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    CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA                   

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ              

      ŞI  PROTECŢIA COPILULUI  IALOMIŢA                           

Str. C. Dobrogeanu-Gherea nr.1, Slobozia, jud. Ialomita, cod 920033 

Tel.  0243 / 231 088 ; 0243 / 216 657 ; 0243/206101    Fax 0243/233407 

        
                                                                                                  

                                                      
 

          RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIRECŢIEI GENERALE DE        

                  ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ÎN ANUL 2022 

 

      

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița, este instituţia publică cu 

personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Județean Ialomița prin Hotărârea nr. 23 din 

25.07.1997 şi reorganizată prin Hotărârea nr. 35 din 30.11.2004, cu scopul de a asigura aplicarea 

politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în 

administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. 

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomița îndeplineşte, în principal,următoarele funcţii: 

a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor 

sociale, pecare le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Ialomița; 

b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului, a 

persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc., precum şi a 

măsurilorde prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla 

anumitegrupuri sau comunităţi la nivelul judeţului Ialomița; 

c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 

d) de comunicare şi 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, cu reprezentanţii furnizorilor 

privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 

implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului 

Ialomița; 

f) de reprezentare a consiliului judeţean pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi 

protecţiei copilului; 

g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor 

vulnerabile. 
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A. PROTECŢIA COPILULUI 
 

Direcţia generală îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

copilului: 

1. Întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei 

măsuri de protecţie specială; 

2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie 

specială a copilului; 

3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în copii în plasament; 

4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri; 

5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în 

condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi 

maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 

6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său 

familial; 

7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza 

stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea 

acestora; 

8. Îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în 

evidenţa sa; 

9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează 

condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau 

de persoană aptă să adopte copii; 

10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; 

sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, 

de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit; 

11. Îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin în domeniul adopţiei, conform prevederilor legale în vigoare; 

12. realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii 

şi familiile aflate în situaţie de risc şi raportează trimestrial aceste date Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; 

13. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării 

copilului de familie şi a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi, în condiţiile 

legii; 
 
Obiectivele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în anul 2022, 

pentru acest domeniu au fost: 
 

1. Prevenirea separării copilulului de familie 
 

▪ Prevenire prenatală – Pe parcursul anului 2022 un număr de 134 tinere care au fost consiliate de 

către specialiștii Centrului pentru monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să-și 

abandoneze copilul  din cadrul Complexului de Servicii pentru Evaluare, Consiliere și Sprijin 

Slobozia. 
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▪ Consilierea psihologică şi juridică a copiilor şi a familiilor aflate în situaţie de risc 

 

 Această activitate s-a realizat în special prin intermediul specialiştilor din cadrul Centrului de 

consiliere și sprijin pentru copii și părinți din cadrul Complexului de Servicii pentru Evaluare, 

Consiliere și Sprijin Slobozia.  

 

Tabel privind activitatea pe anul 2022   

Număr sesizări  803 

din care :  

- Sesizări facute de persoane/ familii 52 

- Sesizări făcute de instituţii 748 

- Autosesizări 3 

Număr şedinte consiliere 987 

Număr persoane consiliate 1435 

Asistarea copiilor în cadrul audierilor de către 

Poliţie/Parchet/DIICOT 
213 

 

Problematica celor 803 sesizări, soluţionate în cadrul Centrului de consiliere și sprijin pentru 

copii și părinți, a fost următoarea :  

- abuz sexual– 50 

- abuz fizic – 84 

- abuz emoţional – 92 

- violență în familie - 114 

- neglijare - 67 

- tulburări comportamentale – 37 

- evaluare minori (divorţ) – 51 

- consiliere suportivă – 64 

- infracțiuni – 13 

- tentativă de suicid – 15 

- executare silită – 6 

- plecare voluntară de la domiciliu – 26 

- consum de droguri – 2 

- tulburări emoționale – 89 

- rele tratamente – 8 

- evaluare consiliere persoane adulte 85 

 

▪ Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

Din datele solicitate primăriilor de pe raza judeţului Ialomiţa a reieşit faptul că un număr de 736 

copii au un părinte sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

Din totalul de 736, un număr de 49 copii sunt în evidenţa DGASPC Ialomiţa cu măsură de 

protecţie specială  şi anume : 

         -        3 plasați la asistenți maternali profesioniști ; 

         -        4  plasaţi în servicii de tip rezidențial ; 
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         -      40  plasaţi la rude până la gradul IV ; 

         -        2  plasaţi la alte familii/persoane.  

 

2. Evaluarea copilului aflat în situaţie de risc şi stabilirea unei măsuri de protecţie  

 
În cursul anului 2022, pentru un număr de 73 copii - cazuri noi, au fost stabilite măsuri de 

protecţie specială şi anume : 

- plasamente în servicii de tip rezidențial – 5 

- plasamente la rude până la gradul IV – 31 

- plasamente la asistenți maternali profesioniști - 10 

- plasamente la alte familii/persoane – 8 

- supravegheri specializate în familie - 19       

 

Din cele 73 cazuri noi, pentru care a fost instituită o măsură de protecţie specială : 

- 29 au fost cu acordul părinţilor şi au fost soluţionate în cadrul Comisiei Judeţene pentru Protecţia 

Copilului Ialomiţa;  

- 44 au fost soluţionate de către instanţa de judecată - Tribunalul Ialomiţa, deoarece părinţii au fost 

în imposibilitate sau nu și-au exprimat acordul pentru instituirea măsurii de protecţie specială. 

 

La sfârşitul anului 2022 în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa se aflau un număr de 485 copii/tineri cu măsură de protecţie specială. Din 

distribuţia pe tipuri de măsuri de protecţie observăm faptul că 65% din măsurile de protecţie stabilite 

sunt de tip familial. 

 

Număr copii cu măsură de protecţie specială la data de 

31.12.2022 
485 

Măsuri de tip familial 346 

Măsuri de tip rezidenţial  120 

Supraveghere specializată în familie   19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masuri de tip familial
71%

Masuri de tip 
rezidential

25%

Supravegheri 
specializate în familie

4%

Măsuri de protecţie specială 31.12. 2022 - 485 copii 
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▪ MĂSURI DE PROTECŢIE DE TIP FAMILIAL 

 

La sfârșitul anului 2022 un număr de 346 copii/tineri beneficiau de  măsură de protecţie 

specială de tip familial și anume : 

-     105 copii/tineri plasaţi la 80 asistenţi maternali profesioniști; 

-     177 copii/tineri plasaţi la rude până la gradul IV ; 

-      64 copii/tineri plasaţi la alte familii/persoane. 

 

Plasamente la asistenţi maternali profesionişti  

 

În cursul anului 2022 au beneficiat de plasament la asistenţi maternali profesionişti un număr 

de 120 copii/tineri de pe raza judeţului Ialomiţa. 

 

   Număr copii/tineri la 01.01.2022 107 

   Număr copii plasaţi în cursul anului 2022 13 

   Număr copii/tineri pentru care s-a încetat/modificat  măsura 

de protecţie în cursul anului 2022, din care: 

15 

   - reintegrați în familia biologică 1 

   - adopție 4 

   - plasați la alte familii/persoane 3 

   - plasați în servicii de tip rezidențial 2 

   - încetarea măsurii de protecție, motivat de faptul că au devenit 

persoane majore și au solicitat încetarea măsurii 

5 

    Număr copii/tineri la 31.12.2022 105 

    Numărul asistenţilor maternali care au copii/tineri în 

plasament la 01.01.2022 

80 

    Numărul asistenţilor maternali care au copii/tineri în 

plasament la 31.12.2022 

80 

 

Număr copii/tineri  plasați la asistenți maternali profesioniști 

la data de 31.12.2022,  

din care: 

105 

   - plasați la asistent maternal cu 1 copil  - 55 copii/tineri 

      ( 55 AMP) 

24 copii fără dizabilități 

31 copii cu dizabilități 

   - plasați la asistent maternal cu 2 copii  - 50 copii/tineri  

       (25 AMP) 

      din care: 
- 14 AMP cu 2 copii fără dizabiltăți; 

-  4 AMP cu 2copii cu dizabilități; 

-  7 AMP cu 1 copil fără dizabilități și unul cu dizabilități. 

35 copii  fără dizabilități 

15 copii cu dizabilități 

 

 

 

 

 

 

          Distribuţia copiilor/tinerilor plasați la asistenți maternali profesioniști 

                                         pe grupe de vârstă la data de 31.12.2022    

Grupa de vârstă 0 - 2 3 - 6 7 - 9 10 – 13 14 – 17 > 18 

Număr copii/tineri 12 27 22 17 17 10 
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Plasamente la rude până la gradul IV 

 

                     În cursul anului 2022 au beneficiat de plasament la rude până la gradul IV un număr de 

215 copii/tineri . 

 

   Număr copii/tineri la 01.01.2022 183 

   Număr copii plasaţi în cursul anului 2022 32 

   Număr copii/tineri pentru care s-a încetat/ modificat  măsura de 

protecţie în cursul anului 2022, din care: 

38 

   - reintegrați în familia biologică      9 

   - adopție 1 

   - plasați în servicii de tip rezidențial 3 

   - încetarea măsurii de protecție, motivat de faptul că au devenit persoane 

majore și au solicitat încetarea măsurii 

25 

    Număr copii/tineri la 31.12.2022 177 

 

         Plasamente la alte familii/persoane 

 

                     În cursul anului 2022 au beneficiat de plasament la alte familii/persoane un număr de 79 

copii/tineri.  

 

   Număr copii/tineri la 01.01.2022 64 

   Număr copii plasaţi în cursul anului 2022 15 

   Număr copii/tineri pentru care s-a încetat/modificat  măsura de 

protecţie în cursul anului 2022, din care : 

15 

   - reintegrați în familia biologică      2 

   - adopție 2 

   - plasați la alte familii în alt județ 1 

   - încetarea măsurii de protecție, motivat de faptul că au devenit persoane 

majore și au solicitat încetarea măsurii 

10 

    Număr copii/tineri la 31.12.2022 64 

 

 

▪ MĂSURI DE PROTECŢIE DE TIP REZIDENŢIAL 

 

La sfârșitul anului 2022 un număr de 120 copii/tineri beneficiau de  măsură de protecţie 

specială de tip rezidenţial și anume : 

-       2 copii plasaţi în centrul de primire în regim de urgenţă ; 

-  114 copii/tineri plasaţi în centre de tip clasic şi case de tip familial ; 

-      4 copii/tineri plasaţi la Fundaţia “Cuvioasa Paraschiva” Slobozia. 

 

Plasamente în regim de urgenţă  

 

În  cursul anului 2022 au fost găzduiţi în Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Copilul 

cu Vârsta 3 - 18 ani Slobozia un număr de 52 copii .  
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În urma instrumentării acestor cazuri preluate în regim de urgență, 50 dintre acești copii au fost :  

    -  29 reintegraţi în familia biologică ;  

    -   4 plasaţi în servicii de tip rezidențial ;  

    -   3 transferaţi la DGASPC-urile de domiciliu ;   

    -   5 plasați la alte asistenți maternali profesioniști ; 

    -   1 plasat la alte familii/persoane ; 

    -   5 plasați la rude până la gradul IV ; 

    -   3 încetat măsura de protecție specială, la împlinirea vârstei de 18 ani, la cererea tinerilor

 La sfârștul anului 2022 erau 2 copii plasați în acest centru. 

 

 Plasamente în centre de tip clasic şi case de tip familial     

 

           În cursul anului 2022 au beneficiat de plasament în centrele de tip clasic şi case de tip familial 

un număr de 156 copii/tineri.  

   Număr copii/tineri la 01.01.2022 146 

   Număr copii plasaţi în cursul anului 2022 10 

   Număr copii/tineri pentru care a încetat/modificat măsura de protecţie  în 

cursul anului 2022 

42 

   din care :  

  -  reintegraţi în familia biologică  4 

  -  plasați la asistenți maternali profesioniști 3 

   - plasați la rude până la gradul IV 1 

   - plasați la alte familii/persoane 5 

    - transferat într-un serviciu de tip rezidențial în alt județ 1 

   - încetarea măsurii de protecție, motivat de faptul că au devenit persoane 

majore și au solicitat încetarea măsurii 

16 

  -  încetarea măsurii de protecție și transfer într-un serviciu de tip rezidențial 

pentru persoane adulte 

11 

 - deces copil cu dizabilități 1 

    Număr copii/tineri la 31.12.2022 114 

 

   Număr total copii/tineri plasaţi în centre de plasament şi case de tip 

familial la 31.12.2022 

114 

      din care :  

    Centre de plasament : 37 

Centrul de Plasament nr.3 Slobozia  21 

Serviciul rezidential din cadrul Complexului de Servicii pentru Protecția 

Copilului Urziceni  

16 

    Case de tip familial : 77 

Căsuța de Tip Familial “ALEXANDRA” Slobozia  15 

Căsuța de Tip Familial “MARIAN” Slobozia  12 

Căsuța de Tip Familial “CRISTINA” Slobozia 12 

Căsuța de Tip Familial “RALUCA” Slobozia  14 

Căsuța de Tip Familial “BOGDAN” Tandarei 11 

Căsuța de Tip Familial “GABRIELA” Fetesti 13 
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▪ PROTECŢIA COPILULUI CARE A SĂVÂRŞIT FAPTE CU CARACTER PENAL, DAR 

NU RĂSPUNDE PENAL 

  

Pe parcursul anului 2022, în urma sesizărilor primite de la parchetele de pe lângă judecătoriile  

de pe raza judeţului Ialomiţa, pentru 18 copii ,care au săvârșit fapte penale dar nu răspund penal, în 

cadrul Comisiei Judeţeane pentru Protecţia Copilului Ialomiţa au fost stabilite măsuri de supraveghere 

specializată în familia biologică. 

 

Fapta comisă  

Număr de copii care au savârşit o 

faptă penală şi nu răspund penal 

pentru care s-a instituit măsura de 

protecție de supraveghere 

specializată pe parcursul anului 2022 

 număr cazuri 
din care, cu 

antecedente  

furt 11 2 

distrugere bunuri 4 0 

lovire sau alte violențe 2 0 

tâlhărie 1 0 

Total 18 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Distribuţia copiilor/tinerilor din centrele de plasament şi case de tip familial 

                                         pe grupe de vârstă la data de 31.12.2022     

Grupa de vârstă 0 - 3 4 - 6 7 - 9 10 – 13 14 – 17 > 18 

Număr copii/tineri 1 2 7 36 61 7 

Distribuţia  pe sexe a 

copiilor care au săvârşit 

fapte penale şi nu răspund 

penal 

Distribuţia pe grupe de vârstă 

a copiilor care au săvârşit fapte 

penale şi nu răspund penal 

Masculin Feminin 7-9 ani 10-13 ani 

16 2 5 13 

12 7 36 61 7

Grupa de vârstă 0-3 ani Grupa de vârstă 4-6 ani Grupa de vârstă 7-9 ani

Grupa de vârstă 10 -13 ani Grupa de vârstă 14 - 17 ani Grupa de vârstă > 18 ani
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3. Protecția copilului prin adopţie  

 

Prin intermediul Biroului adopții au fost identificate familii sau persoane cu domiciliul în județul 

Ialomița care doresc să adopte copii. Au fost evaluate condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care 

acestea le prezintă şi au fost eliberate atestate de familie sau de persoană aptă să adopte copii. 

A fost asigurată monitorizarea evoluţiei copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi 

părinţii lor adoptivi.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

4. Acordarea de servicii copiilor cu dizabilităţi 
 

a.   Evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap 
 

Situaţia evaluărilor în cursul anului 2022  

Numărul de copii cu dizabilităţi evaluaţi socio-medico-psiho-

pedagogic pe parcursul anului 2022 

935 

Numărul de  copii cu dizabilităţi încadraţi în grad de handicap la 

sfârșitul anului 2022 
1327 

        din care : 

     - gradul grav 901 

     - gradul accentuat 95 

     - gradul mediu 326 

- gradul ușor 5 

Numărul cazurilor noi intrate pe parcursul anul 2022 246 

        din care : 

     - gradul grav 158 

     - gradul accentuat 23 

     - gradul mediu 65 

     - gradul ușor 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Situaţia adopţiilor în anul 2022 

Total adopţii  definitive pe parcursul anului 2022 25 

Număr copii pentru care instanţa a constatat adoptabilitatea pe 

parcursul anului 2022 

34 

Număr total copii adoptabili la 31.12.2022 81 

Persoane /Familii atestate pe parcursul anului 2022 27 

Persoane/Familii atestate în aşteptarea unui copil  la 31.12.2022 12 

Număr copii aflați în perioada de încredinţare în vederea adopţiei 

la 31.12.2022 

1 

Număr de copii monitorizați post adopție 34 

901 95 326 5

Handicap grav Handicap accentuat Handicap mediu Handicap uşor
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             Distribuția copiilor cu dizabilități după tipul de deficiență: 
 

   Numărul de copii cu dizabilităţi încadraţi în grad de handicap 

pe tipuri de deficiență, la sfârșitul anului 2022 

1327 

   din care :  

   - fizic 48 

   - somatic 174 

   - auditiv 30 

   - vizual 38 

   - mental 405 

   - psihic 285 

   - asociat 267 

   - HIV/SIDA 3 

   - boli rare 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Protecţia specială a copiilor cu dizabilităţi aflaţi în situaţie de risc 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

Număr total de copii cu dizabilităţi la sfârşitul anului 2022 : 1327 

Gradul acordat la 

încadrare 

Distribuția pe grupe de vârstă 

0-2 ani 3-6 ani 7-13 ani 14-17 ani TOTAL 

gradul grav 70 222 379 230 
901 

gradul accentuat 4 13 41 37 
95 

gradul mediu 3 23 188 112 
326 

gradul ușor 0 1 3 1 
5 

Total copii cu 

dizabilități 
77 259 611 380 

1327 

Număr total de copii cu dizabilităţi la sfârşitul anului 2022 : 1327 

Mediul de provenienţă 

familia biologică 

plasament la 

rude până la 

gradul IV 

Plasament la 

alte familii/ 

persoane 

plasament la  

asistenti maternali 

profesioniști 

plasament în 

servicii de tip 

rezidențial  

1179 25 
11 

64 48 
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c. Eliberare acordurilor pentru indemnizaţie sau asistent personal 

 

Pe parcursul anului 2022 au fost eliberate un număr de 358 acorduri pentru indemnizaţii şi un 

număr de 288 acorduri pentru asistenţi personali, pentru copiii încadraţi în gradul grav de handicap.  

La sfârșitul anului 2022 un număr de 433 copii încadrați în gradul grav de handicap de 

beneficiau de indemnizație însoțitor și un număr de 369 copii încadrați în gradul grav de handicap 

beneficiau asistent personal. 

 

d. Servicii de recuperare a copiilor cu dizabilităţi 

1.Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia 

Pe parcursul anului 2022 un număr de 221 copii cu dizabilități au fost incluşi în activităţi de 

recuperare şi reabilitare în cadrul acestui centru, ca urmare a recomandărilor făcute de Serviciul de 

evaluare complexă a copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Ialomița. 

             Centrul oferă urmatoarele servicii: 

▪ Activităţi ce vizează recuperarea şi reabilitarea copiilor cu dizabilităţi, în conformitate cu 

planul de recuperare: terapie cognitiva, logopedie, kinetoterapie, terapie ocupatională, masaj, 

fizioterapie, ludoterapie. 

▪ Socializarea şi stimularea integrării în comunitate  

▪ Consilierea şi susţinerea familiilor  

▪ Transportul de la domiciliu la centrul de recuperare:  

▪ Asistenţă medicală pe durata şederii copiilor în centru 

▪ Asistenţă socială 

 

Mediul de provenienţă al  celor 221 copii cu dizabilități, care au beneficiat de recuperare 

pe parcursul anului 2022   

din propria familie 
                          din sistemul de protecţie 

asistent maternal centru de plasament 

166 39 16 

    

2.Centrul de Consiliere și Asistență Specializată pentru Persoanele cu Tulburări de Spectru 

Autist și Familiile Acestora 

Pe parcursul anului 2022 un număr de 69 copii cu autism au fost incluşi în activităţi de recuperare 

şi reabilitare în cadrul acestui centru, ca urmare a recomandărilor făcute de Serviciul de evaluare 

complexă a copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița. 

              

 

Mediul de provenienţă al  celor 69 copii cu autism, care au beneficiat de recuperare pe 

parcursul anului 2022   

din propria familie 
                          din sistemul de protecţie 

asistent maternal centru de plasament 

64 4 1 
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B. PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE 
 

I. PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE ȘI VÂRSTNICE  

 

Direcţia generală îndeplineşte următoarele atribuții în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a 

altor persoane adulte aflate în situaţii de dificultate: 

1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi 

resurselor acesteia; 

2.asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor 

individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după 

epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

3. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a 

opiniei; 

4. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv 

pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

5. verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în 

nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, 

modificării sau revocării măsurii stabilite;  

6.asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei 

domestice,precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor 

familiali; 

7.asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, 

inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate; 

8. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat 

privind măsurile de asistenţă socială; 

9. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 

precum şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condiţiile legii. 

 
Obiectivele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în anul 2021, 

pentru acest domeniu au fost: 

 

1. Protecția persoanelor adulte  
 

1.1. Pregătirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului pentru viață independentă, 

prin găzduirea pe o perioada determinată în cadrul Centrului de protecţie temporară pentru tinerii care 

nu mai sunt instituționalizați, localizat în oraşul Fierbinţi. La începutul anului 2022 în acest centru erau 

găzduiți  un număr de 8 tineri. Pe parcursul anului, în cadrul acestui centru au fost transferați 6 tineri 

proveniți din sistemul de protecție al copilulului, pentru care s-a încetat măsura e plasament, asfel încât 

la finalul anului centrul găzduia un număr de 14 tineri. Dintre aceștia, 4 sunt persoane angajate, dupa 

cum urmează: 1 tânăr – îngrijitor la Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi și 3 tineri - șlefuitori 

metal la SC RADOX SRL din București. 

 
Evoluția asistaților în Centrul pentru tinerii care nu mai sunt instituționalizați Fierbinți 

Nr. beneficiari ian. 2022 Intrări Ieşiri 

(reintegrare in familie) 

Nr. beneficiari 

31.12.2022 

8 6 0 14 
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1.2.  Prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie, prin intermediul serviciilor furnizate 

în cadrul următoarelor compartimente/centre: 

• Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie Slobozia, care are 

o  capacitate de 9 locuri și a furnizat în anul 2022 servicii pentru un număr de  5 persoane, 

victime ale violenței domestice,  după cum urmează: 

 

Repartiția pe vârste Total 

Adulti Copii 5 

2 3 

Repartiția în funcție de mediul de proveniență Total 

Urban Rural 21 

0 5 

 

• Compartiment grup de suport și consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice, 

înființat în cadrul proiectului “VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” 

465/4/4/128038”. În cadrul acestui compartiment, victimele violenței domestice beneficiază de 

servicii de consiliere vocațională, prin care victima este sprijinită și orientate pentru a identifica 

care sunt opțiunile celemai potrivite pe plan socio-profesional, precum și dezvoltarea de 

competențe în vederea creșterii oportunităților de ocuparea forței de muncă. De asemenea, 

victimele VD beneficiază de consiliere psihologică individuală și/sau de grup (grup de suport). 

Prin intermediul acestor programe, victima află că NU este singură, este informată despre 

drepturile sale, precum și despre măsurile legale de protecție, învață din experiența altora, se 

simte acceptată și primește suport adaptat nevoilor sale. 

Pe parcursul anului 2022, au fost furnizate servicii, conform tabelului de mai jos: 

 

 Grup de suport Consiliere vocațională 

Ianuarie 2022 12 33 

Cazuri noi intrate pe parcursul anului 2022 12 16 

Ieșiri pe parcursul anului 2022 22 25 

 

• Locuința Protejată pentru victimele violenței în familie Slobozia, este înființată  și funcționează, 

de asemenea,  în cadrul proiectului “VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN 

SIGURANȚĂ!” 465/4/4/128038”. Pe parcursul anului 2022, au fost găzduiți în acest serviciu un 

număr de 6 adulți și 7 copii. Persoanele care au fost găzduite în cadru acestui serviciu au 

beneficiat pe lângă serviciile de cazare și hrană (prin acordarea de vouchere), de servicii de 

consiliere juridică, măsuri de acompaniament, precum și de serviciile acordate de 

Compartimentul grup de suport și consiliere vocațională, în funcție de nevoile specifice ale 

victimei VD, identificate de echipa de specialiști. 

 

• Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia, este înființat în baza unui parteneriat tripartit între 

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – Consiliul Județean Ialomița 

și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în cadrul proiectului 

„Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”. Proiectul este implementat 

de Agenția Națională pentru egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și finanțat prin 

Mecanismul Norvegian 2014-2021 în cadrul programului Justiție, gestionat de către Ministerul 

Justiției din România în calitate de Operator de Program, având un buget total în valoare de 

2500000 euro. Scopul serviciului social “Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia” este de a 

furniza servicii complexe agresorilor familiali în vederea corectării comportamentelor agresive și 
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pentru a sprijini reabilitarea și reinserția socială a acestora.  Pe termen lung scopul acestui 

serviciu este de a preveni și combate violența domestică prin facilitarea și furnizarea acestor 

servicii către agresorii familiali. În vederea atingerii scopului propus, Centrul desfășoară o serie 

de activități, după cum urmează: 

- asigurarea de servicii de reabilitare și reinserție socială; 

- furnizarea de servicii de consiliere (psihologică, socială, juridică); 

- consiliere în vederea asigurării și facilitării accesului agresorilor la tratamente 

psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare; 

- consiliere și mediere a conflictului pentru părțile implicate în vederea depășirii situațiilor 

de risc. 

Pe parcursul anului 2022, în cadrul acestui centru au fost furnizate servicii către un număr de 8 

agresori familiali. 

 
1.3. Reinserţia socială a persoanelor fără adăpost, prin serviciile furnizate de către Centrul Social de 

Urgenţă pentru Persoane fără Adapost Slobozia, cu o capacitate de 24 de locuri. Pe parcursul anului 2022  

au beneficiat de serviciile centrului un număr de 42 de persoane, după cum urmează: 

Repartitia pe varste Total 

Adulti Copii 42 

42 0 

Repartitia in functie de mediul de provenienta Total 

Urban Rural 41 

                                            21 21 

 

La final anului 2022 în cadrul centrului se aflau găzduite un număr de 14 de persoane. Pe parcursul 

anului, din cele 42 de persoane, 7 au fost transferate în alte servicii rezidențiale din subordinea 

DGASPC Ialomița (centre pentru persoane vârstnice), 1 persoană au fost reintegrată social, 3 persoane 

au decedat (vârste înaintate, probleme de sănătate cronice), iar 16 au părăsit centrul din voință proprie, 

fără să indice destinația.   

 

2. Protecția persoanelor vârstnice 
 

2.1. SERVICII DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

 

2.1.1.Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice 

 

 La începutul anului 2022, în cadrul Centrului de Zi erau înregistrate un număr de 256 persoane 

vârstnice beneficiare de servicii.  De asemenea, pe parcursului anului au fost înregistrate un număr de   

3 cereri pentru înscrierea în serviciile acestui centru, soluționate favorabil și 7 cereri de încetare, astfel 

încât la finalul anului 2022 centrul avea un număr de 252 beneficiari. 

 

Evoluția beneficiarilor in Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice 

Nr. beneficiari ian. 2022 Intrări Ieşiri 

 

Nr. beneficiari 

31.12.2022 

256 3 7 252 
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2.2.SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

 

2.2.1. Căminul pentru Persoane Vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu 

          

La finalul anului 2022 în acest cămin era găzduite un număr de 78 de persoane vârstnice, 

dinamica beneficiarilor în acest serviciu social fiind prezentată în tabelul de mai jos.   

   

Evoluția asistaților în Căminul pentru persoane vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu 

Nr. beneficiari 

ian. 2022 

Intrări Ieşiri 

(reintegrare in familie, 

decese) 

Nr. beneficiari  

31.12.2022   

 

77 23 22 78 

 

Pe parcursul  anului 2022, la nivelul Serviciului de Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte din 

cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa au fost înregistrate un număr de  41 cereri de instituţionalizare în acest 

serviciu, care au fost soluționate astfel: pentru un număr de 23 persoane vârstnice s-a realizat găzduirea 

în cadrul centrului, 7 cereri au fost înregistrate pe lista de așteptare, dosarele aferente fiind în curs de 

completare, iar 11 cereri au fost clasate (persoanele și-au retras cererile inițiale sau persoana vârstnică 

pentru care se solicita serviciul a decedat). 

 

2.2.2. Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți  

     Pe parcursul anului 2022, ca urmare a finalizării lucrărilor de renovare și recompartimentare, Centrul 

pentru Persoane Vârstnice Fierbinți și-a mărit capacitatea cu 25 de locuri, având o capacitate finală de 

75 de locuri. La finalul anului 2022 în acest cămin era găzduite un număr de 67 de persoane vârstnice, 

dinamica beneficiarilor în acest serviciu social fiind prezentată în tabelul de mai jos.   

 

    Evolutia asistatilor în Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți  

Nr. beneficiari ian. 

2022 

Intrări Ieşiri 

(reintegrare in familie, 

decese) 

Nr. beneficiari 

31.12.2022 

50 40 23 67 

          

 Pe parcursul  anului 2022, la nivelul Serviciului de Asistență Socială pentru Persoane Adulte din 

cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomița au fost înregistrate un număr de  50 cereri de institutionalizare pentru 

acest centru, care au fost soluționate astfel: 40 persoane vârstnice au fost găzduite în cadrul centrului și 

10 cereri sunt înregistrate pe lista de așteptare, dosarele aferente fiind în curs de completare. 

 

II. PROTECȚIA PERSOANELOR  ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

 
Direcţia generală îndeplineşte următoarele atribuții în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi: 

1. promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în conformitate cu 

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

2. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu 

dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor judeţene anuale, pe termen mediu şi lung, de 

restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi; 

3. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu 

dizabilităţi; 
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4. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune încadrarea în grad de 

handicap, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de 

reabilitare şi integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al persoanei cu 

handicapîntocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecţie a adultului cu 

handicap; 

5. asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de evaluare şi încadrare în grad de 

handicap, prevăzute de lege; 

6. asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 

7. respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în scris, emite acordul 

în acest sens şi îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege; 

8. ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului cu 

dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu 

dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

9. asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă; 

10. asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de Autoritatea 

Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi în domeniu; 

 

Obiectivele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în anul 2022, pentru 

acest domeniu au fost: 

 

1.EVALUAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂŢI, ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN 

GRAD DE HANDICAP  

 

             Pe parcursul anului 2022 au fost evaluate un număr de 3051 persoane în vederea încadrării în 

grad de handicap, din care un număr de 1382 au fost cazuri noi. 

  În evidenţa Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap , la sfârşitul 

anului 2022, se aflau un număr de 9145  persoane adulte cu dizabilități cu încadrare într-un grad de 

handicap, din care 291 persoane sunt instituționalizate.      

             Pe parcursul anului 2022 Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a realizat 

evaluarea unui număr de 3119 persoane cu dizabilități. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuţia persoanelor adulte cu handicap pe grade de handicap la 31.12.2022 

Handicap grav 3652 

Handicap accentuat 4466 

Handicap mediu 911 

Handicap uşor 116 

Total 9145 

3652 4466 911 116

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Handicap grav Handicap accentuat Handicap mediu Handicap uşor
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   Numărul persoanelor adulte  cu dizabilităţi încadrate în grad de handicap pe 

tipuri de deficiență, la sfârşitul anului 2022 

    9145 

   din care :  

   - fizic 2512 

   - somatic 1731 

   - auditiv 227 

   - vizual 1230 

   - mental 1635 

   - psihic 598 

   - asociat 1110 

   - HIV/SIDA 93 

   - boli rare 9 

 

 Pe parcursul anului 2022 au fost eliberate unui număr de 1032 acorduri pentru îndemnizaţie 

însoțitor  şi 283 acorduri pentru asistent personal, pentru persoanelor adulte cu  handicap grav, cu 

asistent personal. 

 

La sfârșitul anului 2022 persoanele adulte încadrate în gradul grav de handicap beneficiau  : 

 - 2111 adulți de indemnizații însoțitor; 

 -  779 adulți de asistenți personali; 

 -  483 adulți de indemnizații pentru nevăzători. 

 

 
 

 2. SERVICII DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

 

2.1. Centrul de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia  

 

În anul 2022, la nivelul Centrului de  Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia s-au 

înregistrat un număr de 648 cereri, din care 260 cereri de înscriere în programele de recuperare și 388 

cereri de prelungire a programului de recuperare. Din cei 260 beneficiari, 37 provin din Centrul de 
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Îngrijire şi Asistenţă Slobozia, 61 provin din Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” 

Balaciu și 162 din comunitate (municipiul Slobozia și localitățile limitrofe). Dintre cele 260 persoane 

care au solicitat înscrierea în programele de recuperare 115 sunt femei și 145 sunt bărbați.  

Fluxul de beneficiari pe lună în anul 2022 a fost în medie de aproximativ 51 persoane/zi, iar numărul 

mediu lunar de beneficiari a fost de  54 de persoane. 

 

 Mediul de provenienţă al beneficiarilor Total 

Din propria 

familie 

Din sistemul rezidenţial  

 

260 
Județ Centrul de Îngrijire 

şi Asistenţă Slobozia 

CabR Slobozia 

 

CPV Balaciu 

162 37 0 61 

 

3. SERVICII DE TIP REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

 

3.1. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia 

La începutul anului 2022  în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia erau găzduite un număr 

de 97 persoane adulte cu handicap. 

 

Evoluţia asistaţilor în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia 

Nr. beneficiari 

01.01.2022 

Intrări Ieşiri  

(reintegrare în familie, 

transfer, decese) 

Nr. beneficiari 31.12.202 

97 0 6 91 

 

Pe parcursul anului 2022, la nivelul Centrului de Îngrijire și Asistență Slobozia a fost implementat  

Planul de restructurare avizat de ANDPDCA conform avizului nr. 

32043/ANDPDCA/DDPD/MI/22.11.2021 și aprobat de Consiliul Județean Ialomița prin Hotărârea nr. 

252/23.12.2021. 

 

3.2. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Movila  

La începutul anului 2022 erau asistate în cadrul CAbR Movila un număr de 41 de persoane adulte cu 

handicap. Pe parcursul  anului, în urma reeevalării situației beneficiarilor, unul dintre aceștia a fost 

transferat în Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Kalina, Maria și 

Vlăduț”, iar pe locul liber a fost internat un beneficiar din comunitate, numărul beneficiarilor rămânând 

același.  

 

La finalul anului erau înregistrate în evidența SASPA un număr de 7 de dosare în așteptare (cu cereri 

din perioada 2018 - 2022) pentru internarea in centrul menționat. 

 

Evolutia asistatilor in Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Movila 

Nr. beneficiari ian. 

2022 

Intrări Ieşiri 

 

Nr. beneficiari 31.12.2022 

41 1 1 

 

41 
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3.3. Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi ”Kalina, Maria şi 

Vlăduț” Slobozia 

Pe parcusul anului 2022, ca urmare a unor modificări în structura serviciilor rezidențiale pentru copii, 

Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi ”Kalina şi Maria” Slobozia 

(cu o capacitate de 36 de locuri) a fost reorganizat, fiind inclusă în structura acestuia și Căsuța de tip 

Familial Vlăduț  (cu o capacitate de 12 de locuri). Noul serviciu social poartă denumirea  de  Centrul de 

Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi ”Kalina, Maria şi Vlăduț” Slobozia  și are 

o capacitate de 48 de locuri. Astfel, la începutul anului 2022 erau asistați în cadrul acestui serviciu 

social un număr de   36 de tineri cu handicap, iar în urma reorganizării, numărul la finalul anului era de  

48 de beneficiari. 
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C. RESURSE MATERIALE  

 

1. Surse de finanţare 
 

Contul de execuţie al DGASPC Ialomiţa , pe surse de finanţare pentru anul 2022 se prezintă astfel: 

 

▪ Alocaţii de la bugetul de stat                         31.554.000 lei 

din care : 1.331.000 lei pentru persoanele cu dizabilități (dobânzi la credite pentru 

autoturisme și transport) 

▪ Alocaţii/subvenţii de la bugetul județean                  15.256.149 lei 

▪ Venituri proprii din contribuții                                   1.741.669 lei  

▪ Donații și sponsorizări                                                       23.909 lei 

▪ Transferuri                                                                         38.000 lei 

▪ Alte cheltuieli                                                                    351.000 lei 

▪ Fonduri nerambursabile                                              4.549.980 lei 

  

                             TOTAL                                 53.514.707 lei 

 

Conform Ordinului 1887/2016, contribuţia de întreţinere datorată de persoanele asistate cu 

handicap sau susţinătorii legali ai acestora, din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia, a 

fost stabilită în cuantum de 900 lei/lună/beneficiar.   

 

Conform Legii 17/2000,cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotarârii Consiliului 

Judeţean Ialomiţa nr. 244/ 23.12.2021, costul mediu lunar de intreţinere pentru anul 2022, a 

persoanelor vârstnice din centrele de la Balaciu si Fierbinţi a fost stabilit la: 

  - 4.535 lei/lună/beneficiar pentru persoanele vârstnice dependente; 

  - 2.910 lei/lună/beneficiar pentru persoanele vârstnice semidependente; 

  - 2.875 leilună//beneficiar pentru persoanele vârstnice independente. 

 

Fondurile primite cu destinaţie specială pentru persoanele cu handicap neinstituționalizate, de la 

Bugetul Ministerului Muncii , Familiei şi Protecţiei Sociale sunt prezentate în următorul tabel : 

 

Nr. 

crt. 
Denumire prestaţie socială 

Număr mediu lunar 

de beneficiari la 

31.12.2022 

Total plăţi la 

31.12.2022 

( lei) 

1. 
Dobânzi la credite pentru 

autoturisme 
15 31.305,88 

2. Transport 238 286.901,29 

3. Taxe  131 1.012.560,93 

TOTAL 1.330.768,10 

 

Plăţile efectuate în anul 2022 pe surse de finanţare şi titluri de cheltuială (personal , bunuri şi 

servicii , investiţii ) se prezintă în Anexa 1
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Anexa 1 

 
PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL 2022 PE SURSE DE FINANŢARE 

 

 

 
1. Serviciile rezidenţiale pentru copii, asistenţi maternali, centre de zi pentru copii, Centrul pentru Persoane fără Adapost, Centrul pentru Persoane Victime ale Violenţei 

în Familie și Centrul de Protecţie Temporară pentru Tinerii care nu mai sunt Instituţionalizaţi Fierbinţi. 

2. Căminul  pentru Persoane Vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu , Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi , Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Slobozia , 

Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia, Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Movila, Centrul de Abilitare 

și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități  „Kalina,Maria și Vlăduț” Slobozia.

Sursa de 

finantare 

 Componenta familie si copil ¹ Componenta adulți ²      Componenta persoane  cu dizabilități  

 
Total 

general 
Personal 

Bunuri si 

servicii 
Capital 

transferur

i 

ajutoare 

socisle în 

numerar 

Total 

familie si 

copii 

Personal 

Bunuri, 

servicii şi 

transferuri 

Capital 

Transfer

uri Total 

adulti 

Bunuri si 

servicii 

Prestatii 

sociale 

Total 

persoane cu 

dizabilități 

Alocatii de 

la bugetul de 

stat 

16.645.000 1.072.000  

  

17.717.000 9.227.000 3.279.000  

 

12.506.000  1.331.000 1.331.000 31.554.000 

Alocatii/ 

subventii de 

la bugetul 

județean 

6.366.000 3.668.000 465.856 

  

448.000 
10.947.856 3.628.000 539.437 140.856 

 

4.308.293   0 15.256.149 

Venituri 

proprii din 

contribuții 

   

  

0  1.741,669  

 

1.741.669    1.741.669 

Donatii si 

sponsorizari 
   

  
0  23.909  

 
23.909   0 23.909 

Transferuri 

 
   

    38.000  
38.000    

 
0   0 38.000 

Alte 

cheltuieli 

 

 351.000  

  

351.000    

 

0   0 351.000 

Fonduri 

nerambursa

bile 

  4.495.584 

  

4.495.584   54.396 

 

54.396 

 

 0 4.549.980 

 

TOTAL 

 

23.011.000 5.091.000 4.961.440 

 

38.000 

 

448.000 33.549.440 12.855.000 5.584.015 195.252 

 

0 18.634.267 0 1.331.000 1.331.000 53.514.707 
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2. Costuri în serviciile sociale din cadrul DGASPC  
 

   În urma plăţilor efectuate s-au realizat următoarele costuri/beneficiar/lună în  serviciile 

sociale destinate copiilor şi adulţilor : 

 
COST/COPIL/LUNĂ LA ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST ÎN ANUL 2022 

 

Denumirea serviciului 
Numărul mediu de 

beneficiari 2022 
Cost mediu/beneficiar/ 
lună lei 

Asistent maternal cu 1 copil fără 

dizabilități 
24 3698 

Asistent maternal cu 1 copil cu 

dizabilități 
31 4159 

Asistent maternal cu 2 copii fără 

dizabilități 
28 1904 

Asistent maternal cu 2 copii, 1 cu 

dizabilități și 1 fără dizabilități 
14 2245 

Asistent maternal cu 2 copii cu 

dizabilități 
8 2498 

 
COST/COPIL/LUNĂ ÎN SERVICII ANUL 2022 

 

Denumirea serviciului 
Numărul mediu de 

beneficiari 2022 
Cost mediu/beneficiar/ 
lună lei 

Centrul de Plasament Specializat 

pentru Copilul cu Dizabilități cu 

Vârsta mai mică de 3 ani 

Slobozia  

(închis de la data de 01.11.2022) 

 

6 11432 

Centrul de Primire in  Regim de 

Urgenta al Copilului 3-18 ani  

Slobozia 

 

8 5373 

Complex de Servicii pentru 

Recuperarea Copilului cu 

Dizabilități Slobozia,  

alcătuit din: 

  

Centrul de Recuperare pentru 

Copilul cu Handicap Sever 

Slobozia 

 
144 

1107 

Centrul de consiliere și asistență 

specializată pentru persoanele cu 

tulburări de spectru autist și 

familiile acestora 

40 685 
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Complex de Servicii pentru 

Evaluare, Consiliere și Sprijin 

Slobozia 

alcătuit din: 

  

Centrul de consiliere și sprijin 

pentru copii și părinți 
445 53,74 

Număr național unic național 119- 

Telefonul copilului 
62 936 

Centrul pentru monitorizare, 

asistență și sprijin al femeii 

gravide predispuse să-și 

abandoneze copilul 

141 147 

Serviciul pentru sprijinirea 

victimelor infracțiunilor 
193 45 

Centrul Maternal Slobozia  - - 

Centrul de Plasament nr.2 

Slobozia  

(închis de la data de 01.11.2022) 

19 6981 

Centrul de Plasament nr.3 

Slobozia 
25 4725 

Complex de Servicii pentru 

Protecția Copilului Urziceni 

16 7434 

Complex de Căsuțe de Tip 

Familial pentru Copilul cu 

Dizabilități Slobozia,  

alcătuit din: 

  

Căsuța de Tip Familial  

„ALEXANDRA” Slobozia 

(înființată de la data de 

01.11.2022) 

16 9609 

Căsuța de Tip Familial  

„MARIAN” Slobozia 
13 4804 

Căsuța de Tip Familial 

„CRISTINA”  Slobozia 
11 6111 

Căsuța de Tip Familial  

„RALUCA” Slobozia 
13 4091 

Căsuța de Tip Familial  

„BOGDAN” Ţăndărei 
12 3955 

Căsuța de Tip Familial 

„GABRIELA”  Feteşti 
11 4656 

Căsuța de Tip Familial 

„VLĂDUȚ”  Slobozia 

 (închisă de la data de 01.11.2022) 

12 6085 
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                                COST/ADULT/LUNĂ ÎN ANUL 2022 

 

 
Denumire serviciului 
 

Nr. mediu beneficiari 2022 
   Cost 
mediu/beneficiar/lună 
     lei 

Complex de Servicii Sociale 

Slobozia 

alcătuit din : 

  

Centrul Social de Urgenţă 

pentru Persoanele fără 

Adăpost Slobozia 

19 2510 

Centrul de Primire în Regim 

de Urgenţă pentru Victimele 

Violenţei în Familie Slobozia 

2 4879 

Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă  Slobozia 

91 6173 

Complex de Servicii pentru 

Persoane Adulte Slobozia 

alcătuit din : 

  

Centrul de Recuperare 

Neuromotorie de Tip 

Ambulatoriu Slobozia  

54 825 

Centrul de Zi pentru 

Persoane Vârstnice Slobozia 

- - 

Căminul  pentru Persoane 

Vârstnice „ing. Vadim 

Rusu” Balaciu 

78 3270 

Complex de Servicii Sociale 

Fierbinţi 

alcătuit din : 

  

Centrul de Protecţie 

Temporară pentru Tinerii 

care nu mai sunt 

Instituţionalizaţi Fierbinţi 

9 3272 

Centrul pentru Persoane 

Vârstnice Fierbinţi 

67 2916 

Centrul de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihică 

pentru Adulți Movila 

41 5348 

Centrul de Abilitare şi 

Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi ”Kalina, Maria 

și Vlăduț” Slobozia 

38 5922 
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OBIECTIVE DE INVESTIŢII REALIZATE ÎN ANUL 2022 
 

 

     Obiective de investiţii realizate Prevederi 

bugetare 

 (mii lei) 

Plăţi   

(mii lei) 

Stadiul 

investiției 

A. DOTĂRI 

1 Compartimentări interioare și montare lift 

exterior  - Fierbinți Târg - etapa II, 

Recompartimentări interioare la Centrul pentru 

Persoane Vârstnice Fierbinţi 

90 86 REALIZAT 

2 Dotări independente - Construcție ușoară tip 

sandwich- Centrul de Plasament nr.2 Slobozia 

55 54 REALIZAT 

3 Dotări independente - Construcție ușoară tip 

sandwich- Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități  „Kalina,Maria și 

Vlăduț” Slobozia 

55 55 REALIZAT 

4 Dotări independente - Construcție ușoară tip 

sandwich- Serviciul de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap 

60 55 REALIZAT 

5 Achiziționare Centrală termică – Căsuța de Tip 

Familial ”Gabriela” Fetești 

70 55 REALIZAT 

6 Lucrări de demolare a 3 anexe din incinta 

Complexului de Servicii Sociale Slobozia 

30 16 REALIZAT 

7 Dotări independente-Licențe Microsoft Office -

Direcție 

5 5 REALIZAT 

8 Dotări independente- Achiziționarea unui 

autoturism 5 locuri 

88 88 REALIZAT 

9 Reparatie capitala centrală termică – Complex de 

Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni 

80 80 REALIZAT 

15 Centrul de Recuperare Pentru Copiii cu Autism -

documentații tehnico-economice 

115 115 In desfasurare 

16 Reabilitare și extindere la Centrul pentru Persoane 

Varstnice- Movila 

200 0 In desfasurare 

         TOTAL DOTĂRI (mii lei) 848 609  
B. PROIECTE FONDURI NERAMBURSABILE 

17  Proiectul „Creșterea eficienței energetice a 

clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, 

județul Ialomița’’, cod SMIS 114575, cu Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în 

calitate de Autoritate de Management și cu Agenția 

de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate 

de Organism Intermediar pentru Programul 

Operațional Regional 2014-2022.   

2945 1705 In 

implementare 

18  Proiect “Pași spre viitor ” FEDR -POR  58.01- 2 

case  tip familial si centru de zi pt consiliere si 

2985 1065 In 

implementare 
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sprijin pentru copii si parinti Urziceni 

19 Proiect TEAM UP-POCU -  Progres în calitatea 

îngrijirii alternative a copiilor- Reducerea 

numărului de copii și tineri plasați în instituții prin 

consolidarea rețelei de asistenți maternali – 58.02 

1500 1050 In 

implementare 

20 Proiect VENUS-POCU -Împreună pentru o viață 

în siguranță-58.02 

500 154 In 

implementare 

21 Proiect POCU -Împreună pentru bunici -58.02 50 22 Proiect 

finalizat 

22 Proiect POCU -EUROBUNICII -58.02 50 33 Proiect 

finalizat 

23 Proiect ''VIP-PLUS" pentru serviciile de zi 

destinate copiilor din comunitatile vulnerabile -

FRDS grant SEE si Norvegiene 

927 525 In 

implementare 

        TOTAL PROIECTE ( mii lei) 8957 4554  

      TOTAL GENERAL (mii lei) 

 

9805 5163  
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D. RESURSE UMANE 

 

Numărul posturilor prevăzute în organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Ialomița pentru anul 2022, aprobate prin Hotărârea nr. 219 din 28.10.2022 a 

Consiliului Județean Ialomița a fost de 646. 

Structura şi numărul de personal la sfârșitul anului 2022, a fost următoarea:  

 

Nr. 

crt. 

Denumirea serviciului Număr 

posturi 

prevăzute       

în 2022 

Număr 

posturi 

ocupate la 

31.12.2022 

PERSONAL APARAT PROPRIU 
1. Conducere 

Director general 1 1 

Director general adjunct 1 1 

Director  1 1 

2. Serviciul de evaluare şi monitorizare 8 8 

3. Birou relaţii cu publicul , secretariat , strategii , 

programe 

6 6 

4. Serviciul resurse umane , normare , organizare, 

salarizare  

8 5 

5. Serviciul juridic contencios , trafic , exploatare , 

migraţiune şi asistenţa copiilor străzii 

8 5 

6. Birou adopţii 6 4 

7. Compartiment audit intern 1 0 

8. Serviciul buget, finanţe – contabilitate 14 12 

9. Serviciul tehnic , achiziţii publice , administrativ 14 14 

10. Serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu 

handicap 

11 10 

11. Serviciul de asistenţă socială pentru persoane adulte 9 8 

11.1.Compartiment grup de suport și consiliere 

vocațională pentru victimele violenței domestice 

1 0 

12. Serviciul de evaluare complexă a copilului 10 9 

13. Serviciul pentru îngrijirea de tip familial şi asistenţă maternală 

Şef serviciu 1 1 

13.1.Compartiment plasamente de tip familial 4 3 

13.2.Compartiment asistenţă maternală profesională 3 3 

14. Compartiment intervenții, reparații, întreținere 9 9 

Total personal aparat propriu 115 100 

PERSONAL UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
15. Căminul pentru Persoane Vârstnice „Balaciu” ing. 

Vadim Rusu 

34 34 

16. Complex de Servicii Sociale Slobozia 

Şef complex 1 1 

16.1. Centrul social de urgenţă pentru persoanele fără 

adăpost 

6 4 

 16.2. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru 

victimele violenţei în familie Slobozia 

4 2 

17. Locuință Protejată pentru Victimele Violenței 

Domestice 

1 0 

18. Centrul de Consiliere pentru Agresori Slobozia 0 0 
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19. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia 80 72 

20. Complex de Servicii pentru Persoane Adulte Slobozia 

Şef complex 1 1 

20.1.Centrul de recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu Slobozia 

7 5 

20.2.Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia 2 2 

21. Asistenți personali profesioniști 10 0 

22. Asistenţi maternali profesionişti 85 81 

23. Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere și Sprijin Slobozia 

Şef complex 1 1 

23.1.Centrul de consiliere și sprijin pentru copii și 

părinți 

5 4 

23.1.1. Număr unic național 119- Telefonul copilului 5 5 

23.2.Centru pentru monitorizare, asistență și sprijin al 

femeii gravide predispuse să-și abandoneze copilul 

6 4 

23.3.Serviciul pentru sprijinirea victimelor 

infracțiunilor 

3 1 

24. Complex de Servicii pentru Protecţia Copilului Urziceni 

24.1. Centru de plasament 19 11 

24.2. Centru de zi 6 3 

25. Complex de Servicii Sociale Fierbinţi 

Șef complex 1 1 

25.1. Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi 33 25 

25.2. Centrul de Protecţie Temporară pentru Tinerii 

care nu mai sunt Instituţionalizaţi Fierbinţi 

4 4 

26. Complex de Servicii pentru Recuperarea Copilului cu Dizabilități Slobozia 

Șef complex 1 1 

26.1. Centrul de Recuperare pentru Copilul cu 

Handicap Sever Slobozia 

24 22 

26.2. Centrul de Consiliere și Asistență Specializată 

pentru Persoanele cu Tulburări de Spectru Autist și 

Familiile Acestora 

4 3 

27. Centrul de Primire în  Regim de Urgență al Copilului 

3-18 ani  Slobozia 

8 8 

28. Centrul Maternal Slobozia 2 2 

29. Complex de Căsuțe de Tip Familial pentru Copilul cu Dizabilități Slobozia 

Șef complex 1 1 

Personal administrativ complex 6 6 

29.1. Căsuța de Tip Familial  „ALEXANDRA” Slobozia 18 17 

29.2. Căsuța de Tip Familial  „CRISTINA” Slobozia 12 10 

29.3. Căsuța de Tip Familial  „MARIAN” Slobozia 12 11 

30. Centrul de Plasament nr.3 Slobozia 20 19 

31. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități „Kalina, Maria și Vlăduț” 

Slobozia 

46 36 

32. Căsuța de Tip Familial  „RALUCA” Slobozia 8 7 

33. Căsuța de Tip Familial  „BOGDAN” Ţăndărei 7 6 

34. Căsuța de Tip Familial „GABRIELA” Feteşti 7 7 

35. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Movila 

41 29 

  Total personal unități de asistență socială 531 446 

TOTAL PERSONAL DGASPC IALOMIȚA 646 546 
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Din totalul de 546  posturi ocupate la sfârşitul anului 2022, 28 sunt funcţii de 

conducere şi 518 funcţii de execuţie. 

 

Fluctuaţii de personal în anul 2022 
 

În cursul anului 2022 s-au angajat în cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa un număr de 12 persoane cu contract individual de muncă pe 

perioadă nedeterminată. 

Pe pacursul anului 2022 a fost încetat contractul individual de muncă pentru un număr 

de 20 angajați , din care:  

-   3  prin pensionare;  

           -  13 au solicitat încetarea contractului de muncă; 

           -    4 au decedat. 

 

 

Formarea profesională a personalului în anul 2022 
 

▪ Directorul General a participat la cursul de pregătire profesională “Noutăți 

legislative și oportunități de finanțare în activitatea de protecția drepturilor 

persoanelor cu dizabilități” organizat de Asociația Social Alert; 

▪ 1 specialist a participat la cursul de pregătire profesională “Protecția judiciară a 

drepturilor omului” organizat de Insitutul Național de Administrație; 

▪ 40 angajați au participat la cursul de pregătire profesională „Etica și valorile în 

practica asistenței sociale”, organizat de Potinfint S.R.L.; 

▪ 40 angajați au participat la cursul de pregătire profesională „Practica asistenței 

sociale în lucrul cu persoanele cu dizabilități”, organizat de Potinfint S.R.L.; 
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E. PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE 

 

I. PROIECTE CU FINANȚARE DIN BUGETUL CONSILIULUI JUDEȚULUI 

IALOMIȚA 

Infiintarea Centrului de Recuperare pentru Copii cu Autism – Slobozia 
La 31.12.2022 a fost realizat si aprobat prin hotarare CJI, proiectul tehnic, urmand ca pe 

parcursul anului 2023 sa se identifice surse de finanțare în vederea realizării lucrărilor de 

construcție a centrului.  

 

Renovarea si recompartimentarea clădirii Complexului de Servicii pentru 

Protectia Copilului Urziceni 
După finalizare Proiectului “Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru 

consiliere și sprijin pentru parinți și copii” cod SMIS 130618, se intenționează înființarea în 

clădirea Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni a unui nou serviciu de tip 

rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități, tip centru de îngrijire și asistență,  cu o 

capacitate de 50 locuri și transferarea unui numar de 50 de beneficiari din Centrul de Îngrijire 

și Asistență Slobozia, ca alternativă la restructurarea Centrului de Ingrijire și Asistență 

Slobozia. La sfârșitul anului 2022 lucrările erau realizate în procent de 83%.  

 

 Infiintarea Centrului pentru persoane vârstnice – Movila 

Înființarea acestui centru pentru persoane vârstnice în comuna Movila este necesară, 

deoarece au crescut cererile de internare a persoanelor vârstnice într-un cămin. 

Până la sfârșitul anului 2022 a fost realizat și aprobat prin hotarare CJI proiectul tehnic, a fost 

bugetată o parte din execuția lucrărilor pentru anul 2023, demarându-se astfel procedura pentru 

contractarea lucrărilor de construcții. A fost încheiat contractul pentrul execuția lucrarilor, 

urmând să se demareze lucrările de construcții. 

 

II. PROIECTE CU FINANTARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ 

1. Proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de 

Servicii Sociale Slobozia, Județul Ialomița’’, Cod SMIS 114575 
 

În anul 2022 s-a continuat implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a 

clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575, 

implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Ialomița, în 

calitate de beneficiar.  Proiectul este finanțat din Programul Operațional Regional 2014 - 2020, 

Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice. 

Proiectul are o valoarea totală de 5.206.423,2 lei cu TVA, din care: 

-  valoarea totală eligibilă (inclusiv TVA) – 2.540.371,39 lei, din care: 

     - 2.489.563.96- asistenţă financiară nerambursabilă solicitată;  

    -   50.807.43 contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile.  

 - valoarea totală neeeligibilă (inclusiv TVA) – 2.666.051,81 lei  

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii 

Complexului de Servicii Sociale Slobozia, aflată în administrarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița. Prin acest proiect se urmărește reabilitarea 

termică și energetică a unui imobil aflat în administrarea D.G.A.S.P.C. Ialomița, în care 

funcționează în prezent următoarele servicii: Centrul de Recuperare pentru Copilul cu 

Handicap Sever Slobozia, Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Copilului 3-18 ani 

Slobozia, Centrul Maternal Slobozia, Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost 
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Slobozia, Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie 

Slobozia și Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap. 

Pe parcursul anului 2022, au fost derulate activități specifice de management de proiect 

(depuneri cereri de rambursare, rapoarte de progres și notificări către Agenția de Dezvoltare 

Regională Sud Muntenia), iar la nivelul obiectivului de investiții – clădirea  Complexului de 

Servicii Sociale Slobozia, au fost realizate lucrări de reabilitare termică și energetică, astfel 

încât la finalul anului stadiul lucrărilor era de 91%. Au fost realizate demersuri de prelungire a 

perioadei de implementare a proiectului, până la data de 31.08.2023. 

 

 

2. Proiectul “Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, 

Cod SMIS 127169 
 

Proiectul “Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, Cod 

SMIS 127169 este implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități, Copii și Adopții, în calitate de lider, în parteneriat cu Direcțiile Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului. 

Proiectul este finanțat din Programul Operaţional Capital Uman AP 4 (Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei), Obiectivul tematic 9 (Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei 

și a oricărei forme de discriminare), Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la servicii 

accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes 

general, Obiective specific 4.5 Creșterea calității sistemului de asistență socială prin 

introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. și prin îmbunătățirea nivelului de 

competențe al profesioniștilor din sistem; 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și 

sociali la nivelul comunității.  

Obiectivul general al proiectului este: Creșterea calității sistemului de asistență 

socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de 

instrumente și proceduri și prin îmbunatățirea nivelului de competență al profesioniștilor din 

sistem. 

În acest sens, vor fi formați toți cei aproximativ 11 000 de asistenți maternali active din țară, 

precum și peste 4000 de asistenți maternali care vor fi angajați în toate județele pe perioada de 

implementare a proiectului. În vederea creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate 

proceduri operaționale, care vor fi aplicabile și obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții 

maternali. 

Proiectul are o valoare totală de 2.657.162.612,32 lei, din care: 

- Valoarea totală eligibilă: 2.657.162.612,32 lei; 

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT – 2.243.584.261,47 lei 

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 332.365.653,29 lei 

- Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului – 81.212.707,56 lei 

D.G.A.S.P.C. Ialomita, în calitate de partener, are alocat un buget total de 

20.572.293,71 lei, din care:  

- Valoarea totală eligibilă: 20.572.293,71 lei    

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT – 17.370.285,89 lei 

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 2.790.553,11 lei 

- Valoarea cofinanțării eligibile a partenerului – 411.454,71 lei 

Rolul D.G.A.S.P.C. Ialomița în cadrul acestui proiect: 

- selecția grupului tință – asistenți maternali profesioniști și personal specializat din 

cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a copilului separat de 

familie și al prevenirii separării copilului de familie – pentru participarea la programe 

de formare; 

- dezvoltarea rețelei de asistenți maternali – identificare, recrutare și asigurarea 

cheltuielilor salariale pentru persoanele nou angajate  
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Proiectul se derulează până în anul 2023, iar pe parcursul anului 2022, la nivelul D.G.A.S.P.C. 

Ialomița au fost realizate o serie de activități specifice: 

- Informarea permanentă a publicului cu privire la proiect, prin înstiințări transmise 

autorităților locale. 

- Monitorizarea copiilor aflați în plasament la asistenții maternali din proiect.  

- Angajarea unui numar de 5 persoane pe post de asistent maternal profesionist. 

- Organizarea unui curs de formare in vederea atestarii pentru un numar de 20 de 

persoane din comunitate, o parte din acestea urmand sa fie angajate in proiect 

 

 

3. “VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”, cod SMIS 128038 

 

  Proiectul „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” - 

POCU: 465/4/4/128038 este implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse 

între Femei și Bărbați, în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat, în parteneriat cu o serie de 

instituții publice de la nivel națonal (DGASPC și DAS), inclusiv Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Ialomița. 

Proiectul este finanțat din Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa 

Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea 

numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii 

sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, având 

o durată de implementare de 48 de luni (martie 2019 – martie 2023). 

Valoarea totală a proiectului: 51.080.675,28 lei, din care DGASPC Ialomița are alocat 

un buget de 1.137.171,60 lei, pentru implementarea activităților asumate în cadrul 

parteneriatului. 

Prin implementarea activităților din cadrul proiectului se urmărește îmbunătățirea și 

dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței 

domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate 

de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui 

program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii 

privind prevenirea și combaterea violenței domestice. Pe parcursul implementării proietului se 

vor oferi măsuri de sprijin pentru un număr de minim 6636 victime ale violenței domestice, în 

final 3320 dintre acestea, depășind situația de vulnerabilitate. 

Proiectul, în ansamblul său, are ca și scop prevenirea și combaterea fenomenului 

violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de 

locuințe protejate pentru transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice și 

derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea fenomenului violenţei domestice. În 

cadrul rețelei naționale inovative integrate de 42 de locuințe protejate (1 locuință la nivel de 

judeţ+ municipiul Bucureşti) se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din 

cadrul locuințelor protejate, după caz: cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-

medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de 

măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea 

inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc., în concordanţă cu 

nevoile specifice ale victimelor violenței domestice. 

 

Rolul DGASPC Ialomița în cadrul acestui proiect: 

- Identificarea și alocarea spațiului necesar pentru crearea locuinței protejate și a 

serviciilor integrate complementare - grup de suport și cabinet de consiliere vocațională 

pentru victimele violenței domestice din județul Ialomița; 

- Identificarea experților locali care vor furniza servicii victimelor violenței domestice 

(responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocațional) și a experților care vor 
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coordona implementarea proiectului în județul Ialomița (coordonator local, responsabil 

financiar); 

- Furnizarea de servicii pentru victimele violenței domestice: găzduire în locuința 

protejată, și servicii integrate complementare –grupuri de suport, servicii de consiliere 

vocațională; 

- Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate în urma implementării 

proiectului, pe o perioada nelimitată de timp. 

Pe parcursul anului 2022, la nivelul instituției au fost derulate o serie de activități specifice, 

dintre care amintim: 

- Funizarea de servicii de consiliere psihologică  individuală și de grup (de tip grup de 

suport) pentru un număr de 110 beneficiari. Prin intermediul acestui program, victima 

află că nu este singură, este informată despre drepturile sale, precum și despre măsurile 

legale de protecție, învață din experiența altora, se simte acceptată și primește suport 

adaptat nevoilor sale. 

- Funizarea de servicii de consiliere vocațională pentru un număr de 73 de beneficiari. În 

cadrul serviciului victima este sprijinită și orientate pentru a identifica care sunt 

opțiunile cele mai potrivite pe plan socio-profesional, precum și dezvoltarea de 

competențe în vederea creșterii oportunităților de ocuparea forței de muncă.  

 

- Găzduirea în Locuința Protejată pentru victimele violenței domestice Slobozia a unui 

număr de 10 adulți și 13 copii. Persoanele care au fost găzduite în cadru acestui serviciu 

au beneficiat pe lângă serviciile de cazare și hrană (prin acordarea de vouchere), de 

servicii de consiliere juridică, măsuri de acompaniament, precum și de serviciile 

acordate de Compartimentul grup de suport și consiliere vocațională, în funcție de 

nevoile specifice ale victimei VD, identificate de echipa de specialiști. 

 

4. “Împreună pentru bunici – reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în 

comuna Traian, județul Ialomița prin furnizarea de servicii sociale” cod 

SMIS 126228 
  

 Proiectul “Impreuna pentru bunici – reducerea numarului de batrani vulnerabili in 

comuna Traian, judetul Ialomita prin furnizarea de servicii sociale” cod SMIS 126228, este 

implementat în cadrul unui parteneriat format din Primăria comunei Traian, în calitate de 

beneficiar și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate 

de partener. 

Proiectul este finanțat din Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, AP 4 

(Incluziune socială și combaterea sărăciei), Obiectiv tematic 9 (Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare), Prioritatea de investiții 9.ii (Integrarea 

socio-economică a comunităților marginalizate), Obiectivul specific 4.4 (Reducerea numărului 

de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ 

socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice), având un buget total 

de 2,793,472.97 lei și durata de implementare de 36 luni (iunie 2019-iunie 2022). 

Obiectivul general (scopul) proiectului constă în reducerea cu 161 de persoane a 

numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale 

adecvate nevoilor specifice într-un interval de 3 ani in comuna Traian, judetul Ialomita. 

Rezultatele asteptate ale proiectului: - 161 persoane apartinand grupurilor vulnerabile 

(persoane varstnice) vor depasi situatia de vulnerabilitate prin furnizarea 10 servicii sociale / 

medicale / socio-medicale adecvate nevoilor specifice. - 10 servicii sociale / medicale / socio-

medicale furnizate celor 161 persoane apartinand grupurilor vulnerabile (persoane varstnice) 
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pentru a depasi situatia de vulnerabilitate di care un serviciu licentiat prin proiect iar 9 servicii 

deja functionale in comunitate. 

 

În cadrul parteneriatului  DGASPC Ialomița și-a asumat implementarea următoarelor activități: 

- Participarea la furnizarea serviciilor sociale/medicale/socio-medicale către 161 de 

persoane vârstnice care formeaza GT; 

- Alocarea de personal necesar pentru derularea de activități în cadrul proiectului: 

coordonator tehnic, 2 psihologi și a unui spațiu necesar la sediul DGASPC. 

În vederea implementării activităților de mai sus, instituția are alocat un buget în valoare de 

213.420,60 lei. 

 

Proiectul s-a finalizat la data de 18.06.2022, in perioada 01.01.2022 – 18.06.2022, 

DGASPC Ialomița în calitate de partener implicându-se în oferirea serviciilor de consiliere 

psihologică și psihoterapie persoanelor vârstnice din  grupul țintă. 

Astfel, cei 2 psihologi ai instituției, care au fost implicați în activitățile proiectului, au organizat 

în aceasa perioada, ședințe de consiliere psihologică individuală sau de grup, prezențială, după 

cum urmează: 30 consiliere de grup si 58 consiliere individuala. 

 

 

5. “Eurobunicii – reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în comuna 

Valea Ciorii, județul Ialomița prin furnizarea de servicii sociale” cod SMIS 

127443 
 

Proiectul Eurobunicii – reducerea numarului de batrani vulnerabili in comuna Valea 

Ciorii, judetul Ialomita prin furnizarea de servicii sociale” cod SMIS 127443, este implementat 

în cadrul unui parteneriat format din Primăria comunei Valea Ciorii, în calitate de beneficiar și 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de partener. 

Proiectul este finanțat din Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, AP 4 

(Incluziune socială și combaterea sărăciei), Obiectiv tematic 9 (Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare), Prioritatea de investiții 9.ii (Integrarea 

socio-economică a comunităților marginalizate), Obiectivul specific 4.4 (Reducerea numărului 

de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ 

socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice), având un buget total 

de 2,790,669.67 lei și durata de implementare de 36 luni (2019-2022). 

Obiectivul general (scopul) proiectului constă în reducerea cu 161 de persoane a 

numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale 

adecvate nevoilor specifice într-un interval de 3 ani in comuna Valea Ciorii, judetul Ialomita. 

Rezultatele asteptate ale proiectului: - 161 persoane apartinand grupurilor vulnerabile 

(persoane varstnice) vor depasi situatia de vulnerabilitate prin furnizarea 10 servicii sociale / 

medicale / socio-medicale adecvate nevoilor specifice. - 10 servicii sociale / medicale / socio-

medicale furnizate celor 161 persoane apartinand grupurilor vulnerabile (persoane varstnice) 

pentru a depasi situatia de vulnerabilitate din care un serviciu licentiat prin proiect iar 9 servicii 

deja funcționale in comunitate. 

În cadrul parteneriatului  DGASPC Ialomița și-a asumat implementarea următarelor 

activități: 

- Participarea la furnizarea serviciilor sociale/medicale/socio-medicale către 161 de 

persoane vârstnice care formeaza GT; 

- Alocarea de personal necesar pentru derularea de activități în cadrul proiectului: 

coordonator tehnic, psiholog, asistent social și a unui spațiu necesar la sediul DGASPC. 
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În vederea implementării activităților de mai sus, instituția are alocat un buget în valoare de 

213.420,60 lei. 

 

Proiectul s-a finalizat la data de 14.10.2022, in perioada 01.01.2022 – 14.10.2022, 

DGASPC Ialomița în calitate de partener, implicându-se în evaluarea situatiei sociale a 

persoanelor din GT si consilierea psihologică/psihoterapia acestora. 

Astfel, cei 2 specialiști ai instituției, implicați în activitățile proiectului, au furnizat in perioada 

01.01.2022 - 14.10.2022 servicii specializate, după cum urmează: 

- Evaluarea nevoilor sociale pentru un număr de 99 de persoane vârstnice; 

- Furnizarea de servicii de consiliere psihologică pentru un număr de 94 de persoane 

vârstnice. 

 

6. “Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și 

sprijin pentru parinți și copii” Cod SMIS 130618 
 

Proiectul “Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și 

sprijin pentru parinți și copii” cod SMIS 130618, este implementat de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, conform Contractului de finanțare nr. 

5977/25.08.2020, încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în 

calitate de Autoritate de Management și cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în 

calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. 

Proiectul este implementat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 

– Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în 

infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și 

local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea 

socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și 

trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectiv 

specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: Copii, Apel 

proiecte POR/2019/8/8.1/8.3/C/2 Componenta 1 – 8.3 C (copii) apel 2, Operațiunea – Creșterea 

gradului de acoperire cu servicii. 

Perioada de implementare a proiectului este de 46 de luni, respectiv între  18.06.2019 si 

31.03.2023 (cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de 

semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor), acesta 

având o valoare totală de 4.641.265,83 lei. 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale în 

județul Ialomița. Acesta va fi atins prin: închiderea Complexului de servicii de la Urziceni și 

construirea a trei incinte distincte, în fiecare dintre acestea urmând a fi amplasate două case de 

tip familial, respectiv clădirea centrului de zi.  

Obiective specifice ale proiectului:  

- Înființarea a două case de tip familial în municipiul Urziceni; 

- Înființarea unui centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți in 

municipiul Urziceni; 

- Prevenirea instituționalizării copiilor aflați în situație de risc din municipiul Urziceni și 

localitățile limitrofe; 

- Îngrijirea unui număr de 8 copii din centrul care urmează să se închidă într-un mediu 

familial; 

- Creșterea numărului de copii protejați în case de tip familial cu 24. 

Prin implementarea proiectului se urmărește atingerea următorilor indicatori:  

1. Indicatori prestabiliți de realizare 

- 25 beneficiari (copii) de infrastructură de dezinstituţionalizare construită/ reabilitată/ 

modernizată/extinsă/ dotată, dintre care 18 femei și 7 bărbați 

2. Indicatori prestabiliți de realizare 
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- Număr de centre sociale a căror infrastructură a fost 

construită/reabilitată/modernizată/extinsă/dotată prin finanţare POR – 3 

- Beneficiari (copii) de infrastructură de dezinstituţionalizare construită/ reabilitată/ 

modernizată/extinsă/ dotată-obiect al proiectului finanţat prin POR (număr persoane) – 

25 persoane, dintre care 18 femei și 7 bărbați   

 

Pe parcursul anului 2022 au fost realizate următoarele activități: 

1. Demararea lucrarilor de constructie la obiectivul de investitie al proiectului, pana la 

sfarsitul anului realizadu-se 21% din lucrari 

2. Depunerea unui numar de 9 rapoarte de progres, a unui numar de 4 cereri de rambursare 

si  unei cereri prefinantare nr. 1, 

3.  Transmiterea AA1 la contractul de finantare, in data de 13.12.2022 

 

7. Proiectul “Voluntariat - Initiative - Profesionalism pentru calitate in 

serviciile de zi destinate copiilor din comunitatile vulnerabile” Cod PN1020  
 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Ialomița 

implementează, în calitate de promotor (PP), în perioada 01.01.2021 – 31.12.2022, în 

parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Arad (P1), D.G.A.S.P.C. Buzau (P2), D.G.A.S.P.C. Mureș (P3) și 

Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale București (CRIPS) (P4), proiectul 

”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi 

destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020. 

Proiectul este derulat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 

incluziunii romilor”, Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – 

Dezvoltarea capacității centrelor existente, finanțat din  Granturile SEE și Norvegiene 2014-

2021 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Bugetul total al proiectului este 

de 4.565.893 lei.  

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea șanselor de incluziune 

socială și o mai bună abilitare a copiilor și tinerilor de etnie romă și a familiilor acestora din 

comunități rurale și cartiere urbane defavorizate din județele Ialomița, Arad, Buzău și Mureș, 

asigurând dezvoltarea calității serviciilor acordate populației de etnie roma de către nouă (9) 

centre de zi care promovează modele de bune practici de abilitare, campanii de conștientizare și 

nondiscriminare, intervenția în rețea, munca în echipa și solidaritatea socială. 

Obiective specifice  

OS1. Imbunatatirea capacitatii institutionale a 9 centre de zi - servicii sociale integrate in 

comunitati din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures, cu peste 2/3 beneficiari de etnie roma - 

prin elaborarea si aplicarea de proiecte institutionale adaptate nevoilor si prioritatilor 

identificate dupa evaluarea initiala din primul trimestru de implementare, formarea sefilor de 

centre (9 persoane), a reprezentantilor APL (9 persoane), a personalului angajat (53 persoane) 

si a altor categorii de specialisti voluntari (97 persoane) - pe parcursul celor 24 de luni ale 

proiectului  

OS2. Cresterea capacitatii centrelor de zi de a se implica in procesul de constientizare a 

persoanelor de etnie roma la nivel comunitar - in beneficiul a 507 persoane din comunitati din 

judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures-incepand cu luna a 11-a pana in luna a 23-a de 

implementare  

OS3. Imbunatatirea abilitatilor copiilor beneficiari ai serviciilor celor 9 centre de zi din judetele 

Ialomita, Arad, Buzau si Mures (464 copii de etnie roma si 63 copii din grupuri vulnerabile 

care nu sunt de etnie roma) si ale unui numar de 297 persoane de etnie roma din randul 

membilor familiilor copiilor beneficiari), precum si cresterea competentelor unui numar de 60 

specialisti si lideri romi de a promova drepturile etniei - incepand din luna a 4-a pana la finalul 

proiectului  
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OS4. Prevenirea si combaterea oricarei forme de discriminare a romilor in comunitatile 

participante la proiect, prin organizarea unei Campanii de creștere a conștientizării pe teme 

anti- discriminare, țintind populația majoritară din comunitățile participante (peste 284 

persoane) - începând cu luna 10-a până în luna a 20-a de implementare.  

Activitățile proiectului  

A1. Elaborarea, aplicarea si monitorizarea proiectelor institututionale de dezvoltare a centrelor 

de zi in vederea sustenabilitatii si cresterii calitatii serviciilor de incluziune sociala acordate 

populatiei de etnie roma  

• A1.1. Evaluarea initiala a centrelor de zi, pe baza unei metodologii unitare elaborate in 

proiect si stabilirea prioritatilor ce vor fi avute in vedere in proiectele institutionale; 

pregatirea membrilor echipelor mobile si a reprezentantilor PP, P1, P2 si P3 pentru 

interventie in scopul dezvoltarii centrelor de zi – seminar on line organizat de P4 

• A1.2. Elaborarea modelului de formare si formarea sefilor de centre si a 

reprezentantilor APL pentru design-ul si managementul proiectelor institutionale (curs 

interjudetean on line pentru 18 pers - 9 sefi centre si 9 reprezentanti SPAS/CL , 

organizat de P4) 

• A1.3. Acordare de sprijin metodologic centrelor de zi pentru aplicarea si monitorizarea 

proiectelor institutionale pe tot parcursul proiectului 

• A1.4. Organizarea a 2 seminarii de schimb de experienta pentru sefii de centre de zi – la 

Arad si la Tg Mures 

• A1.5. Evaluarea finala a centrelor de zi 

A2. Dezvoltarea resurselor umane ale centrelor de zi participante la proiect (personalul 

centrelor de zi, voluntari - cadre didactice si alti specialisti care colaboreaza cu centrele)  

• A2.1. Elaborare Model formare si „tool-kit” pentru Cursul de perfectionare a 

personalului centrelor de zi. Publicare model formare pe website-ul proiectului. 

• A2.2. Organizarea de cursuri pentru pregatirea personalului din centrele de zi (total 56 

cursanti) 

• A2.3. Elaborare model de formare a voluntarilor - cadre didactice si alte categorii 

profesionale si organizare Seminar de pregatire la sediul P4 a cate unei persoane din 

cadrul echipelor mobile EM si a reprezentantilor PP,P1, P2 si P3 pentru a asigura 

formarea voluntarilor la nivel local. Publicare model formare pe website-ul proiectului. 

• A2.4. Organizarea de cursuri locale pentru pregatirea voluntarilor - cadre didactice si 

alti specialisti care colaboreaza cu centrele pentru a se implica in abilitarea copiilor si 

parintilor romi si in aplicarea principiului nondiscriminarii - in total 97 persoane 

A3. Activitati de abilitare a persoanelor de etnie roma - dezvoltarea capacitatilor individuale, 

furnizarea de informatii si cresterea competentelor liderilor si expertilor romi pentru 

promovarea drepturilor cetatenilor de etnie roma  

• A3.1. Deplasarea EM in localitati pentru sprijinirea abilitarii copiilor beneficiari ai 

centrelor de zi, in conformitate cu Programele personale de interventie ale acestora. 

• A3.2. Organizarea de excursii si tabere cu scop de abilitare a copiilor - in beneficiul 

copiilor din centrele de zi 

• A3.3. Tabara interjudeteana VIP Plus 

• A3.4. Activitati de abilitare a parintilor/ altor membri ai familiilor copiilor din centrele 

de zi - consiliere individuala si de grup 

• A3.5. Realizarea de materiale informative si utilizarea lor in activitati curente de 

informare a parintilor/ altor membri ai familiilor copiilor din centre. 

• A3.6. Organizarea a 4 seminarii de formare a liderilor si expertilor romi la Slobozia, 

Arad, Buzau si Tg Mures. Tema: promovarea drepturilor persoanelor de etnie roma, 

abilitare si constientizare. 

A4. Campanii de constientizare adresate persoanelor adulte de etnie roma  

• A4.1. Elaborare concept campanie constientizare si materiale de campanie 

• A4.2. Tiparire Kit campanie constientizare 
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• A4.3. Pregatire si organizare Atelier de pregatire campanii de constientizare la sediul 

P4 

• A4.4. Realizare rubrica dedicata Campaniei de constientizare pe site-ul proiectului si 

publicare materiale. 

• A4.5. Organizare evenimente campanie constientizare in fiecare centru de zi - 

Sarbatoarea parintilor" 

• A4.6. Organizare evenimente campanie constientizare in fiecare centru de zi din județul 

Ialomița, Arad, Buzău pentru alte persoane de etnie roma din comunități 

 

A5. Campanie de creștere a constientizării pe teme anti-discriminare, tintind populatia 

majoritara  

• A5.1. Elaborare kit campanie nondiscriminare si materiale de campanie 

• A5.2. Tiparire Kit campanie nondiscriminare 

• A5.3. Realizare rubrica dedicata Campaniei nondiscriminare pe site-ul proiectului si 

publicare materiale. Popularizarea Campaniei pe site-urile celor 4 DGASPCuri, site 

CRIPS si pe Facebook. 

• A5.4. Organizare evenimente campanie nondiscriminare în fiecare comunitate 

• A5.5. Realizare de materiale de prezentare a rezultatelor campaniei de catre fiecare 

judet si publicare pe website proiect 

• A5.6. Valorizarea persoanelor si firmelor/institutiilor care doresc sa sprijine/acorda 

sprijin pentru copiii beneficiari ai centrelor de zi (denumiti "Promotori VIP"), prin 

prezentarea acestor exemple de solidaritate sociala pe website-uri sau FB. 

• A5.7. Evaluarea initiala (inainte de campanie) si evaluarea finala (dupa campanie) 

pentru măsurarea creșterii Nivelului de acceptare a romilor de catre populatia majoritara 

(în zonele de interventie aferente proiectului). Intocmire raport. 

Activități transversale  

• AT1. Managementul proiectului 

• AT2. Comunicare și promovare proiect 

o AT2.1. Organizare seminar de lansare a proiectului 

o AT2.2. Realizarea, machetarea și tipărirea de materiale de identitate și 

promovare proiect. 

o AT2.3. Proiectare, începând cu luna a 2-a, realizare din punct de vedere tehnic și 

conținut, lansare (în luna a 5-a) și actualizare website proiect pe toata durata 

implementării. 

o AT2.4. Colaborare cu mass-media (transmitere comunicate de presa) si 

promovarea proiectului pe site-urile promotorului si partenerilor 

o AT2.5. Organizare Conferinta de inchidere a proiectului. 

Grupul țintă al proiectului va fi de 1462 persoane, dintre care 1031 persoane de etnie 

romă, fiind format din copii care frecventează centrele de zi, părinții acestora sau alți membrii 

ai familiei, specialiști implicați în activități cu copiii, voluntari, lideri și experți romi, precum și  

populația majoritară din localitățile unde funcționează centrele de zi. 

 

La nivelul județului Ialomița, centrele de zi în cadrul cărora se derulează activitățile 

proiectului sunt: 

1. Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia 

2. Centrul de Zi din cadrul Centrului Local de Asistență Făcăeni  

3. Centrul Multifuncțional Cartier Bora 

Pe parcursul anului 2022, DGASPC Ialomița, în calitate de promotor, a derulat în mod 

individual sau împreună cu partenerii, o serie din activitățile menționate mai sus, dintre care 

amintim: 

- Intocmirea Raportului intermediar nr.3 si transmiterea catre FRDS 

- Aprobarea Raportului Intermediar nr.3 si virarea transei 4 de finantare de catre FRDS 
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- Desfasurarea de activitati de abilitare cu copiii inscrisi la cele trei centre de zi implicate 

in proiect si parintii acestora 

- Intocmirea Notificarilor nr. 8, 9 si 10 si incheierea AA 2 la contractual de finantare, prin 

care s-a prelungit perioada de derulare a proiectului de la 24 la 27 de luni  

- Elaborarea kitului campaniei de constientizare si organizarea de activitati in cadrul 

acestei campanii derulate in comunitatile implicate in proiect 

- Aplicarea de chestionare pentru masurarea IP01 dupa derularea campaniei pe tema 

nondiscriminarii populatiei de etnie roma in randul populatiei majoritare, intocmire 

raport masurare IP01 -  nivel acceptare populatie de etnie roma si transmiterea acestuia 

catre FRDS. 

- Intocmirea raportarilor lunare de catre membrii din echipa de implementare. 

 

8. Proiectul „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în 

România” 

 
  Proiectului „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” este 

implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și finanțat 

prin Mecanismul Norvegian 2014-2021 în cadrul programului Justiție, gestionat de către 

Ministerul Justiției din România în calitate de Operator de Program, având un buget total în 

valoare de 2500000 euro. 

  În cadrul proiectului, în baza unui parteneriat tripartit între Agenția Națională pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – Consiliul Județean Ialomița și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, a fost înființat Centrul de consiliere pentru 

agresori Slobozia. 

  Scopul serviciului social "Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia" este de a 

furniza servicii complexe agresorilor familiali în vederea corectării comportamentelor agresive 

și pentru a sprijini reabilitarea și reinserția socială a acestora.   Pe termen lung scopul acestui 

serviciu este de a preveni și combate violența domestică prin facilitarea și furnizarea acestor 

servicii către agresorii familiali. În vederea atingerii scopului propus, Centrul va desfășura o 

serie de activități, după cum urmează: 

- asigurarea de servicii de reabilitare și reinserție socială; 

- furnizarea de servicii de consiliere (psihologică, socială, juridică); 

- consiliere în vederea asigurării și facilitării accesului agresorilor la tratamente 

psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare; 

- consiliere și mediere a conflictului pentru părțile implicate în vederea depășirii 

situațiilor de risc. 

 

Pe parcursul anului 2022, au fiind inregistrati in grupul tinta al proiectului un numar 15 

agresori carora le-au fost oferite servicii de consiliere psihologica in cadrul Centrului de 

consiliere pentru agresori Slobozia. Toti cei 15 beneficiari au trecut prin etapa de evaluare si 

elaborare a planului de interventie. S-au realizat deplasari in comunitate pentru promovarea 

serviciului si organizarea unor actiuni de prevenire a comportamentului violent in familie.   
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