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1. INTRODUCERE
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba s-a înfiinţat la data de 1
ianuarie 2005, prin unificarea Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Alba şi a
Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Alba - conform Hotărârii de Guvern nr.1434/2004 şi
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.198/2004 – ca instituţie publică cu personalitate juridică în
subordinea Consiliului Judeţean Alba.
Conform legislaţiei în vigoare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba îndeplineşte următoarele funcţii:
 de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă
socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de
acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;
 de coordonare a activităţilor de asistenţă socială la nivelul judeţului;
 de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială
precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
 de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru
implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenire şi combatere a
marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective
la nivelul judeţului;
 de reprezentare a consiliului judeţean pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale;
 de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie.

2. MISIUNEA STRATEGIEI
Diversificarea serviciilor sociale comunitare în vederea prevenirii intrării copilului în
dificultate, implementării şi monitorizării drepturilor acestuia.
Promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asistenţă socială în vederea
combaterii riscului de excluziune socială şi creşterii calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi cu
handicap.
În acest sens, în sprijinul prezentei strategii, au fost centralizate date sintetice de la nivelul
Consiliului Judeţean Alba – Comisia Judeţeană Anti-Sărăcie, Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba,
Autorităţii de Sănătate Publică Alba, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba, consiliilor locale.
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Abordarea intersectorială şi interinstituţională a Strategiei judeţene în domeniul asistenţei
sociale şi protecţiei copilului este conformă cu nevoile identificate la nivelul diferitelor categorii de
beneficiari, precum şi cu Strategia Naţională în domeniul protecţiei copilului şi Strategia Naţională
în domeniul persoanelor cu handicap.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are dublă calitate:
- de autoritate publică în domeniul asistenţei sociale la nivel de judeţ;
- de furnizor de servicii sociale specializate.
În calitate de autoritate publică la nivel judeţean, îndeplineşte următoarele atribuţii :
-

elaborează strategia în domeniul asistenţei sociale;

-

coordonează activitatea de asistenţă socială la nivel judeţean;

-

reprezintă consiliul judeţean în relaţia cu alte instituţii;

-

monitorizează situaţia beneficiarilor de servicii sociale;

-

monitorizează aplicarea şi respectarea drepturilor copilului, în conformitate cu Legea
nr.272/2004;

-

asigură respectarea şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;

-

acordă consultanţă de specialitate autorităţilor publice locale în vederea dezvoltării de
servicii sociale comunitare şi a descentralizării serviciilor existente.

În calitate de furnizor de servicii sociale specializate, vine în întâmpinarea nevoilor sociale ale
tuturor categoriilor de beneficiari, prin măsuri de protecţie şi asistenţă socială menite să conducă la
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi la reducerea riscului persoanelor expuse fenomenului de
marginalizare şi excluziune socială din judeţul Alba.
Astfel, D.G.A.S.P.C.Alba îşi propune :
-

să furnizeze servicii sociale bazate pe nevoile existente fără scoaterea beneficiarului din
mediul său;

-

să promoveze măsuri sociale menite să asigure prevenirea / limitarea efectelor temporare sau
permanente ce pot genera marginalizare sau excludere socială;

-

să furnizeze în mod integrat servicii de asistenţă socială prin implicarea, în parteneriat, a
tuturor factorilor responsabili: instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, societatea
civilă.
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3. PRINCIPII ŞI VALORI
Imperativul strategiei îl constituie bunăstarea beneficiarilor, asigurarea accesului la o gamă
largă de servicii şi prestaţii sociale, adaptate nevoilor individuale şi de grup.
Principiile care stau la baza furnizării de servicii sociale:
 Principiul solidarităţii sociale – autorităţile publice locale participă la sprijinirea persoanelor
care nu îşi pot asigura nevoile sociale, pentru menţinerea şi întărirea coeziunii sociale.
 Principiul universalităţii - fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile
prevăzute de lege.
 Principiul subsidiarităţii - autorităţile publice locale intervin atunci când resursele personale şi
comunitare nu au satisfăcut sau au satisfăcut insuficient nevoile indivizilor.
 Principiul planificării şi furnizării de servicii sociale pornind de la nevoile identificate pentru asigurarea unor servicii de calitate, planificarea şi furnizarea serviciilor se face numai
după o bună informare privind nevoia socială pe care serviciile încearcă să o acopere, precum şi
despre impactul pe care îl au serviciile respective asupra vieţii indivizilor.
 Principiul proximităţii în furnizarea de servicii sociale - serviciile sociale oferite vor fi
adaptate nevoilor comunităţii sociale în schimbare, oricare potenţial beneficiar putând accede în
mod facil la aceste servicii.
 Principiul abordării integrate în furnizarea serviciilor sociale - acordarea de servicii sociale
se bazează pe evaluarea completă şi complexă a nevoilor solicitanţilor, a situaţiilor de risc şi
criză pentru individ, familie şi copil urmată de intervenţia planificată asupra tuturor aspectelor
problemei sociale de rezolvat.
 Principiul eficacităţii - resursele disponibile trebuie să fie corect utilizate, astfel încâ să ofere
servicii de calitate cu costuri reduse.
 Principiul parteneriatului - instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale cooperează în
vederea organizării şi dezvoltării de servicii sociale eficiente.
 Principiul îmbunătăţirii continue – în vederea satisfacerii nevoilor sociale ale comunităţii,
sistemul de asistenţă socială urmăreşte îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor sociale
oferite cu respectarea standardelor de calitate.
 Principiul abordării multidisciplinare – identificarea şi soluţionarea variatelor nevoi sociale
impune o abordare multidisciplinară, bazată pe cunoştinţe şi specialişti din diverse domenii.

4

 Principiul orientării spre rezultate – impactul serviciilor sociale este monitorizat şi evaluat în
permanenţă, în vederea orientării spre cele mai favorabile rezultate în beneficiul persoanelor
deservite.
Valorile care stau la baza dezvoltării serviciilor sociale:
 Egalitatea de şanse – toate persoanele vulnerabile au acces la servicii sociale şi beneficiază de
tratament egal, evitându-se orice formă de discriminare de ordin politic, economic, religios sau
de altă natură
 Libertatea de a alege - fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul
social ce răspunde cel mai bine nevoii sale individuale.
 Independenţa şi individualitatea

- fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a

comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp independenţa şi individualitatea; persoanele au dreptul
să-şi aleagă serviciul social care să le asigure starea de normalitate păstrându-şi independenţa şi
individualitatea, evitând etichetarea lor ca beneficiari de asistenţă socială, ca fiind diferiţi de
ceilalţi cetăţeni.
 Transparenţa şi participarea - fiecare persoană are acces liber la informaţiile privind
drepturile fundamentale, măsurile legale de asistenţă socială, precum şi posibilitatea de
contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale.
 Confidenţialitatea - informaţiile ce-l privesc pe beneficiar nu pot fi divulgate sau făcute publice
fără acordul persoanei în cauză.
 Demnitatea umană - fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a
personalităţii.

4. CONTEXT

Factori Geografici
Judeţul Alba este aşezat în partea centrală a ţării, având o suprafaţă de 6242 kmp (2,6% din
suprafaţa României), pe cursul mijlociu al râului Mureş, la confluenţa acestuia cu râurile Târnave,
Ampoi şi Sebeş. Cuprinde o parte din zona centrală şi de sud-vest a Munţilor Apuseni, o parte din
zona de vest a Podişului Transilvaniei, precum şi partea de nord a Munţilor Şurianu. Munţii ocupă
52% din suprafaţa judeţului, dealurile 26%, iar zonele depresionare 22%. Datorită diferenţei de
altitudine dintre diferitele părţi ale judeţului, climatul variază de la umed şi rece în zonele înalte
până la uscat şi cald în bazinul Mureşului.
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Clima şi relieful au influenţă majoră în dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale,
determinând tipurile de servicii care se impun, localizarea lor, precum şi gradul de accesibilitate al
acestora.

Factori economici
Judeţul Alba este inclus în Regiunea de Dezvoltare 7 Centru, sediul ADR aflându-se în
municipiul Alba Iulia. Economia judeţului este puternic influenţată de factorii geografici şi sociali.
Alba Iulia, reşedinţa de judeţ, este un municipiu de talie medie, 104 kmp, cu o infrastructură
economică şi socială capabilă să coordoneze activitatea din teritoriu. Celelalte localităţi sunt mai
mici şi centrate pe factorul local; se desfăşoară, cu preponderenţă, activităţi industriale, de
exploatare a lemnului, agricultură şi turism.
În judeţ, există două zone defavorizate din punct de vedere economic, cu implicaţii
deosebite de ordin social. Este vorba de zona de nord-vest a judeţului cuprinzând arealul văii
Ampoiului şi a Arieşului, incluzând oraşele Zlatna, Abrud, Câmpeni, Baia de Arieş şi comunele din
jurul acestora şi arealul văii Cugirului, cuprinzând oraşul Cugir şi comunele situate în vecinătatea
acestuia.
Principalii factori care contribuie la apariţia stării de sărăcie în rândul populaţiei din
anumite zone sunt:
-

numărul redus de locuri de muncă;

-

nivelul redus al veniturilor;

-

infrastructura insuficient dezvoltată;

-

accesul dificil la servicii sociale şi medicale specializate;

-

tendinţa de îmbătrânire şi de creştere a gradului de dependenţă;

-

insuficienţa locuinţelor şi condiţiile improprii de locuit;

-

costurile ridicate ale utilităţilor.
Starea de sărăcie este întotdeauna corelată cu o rată a şomajului ridicată. Evoluţia ratei

şomajului, la nivelul judeţului Alba, în ultimii ani, se prezintă astfel:
-

decembrie 2004 – 9,9%

-

decembrie 2005 – 8,11%

-

decembrie 2006 – 7,1%

-

decembrie 2007 – 5,71%.
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Date demografice
La sfârşitul primului semestru al anului 2006, populaţia stabilă a judeţului Alba înregistra
un număr de 378.614 locuitori, cu o densitate medie de 60,8 / kmp. Faţă de aceeaşi perioadă a
anului 2005, când a fost de 379.189 locuitori, populaţia judeţului a scăzut; aceasta datorându-se atât
emigraţiei (spor migratoriu intern negativ aproximativ - 200) , cât şi natalităţii scăzute (spor natural
negativ aproximativ - 990).
Populaţia judeţului, structurată în funcţie de mediul de provenienţă şi de sex, se prezintă
astfel:
-

populaţie urban – 220.317

-

populaţie rural – 158.297

-

populaţie de sex masculin – 187.011

-

populaţie de sex feminin – 191.603.
După cum se observă, majoritatea populaţiei se concentrează în zonele urbane (4 municipii,

7 oraşe), acestea fiind mai atractive prin locurile de muncă oferite şi prin accesul la utilităţi, în
zonele rurale (67 comune, 656 sate) rămânând populaţia îmbătrânită sau cu un grad crescut de
dependenţă.
Din punct de vedere al apartenenţei etnice, populaţia judeţului de structurează astfel:
-

români – 90,42%

-

maghiari – 5,40%

-

rromi – 3,74%

-

germani – 0,34%

-

alte etnii – 0,10%.
Zonele în care populaţia de etnie rromă este mai ridicată (Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cenade,

Cetatea de Baltă, Jidvei, Sebeş, Săsciori, Teiuş, Unirea) , se cer mai atent monitorizate pentru a se
reduce riscul de excluziune socială în rândul acestei etnii.
Servicii de sănătate publică
În judeţul Alba, asistenţa medicală primară este asigurată prin intermediul a 227 cabinete ale
medicilor de familie (137 în mediul urban şi 90 în mediul rural) şi 14 cabinete medicale şcolare.
Asistenţa medicală de specialitate şi de urgenţă este asigurată de: 10 spitale, 7 cabinete de
ftiziologie, 1 sanatoriu, 1 centru de sănătate, 6 clinici şi centre medicale private, 80 cabinete private
de specialitate, 15 dispensare rurale, 1 unitate medico-socială şi 1 serviciu judeţean de ambulanţă.
Asistenţa stomatologică se realizează prin intermediul a 136 de cabinete stomatologice, din
care aproximativ 70% sunt private.
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De asemenea, în judeţ, funcţionează 96 de farmacii şi 39 de puncte de lucru farmaceutice.
Servicii de educaţie
În anul şcolar 2006-2007, sistemul educaţional al judeţului Alba a fost organizat după
următoarea structură:
- în învăţământul preşcolar au funcţionat 593 grupe cu un efectiv de 11.745 copii, din care 6.671 în
mediul urban şi 5.074 în mediul rural.
- în învăţământul primar au fost înscrişi 15.296 elevi, din care 8.302 în mediul urban şi 6.994 în
mediul rural.
- în învăţământul gimnazial au fost înscrişi 15.616 elevi, din care 9.316 în mediul urban şi 6.300 în
mediul rural.
- în învăţământul liceal şi postliceal au fost cuprinşi 13.856 elevi, din care 13.777 în mediul urban şi
doar 79 în mediul rural.
- în învăţământul profesional au fost cuprinşi 4.224 elevi, din care 4.206 în mediul urban şi doar 18
în mediul rural.
- în învăţământul special au fost cuprinşi 796 elevi, toţi în mediul urban deoarece doar aici
funcţionează clase destinate copiilor/tinerilor cu dizabilităţi.
Numărul cadrelor didactice încadrate pe posturi a fost de 5.731, din care 3.930 titulari, 1.226
suplinitori calificaţi şi 575 suplinitori necalificaţi.

5. DESCRIEREA SERVICIILOR EXISTENTE
În scopul asigurării unor servicii sociale complete şi complexe tuturor categoriilor de
beneficiari, respectiv copii, persoane cu handicap şi persoane vârstnice, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba asigură servicii de intervenţie în regim de
urgenţă, monitorizare a respectării standardelor de calitate în centrele din subordine,
informare, consiliere, terapie, recuperare şi reabilitare, acordarea de drepturi materiale sau
financiare, structurate astfel :
Serviciul de evaluare complexă copii
Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
Compartiment Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru
adulţi
Birou prestaţii
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Biroul juridic
Compartiment relaţii publice
Compartiment formare şi evaluare personal
Birou Personal, Salarizare
Birou monitorizare, strategii, proiecte, ONG
Serviciul protecţie de tip rezidenţial
Compartiment protecţie de tip rezidenţial copii
Serviciul protecţie de tip familial şi intervenţie în regim de urgenţă copii
Compartimentul Telefonul Copilului
Compartimentul adopţii
Departament servicii sociale Alba Iulia
Departament servicii sociale Cugir
Departament servicii sociale Abrud
Departament servicii sociale Ocna Mureş
Serviciul de protecţie a persoanelor adulte
Serviciul Protecţia şi Sănătatea Muncii
Serviciul financiar contabil
Birou buget
Serviciul achiziţii, patrimoniu şi administrativ
Corp de control
Audit

A. În domeniul protecţiei copilului, la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Alba funcţionează trei tipuri de servicii, şi anume:
1. servicii de zi
2. servicii de tip rezidenţial
3. servicii de tip familial
1. Servicii de zi :
număr total beneficiari : 209 copii
-

Centrul de recuperare în regim de zi Alba Iulia
Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale Blaj
Centrul de îngrijire de zi Aiud
Centrul de zi „Sf. Ierarh Nicolae” Roşia de Secaş
Centrul de zi “Sf. Filofteia” Silivaş
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-

Centrul de zi pentru copiii cu dizabilităţi multiple Alba Iulia
Centrul de zi „Sf Ierarh Nicolae” Valea Lungă
Centrul de zi „Sf. Gheorghe” Sebeş

2. Servicii de tip rezidenţial:
-

număr total beneficiari : 480 copii
Centrul de recuperare în regim rezidenţial Alba Iulia
Centrul de plasament Blaj
Casa de tip familial în comunitate Blaj
Centrul de plasament de tip familial Mănărade

-

Serviciul Săptămânal Blaj
Casa de tip familial Stremţ
Centrul de plasament de tip familial “Sf. Apostol Andrei” Vingard
Centrul de plasament Abrud nr. 2

-

Casa de tip familial pentru copii cu dizabilităţi Sîncrai
Centrul de plasament de tip familial “Buna Vestire”Almaşu Mare

-

Centrul de plasament de tip familial “Sf. Nicolae” Târsa
Centrul de plasament de tip familial "Sf. Proroc Ilie Tesviteanul" Aiud
Casa de tip familial “Pro Familia” Teiuş

-

Centrul maternal "Speranţa" Alba Iulia
Centrul de tranzit Abrud
Casa de tip familial nr.5 Abrud
Casa de tip familial nr.6 Abrud
Centrul de tranzit Alba Iulia

-

Casa de tip familial nr. 11 Aiud
Casa de tip familial nr.8 Cîmpeni
Casa de tip familial nr.7 Baia de Arieş
Casa de tip familial „Izvorul Tămăduirii” Oarda de Jos
Casa de tip familial "Adolescenţa" Alba Iulia

-

Casa de tip familial "Speranţa copiilor" Cugir
Casa de tip familial “Maria Mirabela” Draşov
Centrul Săptămânal pentru copii cu nevoi speciale Dumbrava
Casa de tip familial Dumbrava
Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă Dumbrava

-

Centrul maternal Dumbrava
Casa de tip familial “Sf. Maria” Alba Iulia
Casa de tip familial „Sf. Ana” Alba Iulia
Centrul de recuperare pentru copilul maltratat „Sf. Vasile cel Mare” Alba Iulia

-

Casa de tip familial „Sf. Gheorghe” Sebeş
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-

Casa de tip familial nr. 9 Sîncrai
Casa de tip familial nr. 10 Aiud
Casa de tip familial nr. 1 Alba Iulia
Casa de tip familial nr. 2 Alba Iulia
Casa de tip familial nr. 3 Alba Iulia

-

Casa de tip familial nr. 4 Blaj
Centrul de primire în regim de urgenţă “Pinochio” Alba Iulia

Distribuţia copiilor în structurile de tip rezidenţial este evidenţiată în tabelul de mai jos:
Tipul instituţiei de protecţie

Nr. unităţi

Nr. copii

Centre de plasament de tip clasic

2

101

Case de tip familial

26

288

Centre de recuperare a copiilor cu dizabilităţi

2

19

Servicii săptămânale

2

18

Aşezăminte sociale

2

21

Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 1

11

independentă
Centre de tranzit

2

6

Centre maternale

2

10 copii şi 5 mame

Centrul de primire în regim de urgenţă

1
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3. Servicii de tip familial
număr total de beneficiari: 858 copii
- 477 copii beneficiază de plasament la rude până la gradul IV
- 38 copii beneficiază de plasament la alte familii sau persoane
- 33 copii s-a instituit tutelă
- 310 copii beneficiază de plasament la asistenţii maternali profesionişti.
B. În domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu handicap adulte, în
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba funcţionează
următoarele servicii de tip rezidenţial:
 1 Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
~ Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos
 2 Centre de îngrijire şi asistenţă:
~ Centrul de îngrijire şi asistenţă Gârbova
~ Centrul de îngrijire şi asistenţă Abrud
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 1 Centru de tip familial pentru persoane vârstnice:
~ Centrul de tip familial pentru persoane vârstnice Gârbova
 12 Locuinţe protejate:
~ Locuinţa protejată nr. 1 Blaj
~ Locuinţa protejată nr. 2 Blaj
~ Locuinţa protejată nr. 3 Gârbova
~ Locuinţa protejată nr. 4 Vinţu de Jos
~ Locuinţa protejată nr. 5 Pianu de Jos
~ Locuinţa protejată nr. 6 Abrud
~ Locuinţa protejată nr. 7 Abrud
~ Locuinţa protejată nr. 8 Abrud
~ Locuinţa protejată nr. 9 Galda de Jos
~ Locuinţa protejată nr. 10 Cricău
~ Locuinţa protejată nr. 11 Galda de Jos
~ Locuinţa protejată nr. 12 Galda de Jos.
La începutul anului 2008, numărul persoanelor instituţionalizate în centrele de tip
rezidenţial din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a
fost de 573 persoane, după cum urmează :
Denumire instituţie

Număr beneficiari

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos

342

Centrul de îngrijire şi asistenţă Gârbova

42

Centrul de îngrijire şi asistenţă Abrud

81

Centrul de tip familial pentru persoane vârstnice Gârbova

6

Locuinţa protejată nr. 1 Blaj

10

Locuinţa protejată nr. 2 Blaj

10

Locuinţa protejată nr. 3 Gârbova

9

Locuinţa protejată nr. 4 Vinţu de Jos

10

Locuinţa protejată nr. 5 Pianu de Jos

9

Locuinţa protejată nr. 6 Abrud

10

Locuinţa protejată nr. 7 Abrud

7

Locuinţa protejată nr. 8 Abrud

7

Locuinţa protejată nr. 9 Galda de Jos

6

Locuinţa protejată nr. 10 Cricău

7

12

Locuinţa protejată nr. 11 Galda de Jos

9

Locuinţa protejată nr. 12 Galda de Jos

8

TOTAL

573

Numărul persoanelor instituţionalizate în centrele de tip rezidenţial din structura
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba a fost de 573 persoane, din
care 524 persoane cu certificat de încadrare într-un grad de handicap iar 43 persoane nu sunt
încadrate într-un grad de handicap.
Persoanele cu handicap neinstituţionalizate beneficiază de drepturi şi facilităţi, în
conformitate cu prevederile O.U. nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în
muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.
La începutul anului 2008, un număr de 11.739 adulţi şi 1.941 copii beneficiau erau
încadraţi într-o categorie de persoană cu handicap, astfel:


gradul grav:

- 633 copii
- 2.487 adulţi


gradul accentuat:

- 299 copii
- 8.410 adulţi


gradul mediu:

- 1.009 copii
- 822 adulţi


gradul uşor:

- 0 copii
- 20 adulţi.
Evaluarea şi încadrarea într-o categorie de persoană cu handicap se realizează în
cadrul Serviciilor de evaluare complexă pentru copii şi adulţi, decizia privind încadrarea
acestora aparţinând Comisiei pentru Protecţia Copiulului respectiv Comisiei pentru
Evaluarea Persoanelor cu Handicap.
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6 PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE 2008- 2013
OBIECTIV GENERAL
Perfecţionarea cadrului instituţional în vederea aplicării politicilor guvernamentale şi locale în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei copilului, în concordanţă cu noile reglementări legislative.
6.1. SECŢIUNEA PROTECŢIA COPILULUI
PLANUL OPERAŢIONAL/ OBIECTIVE OPERAŢIONALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI COPILULUI PENTRU PERIOADA
2008-2013
Arii

de

intervenţie/
direcţii

de Grup ţintă

Activităţi

Obiective

Responsabilităţi,

Termene de

parteneri

realizare

acţiune
Permanent
Dezvoltarea
reţelei
de
Formarea şi atestarea persoanelor
DGASPC Alba
asistenţi maternali profesionişti în scopul ocrotirii copiilor cu
Departamentele de
pentru copilul cu dizabilităţi
dizabilităţi.
servicii sociale locale
Copii în dificultate şi
familiile acestora

Sănătatea
bunăstarea
copilului

Închiderea
Centrului
plasament Abrud nr. 2

de

şi Copiii şi familiiile
Asigurarea
accesului
acestora, autorităţile copilului la servicii medicale care
publice
locale, să le favorizeze dezvoltarea
14

Fundaţia „Hope and
Programe de susţinere materială Homes for Children” Decembrie
2008
şi psihologică a copilului în familia România
naturală şi/sau extinsă.
Înfiinţarea de case de tip familial
DGASPC Alba
pentru copilul cu handicap 8-20 ani
Permanent
Programe de informare şi DGASPC Alba
educare
a
părinţilor
privind Direcţia de Sănătate
sănătatea şi alimentaţia copilului, Publică Alba

instituţiile publice cu individuală şi posibilităţile de
atribuţii în domeniul integrare socială
social şi medical
Promovarea
drepturilor
copilului cu dizabilităţi la
educaţie, recuperare, reabilitare şi
integrare

mediului Inspectoratul
Şcolar
Judeţean Alba
Serviciul Public de
Dezvoltarea serviciilor destinate Asistenţă Socială
Lucrătorii sociali din
copilului cu dizabilităţi
primăriilor
Continuarea campaniei „Diferiţi, dar cadrul
egali” pentru promovarea drepturilor judeţului Alba
ONG-uri
copilului cu handicap/dizabilităţi
scolare Permanent
Facilitarea accesului la toate
Integrarea individuala si de grup Unitatile
Şcolar
formele de educaţie în condiţii a copiilor cu dizabilitati si a copiilor Inspectoratul
Judeţean Alba
nediscriminatorii
cu CES in învăţământul de masă
Aplicarea
programelor
de DGASPC Alba
Prevenirea
abandonului susţinere financiară în vederea ONG-uri
Cultele religioase
şcolar
reducerii abandonului şcolar

Educaţie,
activităţi
recreative
culturale

Copiii/tinerii
din
şi sistemul de protectie

igiena şi salubritataea
înconjurător

Organizarea de activitati comune
Initierea unor parteneriate cu
alte
institutii
publice
publice-locale in vederea derularii locale/judetene de stat sau private in
unor programe de educatie, vederea implicarii active in viata
infomare, socializare si recreere
sociala
a
comunitatii
a
copiilor/tinerilor
din
institutiile
rezidentiale
Conform Strategiei de Acţiune
Comunitară

Protecţia
Creşterea calităţii serviciilor
Implementarea
standardelor DGASPC Alba
a Copiii în dificultate
de tip familial
minime
obligatorii
specifice
copilului lipsit, şi familiile acestora
serviciilor de tip familial şi
temporar sau
Creşterea calităţii serviciilor rezidenţial.
specială
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Permanent

definitiv

de tip rezidenţial

de

ocrotirea
părinţilor săi
Protecţia
copilului care a
săvârşit o faptă
penală

şi

nu

răspunde penal
şi a celui care
răspunde penal

Copiii
care
au
săvârşit
o
faptă
penală şi nu răspund
penal; familia lor
naturală, extinsă sau
substitutivă;
comunitatea locală.

Copiii şi familiile
acestora, autorităţile
administraţiei
împotriva
publice
locale,
consumului de
comunitatea locală,
droguri
copiii în situaţie de
risc de a consuma
droguri
Protecţia

Prevenirea şi combaterea
acţiunilor sau comportamentelor
deviante ale copiilor
Responsabilizarea
şi
conştientizarea copiilor faţă de
factorii ce le-ar putea periclita
dezvoltarea fizică şi morală
Reintegrarea
şcolară,
familială sau socială a copilului

Campania „Viitorul tău depinde
de tine!” de sensibilizare a tinerilor
cu privire la importanţa respectării
legilor şi a normelor morale in
societate.
Înfiinţarea unui Centru
de
Supraveghere
şi
Sprijinire
a
Copilului care a săvârşit o faptă
penală şi nu răspunde

DGASPC Alba
Permanent
Inspectoratul Judeţean
de Poliţie Alba
Serviciul de reintegrare
socială, supraveghere şi
protecţia victimelor
Decembrie
2008

Prevenirea şi combaterea
consumului de tutun, alcool şi
droguri în rândul copiilor şi
tinerilor

Campania „Alege sănătatea”
pentru prevenirea şi combaterea
consumului de tutun, alcool şi
droguri

DGASPC Alba
Permanent
Direcţia de Sănătate
Publică Alba
Inspectoratul
Şcolar
Judeţean Alba
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Toţi copiii din judeţ,
familiile
acestora,
comunitatea
în
ansamblul său

Asigurarea
protecţiei
copilului
împotriva

Prevenirea oricăror forme de
exploatare, de răpire şi de
traficare a copiilor

Campanii de informare privind
efectele posibile ale expoatării
prin muncă a copiilor
Programul „Reţea aternativă de
prevenire
şi combatere a
exploatării copilului prin muncă”
dezvoltat în 5 centre zonale: Alba
Iulia, Aiud, Blaj, Cugir şi Ocna
Mureş
Reabilitarea şi reintegrarea
Programe
de
consiliere,
socio-familială a copiilor victime informare, orientare către servicii
ale exploatării, răpirii şi traficării alternative; suport în depăşirea
situaţiilor de criză, reprezentarea de
interese.

exploatării,

a

răpirii

a Copiii victime ale
răpirii, ale oricăror
forme de exploatare
şi ale traficului de
fiinţe umane intern şi
transfrontaliere,
familiile acestora
Copiii care se află
Protecţia,
reabilitarea
neînsoţiţi de părinţi reintegrarea socio-familială
sau de reprezentantul copiilor repatriaţi
legal pe teritoriul
altui stat; copiii de
origine
română
născuţi pe teritoriul
altor state ai căror
părinţi
nu
deţin
documentele legale
de şedere

şi

traficării

Repatriere

DGASPC Alba

Permanent

Asociaţia
Ortodoxă

Filantropia August
–
Decembrie
2005
DGASPC Alba
Din Ianuarie
2006
DGSPC Alba
2008- 2013
Inspectoratul de Politie
al Judeţului Alba

Alba, 2008- 2013
şi
Elaborarea unui sistem de DGSPC
a monitorizare a copiilor returnaţi şi Inspectoratul Judeţean
asistaţi –orientarea către servicii de Poliţie Alba
alternative; suport în depăşirea
situaţiilor de criză, reprezentarea de
interese.
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Copiii străzii

Copiii rromi

Reducerea numărului de copii
Dezvoltarea
activităţilor
de
ai străzii
consiliere a copiilor şi famiilor aflaţi
Identificarea copiilor străzii şi în situaţie de risc
Copiii care trăiesc
preluarea lor în sistemul de
Îmbunătăţirea
colaborării
şi/sau muncesc pe
protecţie
interinstituţionale
străzi

Promovarea şi respectarea
drepturilor copiilor rromi fără
discriminare la educaţie, sănătate,
servicii sociale
Copiii
rromi
şi
Initierea
de
parteneriate
familiile
acestora, publice-private
in
vederea
comunităţile rrome
dezvoltarii de Proiecte/programe
de incluziune sociala a copiilor de
etnie rroma

Prevenirea comportamentelor
abuzive, de neglijare şi de
Protecţia
violenţă
împotriva
copiilor,
copilului
promovarea rolului părinţilor,
Copiii,
părinţii,
împotriva
titulari de drepturi şi obligaţii faţă
comunitatea
de copiii lor
abuzului
sau
Prevenirea
abuzului,
neglijenţei
neglijării copiilor aflaţi în
instituţii/servicii de protecţie
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Desfasurarea
de
dezbateri
publice, intalniri locale in scopul
promovarii drepturilor copiilor în
rândul comunităţilor de etnie rroma:
Cetatea de Balta, Iclod, Blaj,
Tatarlaua, Aiud, Veseus, Lunca,
Valea Lunga, Cenade
Dezvoltarea
activităţilor
de
consiliere a copiilor rromi.
Îmbunătăţirea
colaborării
interinstituţionale
Derularare de campanii de
informare a membrilor comunităţii
Identificarea copiilor victime ale
abuzului

DGASPC Alba
2008- 2013
Serviciul Public de
Asistenţă Socială
Lucrătorii sociali din
cadrul
primăriilor
judeţului Alba
Inspectoratul Judeţean
de Poliţie Alba
DGASPC Alba
2008- 2013
ISJ Alba
Partidul Romilor
Consiliile locale

DGASPC Alba
Permanent
Inspectoratul Judeţean
de Poliţie
Unităţi de învăţământ
Autorităţi locale

Copiii
supuşi
Intervenţia specializată pentru
abuzului, neglijării, reabilitarea copilului victimă a
violenţei în familie
abuzului, neglijării, maltratării
Colaborarea
interinstituţională
pentru
Profesioniştii
în prevenirea
şi
gestionarea
domeniu
fenomenului de abuz/neglijare
asupra copilului

protecţie

Adolescenţi şi tineri
ai beneficiari ai unei
măsuri de protecţie,
de
inclusiv
cei
cu
dizabilităţi

Protecţia

ale

Tinerii
beneficiari
sistemului

Copii victime
copilului în caz calamităţilor
de calamităţi şi
în

caz

Diversificarea
serviciilor
pentru adolescenţi pentru tranziţia
la viaţa independentă
Corelarea
sistemului
de
protectie
a
copilului
cu
dizabilitati cu cel al adulţilor cu
dizabilitati
Reabilitarea şi reintegrarea sociofamilială a copiilor victime ale
calamităţilor şi în caz de conflict
armati

Programe
de
reabilitare
dezvoltate în cadrul Centrului pentru
copilul maltrat Alba Iulia
Dezvoltarea
intervenţilor
specializate
în
echipe
pluridisciplinare
Aplicarea managementului de
caz

DGASPC Alba
Permanent
Asociaţia
Filantropia
Ortodoxă Alba Iulia

DGASPC Alba
Permanent
Reprezentanţii
Consiliilor locale
ONG-uri
Inspectoratul Judeţean
de Poliţie
Decembrie
Înfiinţarea a 2 centre/servicii de DGASPC Alba
dezvoltare a deprinderilor de viata Serviciul Public de 2008
independenta
pentru
tinerii Asistenţă Socială
Lucrătorii sociali din
absolvenţi
cadrul
primăriilor
judeţului Alba
ONG-uri
Programe de consiliere, informare, DGASPC Alba
orientare către servicii alternative;
suport în depăşirea situaţiilor de
criză, reprezentarea de interese.

În funcţie de
necesităţi

de

conflict armat
Crearea unui
sistem de
monitorizare a
respectării
drepturilor

Copiii-tinerii aflati in
sistemul de protectie

Reactualizarea bazei de date in Serviciul Monitorizare
Structurile functionale
Crearea bazei de date la nivel functie de evolutia fiecarui caz.
judetean in conformitate cu
Instrumentarea
şi din cadrul DGASPC
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Permanent

copilului şi a
copiiilor

in baza hotararilor
CPC sau instanta

Programul
national
monitorizare si Traching

de operationalizarea cazurilor sociale Alba.
active utilizand Programul CMTIS

beneficiari ai
serviciilor de
prevenire şi
protecţie
socială

Crearea unui
sistem de
formare
profesională

Angajaţii din
unităţile funcţionale
ale DGASPC
Lucrătorii sociali din
cadrul primăriilor

Organizarea de cursuri de formare pe
Profesionalizarea resurselor diferite paliere de activitate cu toate
umane in domeniul protectiei categoriile de personal din cadrul
copilului, inclusiv a celui cu unitatilor functionale ale DGASPC
Alba, in functie de nevoile de
dizabilitati
formare identificate
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Formatorii din aparatul
Permanent
propriu al DGASPC
Alba
Universitatea 1
Decembrie Alba Iulia
CRIPS Bucuresti
AJOFM Alba
Alti furnizori de formare
profesionala autorizati

6.2. SECŢIUNEA PERSOANE CU HANDICAP
PLANUL OPERAŢIONAL / OBIECTIVE OPERAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU PERIOADA
2008 – 2013
Arii de
intervenţie/
direcţii de
acţiune

Restructurarea
centrelor
rezidenţiale
clasice

Obiective

Activităţi

Persoane

Restructurarea

Crearea unui serviciu de consiliere şi reintegrare
familială şi comunitară pentru beneficiarii rezidenţi
în centru
Crearea a 2 centre de îngrijire şi asistenţă pentru
persoanele cu abilităţi scăzute (număr mediu de
beneficiari - 100)
Crearea a 2 centre de recuperare şi reabilitare
neuropsihiatrică (număr mediu de beneficiari - 100)

cu handicap

Centrului de

aflate în

Recuperare şi

centre

Reabilitare

rezidenţiale

Neuropsihiatrică

Grup ţintă

Galda de Jos

Crearea unui centru de integrare prin terapie
ocupaţională
Modernizarea spaţiilor de cazare existente, conform
standardelor de calitate în vigoare
Înfiinţarea unui centru de îngrijire şi asistenţă
neuropsihiatrică în localitatea Baia de Arieş sau
Sebeş – Petreşti (număr mediu de beneficiari - 50)
Campanii de informare şi sensibilizare a
comunităţii în vederea promovării imaginii pozitive
a persoanei cu handicap ca membru cu drepturi
depline al comunităţii.
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Responsabilităţi,
parteneri

Termene de
realizare

DGASPC Alba

2008 - 2009

DGASPC Alba
Consiliile locale
ONG-uri
DGASPC Alba
Consiliile locale
ONG-uri
DGASPC Alba
Consiliile locale
ONG-uri
DGASPC Alba
Consiliile locale
ONG-uri
DGASPC Alba
Consiliul local
ONG-uri

2008 - 2009

DGASPC Alba
Consiliile locale
ONG - uri
Universitatea
„1Decembrie 1918” Alba
Iulia

2008 - 2013

2008 - 2009

2009 - 2010

2008 - 2013

20101 - 2013

Restructurarea
Centrului de
Îngrijire şi

Remodularea, dotarea şi echiparea centrului în
vederea respectării standardelor de calitate
Campanii de informare şi sensibilizare a
comunităţii în vederea promovării unei imagini
pozitive a persoanei cu handicap

Asistenţă Abrud

Restructurarea
Centrului de
Îngrijire şi
Asistenţă

Remodularea, dotarea şi echiparea centrului în
vederea respectării standardelor de calitate
Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor de
recuperare oferite persoanelor asistate

DGASPC Alba
Consiliul local
ONG - uri
DGASPC Alba
Consiliul local
ONG - uri
Universitatea „1
Decembrie 1918” Alba
Iulia
DGASPC Alba
Consiliul local
ONG - uri
DGASPC Alba
Consiliul local
ONG - uri

2009 - 2010

DGASPC Alba
Consiliile locale
ONG-uri

2008 - 2013

DGASPC Alba
Consiliile locale
ONG-uri

2008 - 2013

DGASPC Alba
Consiliile locale
ONG-uri

2008 - 2013

DGASPC Alba
Consiliile locale
ONG-uri

2008 - 2013

2008 - 2013

2008 - 2013

2008 - 2013

Gârbova
Persoane
Dezvoltarea de

cu

servicii de tip

handicap

familial

neinstituţionalizate

Crearea de noi

Persoane

servicii adaptate

aflate în

persoanelor cu

situaţie de

handicap

risc

Dezvoltarea unei reţele de puncte de informare şi
consiliere pe teritoriul judeţului, în localităţile
Sebeş, Blaj, Aiud, Cugir, Ocna Mureş, Abrud,
serviciilor de
Cîmpeni, Baia de Arieş, Teiuş, Zlatna
sprijin pentru
Extinderea centrelor de îngrijire medico-socială la
domiciliu a persoanelor cu handicap pentru a
persoanele cu
asigura recuperarea şi terapia la domiciliu a
handicap aflate
acestora
în situaţie de risc Înfiinţarea a 2 centre de criză cu servicii de tip
„respiro” adresate persoanelor cu handicap aflate pe
în scopul
listele de aşteptare şi a celor aflate în situaţii
menţinerii
speciale
Înfiinţarea a 5 ateliere protejate în localităţile Aiud,
acestora în
Abrud, Blaj, Cugir, Zlatna, având ca scop
familie
desfăşurarea de activităţi de formare, dezvoltare şi
perfecţionare a abilităţilor
Diversificarea
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Instruirea asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap în vederea creşterii calităţii îngrijirii
beneficiarilor
Persoane cu
Ocupare

handicap
apte de
muncă

Angajatori

Creşterea
gradului de
ocupare a forţei

Derularea de campanii de informare a persoanelor
cu handicap cu privire la oportunităţile de angajare
şi de sensibilizare a angajatorilor cu privire la
problematica persoanelor cu dizabilităţi

de muncă din
rândul
persoanelor cu

Crearea unei baze de date operaţionale cu
persoanele cu handicap apte de muncă

Consiliile locale
DGASPC Alba
ASP Alba

2008 - 2013

2008 - 2013
DGASPC Alba
AJOFM
ONG - uri
Universitatea „1
Decembrie 1918” Alba
Iulia

handicap

Personalul
din unităţile

Formarea/

Formare

funcţionale

reconversia

profesională

ale

profesională a

DGASPC

personalului

Organizarea de cursuri de formarea sau reconversie
profesională a personalului angajat în unităţile de
asistenţă socială vizate

Alba
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DGASPC Alba
Universitatea „1
Decembrie 1918” Alba
Iulia
AJOFM
Formatori acreditaţi

2008 - 2013

6.3. SECŢIUNEA PERSOANE VÂRSTNICE
PLANUL OPERAŢIONAL / OBIECTIVE OPERAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE PENTRU
PERIOADA 2008-2013
Arii de
intervenţie/
direcţii de
acţiune

Grup ţintă

Restructurarea

Restructurarea
centrelor
rezidenţiale
clasice

Persoane în vârstă

Centrului de

aflate în centre

Îngrijire şi Asistenţă

rezidenţiale

Abrud

Dezvoltarea
Acces la

Persoanele vârstnice

servicii sociale

aflate în situaţie de

comunitare

risc

Activităţi

Obiective

serviciilor de

Înfiinţarea unui cămin pentru
persoanele vârstnice cu grad crescut
de dependenţă (număr mediu de
beneficiari - 35)
Campanii de informare şi
sensibilizare a comunităţii în vederea
promovării unei imagini pozitive a
persoanei vârstnice cu grad crescut
de dependenţă
Extinderea activităţii centrelor de
îngrijire la domiciliu pentru a asigura
sprijinul necesar persoanelor
vârstnice

îngrijire la domiciliu Diversificarea ofertei de servicii
acordate la domiciliu
şi a altor servicii
alternative

Extinderea activităţii centrelor de
consiliere pentru a acorda servicii şi
acestei categorii de beneficiari
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Responsabilităţi,
parteneri

Termene de
realizare

Consiliul local
DGASPC Alba
ONG - uri

2008 - 2009

DGASPC Alba
Consiliul local
ONG - uri
Universitatea
„1Decembrie 1918”
Alba Iulia

2008 - 2013

2008 - 2013

DGASPC Alba
Consilii locale
ONG - uri

Promovarea
participării
persoanelor

Campanii de informare şi
sensibilizare a comunităţii pentru
valorizarea rolului persoanelor
vârstnice în societate şi familie

DGASPC Alba
Consilii locale
ONG - uri
Universitatea
„1Decembrie 1918”
Alba Iulia

2008 - 2013

Desfăşurarea de programe de
pregătire profesională iniţială şi
continuă

DGASPC Alba
Consilii locale
ONG - uri
Formatori acreditaţi

2008 - 2013

vârstnice la viaţa
socială
Formarea şi
Angajaţii DGASPC
Resurse umane

Alba

perfecţionarea
continuă a
personalului angajat

Organizarea de întâlniri de lucru sau
schimb de experienţă cu autorităţi
implicate în protecţia persoanelor
vârstnice în vederea perfecţionării
serviciilor oferite
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7. RESURSE UMANE

a) Resurse umane
În sensul respectării prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are obligaţia de a asigura personal
specializat pentru funcţionarea tuturor serviciilor sociale şi de a asigura cadrul institutţional necesar
formării iniţiale şi continue a tuturor angajaţilor, în concordanţă cu standardele profesionale din
domeniul asistenţei sociale.
Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 166 / 24.10.2007 cuprinde un număr de
1446,75 norme, iar statul de personal cuprinde un număr de 987,5 norme.
Structura personalului în funcţie de calificare se regăseşte în tabelele de mai jos:
Nr. crt.
1
2
3
4
5

NUMĂR NORME
175
67
454,5
90
201
987,5

STUDII
Superioare
Postliceale
Liceale
Şcoală profesională
Generale
TOTAL

Personal de specialitate

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FUNCŢII
ASISTENT SOCIAL
PSIHOLOG+PSIHOPEDAGOG
SOCIOLOG
JURIST
MEDIC
PERSONAL DIDACTIC
INSPECTOR DE SPECIALITATE
CONSILIER – FUNCŢIE PUBLICĂ
REFERENT – FUNCŢIE PUBLICĂ
TOTAL

OCUPATE

PROPUSE

79
18
4
12
10
10
9
9
5
156

150
43
4
18
18
13
36
28
13
323

Personal administrativ

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.

FUNCŢII
ECONOMIST
CONTABIL
INGINER
ALTE CATEGORII
TOTAL
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OCUPATE

PROPUSE

18
10
8
263,5
299,5

20
10
8
268,75
306,75

Personal de educaţie şi îngrijire

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FUNCŢII
ASISTENT MEDICAL
SORĂ MEDICALĂ
MASOR
INFIRMIER
ASISTENT MATERNAL
REFERENT
TOTAL

OCUPATE

PROPUSE

51
1
2
159
194
125
532

75
2
5
248
245
242
817

b) Formarea profesională
Datorită particularităţilor activităţilor de asistenţă socială determinate de numărul mare de
beneficiari din medii variate socio-profesionale şi educaţionale precum şi datorită standardelor
aplicabile serviciilor sociale în conformitate cu nomele europene în domeniu, rolul esenţial în
îndeplinirea misiunii Direcţiei revine resurselor umane.
În acest sens, pachetul legislativ ce reglementează sistemul actual de asistenţă socială
prevede în mod expres asigurarea cu specialişti a serviciilor sociale dar şi existenţa unui cadru
permanent care să asigure formarea iniţială şi continuă a personalului ce lucrează în serviciile
sociale.
La nivelul Direcţiei, în cadrul aparatului propriu funcţionează un compartiment de formare
şi evaluare personal, ale cărui atribuţii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare.
Scopul compartimentului este acela de a asigura formarea profesională a personalului Direcţiei prin
formatori proprii sau în parteneriat cu alte instituţii sau organizaţii ce lucrează în domeniul social.
Pe termen mediu şi lung, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului va
asigura perfecţionarea personalului ce lucrează direct cu beneficiarii prin programe proprii elaborate
pe baza imperativelor legislaţiei şi standardelor din domeniu precum şi a atribuţiilor profesionale
prevăzute în fişa postului fiecărui angajat.
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8. RESURSE FINANCIARE
Asigurarea suportului financiar pentru susţinerea sistemelor de protecţie a copilului ,
respectiv a persoanelor cu handicap , constituie o acţiune cu caracter permanent , axată pe
obţinerea subvenţiilor necesare acordării serviciilor sociale către beneficiari (copii şi adulţi ) .
Modificările structurale şi organizatorice la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Alba, se regăsesc şi în structura bugetului de venituri şi cheltuieli , buget ce
se caracterizează prin mobilitate şi adaptibilitate la noile condiţiuni .
Evoluţia prognozată a prevederilor din bugetul aferent perioadei 2008 – 2013 se
prezintă astfel :
mii lei
Nr.
Specificaţie
2008
Estimări pe anul :
crt.
Program Necesar
2009
2010
2011
2012
2013
Venituri,
total
23.463
33.638
41.300
46.000
49.300
52.300
55.300
I
din care:
a Suma defalcată
23.063
25.063
29.000
32.000
34.000
36.000
38.000
din TVA
b Subvenţii
400
8.575
12.300
14.000
15.300
16.300
17.300
propriu – zise
de la bugetul
judeţului Alba
II
a
b

c
d

Cheltuieli
,
total ,din care :
Cheltuieli
de
personal
Cheltuieli
cu
bunuri
şi
servicii
Cheltuieli
de
capital
Transferuri
programe
PHARE

23.463

33.638

41.300

46.000

49.300

52.300

55.300

15.075

22.650

25.000

28.700

31.000

33.000

35.000

7.807

10.307

12.000

13.000

15.000

16.000

17.000

431

531

4.000

4.000

3.000

3.000

3.000

0

150

300

300

300

300

300

Principalele direcţii de acţiune sunt :
a).extinderea colaborărilor , cooperărilor sau parteneriatelor cu organizaţiile non –
guvernamentale , cu scopul degrevării bugetului propriu al direcţiei , astfel încât ponderea
acestora să reprezinte 10- 12 % din totalul bugetului , în prezent fiind de cca . 4 % ;
b).asigurarea cotelor de cofinanţare
în cazul programelor / proiectelor externe
nerambursabile , precum şi în cazul proiectelor accesate pe plan intern , cu accent pe
cheltuielile neeligibile ;
c).contractarea , în mod etapizat , a unor servicii sociale cu furnizorii de servicii
sociale acreditaţi în condiţiile legii ;
d).abordarea reală a problemelor privind unele categorii de cheltuieli , ce au fost
„neglijate „ - independent de voinţa noastră , îndeosebi a lucrărilor de reparaţii şi întreţineri
curente , reparaţii capitale , obiecte de inventar , echipament şi cazarmament , perfecţionarea şi
pregătirea profesională a personalului angajat ;
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e).continuarea acţiunii de implementare a Standardelor minime obligatorii şi a
Standardelor minime de calitate , cu impactul financiar aferent atât la cheltuielile de
personal ( angajarea personalului de specialitate pentru recuperarea şi reabilitarea asistatului –
logoped , psiholog, kinoterapeut etc ) , coroborată cu efectuarea cheltuielilor aferente
reamenajării spaţiilor existente ;
f).extinderea reţelei de asistenţi maternali profesionişti, cu mutaţiile financiare
respective .
În vederea realizării obiectivelor prevăzute în strategie se va urmări atragerea de fonduri
extra bugetare (finanţări externe), precum şi dezvoltarea de parteneriate public-privat sau publicpublic.
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9. INDICATORI ŞI REZULTATE SCONTATE
Indicatori:
Număr de copii ocrotiţi prin măsuri alternative de tip familial
Număr de copii reintegraţi în familia naturală
Număr de beneficiari ai programelor de prevenire a abandonului şcolar
Număr de copii şi familii consiliaţi / sprijiniţi în scopul prevenirii abandonului şi
instituţionalizării
Numărul de copii / persoane cu handicap / vârstnici care beneficiază de serviciile nou create
Număr de asistenţi maternali profesionişti formaţi şi atestaţi în vederea îngrijirii şi
recuperării copilului cu handicap
Număr de asistenţi personali formaţi în vederea îngrijirea persoanelor cu handicap grav
Numărul de servicii alternative create
Numărul de campanii de informare şi sensibilizare desfăşurate
Numărul de beneficiari informaţi / consiliaţi în ceea ce priveşte drepturile lor
Numărul de servicii acreditate şi licenţiate
Numărul de servicii care respectă standardele minime obligatorii
Numărul de parteneriate încheiate între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba şi alţi furnizori de servicii sociale
Număr de beneficiari ai serviciilor de îngrijire la domiciliu
Număr de Consilii Comunitare Consultative înfiinţate
Număr de persoane care au participat la cursuri de formare iniţială / continuă

Rezultate scontate
Prin implementarea prezentei strategii se urmăreşte eficientizarea sistemului de asistenţă
socială şi creşterea calităţii vieţii persoanelor ocrotite / asistate, astfel:
Creşterea numărului de beneficiari ocrotiţi prin măsuri alternative de tip familial
Reducerea numărului de beneficiari protejaţi în centre rezidenţiale clasice
Creşterea numărului de reintegrări în familia naturală
Dezvoltarea serviciilor de tip alternativ şi de prevenire a instituţionalizării
Creşterea numărului de parteneriate şi a gradului de implicare a comunităţii locale în
soluţionarea problematicii social
Creşterea gradului de integrare socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de
protecţie
Reducerea numărului de copii abandonaţi în maternităţi şi spitale.
Extinderea reţelei de asistenţi maternali profesionişti formaţi şi atestaţi în vederea îngrijirii şi
recuperării copilului cu handicap
Formarea unei reţele de asistenţi personali profesionişti în vederea îngrijirii la domiciliu a
persoanelor cu handicap grav
Creşterea numărului de beneficiari de îngrijire la domiciliu.
Creşterea calităţii serviciilor sociale acordate, ca urmare a specializării resurselor umane
implicate.
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