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Raport activitate – DGASPC BRAILA

D.G.A.S.P.C. Braila – 2019– RAPORT ACTIVITATE

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila este institutie publica,
cu personalitate juridică, autorizată să ofere servicii sociale pe durată nedeterminată, în
baza Certificatului de Acreditare AF nr. 000316/10.04.2014 emis de Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, înfiinţată în subordinea Consiliului
Judeţean Braila 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.
Activitatile desfasurate in vederea indeplinirii atributiilor si functiilor ce-i revin Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila pot fi grupate in urmatoarele
domenii:
I.

Protectia si promovarea drepturilor copilului

II.

Protectia victimelor violentei domestice

III.

Protectia si promovarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati

IV.

Gestionarea resurselor umane

V.

Gestionarea resurselor financiare

VI.

Activitatea celorlalte compartimente functionale

I.

Protectia si promovarea drepturilor copilului

Structuri cu activitate in protectia si promovarea drepturilor copilului
 Complexul de servicii pentru evaluarea si recuperarea copilului cu dizabilitati cu
cele trei componente :
o Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitati – echipa mobila
o Centrul de consiliere si asistenta specializata pentru copii cu tulburari de
spectru autist si familiile acestora
o Centrul de recuperare
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 Compartimentul de Management de Caz pentru Copil

 Compartimentul de Asistenta si Sprijin pentru Readaptarea Copilului cu
Probleme Psihosociale
 Centrul de Asistenta Maternala Profesionista
 Complexul de servicii pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii
copilului in familie cu cele doua componente :
o Centrul pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului
in familie
o Centrul pentru copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate
 Compartimentul Adoptii si Postadoptii
 Complexul de Servicii pentru Copii si Tineri cu Dizabilitati ,,Pescarusul’’ cu cele
trei componente :
o Centrul de plasament ,,Mica Sirena ‘’
o Centrul de plasament ,,Delfinul’’
o Centrul de recuperare
 Complexul de Tip Familial pentru Copii cu Dizabilitati ,,Surasul Copilariei’’ care
are in componenta 10 apartamente de tip familial
 Centrul cu Module de Tip Familial ,,Floare de Colt’’ cu cele trei casute de tip
familial si un apartament de tip familial pentru copii , situate in judet :
o

Casuta de tip familial ,,Narcisa’’ – Insuratei

o Casuta de tip familial ,,Lacramioara’’ – Insuratei
o Casuta de tip familial ,,Panseluta’’ – Baraganu
o Apartamentul de tip familial ,,Felix’’ – Faurei
 Complexul de Tip Familial ,, Universul Copiilor’’ care are in componenta 1 casuta
de tip familial si 9 apartamente de tip familial.
 Complexul de servicii pentru protectia in regim de urgenta a copilului, a cuplului
mama – copil si a victimelor violentei in familie cu cele trei componente :
o Centrul de Consiliere si Interventie pentru Copilul Abuzat, Neglijat,
Exploatat, Repatriat - linie telefonica de urgenta
o Centrul de plasament in regim de urgenta pentru copilul abuzat, neglijat,
exploatat
o Centrul maternal ,,Alexandra ‘’
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Complexul de servicii pentru evaluarea si recuperarea copilului cu dizabilitati
functioneaza cu urmatoarele structuri: Serviciul de evaluare complexa a copilului cu
dizabilitati – Echipa mobila, Centrul de consiliere si asistenta specializata pentru
copii cu tulburari de spectru autist si familiile acestora si Centrul de recuperare.
Serviciul de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati - Echipa mobila are ca
misiune identificarea si evaluarea copiilor cu dizabilităţi care necesită încadrare într-o
categorie de persoane cu handicap ori pentru care se solicită acces la servicii de abilitare
şi reabilitare. Mentionam ca in cadrul Serviciului se realizeaza consilierea si informarea
parintilor si copiilor, dupa caz, cu privire la serviciile de recuperare pe care le pot
accesa: drepturile persoanelor cu handicap; masuri educative care pot conduce la
stimularea dezvoltarii copilului; necesitatea unei colaborari foarte stranse intre parinte
si scoala pentru facilitarea integrarii copilului in mediul scolar etc.
Echipa mobila pentru copilul cu dizabilitati reprezinta serviciul specializat asigurat de
profesionisti care se deplaseaza la domiciliul familiei pentru a acorda sprijin in procesul
de recuperare si reabilitare a copilului, prin realizarea de interventii specifice in
conformitate cu obiectivele cuprinse in planul de recuperare. Totodata, se asigura
transmiterea de informatii, cunostinte si tehnici de lucru parintilor sau reprezentantilor
legali ai copiilor. Activitatea echipei mobile pentru copiii cu dizabilitati a fost intrerupta in
cursul anului 2019.
Centrul de consiliere si asistenta specializata pentru copii cu tulburari de spectru
autist si familiile acestora are ca misiune acordarea de servicii specializate pentru a
permite copiilor cu tulburari de spectru autist (TSA) sa obtina si sa-si mentina maximum
de autonomie, sa-si dezvolte potentialul fizic, mintal, social, educational care sa conduca
la cresterea calitatii vietii.
Centrul de recuperare are ca misiune prevenirea abandonului si institutionalizarii
copiilor cu dizabilitati, prin asigurarea unor activitati de ingrijire, educatie, abilitare –
reabilitare, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viata
independenta si

unor activitati de sprijin, educare, consiliere pentru parinti sau

reprezentanti legali (inclusiv asistenti maternali profesionisti).
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Grupul tinta

 Beneficiari - Copiii cu dizabilitati care necesita incadrare intr-un grad de
handicap si familiile acestora
Nr.
Luna
crt.
1 IANUARIE

Numarul copiilor evaluati
in cadrul SEC
9

2

FEBRUARIE

9

3

MARTIE

16

4

APRILIE

9

5

MAI

14

6

IUNIE

60

7

IULIE

41

8

AUGUST

29

9

SEPTEMBRIE

68

10

OCTOMBRIE

78

11

NOIEMBRIE

66

12

DECEMBRIE

42

TOTAL

441

Numarul certificatelor de handicap eliberate de
Comisia pentru Protectia Copilului

- 409

Numarul hotararilor adoptate de
Comisia pentru Protectia Copilului

- 411

Date statistice la data de 31 decembrie 2019
A. Numarul copiilor incadrati intr-o categorie de persoane cu handicap
870
din care:


gradul grav

- 568



gradul accentuat - 105



gradul mediu

- 187



gradul usor

- 10

4
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B. Numarul copiilor pentru care s-a respins cererea de incadrare in grad de
handicap - 2
C. Structura pe grupe de varste a copiilor incadrati in grad de handicap
Nr.total

Numar copii – grupe de varsta (ani impliniti)

copii

1 - 3 ani

4 - 6 ani

7 – 11 ani

12-14 ani

15 – 17 ani

44

109

255

239

222

0 - 11 luni
870

1

D. Structura pe sexe a copiilor incadrati in grad de handicap
Numar copii - sexe
Nr. total copii

barbatesc

femeiesc

870

560

310

E. Structura in functie de mediul de provenienta
Numar copii – mediul de provenienta
Nr. total copii

urban

rural

870

494

376

Centrul de recuperare
Nr.total
copii

Numar copii – in functie de gradul de handicap
grav

accentuat mediu

fara certificat
handicap

51

25

4

Nr.total

7

15

Numar copii

copii

baieti

fete

51

34

17

5
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Nr.total

Numar copii – in functie de masura de protectie

copii

speciala
din familie

AMP

ATF

PLASAMENT
FAMILIAL

51
Nr.total
copii
51

35

13

2

1

Numar copii – in functie de nivelul de scolarizare
anteprescolari prescolari
10

scolari

nescolarizati

31

1

9

Nr.total

Numar copii – in functie de masura de mediul de

copii

provenienta

51

rural

urban

alte judete

10

41

-

Centrul de consiliere si asistenta specializata pentru copii cu tulburari de spectru
autist si familiile acestora
Nr.total

Numar copii – in functie de gradul de handicap

copii

grav

accentuat

Fara grad

32

31

-

1

Nr.total

Numar copii

copii

baieti

fete

32

23

9

Nr.total

Numar copii – in functie de nivelul de scolarizare

copii

anteprescolari

prescolari

scolari

nescolarizati

32

1

10

21

-

6
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Este necesara implicarea sustinuta a specialistilor Complexului de servicii pentru
evaluarea si recuperarea copilului cu dizabilitati pentru orientarea cat mai multor
copii cu dizabilitati catre serviciile oferite in Centrul de recuperare, prin
convingerea parintilor cu privire la beneficiile acestor servicii in vederea cresterii
calitatii vietii copiilor cu dizabilitati si a familiilor acestora.

Compartimentul de asistenta si sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme
psihosociale promoveaza, monitorizeaza si asigura respectarea drepturilor copilului cu
probleme de adaptare si relationare, comportament antisocial sau care a savarsit fapte
penale si nu raspunde penal, prin coordonarea eforturilor de implementare a actiunilor
si interventiilor in vederea readaptarii copilului cu probleme psihosociale. Grupul tinta
vizeaza urmatoarele categorii de beneficiari:
 beneficiarii directi ai compartimentului de asistenta si sprijin pentru
readaptarea copilului cu probleme psihosociale sunt copiii care prezinta
probleme de adaptare si relationare, comportament antisocial sau care au
savarsit fapte penale si nu raspund penal;
 beneficiarii indirecti ai compartimentului sunt familiile/reprezentantii
legali ai acestora, precum si micro/macrocomunitatea.
In anul 2019, in evidenta compartimentului s-a inregistrat un numar de 289 cazuri
active, dintre care 190 cazuri au fost sesizari ale Parchetelor, 42 de sesizari din
comunitate si 57 au fost asistari in cazul audierilor la Politie si Parchet.

Mediul provenienta
Urban

113
176

Rural

7
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In cursul anului 2019 au fost sesizate din partea parchetelor de pe langa instantele de
judecata 86 cazuri noi, fiind evidentiati 10 copii care au recidivat in savarsirea unor
fapte prevazute de legea penala. Totodata s-au efectuat 2 deplasari in Centrul de
Detentie Braila-Tichilesti, cu minori aflati in evidenta DGASPC Braila, care manifesta
comportament antisocial si

s-a desfasurat o activitate, denumita generic Scoala

Parintilor, care a avut ca scop diseminarea de informatii cu privire la modalitati corecte
si eficiente in educarea copiilor si gestionarea diferitelor situatii de criza.

Statistica - anul 2019
Fapta comisă

Număr de copii care au
săvârşit o faptă penală şi
nu răspund penal
din care cu
antecedente

Furt
Talharie
Lovire si alte violente
Vatamare corporala
Distrugere
Amenintare
Port fara drept arme periculoase
Insusirea bunului gasit
Act sexual minori
Operatiuni articole pirotehnice
Violare domiciliu
Detinere, transport , comercializare peste
Total

94
4
45
7
29
1
1
3
2
1
1
1
190

8

32
1
7
9
1
1
51
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Cei 86 de copii sesizati in cursul anul 2019 sunt evidentiati in urmatoarea statistica:

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

Barbatesc

Femeiesc

3-6 ani

7-9 ani

10-13 ani

14-17 ani

69

17

5

7

65

9

Fapta comisă

Număr de copii care au
săvârşit o faptă penală şi
nu răspund penal
din care cu
antecedente

Furt

49

4

Talharie

3

1

Vatamare corporala

2

Lovire si alte violente

17

1

Distrugere

12

1

Amenintare

1

Violare de domiciliu

1

1

Port sau folosire fara drept de obiecte
periculoase

1

1

86

9

Total

In contextul celor prezentate este imperios necesara infiintarea unui Centru de orientare,
supraveghere si sprijinire a reintegrarii sociale a copilului care a savarsit fapte penale si
nu raspunde penal. Infiintarea acestui tip de serviciu rezidential specializat este necesara
avand in vedere numarul tot mai mare de copii care savarsesc fapte penale dar nu
raspund penal, pentru care masura supravegherii specializate nu mai este suficienta.
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Centrul de Asistenta Maternala Profesionista asigura protectia copilului care necesita
stabilirea unei masuri de protectie speciala si presupune cresterea, ingrijirea si educarea
acestuia de catre o persoana atestata, in conditiile legii, denumita asistent maternal
profesionist, in vederea asigurarii unei dezvoltari armonioase. Aplicarea masurii de
protectie speciala astfel stabilita se realizeaza la domiciliul asistentului maternal
profesionist.
In

anul 2019, serviciul a avut un numar total de 176 beneficiari, iar la data de

31.12.2019 beneficiau de masura de plasamentului la asistent maternal profesionist 128
copii.
Nr total copii

0-1 an

1-3 ani

3-7 ani

7-12 ani

128

12

41

47

28

Nr total copii
incadrati intr-o
categorie
persoane cu

Grad
handicap grav

Grad

Grad

Grad

handicap

handicap

handicap

accentuat

mediu

usor

handicap
25

6

6

12

1

Dinamica beneficiarilor a fost urmatoarea :
48 iesiri din evidenta CAMP cu urmatoarea distributie:


19 copii incredintati in vederea adoptiei;



6 copii reintegrati in familia biologica;



12 copii beneficiaza de masura de protectie speciala
plasament la familii substitut;



10

copii

beneficiaza de masura de protectie speciala

plasament in cadrul serviciilor de tip rezidential din cadrul
DGASPC Braila;

10
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1 copil beneficiaza de masura de protectie speciala
plasament la un AMP din judetul Tulcea.

31 intrari in evidenta CAMP cu urmatoarea provenienta;


5

nou-nascuti

preluati din Spitalul de Obstetrica si

Ginecologie;


12 copii preluati din familiile biologice;



11 copii preluati din Centrul Maternal ,,Alexandra’’;



2 copii din servicii rezidentiale;



1 copil care anterior a beneficiat de incredintare in vederea
adoptiei.

In paralel, reteaua de asistenti maternali profesionisti s-a restrans de la 74 angajati la
data de 01.01.2019 la 70 amp angajati la data de 31.12.2019. In acest an au fost angajati
10 asistenti maternali profesionisti, insa au incetat activitatea 14.
Identificarea, recrutarea si angajarea asistentilor maternali profesionisti s-a realizat in
cadrul activitatilor de implementare a proiectului TEAM-UP:Progres în calitatea
îngrijirii alternative a copiilor”, al carui obiectiv general il reprezinta „Cresterea
calitatii sistemului de asistenta sociala si a numarului de asistenti maternali la nivelul
comunitatii, prin introducerea de instrumente si proceduri si prin îmbunatatirea nivelului
de competente al profesionistilor din sistem” cu finantare POCU 2014-2020.
Fiecare asistent maternal profesionist angajat a beneficiat de cate 9 ore de formare.
Activitatea de formator a fost realizata de catre psihologii din cadrul serviciului si
coordonatorul personalului de specialitate, iar locatia a fost sediul Centrului de
Asistenta Maternala Profesionista, strada Ana Aslan nr.20.

Complexul de servicii pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau reintegrarii
copilului in familie prin Centrul pentru pregatirea si sprijinirea integrarii sau
reintegrarii copilului in familie are drept misiune reintegrarea în familie sau, în
situaţia în care aceasta nu este posibilă, identificarea unor alternative de tip familial
pentru copiii care au stabilita o măsură de protecţie specială.
11
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Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de
protecţie specială s-a impus reorganizarea Complexului de servicii pentru pregatirea si
sprijinirea integrarii sau reintegrarii copilului in familie, prin infiintarea Centrului de
plasamente familiale, in luna septembrie 2019.
La finele anului 2019, în evidențe se aflau 406 cazuri active, dintre care:
 52 de cazuri în curs de instrumentare din perspectiva reintegrării în familie;
 16 cazuri aflate în monitorizare postreintegrare;
 312 copii care beneficiaza de măsură de protecție specială – plasament familial;
 26 cazuri aflate in diverse etape de instrumentare din perspectiva instituirii unei
masuri de protectie speciala.
Totodata mentionam ca in atentia Centrului pentru copii ai caror parinti sunt plecati
la munca in strainatate din cadrul Centrului pentru pregatirea si sprijinirea integrarii
sau reintegrarii copilului in familie, a carui misiune este acordarea de servicii de
consiliere si sprijin pentru copiii cu parintii plecati la munca si pentru membrii familiilor
care au grija de acestia, au fost 95 de copii aflati in astfel de situatie.
Compartimentul Adoptii si Postadoptii

are ca beneficiari directi copiii ale caror

planuri individualizate de protectie au ca finalitate adoptia interna, parintii firesti ai
acestor copii, precum si persoanele/familiile care doresc sa adopte sau care au adoptat.
Statistici pentru anul 2019
 31 de persoane/familii atestate
 24 copii pentru care Tribunalul Braila a admis cererea de incuviintarea
deschiderii procedurii adoptiei interne
 18 copii pentru care Tribunalul Braila a admis cererea de incredintare in
vederea adoptiei interne
 18 copii pentru care Tribunalul Braila a admis incuviintarea adoptiei
interne.
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Centrul de consiliere si interventie pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat,
repatriat – linie telefonica de urgenta realizeaza o interventie optima, in acord cu
problema sesizata, in cazurile de abuz, neglijare, exploatare a copilului, in conformitate
cu prevederile cadrului legislativ in domeniu.
Cazuri confirmate de abuz, neglijare, exploatare, repatriere prin sesizari adresate
la „Telefonul Copilului”, direct, in scris, la telefon obisnuit, sau prin autosesizari 262 copii, din care:
Abuz

Abuz

Abuz

fizic

emotional

sexual

8

95

33

Neglijare

Exploatare

Repatrieri

prin munca
117

6

3

Precizăm faptul că echipa de specialiști ai CCICANER-LTU a intervenit și pentru limitarea
factorilor de risc de la domiciliul unor copii aparținând familiilor vulnerabile (risc de
neglijare), cu scopul prevenirii separării copiilor de familie/mame, prin admiterea în
Centrul Maternal a 28 copii și prin admiterea în apartamentele destinate victimelor
violenței în familie a 2 copii.
Alte tipuri de caz instrumentate – 166 de copii : comportament inadecvat, situaţie
materială deficitară, accidente in familie, disensiuni intre parinti separati, risc
abandon școlar, solicitări ale instanțelor de judecată / cabinete de avocatură etc

Centrul de consiliere si sprijin pentru victimele infractiunilor, serviciu social nou
infiintat, in septembrie 2019, in baza OUG nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea
Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor
infracţiunilor, precum şi a altor acte normative, ca structura organizatorica in cadrul
Complexului de servicii pentru protectia in regim de urgenta a copilului, a cuplului
mama – copil si a victimelor.

13
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Serviciile de tip rezidential pentru protectia speciala a copilului cu si fara
dizabilitati asigura accesul acestora pe o perioada determinata la gazduire, asistenta
medicala si ingrijire, reabilitare, educatie si pregatire pentru o viata independenta, in
baza unui plan individualizat de protectie care poate avea ca finalitate: reintegrarea in
familie, adoptia interna sau insertia socio-profesionala.
In cadrul D.G.A.S.P.C. Braila serviciile de tip rezidential au fost oferite de urmatoarele
structuri:
 Complexul de Servicii pentru Copiii si Tinerii cu Dizabilitati ,,Pescarusul’’
 Complexul de Tip Familial pentru Copii cu Dizabilitati ,,Surasul Copilariei’’
 Centrul cu Module de Tip Familial ,,Floare de Colt’’
 Complexul de Tip Familial ,, Universul Copiilor’’
 Centrul de plasament in regim de urgenta
 Centrul maternal ,,Alexandra’’.
Principalele funcţii ale serviciilor sociale de tip rezidential :
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local;
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi
publicului larg despre domeniul său de activitate;
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de
persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale;
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului.
Beneficiari ai serviciului social sunt, conform art 60 din Legea nr.272/2004, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, copiii ai caror parinti sunt decedati,
necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat
pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste
morti sau disparuti, când nu a putut fi instituita tutela; copiii care, în vederea protejarii
intereselor lor, nu pot fi lasati în grija parintilor din motive neimputabile acestora; copiii
abuzati sau neglijati; copiii gasiti sau copiii abandonati de catre mama în unitati sanitare.
14
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Respectand legislatia in vigoare care reglementeaza standardele minime obligatorii
specifice fiecarui tip de serviciu,

in anul 2019, toate serviciile sociale destinate

protectiei copiilor din structura organizatorica a Directiei Generale de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului Braila si-au desfasurat activitatea in baza licentei de functionare
definitiva.
Evolutia copiilor protejati in sistemul rezidential, pe parcursul anului 2019:
Copii cu dizabilitati
Nr.crt.
Serviciul de tip rezidential
1 ianuarie
31 decembrie
Complexul de tip familial pentru Copii cu Dizabilitati ,,Surasul Copilariei’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ATF ,,Crin’’
5
7
ATF ,,Dalia’’
8
8
ATF ,,Anemona’’
7
8
ATF ,,Brandusa’’
8
8
ATF ,,Annilu’’
9
9
ATF ,,Lacramioara’’
8
8
ATF ,,Liliac’’
9
8
ATF ,,Ghiocel’’
7
8
ATF ,,Iris’’
8
7
ATF ,,Trandafir’’
8
8
Complexul de servicii pentru copii cu dizabilitati ,,Pescarusul’’
Casuta ,,Mica Sirena’’
13
13
Casuta ,,Delfinul’’
17
13
Centrul cu module de tip familial,,Floare de Colt’’
Casuta ,,Narcisa’’
9
9
Casuta ,,Lacramioara’’
9
10
Casuta ,,Panseluta’’
9
9
ATF ,,Felix’’
7
6
TOTAL
141
139
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Copii fara dizabilitati
Nr.crt.

Serviciul de tip rezidential
1 ianuarie
31 decembrie
Complex de tip familial ,,Universul Copiilor’’
1.
Casuta ,,Fulda’’
10
10
2.
ATF ,,Suzana’’
8
9
3.
ATF ,,Corina’’
8
7
4.
ATF ,,Danubius’’
8
8
5.
ATF ,,Luca’’
9
8
6.
ATF ,,Andreas’’
7
7
7.
ATF ,,Colibri’’
6
8
8.
ATF ,,Franciscane’’
7
9
9.
ATF ,,Phoenix’’
9
8
10.
ATF ,,Neptun’’
9
8
Complexul de servicii pentru protectia in regim de urgenta a copilului si a cuplului
mama – copil
11.
Centrul de plasament in regim de 20
13
urgenta
12.
Centrul maternal ,,Alexandra’’
4 copii, 3 minore 2 mame minore cu
gravide si 3 mame 2 copii
TOTAL
113
97
In perioada 17.07.2019-30.10.2019, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala
Braila a realizat un control amplu in cadrul serviciilor de tip rezidential, cu obiectiv
,,Verificarea respectarii dreptului copiilor si tinerilor pentru care s-a stabilit o masura de
protectie speciala la hrana, imbracaminte, incaltaminte, materiale cultural-sportive,
materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport precum si sume de bani
pentru nevoi personale, conform prevederilor art.129 din Legea nr.272/2004 privind
protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.’’
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II.

Protectia victimelor violentei domestice

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila în parteneriat cu
Inspectoratul Județean de Poliție Brăila a implementat proiectul, „Înființarea a 2 centre
de consiliere și găzduire pentru victimele violenței în familie din județul Brăila”, finanțat
de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul
programului RO20 “Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex”,
gestionat de Ministerul Justiției, în calitate de Operator de program, in perioada
15.04.2015-30.04.2016.
În cadrul acestuia au fost desfășurate activități specifice de prevenire, informare şi
consiliere a victimelor violenței în familie şi au fost înființate două centre pentru
victime ce oferă posibilitatea găzduirii acestora în locații special destinate – un
apartament cu patru camere și un apartament cu două camere, aflate în proprietatea
DGASPC Brăila.
Astfel a fost organizat, in structura DGASPC Braila, Centrul de consiliere si gazduire
pentru victimele violentei domestice in cadrul Complexului de servicii pentru protectia
in regim de urgenta a copilului, a cuplului mama – copil si a victimelor violentei
domestice.
Victimele violentei domestice au beneficiat de consiliere sociala, consiliere psihologica si
consiliere juridica (oferita de catre Compartimentul Juridic din cadrul DGASPC Braila).
Statistica anul 2019
Victime adulte Victime adulte Victime
gazduite
mentinute in minore
comunitate
gazduite
5

3

7

17

Victime
minore
mentinute
familie
1

Total intrari
in
8
adulti

8
minori
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Dinamica numarului de cazuri instrumentate in anul 2019
Cazurile care au necesitat gazduire in centrele specializate
Total

Integrare familiala

Cazuri active la
data de 31.12.2019

6

5

1

victime adulte

victime adulte

victima adulta

12

11

1

victime minori

victime minori

Victima minor

Cazurile care nu au presupus gazduire in centrele specializate
Total

Victime mentinute

Cazuri inchise

Cazuri active la
data
de
31.12.2019

9
9
victime adulte victime adulte

2

7

2
victime 2
minore
victime minore

0

in familie

victime adulte
2

In contextul in care Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
implementeaza Proiectul „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” , in
parteneriat cu Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, a fost
necesara infiintarea unei locuinte protejate pentru victimele violentei domestice. Prin
urmare, conform Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.202/26.09.2019 a fost
infiintata in structura organizatorica a Centrului de consiliere si gazduire pentru
victimele violentei domestice - Locuinta protejata pentru victimele violentei
domestice "VENUS" cu 4 posturi vacante de instructor de educatie.
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III. Protectia si promovarea drepturilor persoanelor
adulte cu handicap

Structuri cu activitati in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanei cu
handicap
 Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoanele Adulte cu Handicap Braila
 Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoanele Adulte cu Handicap Baraganu
 Centrul cu module de tip familial ,,Floare de Colt’’ cu cele doua locuinte protejate
pentru persoane adulte cu handicap :
o Locuinta protejata pentru tineri cu diabilitati,,Camelia’’ – Faurei
o Locuinta protejata pentru tineri cu diabilitati,,Magnolia’’ – Faurei
 Complexul de servicii pentru copii si tineri cu dizabilitati ,,Pescarusul’’ :
o Locuinta protejata pentru tineri cu diabilitati ,,Nufarul’’
 Centrul pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati
Racovita ;
 Serviciul de Stabilire, Evidenta si Plata Prestatii Sociale
 Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanei Adulte cu Handicap

Serviciile de tip rezidential pentru protectia persoanei adulte cu handicap asigura
accesul acestor persoane aflate în situaţie de dependenta socială, pe perioadă
nedeterminată, la servicii de găzduire, servicii medicale şi servicii sociale – de îngrijire,
de recuperare, de integrare/reintegrare socială. In cadrul D.G.A.S.P.C. Braila serviciile de
tip rezidential au fost oferite de urmatoarele structuri:
 Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoanele Adulte cu Handicap Braila
 Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoanele Adulte cu Handicap Baraganu
 Locuinta protejata pentru tineri cu diabilitati ,,Camelia’’ – Faurei
 Locuinta protejata pentru tineri cu dizabilitati ,,Magnolia’’ – Faurei
 Locuinta protejata pentru tineri cu dizabilitati ,,Nufarul’’
19

2019

Raport activitate – DGASPC BRAILA

In aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.69/17.07.2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap DGASPC Braila a infiintat, pe raza localitatii Racovita, Centrul pentru viata
independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati conform Hotărârii Consiliului Judeţean
Braila nr. 103/28.06.2019.

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

Serviciul de tip rezidential

1
ianuarie 31
decembrie
2019
2019
Centrul de Ingrijire si Asistenta
66
69
pentru Persoanele Adulte cu
Handicap Braila
Centrul de Ingrijire si Asistenta
75
52
pentru Persoanele Adulte cu
Handicap Baraganu
Locuinta protejata pentru tineri cu
9
10
diabilitati ,,Camelia’’
Locuinta protejata pentru tineri cu
9
10
diabilitati,,Magnolia ‘’
Locuinta protejata pentru tineri cu
13
13
diabilitati,,Nufarul’’
Centrul pentru viata independenta
20
pentru
persoane
adulte
cu
dizabilitati Racovita
172
174

Serviciile de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap au scopul de a asigura
accesul persoanelor adulte cu handicap, aflate in situatie de dependenta sociala, la
servicii de gazduire, servicii medicale si servicii sociale - de ingrijire, de recuperare, de
integrare/reintegrare sociala, pe perioada nedeterminata. Acestea sunt integrate in
comunitate si ofera conditii de ingrijire si asistenta intr-un mediu cat mai apropiat de cel
familial, atat prin dotarea corespunzatoare, cat si prin abordarea individualizata si activa
a fiecarui beneficiar.
Respectand legislatia in vigoare care reglementeaza standardele minime obligatorii
specifice fiecarui tip de serviciu,

serviciile sociale destinate protectiei persoanelor

adulte cu dizabilitati din structura organizatorica a Directiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Braila si-au desfasurat activitatea in baza licentei de
functionare definitiva. Mentionam ca pentru serviciul social nou infiintat , CVI Racovita,
a fost depusa cererea de licentiere in luna noiembrie 2019.
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Serviciul de Stabilire, Evidenta si Plata Prestatii Sociale asigura aplicarea
prevederilor Legii nr.448/2006, republicata, privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, referitoare la prestatiile sociale. In anul 2019,
13.715 de persoane care au beneficiat de drepturile prevazute de Legea nr.448/2006
republicata, din care 12.922 adulti si 793 copii .
Pentru acordarea prestatiilor sociale, sumele aferente acestui drept precum şi
cheltuielile de administrare sunt asigurate de catre Agentia Judeteana de Plati si
Inspectie Sociala Braila.
Pentru asigurarea facilitatilor privind transportul interurban si asigurarea creditelor cu
dobanda subventionata de stat, sumele aferente sunt asigurate din bugetul de stat prin
bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilitati. Conform executiei
bugetare pentru anul 2019 s-a cheltuit suma de 802.370,55 lei pentru asigurarea
dreptului la facilitatile mai sus mentionate.
In cursul anului 2019 s-au inregistrat 554 cereri pentru scutirea la plata tarifului de
utilizare a retelelor de drumuri nationale, prevazut in Ordonanta Guvernului nr.15/2002
privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania,
fiind eliberate 544 de roviniete astfel : 392 roviniete pentru persoanele cu handicap
detinatoare de autoturisme proprietate personala, 33 roviniete pentru asistentii
personali ai persoanelor cu handicap si 129 roviniete pentru insotitorii persoanelor
incadrate in gradul grav de handicap.
In ceea ce priveste acordarea de credite cu dobanda suportata de la bugetul de stat prin
bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilitati s-au eliberat 10
adeverinte pentru persoane care au solicitat acest drept, fiind aprobat doar un credit cu
dobanda suportata de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilitati
pentru achizitionarea unui autoturism. In anul 2019 s-a platit suma de 24.075,55 lei
reprezentand dobanda suportata de la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale
pentru Persoanele cu Dizabilitati pentru un numar mediu lunar de 10 beneficiari.
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Pentru indeplinirea obiectivului general al proiectului ,,Asigurarea mobilitatii pentru
persoane cu dizabilitati in Romania si Europa’’ derulat de Autoritatea Nationala pentru
Persoanele cu Dizabilitati, s-a procedat la informarea beneficiarilor cu privire la
facilitatile proiectului, intocmirea si transmiterea catre ANPD a documentatiilor
necesare pentru intocmirea Cardurilor Europene pentru Dizabilitate precum si
distribuirea acestora solicitantilor impreuna cu Ghidul de utilizare.
Serviciul de evaluare complexa a persoanei adulte cu handicap

asigura

identificarea persoanelor adulte cu dizabilitati, verificarea indeplinirii conditiilor privind
incadrarea acestora intr-o categorie de persoane cu handicap si orientarea lor
profesionala si formularea unor propuneri, in acest sens, Comisiei de Evaluare a
Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Braila.
La sfârșitul anului 2019, în evidentele DGASPC Braila, figurează un numar de 14071
persoane adulte cu domiciliul stabil pe raza judeţului Brăila încadrate într-o categorie de
persoane cu handicap.
În perioada 01.01.2019-31.12.2019 au fost evaluate şi s-au formulat propuneri de
încadrare/neîncadrare în grad și tip de handicap pentru un număr de 6741 de persoane
adulte, după cum urmează:

evaluări cazuri noi, din care:
1794
evaluări ca urmare a
trecerii de la copil la
adult
70

reevaluări la termen,
din care:
reevaluări ca urmare a
4947
agravării bolii, contestatii,
reclamatii
566
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aproximativ 30 de persoane au solicitat programare în
vederea evaluării/reevaluării complexe
(persoane deplasabile sau reprezentanți ai persoanelor
nedeplasabile)
60
persoane/zilnic

aproximativ 30 de persoane care au fost evaluate:
- în vederea reactualizării certificatului de încadrare în
grad de handicap
- în vederea încadrării în grad de handicap pentru prima
dată

Din totalul 6741 de persoane evaluate au fost eliberate 6534 certificate de incadrare
intr-o categorie de persoana cu handicap, pentru celelalte 207 persoane nefiind
indeplinite criteriile .
În anul 2019, au fost inregistrate 5 cereri privind admiterea în centre publice de îngrijire
şi asistenţă socială pentru persoanele adulte cu handicap aflate in subordinea DGASPC
Brăila acestea nefiind solutionate favorabil.
În ceea ce priveşte solicitările de orientare profesională, în cursul anului 2019, patru
persoane au solicitat evaluare în vederea obţinerii unui certificat de orientare
profesională.
Serviciul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap a efectuat, în anul 2019,
un număr de 535 de evaluări la domiciliul persoanelor care din cauza bolii s-au aflat în
imposibilitate de deplasare. Din numărul total de 535 de evaluări la domiciliu, 152
evaluări s-au efectuat in mediu rural, iar restul de 383 in mediu urban.
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IV.

Gestionarea resurselor umane

La data de 31.12.2019, D.G.A.S.P.C Braila avea un efectiv de 525 salariati. In cursul
anului 2019, la nivelul D.G.A.S.P.C Braila au avut loc 57

angajari (perioada

nedeterminata), in aceeasi perioada inregistrandu-se 43 de incetari ale contractelor
individuale de munca / raporturi de serviciu.
Functie publica / contractuala

Efectiv

Vacante

Total

Functii publice

37

24

61

Functii contractuale

488

224

712

la 31 decembrie 2019

Au fost organizate intalniri pentru negocierea contractului colectiv de munca la nivelul
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila , acesta fiind incheiat
in luna decembrie 2019.
In cursul anului 2019 au avut loc 11 promovari in grad profesional superior pentru
personalul contractual din cadrul D.G.A.S.P.C Braila.
Preocuparea permanenta a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Braila pentru pregatirea/perfectionarea profesionala a personalui este evidentiata si de
participarea a 109 de angajati la cursuri de formare profesionala, dupa cum urmeaza:
 Cursul de formare continua pentru personalul din serviciile sociale pentru adultii
cu dizabilitati – 22
 Cursul de formare continua pentru personalul din serviciile sociale pentru copii 83 .
 Cursuri de formare continua pentru personalul din aparatul propriu – 4.
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In anul 2019 s-a efectuat expertizarea locurilor de munca din cadrul DGASPC Braila fiind
emise buletine de expertiza de catre Directia de Sanatate Publica Braila in vederea
aprobarii Regulamentului de acordare a sporurilor pentru salariatii din cadrul Familiei
ocupationale ,,Sanatate si asistenta sociala’’ si ,,Administratie’’ din cadrul Centrului
pentru viata independenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Racovita.

In anul 2019, in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Braila au fost inregistrate 19 sesizari pe rolul Comisiei de disciplina a muncii pentru
personalul contractual. In urma efectuarii cercetarii disciplinare prealabile, conform
prevederilor legale, au fost intocmite 9 rapoarte cu propunerile de sanctionare
disciplinara, in urma carora Directorul General al D.G.A.S.P.C. Braila a emis 9 decizii /
dispozitii, dupa cum urmeaza:
 7 dispozitii privind sanctionarea ,,Avertisment scris”;
 2 dispozitii privind sanctionarea ,,Desfacerea disciplinara a contractului
individual de munca”.
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V.

Gestionarea resurselor financiare

Pentru indeplinirea obiectivelor in domeniul protectiei copilului si a persoanei adulte cu
handicap, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a avut o
executie bugetara in anul 2019 , dupa cum urmeaza :

Capitole bugetare

BUGET

EXECUTIE

APROBAT
COPIL

SALARII

21828

19.638

BUNURI SI SERVICII

3876

3.088

ASISTENTA SOCIALA

287

259

PERSOANE HANDICAP NEINCADRATE

140

119

26.131

23.104

10033

7.903

2453

2.191

40

35

TOTAL ADULT

12.526

10.129

TOTAL DGASPC

38.657

33.233

TOTAL COPIL
ADULT SALARII
BUNURI SI SERVICII
PERSOANE HANDICAP NEINCADRATE
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VI.

Activitatea celorlalte compartimente functionale

Compartimentul juridic, prin personalul de specialitate, a reprezentat Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila in fata instantelor
judecatoresti la toate nivelurile (judecatorie, tribunal, curte de apel) pe fond si in caile
de atac (apel, recurs). In acest sens au fost inaintate spre competenta solutionare
instantelor judecatoresti 254 dosare. Au fost incheiate 1 contract de voluntariat si un
numar de 6 contracte de practica. In anul 2019 au existat situatii in care voluntarii si-au
prelungit prin act aditional activitatea de voluntariat inceputa in anul 2018.

Compartimentul achizitii publice si contractare servicii sociale, pe parcursul anului
2019, au fost organizate prin utilizarea sistemului electronic de achizitii publice,
urmatoarele proceduri:
 9 proceduri de achizitie furnizare produse (alimente diverse incadrate pe
coduri CPV in functie de necesitate, scutece si tampoane de unica folosinta,
consumabile(cartuse) IT) prin utilizarea exclusiva a Sistemului Electronic al
Achizitiilor Publice, procedura aplicata fiind “ Procedura simplificata, intr-o
singura etapa”, cu incheiere de acord cadru, conform Legii 98/2016
 2 proceduri de achizitie servicii (servicii de colectare, transport si eliminare
deseuri spitalicesti, servicii de catering) prin utilizarea exclusiva a Sistemului
Electronic al Achizitiilor Publice, procedura aplicata fiind “ Procedura
simplificata, intr-o singura etapa”, cu incheiere de acord cadru, conform legii
98/2016
Pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii procedurilor de licitatie au fost incheiate
un numar de 9 acorduri cadru furnizare produse, in baza carora au fost incheiate un
numar de 41 contracte subsecvente cu respectarea conditiilor tehnice si financiare
27
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stabilite in acord, in valoare de 446.766,90 lei fara TVA si 2 acorduri cadru prestare
servicii, in baza carora au fost incheiate un numar de 17 contracte subsecvente cu
respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acord, in valoare de 360.736,37
lei fara TVA.
Pe parcursul anului 2019 au mai fost incheiate un numar de 93 contracte subsecvente
aferente acordurilor cadru incheiate in anul 2017/2018 cu finalitatea acestora in anul
2019/2020, in valoare totala de 1.151.079,90 lei fara TVA si anume, achizitie de
alimente, servicii de colectare , transport si eliminare deseuri spitalicesti, servicii de
catering, servicii de paza.
De asemenea, au fost achizitionate produse, servicii si lucrari prin “Cumparare directa”
din catalogul electronic prin intermediul sistemului electronic SEAP, cu respectarea
prevederilor Legii 98/2016 privind achizitiile publice, in valoare totala de 2.214.885,31
lei fara tva.
Potrivit art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si Anexei nr. 1 la
raportul de activitate, valoarea totala a achizitiilor /necesitate/ cod CPV /an 2019, nu au
depasit pragul de 135.060 lei fara tva/produse si servicii si 450200 lei/lucrari.
Valoarea totala a contractelor de lucrari incheiate in anul 2019 prin achizitie directa –
SEAP a fost de 302.240,12 lei fara TVA.

Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Protectia Copilului a organizat in
conditii optime 18 de sedinte ale Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului Braila. In
cadrul acestor sedinte, au fost analizate 994 cazuri, dupa cum urmeaza : 583 cazuri
privind revizuiri, instituiri, mentineri sau revocari de masuri de protectie speciala,
precum si 411 cazuri privind incadrarea copiilor intr-o categorie de persoane cu
handicap.
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Compartimentul Secretariatul Comisiei de Evaluare pentru Persoanele Adulte cu
Handicap a organizat in conditii optime 76 de sedinte ordinare ale Comisiei de
Evaluare pentru Persoanele Adulte cu Handicap Braila. In cursul anului 2019
mentionam urmatoarele:
 6534 de certificate de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap emise;
 207 de cereri respinse pentru incadrare intr-o categorie de persoane cu
handicap;
 5 hotarari de respingere a cererilor privind admiterea in centre rezidentiale.
Compartimentul prevenire, protectia muncii, sanatate si securitate in munca
sustine activitatile de prevenire si protectie, identificand si evaluand riscurile, elaborand
planurile de protectie si prevenire, etc.

Pe parcursul anului 2019,

institutia s-a

inregistrat cu doua accidente de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca Braila.
Accidentele s-au produs din vina salariatilor prin nerespectarea prevederilor Legii
319/2006 si nu au avut urmari grave.
A fost asigurata respectarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in
munca la nivelul tuturor structurilor organizatorice din cadrul DGASPC Braila.
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Proiecte in derulare in cursul anului 2019 la DGASPC Braila

DGASPC Braila implementeaza proiectul ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor” in calitate de partener al Autoritatii Nationale pentru Protectia
Drepturilor Copilului si Adoptie, cu finantare fonduri nerambursabile prin Programul
Operational Capital Uman. Obiectivul general al proiectului este: Cresterea calitatii
sistemului de asistenta sociala si a numarului de asistenti maternali la nivelul comunitatii,
prin introducerea de instrumente si proceduri si prin îmbunatatirea nivelului de
competente al profesionistilor din sistem.
Pana la sfarsitul anului 2019 , DGASPC Braila si-a indeplinit indicatorii stabiliti in cadrul
cererii de finantare, angajand zece asistenti maternali profesionisti. Proiectul se
deruleaza in conformitate cu graficul de activitati. Valoarea cererilor de rambursare
depuse si platite, in anul 2019, a fost de 852.184,9 lei.

DGASPC Braila , in calitate de partener al Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse
intre Femei si Barbati, implementeaza Proiectul privind combaterea violentei
impotriva femeilor si a violentei domestice – VENUS, cu finantare prin Programul
Operational Capital Uman (POCU) care are ca obiective principale :


,,redefinirea unui nou tip de servicii sociale in domeniul prevenirii si combaterii
violentei domestice prin care victimele vor putea beneficia de suport institutional in
vederea relocarii in cadrul retelei nationale’’;



,,posibilitatea mobilitatii victimelor violentei in familie in cadrul retelei nationale in
vederea atingerii obiectivelor specifice care vizeaza managementul integrat al
cazurilor de violenta domestica’’ .
30

2019

Raport activitate – DGASPC BRAILA

S-au realizat

demersuri în scopul identificării locației și spațiului aferent pentru crearea

locuinței protejate la nivelul județului Braila . Prin Hotararea Consiliului Judetean Braila

nr.202/26.09.2019 a fost infiintata in structura organizatorica a DGASPC Braila Locuinta protejata pentru victimele violentei domestice "VENUS".
La sfarsitul anului 2019, DGASPC Braila se afla in stadiul de finalizare a procedurii de achizitie de
lucrari de renovare spatiu locuinta protejata /echipamente IT (faza de publicare a anunturilor in
SICAP). Au fost depuse doua cereri de rambursare pentru perioada mai – august 2019, pana in
prezent nu s-a finalizat validarea acestora.

DGASPC Braila implementeaza proiectul ,,Niciodata singuri!’’ in cadrul Programului de
Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză
şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în
instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din
comunitate, prin care se vor infiinta doua locuinte protejate ( fiecare cu o capacitate de
10 locuri) si un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati (prin acest proiect se
va restructura Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap
Braila).
DGASPC Braila a depus in luna decembrie 2019 prima cerere de plata catre Autoritatea
Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, in valoare de
29388,24 lei care are la baza Contractul de achiziţie publică de servicii de proiectare
nr.26338/21.06.2019.
Cererea de plata este in analiza fiind solicitate documente suplimentare. In acest sens
este necesar avizul Comisiei tehnico-economice din cadrul Consiliului Judeţean Brăila
pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii din cadrul
proiectului precum si un raport de audit financiar intern/extern privind cererea de plata
depusa.
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Parteneriat public/privat in domeniul asistentei sociale

Institutia publica/privata

Obiectul parteneriatului

Fundatia Lumina

Gazduire tineri care parasesc sistemul
protectie speciala

AJPIS Braila

Furnizare documente si informatii pentru
plata prestatii sociale

Biblioteca Judeteana Panait Istrati

Implementare proiect biblio-comunitate
Atelier ,,mici intamplari intre cuvinte’’

Centrul scolar educatie incluziva

Activitati socializare – 8 martie (CIA
Braila)

Liceul de Arte Hariclea Darclee-

Proiect judetean voluntariat ,,Impreuna
daruim zambete’’

elev Balea Adrian
Centrul scolar educatie incluziva

Activitati socializare – sarbatori pascale
(CIA Braila)

Fundatia ,,Surorile Franciscane ale
preasfantului Sacrament’’

Acordarea serviciilor sociale copiilor

Asociatia ,,Diaconia’’

Acordare servicii sociale copiilor

Centrul de prevenire, evaluare si consiliere
antidrog

Implementare proiect national ,,Pinocchio’’
mai-august 2019 -38 copii

Patriarhia Sf Ierarh Nicolae

Vizita misionara ATF Phoenix
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Asociatia Club sportiv Dacia Unirea

Activitati socializare copii beneficiari
masura protctie speciala

Inspectoratul Politie Judetean Braila

Derulare activitati Program judetean de
prevenire a delincventei juvenile si a
victimizarii minorilor-105 copii

Biblioteca Judeteana Panait Istrati

Derulare activitati Proiect Imprenuna
suntem BRAVO (CIA Braila)

Colegiul Tehnic CD Nenitescu

Derulare activitati Proiectul educational de
voluntariat ,,Daruieste un zambet’’ –
CPRUC

Autoritatea Nationala pentru Persoanele
cu Dizabilitati

Emitere si distribuire vouchere pentru
achizitie tehnologii si dispozitive asistive

Biblioteca Judeteana Panait Istrati

Derulare activitati Proiect Povesti de
biblioteca – 20 copii din ATF

Asociatia Nationala Mutuala Louis Pasteur
– filiala Braila

Activitati voluntariat servicii rezidentiale

Asociatia Lindenfeld

Program educational Ajungem Mari –
Serviciile de tip rezidential si Centrul de
asistenta maternala profesionista

Asociatia Nationala a Surzilor – filiala
Braila

Asigurare interpret autorizat a limbajului
mimico-gestual
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Misiuni de control pe parcursul anului 2019 la DGASPC Braila

 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Dunarea’’ al judetului Braila – luna
martie - control privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila;
 Inspectoratul Teritorial de Munca Braila – luna martie – respectarea
prevederilor legislatiei in vigoare privind timpul de munca si timpul de odihna ;
 Consiliul Judetean Braila – Compartiment Audit Public Intern –luna iulie- –audit
public (activitate de asistenta sociala persoane adulte cu handicap, sistemul de
control managerial si procesul bugetar);
 Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Braila –perioada iulieoctombrie – verificarea respectarii dreptului copiilor si tinerilor la hrana,
imbracaminte , incaltaminte precum si sume de bani pentru nevoi personale;
 Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei – vizita Centrul de
Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Baraganul –
octombrie;
 Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei – vizita Centrul de
Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Braila – octombrie
 Consiliul de Monitorizare a Implementarii Conventiei – vizita Locuinta protejata
pentru persoane dizabilitati ,,Nufarul’’ – noiembrie
 Avocatul Poporului – vizita Centrul de plasament in regim de urgenta pentru
copilul abuzat, neglijat, exploatat- noiembrie
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Strategia judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale
pentru perioada 2019-2023

Avand in vedere prevederile art. 3 alin 3 lit. a din Anexa nr 1 a Hotararii Guvernului
Romaniei nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si
functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de
personal, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila a elaborat
Strategia judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 20192023. Aceasta a fost propusa spre aprobare Consiliului Judetean Braila care a adoptat in
acest sens Hotararea nr. 233/28.11.2019.
In acest sens au fost organizate sesiuni de consultari/dezbateri atat cu reprezentantii
administratiei publice din judetul Braila, cat si cu furnizorii publici si privati de servicii
sociale. In sprijinul prezentei strategii, au fost centralizate date statistice din evidentele
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila si de la Directia
Regionala de Statistica Braila. Totodata au fost utilizate si informatiile existente pe siteul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale referitoare la furnizorii de servicii sociale de pe
raza judetului Braila.
Pornind de la nevoile identificate, au fost stabilite obiectivele generale si obiectivele
specifice, raportate la urmatoarele domenii de interes:
 promovarea si protectia drepturilor copilului
 protectia persoanelor adulte cu dizabilitati
 protectia si asistenta victimelor
 protectia persoanelor varstnice
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Obiectivele generale ale strategiei sunt:
promovarea si protectia drepturilor copilului
1. Promovarea si respectarea drepturilor copilului prevazute de legislatia nationala
si internationala.
2. Respectarea dreptului copilului la protectie, prin interventie multidisciplinara si
interinstitutionala, impotriva abuzului, neglijarii, exploatarii si a oricaror forme
de violenta.
3. Responsabilizarea familiei pentru cresterea, ingrijirea si educarea propriilor
copii.
4. Accesul la educatie si prevenirea abandonului scolar.
5. Promovarea dreptului copilului de a avea o familie.
6. Asigurarea unor servicii sociale de calitate, cu respectarea standardelor in
domeniu.
protectia persoanelor adulte cu dizabilitati
1. Promovarea și asigurarea

accesibilității în toate domeniile vieții pentru

asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului.
2. Cresterea sanselor de integrare sociala si acces pe piata muncii a persoanelor cu
dizabilitati.
3. Eliminarea discriminării și asigurarea egalității de sanse pentru persoanele cu
dizabilități.
4. Promovarea și protecția dreptului persoanelor cu dizabilități la un standard
adecvat de viață pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții.
5. Asigurarea unor servicii sociale de calitate cu respectarea standardelor in
domeniu.
protectia si asistenta victimelor
1. Promovarea unor programe de prevenire a victimizarii .
2. Dezvoltarea serviciilor specializate destinate victimelor .
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3. Asigurarea masurilor necesare pentru acordarea serviciilor destinate victimelor
violentei domestice.
protectia persoanelor varstnice
1. Promovarea dezvoltarii unui sistem echitabil si sustenabil de servicii sociale
adresate persoanelor varstnice dependente, cu accent pe asigirarea serviciilor de
ingrijire de lunga durata acordate la domiciliu si in sistem rezidential, precum si
preventiei oricaror forme de abuz.
2. Promovarea implicarii active a persoanelor varstnice in viata comunitatii .

Indeplinirea obiectivelor strategiei este prevazuta pentru perioada 2019-2023, iar
bugetul necesar implementarii va fi asigurat din mai multe surse: bugetul de stat,
bugetul Consiliului Judetean Braila, bugetele furnizorilor de servicii sociale, publici si
privati, finantari din fonduri interne/externe, prin depuneri de proiecte de finantare,
contributii ale beneficiarilor, donatii, sponsorizari.
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CONCLUZII
Activitatea desfasurata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Braila, in anul 2019, este in concordanta cu legislatia in vigoare din domeniu, in care
sunt stabilite liniile directoare si cadrul institutional coerent, cu scopul dezvoltarii
serviciilor sociale specializate in acord cu nevoile sociale identificate la nivelul judetului
Braila.
Indicatorii privind beneficiarii de servicii sociale, indicatorii privind infrastructura
serviciilor sociale şi indicatorii privind resursele şi managementul financiar urmăriți de
către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Braila în anul 2019, au
fost realizați.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila asigura
implementarea drepturilor copilului, familiei si ale persoanei adulte cu handicap/in
dificultate, in toate domeniile de interes pentru acestia: social, familial, educational, de
sanatate etc. De asemenea, se axeaza pe cresterea calitatii vietii beneficiarilor sistemului
de protectie sociala, urmarindu-se ca toate serviciile furnizate sa respecte standardele
minime obligatorii prevazute prin reglementari legale.
In toate interventiile sociale avem in vedere beneficiarul de servicii sociale care are
nevoie de suport, servicii specializare , de cunostinte si competente profesionale care sa
valorizeze si sa potenteze resursele proprii.
Respectand legislatia in vigoare care reglementeaza standardele minime obligatorii
specifice fiecarui tip de serviciu, in anul 2019, toate serviciile sociale destinate protectiei
copiilor, victimelor violentei domestice si persoanelor adulte cu handicap din structura
organizatorica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, cu
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exceptia celor nou infiintate, si-au desfasurat activitatea in baza licentei de functionare
definitiva/provizorie.
Pentru perioada următoare, instituția își propune asigurarea unei comunicări mai
eficiente cu toți actorii implicații în sfera serviciilor sociale pentru realizarea
obiectivelor strategice care au fost prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor
sociale din judetul Braila perioada 2019 -2023.
Procesul de planificare strategica pe care il urmam este de fapt un instrument de
management util pentru a aborda probleme si oportunitati intr-un proces continuu de
dezvoltare a serviciilor sociale in acord cu nevoile comunitatii.
DGASPC Braila are in vedere pentru anul viitor derularea proiectelor cu finantare
nermbursabila si initierea/continuarea unor parteneriate cu alte institutii/autoritati
publice sau ONG-uri in scopul continuarii masurilor de reforma a serviciilor sociale
judetene.
Prezentul raport a fost elaborat în baza informațiilor primite din partea
serviciilor/birourilor/compartimentelor/centrelor din subordinea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Braila, activitatea detaliată fiind prezentată în
rapoartele fiecărei structuri organizatorice.

DIRECTOR GENERAL,
Simona CIMPOAE
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