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RAPORT 
cu privire la activitatea desfăşurată de 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt 
în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 

 
 
      Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt se 
desfăşoară în conformitate cu strategiile naţionale şi judeţene în domeniul asistenţei 
sociale şi protecţiei drepturilor copilului, principalul obiectiv constituindu-l 
descentralizarea, diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite, în special prin 
creşterea numărului de servicii alternative destinate prevenirii instituţionalizării şi 
protecţiei de tip familial. 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt realizează şi 
asigură la nivel judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială 
în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate la nevoie.  

 
Planificarea activităților pentru anul 2022 a fost realizată în cadrul „Planului de 

acțiune al DGASPC Olt pe anul 2022.”  
 

PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂŢI 
 

Obiectiv specific: 1. Asigurarea de servicii specializate de calitate, adaptate 
nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități 

Obiectiv operațional 1.1 Asigurarea de servicii de tip rezidențial pentru 
persoane cu dizabilităţi, conform standardelor minime de calitate 

1.1.1 Furnizarea de servicii specializate pentru persoane cu dizabilități în centrele 
rezidenţiale din cadrul DGASPC Olt și continuarea procesului de restructurare a CIA 
Slatina și CIA Spineni. 

 În cursul anului 2022, 430 persoane cu dizabilități au beneficiat de servicii de 
tip rezidențial în centrele de îngrijire și asistență (CIA), în centrele de abilitare și 
reabilitare (CAbR) și în locuința maxim protejată (LMP).   

 Situația licențelor de funcționare: 
- Servicii sociale care au licență definitivă de funcționare: CAbR Caracal, CAbR 

Drăgănești, CIA Băbiciu, CSRNA Slatina, CSRNA Corabia, LMP Slatina, CIA Șopârlița și 
CAbR Slatina, CIA Corabia. 

- Servicii sociale care au licență provizorie de funcționare: CAbR Cezieni. 
- Servicii sociale care până la restructurare funcționează cu licență veche: CIA 

Slatina.  
- Servicii sociale care nu au licență de funcționare: CIA Spineni.   
 

 Stadiul procesului de restructurare: 
 Referitor la evoluția procesului de restructurare a CIA Slatina și CIA Spineni pot fi 

reținute următoarele:  
- lunar și trimestrial se realizează monitorizarea beneficiarilor de către managerul 

de caz. 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
DDIIRREECCŢŢIIAA  GGEENNEERRAALLĂĂ  DDEE  AASSIISSTTEENNŢŢĂĂSSOOCCIIAALLĂĂ  ŞŞII  PPRROOTTEECCŢŢIIAA  CCOOPPIILLUULLUUII  
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- Prin HCJ OLT nr 173/24.11.2022 a fost aprobată modificarea Planurilor de 
restructurare pentru CIA Slatina și CIA Spineni astfel încât perioada de implementare a 
acestora va fi prelungită până la sfârșitul anului 2023.  

 

 Referitor la gradul de realizare a standardelor minime de calitate se apreciază că 
acestea sunt îndeplinite în proporție de cel puțin 95%, iar conform chestionarelor de 
satisfacție aplicate periodic beneficiarilor cel puțin 90% dintre aceștia se declară 
mulțumiți de serviciile oferite. 

   
1.1.2 Înființarea unei locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități. 
Nu au fost identificate surse de finanțare. 
 

Obiectiv operațional 1.2 Prevenirea instituționalizării și dezinstituționalizarea 
persoanelor adulte cu dizabilități prin diversificarea serviciilor de tip familial și a 
serviciilor de zi/ serviciilor comunitare 

1.2.1  Furnizarea de servicii alternative în centrele de zi și centrele de recuperare 
pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul DGASPC Olt.   

- Referitor la acordarea de servicii alternative pot fi menționate 282 de persoane 
cu dizabilități care au beneficiat de serviciile centrelor de recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu (CSRNA).  

- În ceea ce privește activitatea Centrului de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilități, în perioada raportată au fost acordate servicii pentru 25 beneficiari (20 
beneficiari din comunitate și 5 beneficiari din cadrul LMP).   

- Se apreciază că standardele de calitate sunt îndeplinite în proporție de cel puțin 
95%, iar conform ultimelor chestionare de satisfacție toți beneficiarii sunt mulțimiți de 
serviciile oferite. 

1.2.2 Colaborarea cu primăriile pentru monitorizarea numărului de asistență 
personali și a procesului de calificare a acestora. 

- Numărul total de asistenți personali este de 2.079.  De-a lungul timpului, 833 de 
asistenți personali au beneficiat de cel puțin o sesiune de instruire, din care 283 au 
beneficiat de instruire autorizată. 

 

Obiectiv specific OS 2. Promovarea integrării sociale şi profesionale a persoanelor 
cu dizabilități 

Obiectiv operațional 2.1 Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la 
ocupare 

2.1.1 Furnizarea de servicii de informare, evaluare a persoanelor cu dizabilități în 
vederea încadrării în grad de handicap și asigurării accesului la drepturi și beneficii,  
monitorizare și consiliere. 

- În cursul anului au fost furnizate servicii de evaluare și informare/consiliere 
pentru 10.787 persoane, fiind întocmite un număr de 10.787 rapoarte și un număr de 
9.991 programe de reabilitare. S-au stabilit drepturi pentru 9.157 persoane, alte 796 
persoane fiind cazuri de neîncadrare precum și 38 cazuri de încadrare în grad ușor de 
hándicap, fără plată. Operațiunile necesare pentru stabilirea drepturilor au constat          
în: referate și dispoziții acordare drepturi bănești conform Legii nr. 448/2006 republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, program informatizat de evidență și stabilire 
drepturi D-SMART.  

- Facilitățile acordate au constat în: 39.069 bilete transport pentru 2.006 
persoane, 826 rovignete, iar 2.813 persoane au solicitat decontare de carburant, suma 
propusă spre decontare fiind de 2.429.444,76 lei.  

- La data de 31.12.2022 numărul de beneficiari în evidență este de 28.268, din 
care 1.556 copii și 26.712 adulți. 

 

2.1.2 Derularea de acțiuni de sprijinire a integrării în muncă a persoanelor cu 
dizabilități (instituționalizate și neinstituționalizate) – informarea persoanelor. 
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- De la începutul anului un număr de  40 persoane cu dizabilități (6 beneficiari din 
cadrul LMP și 34 beneficiari din cadrul CAbR Drăgănești) au fost consiliați pe tema 
integrării profesionale.  

- De la începutul anului au fost organizate 8 întâlniri (4  la sediul LMP, 3 la sediul 
DGASPC Olt și 1 la sediul CAbR Drăgănești)  în scopul informării beneficiarilor cu privire 
la problemática integrării socio-profesionale.  

-   La nivelul DGASPC Olt este în derulare un protocol de colaborare cu AJOFM 
Olt prin care se urmărește  realizarea în comun de măsuri pentru creșterea gradului de 
ocupare și integrare profesională a persoanelor cu dizabilități. În acest scop, AJOFM 
transmite lunar ofertele publice cu locurile de muncă vacante la nivelul județului.  

 

2.1.3 Informarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă al persoanelor cu 
dizabilități, precum și cu privire la adaptarea locului de muncă (inclusiv prin puncte de 
informare). 

-   În cursul trim I a fost organizată 1 acțiune ce a constat în efectuarea de vizite 
împreună cu 5 beneficiari la 5 angajatori în scopul informării acestora despre dreptul la 
muncă al persoanelor cu dizabilități precum și pentru susținerea de interviuri în vederea 
angajării, 1 persoană cu dizabilități fiind integrată în muncă.   

- În cursul trim. II un număr de 10 beneficiari ai CAbR Drăgănești au participat la 
bursa locurilor de muncă organizată de AJOFM Olt în municipiul Slatina. Alți 3 beneficiari 
din cadrul LMP au participat la interviuri și probe de lucru în vederea angajării.  

- În cursul trim. III au fost integrați în muncă 2 beneficiari (1 beneficiar din LMP și 
1 beneficiar din CAbR Drăgănești); 

- În cursul trim. IV au fost integrate în muncă 2 persoane cu dizabillități (1 
beneficiar din LMP și 1 beneficiar din CAbR Drăgănești Olt). 

 

Obiectiv operațional 2.2. Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități 
la informații și comunicații 

2.2.1 Realizarea de acţiuni de informare, mediatizare/ popularizare, distribuire de 
materiale publicitare/ informative, promovarea egalităţii de şanse şi combaterea 
discriminării. 

În cursul anului 2022  la nivelul Centrelor au fost organizate  acțiuni de 
mediatizare/ popularizare/ informare privind persoanele cu dizabilități, acestea constând 
în: distribuirea de pliante la nivelul comunității cu informații despre serviciile oferite dar și 
pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități (CIA Slatina, CIA Corabia, CIA 
Băbiciu, CAbR Caracal,  CIA Spineni, CAbR Drăgănești, CSPAD Slatina), organizarea 
de acțiuni dedicate zilelor speciale de 1 și 8 Martie (CIA Slatina, CAbR Cezieni, CIA 
Corabia, CIA Sprineni, CIA Băbiciu, participarea beneficiarilor la sărbătorile religioase/ 
evenimentele artistice din comunitate  (CIA Slatina,   CIA Corabia, CIA Spineni, CIA 
Șopârlița, CAbR Drăgănești,  CAbR Cezieni, CSPAD Slatina). 
 

PROTECȚIA ȘI ASISTENȚA PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI A ALTOR 
PERSOANE AFLATE ÎN NEVOIE 
Obiectiv specific OS 3: Combaterea riscului de excluziune socială şi creşterea 
calităţii vieţii persoanelor vârstnice  

Obiectiv operațional 3.1 Asigurarea accesului persoanelor vârstnice la 
servicii de calitate 

3.1.1 Furnizarea de servicii specializate pentru persoane vârstnice în centrele 
rezidentiale din cadrul DGASPC. 

În cursul anului, 79 persoane vârstnice au beneficiat de servicii de tip rezidențial în 
centrele pentru persoane vârstnice (CPV Slatina și CPV Fălcoiu). 

Sunt îndeplinite standardele minime de calitate în serviciile pentru persoane 
vârstnice, acestea având licență definitivă de funcționare. 

Conform ultimei evaluări a gradului de satisfacție a beneficiarilor, persoanele 
consultate (14 beneficiari –  CPV Fălcoiu, 30 beneficiari CPV Slatina) sunt mulțumite de 
serviciile oferite în proporție de cel puțin 90%. 
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3.1.2 Furnizarea de servicii specializate pentru persoane vârstnice și alte 
persoane aflate în nevoie în serviciile de zi din cadrul DGASPC  

În cursul anului 2022, 40 persoane au beneficiat de servicii alternative în cadrul 
CSPAD, din care 33 de persoane au peste 65 de ani.   

Sunt îndeplinite standardele minime de calitate în serviciile pentru persoane 
vârstnice, acestea având licență definitivă de funcționare. 

Conform ultimei evaluări a gradului de satisfacție a beneficiarilor, persoanele 
consultate, respectiv 40 beneficiari CSPAD Slatina sunt mulțumite și foarte mulțumite. 

 

Obiectiv operațional 3.2. Promovarea participării persoanelor vârstnice la 
viata societăţii 

3.2.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare, 
distribuire de materiale publicitare/ informative privind persoanele vârstnice. 

În cursul anului 2022, la nivelul serviciilor de tip rezidențial dar și de zi care se 
adresează persoanelor vârstnice sau persoanelor aflate în nevoie (CPV Slatina, CPV 
Fălcoiu, CSPAD Slatina) au fost organizate acțiuni de distribuire în comunitate a 
materialelor publicitare/informative privind problematica acestor beneficiari (drepturile, 
nevoile, serviciile oferite).  

La nivelul CSPAD Slatina au mai fost derulate acțiuni constând în: organizarea de 
ședințe de informare pe diverse teme (drepturi și facilități sociale, egalitate de șanse, stil 
de viață sănătos etc), participarea la diverse evenimente culturale organizate la nivel 
local (expoziție de pictură, participarea la spectacole de muzică și teatru, seri dansante 
etc), organizarea de excursii în județele Alba, Harghita, Maramureș, Sibiu și Cluj. 

 

SERVICII ȘI MĂSURI PENTRU COPII, TINERI ȘI FAMILII VULNERABILE 
Obiectiv specific 4: Promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale 
copiilor    

Obiectiv operațional: 4.1 Creşterea gradului de informare a populaţiei cu 
privire la drepturile copilului 

4.1.1 Realizarea de acţiuni de mediatizare/ popularizare, campanii de informare, 
distribuire de materiale publicitare/ informative cu privire la drepturile copilului, prevenirea 
şi combaterea abuzului/ neglijării/ exploatării şi a violenţei în familie etc. 

  În cursul anului 2022 acțiunea de mediatizare privind drepturile copilului a constat 
în acordarea unui număr de 5 interviuri pe teme precum: situația adopțiilor în anul 2021; 
Telefonul 119; serviciile acordate în CPRUVVF ”Sf. Ștefan”; apelurile Telefonului de 
Urgență;  situația copiilor refugiați din Ucraina. 

    4.1.2 Colaborarea cu instituţii publice cu responsabilităţi în domeniu (şcoli, spitale, 
medici de familie), în vederea promovării drepturilor copilului (educaţie, sănătate, 
identitate etc.) 

    În acest sens, poate fi menționat faptul că la nivelul tuturor CSRC-urilor sunt 
încheiate parteneriate cu principalii actori locali: medici de familie, poliție, școli, muzeu, 
organizatii non-guvernamentale, biserică, antreprenori locali, biblioteca, inspectorat 
școlar, episcopie, club sportiv  etc.           . 

    4.1.3 Realizarea de acţiuni pentru promovarea egalităţii de şanse şi combaterea 
discriminării (inclusiv acţiuni pentru sprijinirea nediscriminării copiilor romi şi a copiilor cu 
dizabilităţi). 

    În cursul anului 2022 DGASPC Olt au fost organizate 2 evenimente pentru 
promovarea egalității de șanse și combaterea discriminării: ”Ziua Internațională a 
Drepturilor Copilului” (organizat în cadrul Centrului Cultural Eugen Ionescu) și ”Toți 
diferiți. Toți egali” – eveniment care a reunit beneficiarii cu dizabilități din întreg județul.   
Obiectiv specific 5: Dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale integrate pentru 
copii și familii vulnerabile 

Obiectiv operațional: 5.1 Asigurarea accesului copiilor separați temporar sau 
definitiv de familie la servicii de calitate și măsuri de protecție adecvate 
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   5.1.1 Furnizarea de servicii de tip rezidenţial pentru copiii separaţi temporar sau 
definitiv de familie în casele și apartamentele de tip familial de la nivelul  DGASPC Olt. 

Servicii de tip rezidențial, furnizate în cursul anului 2022, respectiv:  
• 222 copii și tineri au beneficiat de servicii în complexele servicii de tip 

rezidențial pentru copii (CSRC).   
• 117 copii  au beneficiat de servicii în CPRU pentru copii; 
• 37 beneficiari (13 mame, 19 copii, 5 persoane adulte)  în CPRU victime violență 

domestică; 
• 14 beneficiari în centrele maternale, respectiv 6 mame,  7 copii și 1 gravidă. 
5.1.2 Furnizarea, cu prioritate, de servicii de tip familial pentru copiii separaţi 

temporar sau definitiv de familie la nivelul  DGASPC Olt (plasament familial la rude/alte 
persoane, plasament la asistență maternali profesioniști. 

Servicii de tip familial, furnizate în cursul anului 2022, respectiv: 

• 305 copii și tineri au beneficiat de plasament familial (la rude și alte persoane); 

• 397 copii și tineri au beneficiat de plasament la AMP; 

• 10 copii cu tutelă. 
În contextul furnizării serviciilor de tip familial, menționăm că DGASPC OLT în 

parteneriat cu ANPDCA derulează proiectul TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 
alternative a copilului, prin care, în perioada 2019-2023, vor fi angajați 100 de asistenți 
maternali profesioniști (AMP). Astfel, în cursul anului 2022 au fost angajați 10 asistenți 
maternali profesioniști. De asemenea, au fost întocmite Fișe de monitorizare pentru 
194 persoane care au fost angajate în perioada de implementare a proiectului. 
 

5.1.3 Înființarea și funcționarea unui serviciu destinat consilierii copiilor aflați în 
plasament la asistenți maternali profesioniști 

 Nu au fost identificate surse de finanțare.   
 

5.1.4 Realizarea de acţiuni pentru promovarea adopţiei -  informare şi mediatizare 
pentru recrutarea de familii adoptive, sensibilizarea familiilor în scopul adopţiei copiilor de 
etnie romă, cu deficiente uşoare, cu vârsta peste 5 ani 

Promovarea adopției a constat în: acțiuni de  distribuire de pliante informative 
cu privire la procedura adopției (detalierea etapelor); acțiuni constând în contactarea 
telefonică a familiilor atestate să adopte pentru vizualizarea profilului public; acțiuni 
de mediatizare în presă. De asemenea, în cadrul sesiunilor de pregătire s-a discutat 
despre profilul copilului greu adoptabil viitorii părinți adoptivi fiind încurajați să acceseze 
profilul public privind categoriile de copii greu adoptabili. 

 

Obiectiv operațional: 5.2 Dezvoltarea şi diversificarea intervenţiilor şi a 
reţelei de servicii pentru protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, 
exploatării și pentru sprijinirea victimelor violenței în familie 

5.2.1Furnizarea de servicii de evaluare inițială, intervenție și, după caz, primire în 
regim de urgență pentru copiii abuzați/neglijați/ exploatați copiii expuși riscului de 
abuz/neglijare/ exploatare și/sau alte categorii de copii în situații de risc 

În cursul anului 2022 un număr de 117 copii au beneficiat de măsură de protecție 
în cadrul CPRU pentru copii.  

Evaluare inițială: în cursul anului 2022 au intrat în evidența serviciului evaluare 
inițială cazurile a 455 copii aflați în situații de risc, respectiv: 5 copii părăsiți în 
spitale/maternități; 180 copii a căror securitate este periclitată în familie; 80 copii – 
sesizări de abuz; 7 copii care necesită îngrijire specială; 36 copii care provin din familii 
sărace; 67 copii  lipsiți de supraveghere; 3 copil care a săvârșit fapte penale, 11 copii 
fără reprezentant legal; 7 copii – repatrieri, 59 copii alte situații. 

 

5.2.2 Furnizarea de servicii pentru victimele violenței în familie (primire în regim de 
urgență, protecție în cadrul locuinței protejate) 

În cursul anului 2022 pentru un număr de 37 beneficiari (13 mame, 19 copii și 5 
victime neînsoțite de copii) au fost furnizate servicii în cadrul CPRU pentru victímele 
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violenței în familie, pentru 5 beneficiari au fost furnizate servicii în cadrul Locuinței 
Protejate, iar alte 21 de victime ale violenței dintre ei au beneficiat numai de consiliere. 

 

5.2.3 Funcționarea și mediatizarea Numărului unic național pentru copii 119 
În cursul anului 2022 au fost primite la Numărul unic național pentru copii 119 

un număr de 710 apeluri, din care 469 au fost apeluri greșite/mute, 58 apeluri au fost 
pentru solicitarea de informații, 31 apeluri au fost redirecționate către alte instituții, 15 
apeluri au fost transferate către echipa mobilă, iar 57 apeluri au vizat pentru 73 de copii 
sesizarea unor situații de abuz fizic, exploatare prin munca, abuz emoțional, situații în 
care copilul nu menține legătura și cu celălalt părinte ori situații de neglijare, din care 
cazurile a 4 copii au rămas în atenția DGASPC Olt, aceștia fiind monitorizați în familie, 
12 copii au beneficiat de consiliere psihologică, pentru 3 copii apelul a fost transferat în 
alt județ, iar cazurile a 54 de copii nu au fost confirmate.  

  În cursul anului 2022 mediatizarea Numărului unic național 119 a constat în 
afișarea acestuia pe site-ul DGASPC Olt precum și în acordarea a 4 interviuri în presa 
locală. 

 

5.2.4 Colaborarea cu instituţiile relevante de pe plan judeţean pentru prevenirea şi 
intervenţia în reţea interinstituţională în situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a 
copilului (EIL) și derularea de campanii pentru prevenirea şi combaterea abuzului/ 
neglijării/ exploatării copiilor și a violenței în familie 

În cursul anului 2022 a fost organizată 1 acțiune de colaborare cu IPJ OLT.  
     Pentru promovarea drepturilor copilului au fost acordate 2 interviuri cu privire la 

Telefonul 119 și la Telefonul de Urgență.  
 

Obiectiv operațional: 5.3 Responsabilizarea și susținerea familiilor pentru 
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii, prin asigurarea accesului la 
servicii/ măsuri pentru prevenirea instituționalizării și sprijinirea integrării/ 
reintegrării în familie 

5.3.1 Furnizarea de servicii de îngrijire de zi pentru copii în situații de risc de 
separare de familia,  servicii de consiliere pentru copil și familia și/sau derularea unor 
programe de prevenire a instituționalizării și sprijinire a reintegrării în familie a copiilor, 
prin acordarea de ajutor material/ financiar de urgență 

În cursul anului 2022 au fost furnizate servicii de îngrjire de zi în Centre de zi 
pentru un număr de 114 de copii, iar în céntrele de consiliere au beneficiat de servicii un 
număr de 149 copii și 90 părinți/reprezentanți legali.   

5.3.2. Furnizarea de servicii de tip rezidențial (centre maternale) pentru asistența 
și protecția cuplurilor mamă-copil și/ sau a gravidelor în situații de risc 

În cursul anului au beneficiat de protecție în cadrul centrelor maternale un număr 
de 14 beneficiari, respectiv 6 mame, 7 copii și 1 gravidă. 

5.3.3 Realizarea programului „Şcoala părinţilor” în centrele de zi /de consiliere 
pentru părinţi si copii, centrele maternale si centrele de recuperare pentru copii cu 
dizabilităţi. 

 În cursul anului 2022 programul ”Școala Părinților” a fost organizat în: CM Adelina 
(7 sesiuni), CS Amicii (6 sesiuni), CS Slatina (8 sesiuni), CS Sf. Elena Corabia (12 
sesiuni), CZRCD Slatina (5 sesiuni), CZRCD Caracal (4 sesiuni). 

5.3.4 Monitorizarea şi raportarea cazurilor de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate  

La data de 30.09.2022, pe baza informațiilor furnizate de 73 primării, la nivelul 
acestor localități sunt 694 copii cu părinți plecați la muncă în străinătate (160 copii cu 
ambii părinți plecați, 412 copii cu un părinte plecat și 122 copii cu părinte unic susținător 
la familiei monoparentale plecat la muncă în străinătate). 

5.3.5 Continuarea procesului de monitorizare şi sprijin pentru înfiinţarea de 
structuri comunitare consultative la nivel local şi instruirea membrilor acestora. 

În prezent sunt înființate 85 de consilii comunitare consultative. 
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Obiectiv operațional: 5.4 Prevenirea  şi combaterea delincvenţei juvenile, în 
rândul copiilor din serviciile DGASPC Olt 

5.4.1 Realizarea de acţiuni periodice de informare/ dezbateri/ activităţi educative 
pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor deviante şi delincvenţei juvenile în 
cadrul serviciilor de tip rezidenţial (cu excepţia celor în care nivelul de dezvoltare a 
copiilor nu permite acest lucru) şi în serviciile de zi. 

În cursul anului au fost organizate acțiuni pentru prevenirea și combaterea 
comportamentelor deviante în cadrul următoarelor servicii: CSRC Mugurel (8 acțiuni), 
CSRC Sf. Andrei (3 acțiune), CSRC Sf. Maria (18 acțiuni), CSRC Sf. Nicolae (46 acțiuni), 
CSRC Sf Mihail (9 acțiuni), CSRC Sf. Valentin (8 acțiuni), CSRC Sf. Elena (8 acțiuni), CS 
Sf. Elena (12 acțiuni) și CS Sf. Ștefan (12 acțiuni). 

5.4.2 Monitorizarea şi consilierea copiilor care săvârşesc fapte penale, dar nu 
răspund penal. 

În cursul anului 2022  au fost monitorizați 5 copii care au săvârșit fapte penale dar 
care nu răspund penal. 

 

Obiectiv operațional: 5.5 Creşterea accesului copiilor şi tinerilor cu 
dizabilităţi la serviciile de recuperare/ reabilitare şi servicii educaţionale 

5.5.1 Furnizarea de servicii de evaluare şi monitorizare pentru copiii cu dizabilități. 
 În cursul anului 2022, la nivelul serviciului evaluare complexă a copilului au fost 

evaluați în vederea încadrării într-un grad de handicap 1.251 copii, fiind emise hotărâri 
privind încadrarea în grad de handicap pentru 1.234 copii (678 - GRAV, 182 – 
ACCENTUAT, 368 – MEDIU, 6 - UȘOR) precum și 16 hotărâri de respingere a încadrării 
într-un grad de handicap. 

 Numărul total de copii cu dizabilități aflați în evidență la data de 31.12.2022 este 
de 1.938 copii (1.736 copii în familia naturală,  42 copii cu măsura de plasament la 
rude/alte persoane, 75 copii cu măsură de plasament la AMP, 83 copii cu măsură de 
plasament în CSRC și 2 copii cu măsură de protecție în CPRU pentru copii). 

5.5.2Furnizarea de servicii de recuperare în cadrul centrelor de recuperare de zi 
pentru copii cu dizabilități din cadrul DGASPC Olt 

În cursul anului 2022 un număr de 159 copii cu dizabilități au beneficiat de servicii 
de recuperare în cadrul CZRCD Caracal și Slatina. 

 

Obiectiv specific 6: Sprijinirea tinerilor vulnerabili pentru acces la viață 
independentă 

Obiectiv operațional: 6.1 Formarea și dezvoltarea deprinderilor de viață 
independentă pentru tinerii din sistemul de protecție specială 

6.1.1 Derularea de acțiuni/ activități specifice pentru dezvoltarea abilităților de 
viață independentă în serviciile de tip rezidențial din cadrul DGASPC Olt.  

În cursul anului 2022 au fost desfășurate acțiuni pentru implementarea 
standardelor de viață independentă în cadrul următoarelor servicii: CPRU copii (acțiuni 
care au vizat pregătirea alimentelor, întreținerea hainelor, gestionarea banilor, orientarea 
în sistemul asigurării de sănătate și al instituțiilor medicale); CM Adelina (acțiuni privind 
însușirea unor deprinderi pentru o alimentație sănătoasă; accesarea serviciilor din 
comunitate – vizite la medicul de familie); CSRC Lumința (îngrijirea și igiena personală, 
frecventarea cursurilor școlare, activități de abilitare/reabilitare); CSRC Mugurel 
(gestionarea resurselor financiare, autoadministare tratament medicamentos, 
comportament civilizat, alimentație sănătoasă, participare online la un training pe tema 
riscurilor și beneficiilor comunicării online); CSRC Sf. Andrei (completarea unui CV, 
întocmirea unei scrisori de intenție, simularea participării la un intreviu pentru angajare, 
accsesarea de site-uri pentru identificarea ofertelor cu locuri de muncă,  rolul AJOFM 
etc.); CSRC Sf. Valentin (pregătirea unui meniu simplu, completarea unui CV, simularea 
participării la un intreviu pentru angajare); CSRC Sf. Mihail Caracal (gestionarea banilor, 
achiziționarea de obiecte vestimentare, accesarea unor servicii din comunitate – medic 
de familiE, biblioteca); CSRC Sf. Nicolae Caracal (activități de autogospodărire, 
gestionarea resurselor financiare, căutarea unei locuințe și a unui loc de muncă, 



 8 

elaborarea unui CV, vizită antrepenori locali pentru angajare, participare la Bursa 
Locurilor de Muncă); CSRC Sf. Maria Balș (deprinderi de igienă personală, spălarea și 
aranjarea hainelor, curățenia și aerisirea camerei, noțiuni despre eliberarea actului de 
identitate, ridicarea alocației etc.); CSRC SF. Elena Corabia (activități de 
autogospodărire, igienizarea locuinței). 
         6.1.2 Furnizarea de servicii integrate în cadrul Centrului de zi pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viață independentă 

În cursul anului 2022 un număr de 52 de tineri au beneficiat de servicii integrate în 
cadrul CZDVI. 

6.1.3 Realizarea de acţiuni de informare şi consiliere a tinerilor din serviciile 
rezidenţiale de la nivelul DGASPC Olt cu privire la deprinderile de viaţă independentă şi 
facilităţile şi măsurile de suport oferite de stat 

În cursul anului 2022, la nivelul serviciilor rezidențiale au fost derulate 66 acțiuni 
de informare și consiliere a tinerilor instituționalizați cu privire la deprinderile de viață 
independentă și măsurile de support oferite de stat (CPRU Victime -  1 acțiune, CSRC 
Sf. Valentin – 8 acțiune; CSRC Sf. Andrei – 8 acțiune; CSRC Sf. Nicolae – 31 acțiuni, 
CSRC Mihail – 2 acțiuni, CSRC Sf. Maria – 9 acțiuni și CSRC Mugurel -  7 acțiuni).   

Obiectiv operațional: 6.2 Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor 
care urmează să părăsească sistemul de protecţie şi a altor categorii vulnerabile 
de tineri  

6.2.1 Asigurarea de suport pentru integrarea  socio-profesională a tinerilor care 
părăsesc sistemul de protecţie (inclusiv prin consilere/ orientare vocațională și mediere 
pe piața muncii). 

În cursul anului 2022 au fost sprijiniți în scopul identificării unui loc de muncă 27 
tineri, din care 17 tineri s-au angajat (6 tineri din CSRC Sf. Andrei Slatina, 5 tineri din 
CSRC Sf. Valentin Slatina, 6 tineri CSRC Sf. Nicolae Caracal). 

6.2.2 Asigurarea de suport pentru accesul la o locuinţă, prin oferirea de sprijin și 
consiliere în vederea accesării unei locuințe sociale, precum și prin sprijin financiar 
pentru plata chiriei și a utilităților acordat după ieșirea din sistemul de protecție, pe o 
perioadă determinată   

În cursul anului 2022 au fost luați în evidență 11 tineri (3 tineri– CSRC Sf. Andrei 
Slatina, 1 tânăr – CSRC SF. Valentin, 1 tânăr CSRC Sf. Maria, 1 tânăr CSRC Mugurel și 
5 tineri – CSRC Sf. Nicolae Caracal) pentru acordarea de sprijin în vederea accesării 
unei locuințe. De asemenea, în cadrul proiectului „Pași spre viitor”, de la începutul anului 
până în prezent, 28 de tineri care au părăsit sistemul de protecție de tip rezidențial au 
beneficiat de sprijin financiar pentru plata chiriei și a utilităților. 

 

MĂSURI ȘI ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE 
Obiectiv specific OS 7 Menținerea/ îmbunătățirea calității serviciilor oferite la 
nivelul DGASPC Olt 

Obiectiv operațional: 7.1 Îmbunătățirea mediului fizic și informațional din 
serviciile sociale din structura DGASPC Olt (inclusiv sediul DGASPC Olt) 

7.1.1 Realizarea de lucrări de modernizare/ reabilitare la infrastructura de servicii 
sociale și asigurare de dotări/ adaptări (inclusiv în contextul lecțiilor învățate din 
Pandemia COVID 19).  

- a fost realizat DALI pentru CAbR Cezieni;   
- lucrările pentru CIA Fălcoiu sunt în curs. 

  Obiectiv operațional: 7.2 Asigurarea formării inițiale și continue pentru 
personalul DGASPC Olt    

7.2.1 Organizarea anuală a sesiunilor de formare inițială și continuă a personalului 
contractual din serviciile din cadrul DGASPC Olt (cu formatori interni sau externi, în limita 
fondurilor alocate) 
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În cursul anului 2022 au fost organizate sesiuni de formare pentru 377 de salariați, 
respectiv personal de specialitate, îngrijire, asistență, auxiliar și administrativ din serviciile 
destinate protecției copilului; pentru 494 salariați, respectiv personal de specialitate, 
îngrijire, asistență, auxiliar și administrativ din serviciile destinate protecției persoanei 
adulte cu dizabilități precum și pentru 46 salariați, respectiv personal de specialitate, 
îngrjire, asistență, auxiliar și administrativ din serviciile destinate persoanei vârstnice. 
Pentru organizarea sesiunilor de formare s-a apelat la echipa de formatori interni. 

De asemenea, 25 de persoane au beneficiat de formare din partea Fundației 
Române de Afaceri, iar 1 persoană a beneficiat de formare din partea Centrului de 
inițiere și pregătire profesională. 

 

7.2.2 Accesarea cursurilor de formare/ perfecționare pentru funcționarii publici din 
aparatul propriu al DGASPC Olt. 

   A fost realizată completarea și transmiterea on-line a formularului de colectare a 
datelor privind perfecționarea profesională a funcționarilor publici din cadrul DGASPC 
Olt, conform OPANFP nr. 233/2022 și OPANFP nr. 234/2022. Un număr de 10 persoane 
(funcționari publici) au beneficiat de formare din partea INA (7 persoane) și  S.C. Expert 
diplomatic management (3 persoane).   

Obiectiv operațional: 7.3 Asigurarea suportului logistic, administrativ, 
financiar și control la nivelul instituției 

7.3.3 Derularea activităților cotidiene în serviciile din aparatul propriu al DGASPC 
Olt pentru realizarea corespunzătoare a activităților specifice de asistență și protecție 
social 

În cursul anului 2022 au fost desfășurate activități în următoarele domenii de 
activitate: 

Gestionarea bazelor de date privind copiii, persoanele vârstnice, persoanele 
cu dizabilități și întocmirea raportărilor conform termenelor:  

În cursul anului 2022, la nivelul serviciului monitorizare au fost realizate 1.379 
operațiuni în baza de date ”Fișa Copilului”,  2.313 operațiuni în baza de date CMTIS, 162 
operațiuni în baza de date ”Fișa Adultului” (80 persoane cu dizabilități, 37 persoane 
vârstnice și 77 pentru persoane victime ale violenței domestice, respectiv 34 CPRUVF 
+43 LP).  

- Fișe lunare ANPDCA (copii): 12 
- Fișe trimestriale ANDPDCA (copii): 4 
- Situații lunare asigurați CASS: 12 
- Situații AJPIS: 4 
- Situații DJEP OLT: 4 
- Situații ANPDCA (adulți – I/N): 13  
Planuri și alte documente de planificare elaborate/revizuite:  
-  este întocmit planul de acțiune pentru anul 2022;    
- este întocmit planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate de Consiliul Județean Olt, aprobat prin HC Olt nr. 44/30.03.2022. 
- a fost finalizată elaborarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 

pe termen mediu și lung 2022-2031, aprobată prin HCJ Olt nr. 192/22.12.2022; 
- a fost finalizată elaborarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Olt pentru anul 2023, aprobat 
prin HCJ Olt nr. 191/22.12.2022. 

Raportări / informări realizate:  
- a fost realizată raportarea activității DGASPC Olt pentru trim. IV 2021 precum și 

pentru anul 2021. 
- a fost realizată raportarea activității DGASPC Olt pentru trim. I 2022. 
- a fost realizată raportarea activității DGASPC Olt pentru trim. II 2022. 
- fost realizată și transmisă către Instituția Prefectului – Județul Olt raportarea 

aferentă semestrului I al anului 2022 privind implementarea Planului de acțiuni pentru 
realizarea în Județul Olt a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.   
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-  a fost realizată raportarea activității DGASPC Olt pentru trim. III 2022. 
Monitorizarea liniilor de finanțare: 
- Au fost monitorizate liniile de finanțare fiind întocmite: 1 informare despre 

lansarea unui ghid în consultare publică pentru PNNR – Componenta 5 Valul Renovării 
Axa 2 - Schema de Granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice – 
Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice;  3 
informări privind publicarea de ghiduri specifice privind regulile și condițiile aplicabile 
pentru atragerea de fonduri nerambursabile (2 informări despre PNNR – Componenta 13 
Reforme Sociale și 1 informare despre PIN, sesiunea 8 – pentru persoane cu dizabilități); 
2 informări privind publicarea de ghiduri specifice privind regulile și condițiile aplicabile 
pentru atragerea de fonduri nerambursabile (1 informare despre relansarea de către 
ANPD a selecției publice de proiecte pentru dezvoltarea de servicii sociale în domeniul 
protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităț; 1 informare despre selecția 
publică de proiecte în domeniul dezvoltării de servicii sociale pentru persoanele vârstnice 
organizată de Ministerul Muncii); 1 informare privind prelungirea apelului de proiecte 
pentru accesare de fonduri europene aferente Planului Național de Redresare și 
Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1 – Crearea unei rețele de 
centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.  

De asemenea, a mai fost întocmită pentru Directorul General al DGASPC OLT 1 
informare despre lansarea apelulului de proiecte competitive ”Dezvoltarea infrastructurii 
sociale pentru persoanele cu dizabilități”, în cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din 
Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - 
Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 
dizabilități, ținta 396 - Noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități. 

- A fost elaborată documentația pentru elaborarea a 3 cereri de finanțare în cadrul 
apelului de proiecte lansat în cadrul PNNR – Componenta 13 Reforme Sociale – I.2 
Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 
dizabilități.                                             

- Au fost elaborate și depuse 3 proiecte în cadrul apelul de proiecte menționat 
anterior: Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 
Corabia; Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 
Corabia și Dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Slatina. 

Comunicare: 
În cadrul activității de relații publice au fost soluționate 52 cereri din partea mass-

mediei locale, din care: 29 cereri de informații, 2 cereri pentru informații și pentru 
realizare reportaj și 21 cereri pentru realizare reportaje (15 – protecție copil, 3 – protecție 
adult, 3 protecție copil și adult). 

De asemenea, au mai fost soluționate 87 cereri care au vizat: efectuare stagiu 
practică, voluntariat, vizite pentru acordarea de cadouri etc.. 

În cursul anului 2022, activitatea DGASPC Olt a fost mediatizată prin apariția în 
presa locală a 90 de articole/reportaje, pe următoarele teme: 

- 44 articole/reportaje– protecția copilului, 
- 23 articole/reportaje – protecția adultului;  
- 13 articole/reportaje – protecție copil și adult; 
- 10 articole/reportaje – alte domenii (administrație, achiziții etc.). 

Resurse umane:  
- au fost elaborate 4397 dispoziții (acordat și modificat gradații, propuneri pensie, 

încetat activitate, delegări, încetări și prelungiri delegări, exercitare și încetare exercitare 
atribuții, modificare raport de muncă și de serviciu, suspendare contract individual de 
muncă, reluare activitate, numiri în funcție, majorat salariu etc); 

- contracte de muncă încheiate: 124 contracte individuale de muncă și 341 acte 
adiționale; 

- alte operațiuni: întocmit acte necesare pentru 17 dosare de pensie; evidența la zi a 
concediilor de odihnă;      
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 - întocmire raportări: situație Cheltuieli de personal centre pentru 2021; SAN-ul – 
activitatea unităților sanitare, pentru 2021; LV-ul trimestrial – ancheta locurilor de muncă 
– ocupate și vacante; S1 – lunar – câștigurile salariale; Fişă monitorizare - situaţie 
personal copil/căsuțe; Structura de personal- componenţa copil; Raport statistic „I 3 ” – 
trimestrial; Raportări consilier etică aferentă anului 2021; Raportare disciplină aferentă 
anului 2021; Operare Revisal – la zi. 

Alte activități: eliberare adeverințe REVISAL, răspunsuri petiții, evidența la zi a 
funcțiilor publice și a funcționarilor publici prin operarea la zi pe portalul funcțiilor publice, 
evidența la zi a posturilor vacante. 

   

Asigurare suport juridic: 
În domeniul adopției: reprezentarea DGASPC în instanță (totalizând 384 

participări ședințe) pentru instituirea adopției a constat în: 94 acțiuni pentru deschidere a 
procedurii de adopție; 60 acțiuni pentru încredințare/revocare/revizuire a adopției; 4 
acțiuni nulitate adopție; 2 acțiuni încuviințare adopție în familie; 50 acțiuni încuviințări 
adopție. Alte activități au constat în transmiterea de adrese de înștiințare pentru 
părinți/primării/SPCLEP și în întocmirea a 7 atestate pentru familii apte să adopte. 

În domeniul măsurilor de protecție pentru copii: reprezentarea DGASPC Olt în 
instanță (totalizând 328 participări ședințe) în cauze privind copiii aflați în situații de risc a 
constat în: 4 acțiuni prestare ore sau plată contribuție; 2 acțiuni supraveghere 
specializată; 124 acțiuni pentru instituirea măsurii de plasament; 123 acțiuni pentru 
înlocuirea măsurii de plasament; 198 acțiuni pentru încetarea măsurii de plasament; 9 
acțiuni pentru reintegrare în familie; 13 acțiuni pentru menținere plasament și 1 acțiune 
tutelă. Au mai fost elaborate 323 dispoziții instituire plasament în regim de urgență, 77 
dispoziții de acordare/încetare servicii de consiliere copil/părinte în cadrul centrelor de 
consiliere, 9 dispoziții pentru instituire protecție în centrele maternale, 13 dispoziții 
revocare regim de urgență și 2 dispoziții încetare protecție în centre de zi. 

În domeniul protecției persoanelor adulte și altele: compartimentul juridic  a 
reprezentat DGASPC în instanță pentru: 12 acțiuni schimbare tutore, 7 acțiuni anulare 
act administrativ și 72 contestații acte emise de CEPAH. De asemenea, au fost mai fost 
realizate 74 dispoziții (dispoziții împuternicire șef Centru/AMP, 43 dispoziții desemnare 
manageri de caz, 100 dispoziții aprobare proceduri, alte dispoziții – 169. 

Audit:  
De la începutul anului au fost realizate 7 misuni de audit, respectiv la CS Amicii, 

CM Adelina Slatina, CIA Băbiciu și CSPA Corabia, serviciul evaluare compleză a 
persoanelor adulte, serviciul monitorizare și CSRC Sf. Mihail Caracal acestea fiind 
finalizate prin rapoarte de audit public intern cu recomandări pentru organizarea resursei 
umane precum și măsuri de ordin financiar contabil. 

Secretariat CPC/CEPAH: 
- Au fost organizate: 55 ședințe CPC, având pe ordinea de zi 1.431 dosare, din 

care aprobate – 1.415 și respinse – 16; 57 ședințe CEPAH, având pe ordinea de zi 9.539 
dosare de încadrare în grad de handicap și 101 dosare cu solicitare de instituționalizare; 
13 ședințe ale Colegiului Director.  

Management financiar: 
Din analiza contului de execuție rezultă că DGASPC Olt s-a încadrat în creditele 

aprobate și nu are depășiri la nici un articol sau alineat pentru plățile efectuate. Pentru 
anul 2022 bugetul de venituri si cheltuieli al DGASPC OLT a fost aprobat prin HCJ Olt nr. 
21/28.01.2022. 

- În data de 30.03.2022 prin HCJ Olt nr. 49 a fost aprobată suplimentarea 
bugetului DGASPC Olt cu sumele destinate drepturilor persoanelor cu handicap. 

- În data de 25.05.2022 prin HCJ Olt nr. 80 a fost aprobată suplimentarea 
bugetului DGASPC Olt la subcapitolele Asistență socială pentru familie și copii și 
Asistență socială în caz de boli și invalidități.   

- în data de 28.07.2022 prin HCJ Olt nr. 112 a fost aprobată suplimentarea 
bugetului DGASPC Olt cu sumele destinate drepturilor persoanelor cu handicap și cu 
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modificarea listei de dotări a DGASPC Olt (DALI obținere autorizații de securitate la 
incendiu); 

- în data de 29.09.2022 prin HCJ Olt nr. 140 a fost aprobată suplimentarea 
bugetului DGASPC Olt cu sumele destinate drepturilor salariale ale salariaților pentru 
luna septembrie, drepturilor persoanelor cu handicap și cu modificarea listei de dotări a 
DGASPC Olt.  

- în data de 26.10.2022 prin HCJ Olt nr. 156 a fost aprobată suplimentarea 
bugetului DGASPC Olt cu sumele destinate drepturilor salariale ale salariaților pentru 
luna octombrie (salarii nete); 

- în data de 24.11.2022 prin HCJ Olt nr. 170 a fost aprobată suplimentarea 
bugetului DGASPC Olt cu sumele destinate drepturilor salariale ale salariaților pentru 
luna noiembrie (salarii nete) și realocarea unor sume încasate în cursul anului ca ”Plăți 
efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”. 

- în data de 22.12.2022 prin HCJ Olt nr. 195 a fost aprobată suplimenatrae 
bugetului DGASPC Olt cu sumele destinate drepturilor salariale pentru lunile septembrie, 
octombrie și noiembrie 2022 (contribuții).  

Achiziții publice: 
Au fost realizate proceduri de achiziție pentru: 
- achiziția de produse: 636 proceduri  online și 22 acte adiționale în valoare totală 

de 7.986.410,57 lei fără TVA;  55 proceduri offline și 1 act adițional în valoare totală de 
2.980.183,64 lei fără TVA;  

- achiziția de lucrări: 5 proceduri online și 2 acte adiiționale în valoare totală de 
755.384,31 lei fără TVA; 4 proceduri offline în valoare totală de 30.476,88 lei fără TVA.  

- achiziția de servicii: 145 proceduri online în valoare totală de 1.279.271,79 lei 
fără TVA și 93 offline în valoare totală de 31.002,28 lei fără TVA; 

Patrimoniu și tehnic: 
- realizarea inspecției ISCIR lift; asigurarea funcționalității instalațiilor conform 

contractelor de servicii în derulare; eliberarea extraselor de carte funciară. 
-  ordin de începere a lucrărilor pentru grupuri sanitare la CSPA Slatina și CAbR 

Caracal; 
- derulare lucrări de investiții pentru realizare ”Centru de îngrijire și asistență 

Fălcoiu”; 
- verificare tehnică periodică și autorizarea fucnționării pentru cazane centrale 

termice. 
Securitate și sănătate în muncă: 
- au fost îndeplinite condițiile de funcționare în urma controlului DSV la obiectivul 

din str. Plevnei nr.6; 
- s-a certificate conformitatea pentru centrele CIA Șopârlița, CAbR Caracal, CAbR 

Drăgănești și CSPA Slatina. 
- s-a efectuat instructajul periodic pentru salariații serviciilor DGASPC OLT. 
- au fost obținute certifícatele din partea DSP pentru serviciile de tip rezidențial din 

subordinea DGASPC Olt  care se adresează persoanelor cu dizabilități/persoanelor 
vârstnice. 

Apărare împotriva incendiilor: 
- a fost întocmit  ”Planul de măsuri” și s-a asigurat transmiterea acestuia către 

toate serviciile rezidențiale coordonate de DGASPC Olt.  
- au fost efectuate intruirile periodice pentru protecția, pregătirea și educația 

preventivă în situații de urgență cu salariații din cadrul aparatului propriu al DGASPC Olt 
precum și cu cei din structura serviciilor coordonate; au fost întocmite grafice de 
verificare și întreținere pentru instalațiile care pot provoca incendii; s-a coordonat 
activitatea de apărare împotriva incendiilor.  

Protecția mediului 
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- au fost întocmite și transmise către SGA Olt fișele de măsurători hidrometrice; a 
avut loc ședința trimestrială a CSSM, s-a întocmit procesul verbal în urma discuțiilor și a 
fost transmis către ITM.    

Administrativ și aprovizionare 
- reparații curente; încheieri polițe RCA/CASCO/ITP; asigurare transport 

beneficiari la unitățile medicale din țară; 
- întocmire necesar alimente, medicamente și materiale sanitare; îngrijirea și 

amenajarea spațiilor; lucrări de reparații și zugrăvire la CSRC Mugurel Slatina, CSRC Sf. 
Andrei Slatina, Complex Servicii Amicii Slatina și  CAbR Slatina. 

Obiectiv specific OS 8 Promovarea parteneriatului și creșterea gradului de 
acoperire cu servicii sociale la nivel local 

Obiectiv operațional: 8.1 Lărgirea parteneriatului public-privat și a 
colaborării interinstituționale în vederea descentralizării serviciilor 

8.1.1 Încheierea de contracte de parteneriat şi colaborarea cu furnizorii privaţi de 
servicii sociale din judeţ şi/sau cu alte organizaţii neguvernamentale/ organizații ale 
societății civile 

         În cursul anului 2022, la nivelul DGASPC Olt  s-au derulat următoarele 
parteneriate: 

- Parteneriat cu Fundația William Tyrrell în vederea facilitării integrării sociale a 
beneficiarilor prin încurajarea activităților de voluntariat (reînnoit în 22.02.2022); 

-  Parteneriat cu Organizația Trebuie – filiala Olt în vederea promovării serviciilor 
acordate copiilor și tinerilor cu nevoi speciale; 

-  Parteneriat cu Fundația Hope and Homes for Children România (HHC 
România) în vederea îmbunătățirii calității serviciilor sociale pentru copii; 

-  Parteneriat cu Asociația Nevăzătorilor din România pentru acordarea 
drepturilor de transport interurban gratuit persoanelor nevăzătoare (reînnoit pentru o 
perioadă de 2 ani începând cu data de 17.11.2020). 

-  Parteneriat reînnoit (06.05.2021) cu Organizația Umanitară Concordia în 
vederea integrării socio-profesionale a tinerilor cu vârste între 18 si 26 de ani care provin 
din sistemul de protecție al DGASPC Olt. 

- Parteneriat cu Blue Heron Foundation pentru asigurarea de suport financiar 
pentru studenții care sunt bursieri Blue Heron. 

- Parteneriat cu Asociația LIBERATED pentru asigurarea de sesiuni de informare 
pentru reducerea și prevenirea traficului de minori. 

8.1.2 Încheierea de parteneriate cu instituții publice/ autorități care au 
responsabilități și/sau derulează activități ce privesc persoanele cu dizabilități, 
persoanele vârstnice, copii, tineri și familii vulnerabile 

- Parteneriat încheiat cu AJOFM Olt (12.04.2021) pentru facilitarea integrării pe 
piața muncii a copiilor și tinerilor din evidența DGASPC Olt care urmează să părăsească 
sistemul instituționalizat de protecție sau care au părăsit deja acest sistem. 

- Parteneriat încheiat cu AJOFM Olt (01.03.2022) pentru realizarea în comun de 
măsuri pentru creșterea gradului de ocupare și integrare profesională a persoanelor cu 
dizabilități. 

 În plus, la nivelul tuturor serviciilor sociale sunt încheiate protocoale de colaborare 
cu autoritățile și instituțiile locale precum primărie, poliție, unități școlare, parohie, spital și 
medic de familie. 

8.1.3 Continuarea sistemului de monitorizarea a furnizorilor de servicii sociale, a 
serviciilor administrate de aceștia și a beneficiarilor 

Conform Registrului electronic publicat de MMJS la data de 09.12.2022, la nivelul 
județului Olt sunt acreditați 29 de furnizori de servicii sociale (inclusiv DGASPC Olt), din 
care doar 13 furnizori au servicii sociale licențiate (în total 85 de servicii, 72 dintre ele 
aparținând DGASPC Olt). La furnizorii din județul Olt, se adaugă 1 furnizor acreditat în alt 
județ, dar care furnizează servicii sociale în județul Olt (serviciu social licențiat).   
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Conform raportării, situația furnizorilor, serviciilor și beneficiarilor în trim. IV 2022 
este următoarea: 

- UAT-uri acreditate: 19, din care 5 furnizează servicii (5 servicii licențiate): 3 
centre de zi - 61 copii,  1 serviciu de asistență și îngrijire la domiciliu – 14 beneficiari, iar 
pentru cantina socială nu s-au raportat beneficiari.  

- Centre medico-sociale: 2, din care numai unul a raportat 59 benefeciari. 
- ONG-uri acreditate: 4, care au 4 servicii licențiate (1 furnizor cu 1 centru de 

asistență și suport - 15 beneficiari, 1 furnizor cu 1 centru de zi pentru copii – 48 
beneficiari, 1 furnizor cu 1 centru de zi pentru copii cu dizabilități – 11 copii și 1 furnizor 
cu 1 centru de zi de recuperare pentru adulți cu dizabilități – 4 beneficiari.)     

- Agenți economici acreditați: 2, nu au putut fi contactați pentru a furniza 
informații.  

- Culte religioase acreditate: 1 din județul Olt cu 1 centru de zi pentru persoane 
în nevoie (licențiat) de care au beneficiat 23 de persoane. 

-   Structuri centrale: 1 (Agenția Națională Antidrog) care  are licențiat în Olt un 
centru de zi care a raportat 14 beneficiari. 

Obiectiv operațional: 8.2 Descentralizarea responsabilităților la nivel local și 
creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivel comunitar 

8.2.1 Organizarea de întâlniri/ acțiuni periodice de informare şi instruire cu 
reprezentanţii autorităţilor publice locale pe teme privind responsabilitățile ce le revin în 
ceea ce privește asistența persoanelor vulnerabile precum și pentru sprijinirea UAT în 
vederea „profesionalizării” compartimentelor de asistență socială, înființării serviciilor de 
asistență comunitară și obținerii certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale 
de către acestea 

Au fost raportate acțiuni de informare a reprezentanților  din partea a 12 primării 
pentru clarificarea unor aspecte cu privire la încetarea valabilității certificatelor de 
încadrare în grad de hándicap sau furnizarea de informații despre drepturile 
părintelui/tutorelui responsabil de creșterea și îngrijirea copilului cu hándicap grav. De 
asemenea, au fost transmise 4 informări către toate primăriile cu privire la lansarea unor 
apeluri de proiecte în cadrul cărora puteau să aplice pentru dezvoltarea de servicii 
sociale.  

Conform ultimei situații publicate de Ministerul Muncii la nivelul județelui Olt sunt 
acreditate ca furnizori de servicii sociale 20 UAT-uri. 

8.2.2 Continuarea acțiunilor de evaluare a nevoilor locale, transmiterea de 
recomandări privind serviciile necesare și încurajarea/ consilierea UAT pentru elaborarea 
Strategiilor și Planurilor anuale de acțiune, precum și pentru atragerea furnizorilor privați 
de servicii sociale furnizării de servicii sociale la nivel local. Colaborarea cu UAT și CJ în 
vederea încheierii de parteneriat/ contracte de cofinanțare pentru sprijinirea UAT în 
înființarea/ dezvoltarea de servicii la nivel local 

- 77 primării au completat și au transmis fișa de evaluare a nevoilor sociale.  
- au fost elaborate concluziile și recomandările ca urmare a finalizării procesului 

de prelucrare a datelor, acestea fiind transmise celor 77 de primării.  
- a fost elaborat Raportul cu privire la evaluarea nevoilor de servicii sociale de la 

nivel local, acesta fiind transmis factorilor decizionali de la nivelul DGASPC OLT.   
- Nu au fost încheiate parteneriate pentru dezvoltarea de servicii la nivel local.   
Conform ultimei situații publicate de Ministerul Muncii la nivelul județelui Olt sunt 

acreditate ca furnizori de servicii sociale 20 UAT-uri, din care 5 UAT-uri furnizează 
servicii  licențiate, respectiv 3 centre de zi;  1 serviciu de asistență și îngrijire la domiciliu 
și 1 cantină socială.  
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CONCLUZII 
În urma evaluării activității DGASPC Olt desfășurate în cursul anului 2022 s-a 

constatat că au fost realizate majoritatea acțiunilor prevăzute în cadrul planului de 
acțiune pe anul 2021. Pentru 2 acțiuni care au vizat dezvoltarea de servicii sociale, 
respectiv înființarea unei locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități (acțiunea 1.1.2) 
și înființarea unui serviciu destinat consilierii copiilor aflați în plasament la asistenții 
maternali profesioniști (acțiunea 5.1.3), nu au fost identificate surse de finanțare.       

Pentru anul 2023 este avută în vedere asigurarea continuității în aplicarea 
măsurilor, politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, 
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și 
a oricăror alte persoane aflate la nevoie concomitent cu identificarea de soluții pentru 
demararea investițiilor (lucrări și dotări) necesare pentru buna funcționare a serviciilor 
sociale.  

   
 

DIRECTOR GENERAL,       DIRECTOR GENERAL-ADJUNCT, 
RĂDIŢA PIROŞCA        CRISTIAN - NICOLAE LUNGU 
 

DIRECTOR GENERAL-ADJUNCT, 
ELENA VIȘAN 

 
DIRECTOR GENERAL-ADJUNCT, 
SORIN MIHAIL GHEORGHE                                                                               

  
 
           Întocmit,      
           Tănase Mariana 
 

                                                                                            Cătălin Gicaru Cincă 
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