE M. 

M.M. (instr.ed.) 

T.F.D. (instr.ed.) şi  

T.D.M. (instr.ed.) 

- 

S.I.K. (instr.ed.) 

 

- 

3. 07.03.2017 

Administrator 

 

 

Magaziner 

Şofer 

îngrijitor curăţenie 

3 posturi 

- 

- 

1 post 

1 post 

1 post 

CTF REGHIN, 
PETELEA 

S.I.R.U 

CRRN LUDUŞ 

 

SV.AD-TIV, PSI ŞI 
PROT.MUNCII 

C.D.V. (CTF REGHIN) 

A.V. F. (SIRU) 

R.I. (CRRN LUDUŞ) 

M.F. (SV.AD-TIV) 

L.I. (SV.AD-TIV) 

B.E.R. (SV.AD-TIV) 
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4. 19.04.2017 

instructor educaţie 

 

instructor educaţie 

 

infirmier 

 

infirmier 

îngrij./suprav.noapte 
(cuplu) 

instr.ed./îngrij/ şi 
suprav.noapte 

3 posturi 

 

1 post 

 

2 posturi 

 

1 post 

1 post 

 

1 post 

CRCDN TG.MUREŞ 

 

CRCDN CEUAŞU  

 

CSCDN SIGHIŞOARA 

 

SIRU 

CTF SG.DE PĂDURE 

 

CTF SÂNCRAIU DE M. 

M.M., B.D. şi D.P. 
(instr.ed.-CRCDN Tg.M.) 

 

C.L.C. (instr.ed.-CRCDN 

Ceuaş) 

- 

- 

M.A. (infirmier SIRU) 

- 

 

- 

5. 26.04.2017 

Infirmier 

asistent medical 
generalist 

asistent medical de 
farmacie 

6 posturi 

1 post 

1 post 

CRRN LUDUŞ 

N.C.V., D.A., R.V., P.T.E., 

B.I. şi Sz.Gy.-infirmier 

P.L.D.-as.med.pr. 

H.E.-as.med.farm. 

6. 03.05.2017 
Director 

şef centru 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

CPV Ideciu de Jos 

CIA Sighişoara 

CRRN Călugăreni 

CRRN Ceuaşu de C. 

B.M. (IDECIU) 

- 

S.L. (CĂLUGĂRENI)   

J.G.L. (CEUAŞU) 

7. 10.05.2017 

Psiholog 

Psihopedagog 

Logoped 

Psihopedagog 

asistent social 

psiholog  

asistent social 

 

 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

2 posturi 

4 posturi 

 

 

CSCDN SIGHIŞOARA 

 

 

EMRCD 

SIRU 

 

CENTRUL MATERNA 

SV.PREV.MARG. Soc. 

SECPAH 

CTF SÎNCRAIU 

NIMENI ADMIS 

8. 07.06.2017 operator calculator 1 post SECPAH K.E. 

9. 08.06.2017 

Psiholog 

Psiholog 

asistent medical 

TEMPORAR 
VACANTE 

CENTRUL MATERNA 

CSCDN SIGHIȘOARA 

O.C.M. (PSIHOLOG) 

- 

B.A. (AS.MEDICAL) 

10. 14.06.2017 

Administrator 

referent II „m” 

referent de spec.III 
„s” 

Șofer 

muncitor calif.I 

referent de spec.II 

„s” 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

SV.COORD.ȘI 
ADM.CTF 

 

CTF SÎNCRAIU DE M. 

SV.AD-TIV, PSI ȘI 
PROT.MUNCII 

 

V.I.Ș. (AD-TOR) 

D.A. (REFERENT II M) 

- 

- 

L.M. (MUNCIT.CALIF.I) 

- 
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11. 20.06.2017 

Psiholog 

Psihopedagog 

Logoped 

Kinetoterapeut 

Psihopedagog 

Psiholog 

Psiholog 

asistent social  

psiholog 

asistent social 

 

 

 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

2 posturi 

4 posturi 

 

 

 

CSCDN SIGHIŞOARA 

 

 

 

EMRCD 

AMP 

SV.COORD.SI 
ADM.CTF 

SIRU 

 

CENTRUL MATERNA 

SV.PREV.MARG.SOC. 

SECPAH 

CTF SÂNCRAIU 

R.D.I (psiholog-CSCDN 

SIGHIȘOARA) 

 

 

 

- 

- 

B.O.C. 
(psih.Sv.Coord.CTF) 

- 

A.A.M. şi V.V.A.(psiholog-

SIRU) 

B.P.A.(as.soc.MATERNA) 

M.K.(as,soc,SPMS) 

T.A. (as.soc.-SECPAH) 

- 

12. 21.06.2017 

instructor educaţie 

 

instructor educaţie 

suprav.noapte 

infirmier 

îngrij./instr.ed.şi 

suprav.n.(cuplu par.) 

îngrij./instr.ed.şi 

suprav.n.(cuplu par.) 

2 posturi 

 

2 posturi 

1 post 

2 posturi 

1 post 

 

1 post 

CTF REGHIN, 
PETELEA 

 

CTF SÎNCRAIU DE M. 

 

CSCDN SIGHIŞOARA 

CTF SG.DE PĂDURE 

 

CTF SÎNCRAIU DE M. 

T.A. şi B.S. (instr.ed.-CTF 

Reghin) 

B.D.P. (instr.ed.-CTF 

Sîncrai) 

- 

- 

- 

 

- 

13. 12.07.2017 director 1 post CIA SIGHISOARA A.F. 

14. 01.08.2017 

îngrij./instr.ed.şi 
suprav.n.(cuplu par.) 

suprav.noapte 

1 post 

1 post 
CTF SÎNCRAIU DE M. NIMENI ADMIS 

15. 05.09.2017 

îngrij./instr.ed.şi 
suprav.n.(cuplu par.) 

suprav.noapte 

1 post 

1 post 
CTF SÎNCRAIU DE M. 

T.E.F. (suprav.n-cuplu 
parental) şi T.A.T. 

(îngrijitor-cuplu parental) 

C.V.M. (suprav.noapte) 

16. 03.10.2017 

Magaziner 

Magaziner 

inspector specialitate 

îngrijitor curăţenie 

Șofer 

muncitor calif. I-zidar 

muncit.calif.I tâmplar 

administrator 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

CENTRUL MATERNA 

SV.AD-TIV 

 

 

 

 

 

CRRN CEUAȘU DE C. 

A.M.(magaziner Materna) 

C.A.R.(magaziner) 

B.G. (insp. Spec.) 

H.Gy. (îngr. curăţenie) 

O.A. (şofer) 

C.S. (mun. cal. I tâmplar) 

- Sv. Ad-tiv 

G.P.G. (ad-tor-CRRN 

CEUAȘ) 

17. 04.10.2017 

instr.ed.şi 

suprav.n.(cuplu par.) 

infirmier 

instructor ed. 

instructor ed. 

1 post 

2 posturi 

1 post 

1 post 

CTF SG.DE PĂDURE 

CSCDN SIGHIȘOARA 

SIRU-CPRU 

CTF SÎNCRAIU DE M. 

- 

- 

K.H.R. (instr.ed. CPRU) 

I.-H.L.I. (instr.ed.-CTF 

SÎNCRAI) 
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18. 19.10.2017 

psiholog stagiar 

 

psiholog practicant 

psiholog specialist 

psihopedagog 

as. social practicant 

as.soc.specialist 

as.social debutant 

 

 

 

2 posturi 

 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

4 posturi 

 

 

 

CENTRUL MATERNA 

SV.AMP 

SEC 

 

SECPAH 

SEC 

 

SIRU 

SECPAH 

CTF SÎNCRAI 

CRRN CEUAȘU DE C. 

O.C.M.(psih. stag. 

Materna) 

Ș.S.(psiholog-AMP) 

- 

- 

- 

- 

J.P.(as.soc.spec. SEC) 

- 
- 
- 

H.R.M.(as.soc.deb.CRRN 

CeuaȘ)  

19. 31.10.2017 

medic spec. pediatrie 

 

asistent medical gen. 

 

 

2 posturi 

 

3 posturi 

 

 

SEC 

CRCDN Tg.Ms, Ceuas 

CRRN Ceuas (2) 

CRCDN TG.MUREȘ ȘI 

CEUAȘ (1) 

J.M.(CRCDN TG.Ms și 

CEUAȘ) 

H.E.S.J (CRRN CEUAȘ) 

20 07.11.2017 şef serviciu 2 posturi 
CTF SÎNCRAIU DE M.  

CSCDN SIGHIȘOARA 

- 

A.N.M (CSCDN 

SIGHIȘOARA) 

21 15.11.2017 

instr.ed. şi 

suprav.n.(cuplu par.) 

infirmier 

1 post 

 

2 posturi 

CTF SG.DE PĂDURE 

 

CSCDN SIGHIȘOARA 

H.C.M.(instr.ed.) şi 

H.C.(supr.noapte) 

M.I., S.I. (INFIRMIER) 

 

 

Concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice vacante, au fost organizate în 

număr de 7, astfel: 

Nr. 

crt. 

Data 

concursului 

Postul pentru 
care s-a organizat 

concursul 
Perioada Locul de muncă Obs. 

1. 14.03.2017 
REFERENT III 

SUPERIOR 
NEDETERMINATA SV.MONITORIZARE D.E. 

2. 21.03.2017 

INSPECTOR I 
PRINCIPAL 

INSPECTOR I 
DEBUTANT 

INSPECTOR I 
ASISTENT 

INSPECTOR I 

PRINCIPAL 

1 post 

 

1 post 

 

1 post 

 

2 posturi 

COMP. SALARIZARE 

 

 

 

SV.INVESTIŢII, 

ACHIZIŢII PUBLICE 

 

C.L.C. 
(Comp.Salarizare) 

 

M.M.D. (Insp.I Deb.) 

 

- 

M.F., G.O.S. (INSP.I 

PRINCIPAL) 

3. 28.03.2017 ŞEF SERVICIU 1 post 
SV.INVESTIŢII, 

ACHIZIŢII PUBLICE 
T.D.M. 
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4. 23.05.2017 

INSPECTOR I 
PRINCIPAL 

INSPECTOR I 

DEBUTANT 

INSPECTOR I 

SUPERIOR 

INSPECTOR I 
ASISTENT 

INSPECTOR I 
DEBUTANT 

INSPECTOR I 
DEBUTANT 

1 post 
 

1 post 
 

1 post 
 

1 post 
 

1 post 
 

1 post 

SV. ÎNGR. TIP FAM. 
COP. 

 
 

SEC 

 

SV.MONITORIZARE 

 
SV.ADOPŢII ŞI 
POSTADOPŢII 

 
SV.A.M.P. 

- 

 

- 

 

- 

 

T.C.F.(insp.I as. 

SV.MONIT) 

G.A.(insp.I deb.-SV.APA) 

 

- 

5. 29.06.2017 

INSP. I SUP. 

CONS.JUR.I PR. 

INSP.I DEB. 

INSP.I DEB. 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

SV.ADOPŢII ŞI 
POSTADOPŢII 

SV.AMP 

S.E.P.P.S 

L.L. (insp.I sup.) 

F.L. (cons.jur.I pr.) 

- 

F.A. (insp.I deb.) 

6. 06.07.2017 

INSP.I AS. 

CONS.I SUP. 

CONS.JUR.I DEB. 

INSP.I SUP. 

REFER. III SUP. 

AUDITOR I AS. 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

2 posturi 

1 post 

SV.INVESTIŢII, 
ACHIZIŢII PUBLICE 

 

SV.FINANC.CONT. 

 

COMP.AUDIT P.INT. 

D.D. (insp.I as.) 

G.O.S. (cons.I sup.) 

K.L.A. (cons.jur.I deb.) 

B.H.M. (insp.I sup.) 

T.A. (ref.III sup.) 

- 

7. 02.11.2017 

INSP.I PRINC. 

INSP.I DEB. 

INSP.I SUP. 

REF. III SUP. 

INSP.I PR. 

INSP.I DEB. 

INSP.I DEB. 

CONS.I DEB. 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

1 post 

SV.FAMILIAL 

 

SV.FINANCIAR 

 

SV.MC COPII 

SV.AMP 

SV.MONITORIZARE 

SEPPS 

F.S. (INSP.I PR.) 

N.S.G. (INSP.I DEB.) 

L.J. (INSP.I SUP) 

U.A.E. (REF.III SUP.) 

S.A. (INSP.I PR.) 

- 

N.S.C.(INSP.I DEB.) 

M.R.C. (CONS.I DEB.) 

 
Concursurile de mai sus, au fost organizate şi desfăşurate în conformitate cu 

prevederile: 

- H.G. nr.611/2008 – privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, a fost informată Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 

- Dispoziţia nr.269/01.09.2015 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Mureş nr.309/04.12.2014 privind aprobarea 

Regulamentului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante 

corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 

din cadrul instituţiilor publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Mureş 

 

S-au organizat examene de promovare în grad profesional pentru funcţionarii 

publici, precum şi examene de promovare în clasă a funcţionarilor publici, 

încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc o formă de 

învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi 

desfăşoară activitatea. 
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Promovare personal contractual: 

Nr. 

crt. 

DATA 

CONCURSULUI 

POSTUL PENTRU CARE S-A 

ORGANIZAT CONCURSUL 
LOCUL DE MUNCĂ Obs. 

1. 25.05.2017 

Inspector de spec.I 
Compartimentul Programe-

Proiecte 
C.J.C 

Muncitor calif. IV CRCDN F.D 

 

Promovare funcţionari publici: 

Nr. 

crt. 

DATA 
EXAMENULUI 

POSTUL PENTRU CARE S-A 
ORGANIZAT EXAMENUL 

LOCUL DE MUNCĂ Obs. 

1. 24.05.2017 

Consilier I principal 
Compartimentul Management de 

Caz pentru Adulţi cu Dizabilităţi 
B.M.S. 

Inspector I superior 
Serviciul Asistenţă Maternală 

Profesionistă 
Ş.I. 

 

S-au întocmit şi depus la Casa Judeţeană de Pensii Mureş, un număr de 13 dosare 

de pensionare: 9 dosare pentru limită de vârstă/ cu reducerea vârstei de 

pensionare, 3 dosare de pensie de invaliditate şi 1 dosar pentru pensie anticipată. 

S-au întocmit un număr de 76 de contracte individuale de muncă şi 20 dispoziţii 

de numire în funcţie publică, dispoziţii cu privire la: avansarea în gradaţia 

corespunzătoare tranşei de vechime în muncă prin încadrarea în clasele de 

salarizare corespunzătoare, promovări în grad profesional, încetarea contractelor 

individuale de muncă/ raporturilor de serviciu, prin acordul părţilor, acordarea 

concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani, reîntoarcerea 

din concediul pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani, la primirea 

deciziei de pensionare, transferuri în interesul serviciului, suspendări de contracte 

individuale de muncă, desfaceri de contracte de muncă. 
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Preocuparea pentru calificarea şi perfecţionarea personalului a fost una continuă, 

un număr mare de angajaţi beneficiind de programe de formare şi dezvoltare 

profesională. 

A fost întocmit şi transmis Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici – Planul de 

ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, astfel: 

Nr. 
maxim de funcţii 

publice 

Nr. 
funcţii publice 

ocupate 

Nr. funcţii 
publice vacante 

Nr. 
funcţii publice 
propuse pentru 

promovare 

Nr. 
funcţii publice 

pentru recrutare 

119 79 40 7 40 

 

Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, a fost aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.159/26.10.2017. 

Întocmirea a unui număr de 13 dispoziţii pentru aplicarea unor sancţiuni 

disciplinare personalului din cadrul direcţiei. 

Angajarea/ numirea candidaţilor declaraţi admişi la concursurile de recrutare, 

precum şi încetări de CIM/ raporturi de serviciu: 

 

 
Total persoane nou 
angajate / numite în 

funcţie publică 

Nr. persoane la care a încetat 
CIM / raportul de serviciu 

Total, din care 96 49 

Funcţionari publici 20 10 

Personal contractual 76 39 
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Angajare asistenţi maternali profesionişti: 

 
Total persoane angajate 

Nr. persoane la care a încetat 
CIM 

Asistenţi maternali 
profesionişti 

13 9 

 

În programul REVISAL – Registrul electronic de evidenţă al salariaţilor au fost 

introduse modificările intervenite pe parcursul anului 2017, cu privire la situaţia 

tuturor salariaţilor din cadrul direcţiei (angajări, încetări de contracte individuale 

de muncă, modificarea duratei contractului precum şi a felului muncii). 

 

DGASPC Mureş împreună cu serviciile din structură şi subordine a gestionat 

problematica a 30.297 beneficiari direcţi. 

 

Colaborarea cu toţi actorii implicaţi în sfera socială este o premisă dar şi un 

principiu urmărit de către DGASPC Mureş. În ceea ce priveşte colaborarea cu 

organizaţiile neguvernamentale şi stabilirea unui parteneriat public-privat durabil 

eficient şi stabil, s-au făcut demersuri încă de la înfiinţarea instituţiei. 

 

Pe parcursul anului 2017, promovarea serviciilor şi activităţilor DGASPC Mureş s-a 

realizat prin intermediul conferinţelor de presă, comunicatelor, participării la 

emisiuni televizate şi la radio, audiențelor săptămânale, diferitelor întâlniri 

adresate partenerilor (servicii publice de asistență socială, organizații 

neguvernamentale, parteneri din țară și străinătate), postărilor pe site-ul: 

www.dgaspcmures.ro, întâlnirilor cu beneficiari de servicii şi publicul larg, 

precum şi prin revista instituţiei cu apariţie trimestrială, intitulată „Despre familia 

noastră”. 

 

 

DIRECTOR  GENERAL, 

Miklea  Hajnal  Katalin 

 

 

 

 

 

 

 

Material realizat în baza rapoartelor de activitate transmise de către directorii, şefii serviciilor, 

reprezentanţii compartimentelor/ birourilor de specialitate din cadrul aparatului propriu, unităţilor 

din structura şi din subordinea DGASPC Mureş de către Borsa Angela Csilla – consilier Serviciul 

Monitorizare Servicii Sociale, Strategii, Calitatea Serviciilor Sociale şi Relaţii cu Publicul la data de 

16.02.2018. 

 

http://www.dgaspcmures.ro/
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