ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA

Anexa 1

Strategia
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea
- Implementarea noului sistem, dezvoltarea calitatii serviciilor 2007 - 2013
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a fost infiintata in baza H.G.
1434/2004 si a Hotararii nr. 115/2004 a Consiliului Judetean Vrancea, reorganizata in baza
Hotararii nr. 91/2005 a Consiliului Judetean Vrancea si a Hotararii Consiliului Judetean Vrancea
nr. 128/14.12.2006.
PRINCIPII
a)

universalitatea, principiu potrivit caruia fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, in
conditiile prevazute de lege;
b)
respectarea demnitatii umane, potrivit caruia fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarea
libera si deplina a personalitatii;
c)
solidaritatea sociala, potrivit caruia comunitatea participa la sprijinirea persoanelor care nu
isi pot asigura nevoile sociale, pentru mentinerea si intarirea coeziunii sociale;
d)
parteneriatul, potrivit caruia autoritatile administratiei publice locale si centrale, institutiile
de drept public si privat, structurile asociative, precum si institutiile de cult recunoscute de lege
coopereaza in vederea acordarii serviciilor sociale;
e)
subsidiaritatea, potrivit caruia comunitatea locala sau asociativa si, complementar, statul
intervin in situatia in care persoana sau familia nu isi poate asigura integral nevoile sociale;
f) participarea beneficiarilor, potrivit caruia beneficiarii masurilor si actiunilor de asistenta
sociala contribuie activ la procesul de acordare a acestora;
g) transparenta, potrivit caruia se asigura cresterea gradului de responsabilitate a administratiei
fata de cetatean, precum si stimularea participarii active a beneficiarilor la procesul de luare a
deciziilor.
h)
nediscriminarea, potrivit caruia accesul la drepturile de asistenta sociala se realizeaza fara
restrictie sau preferinta fata de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala,
convingeri, sex sau orientare sexuala, vârsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa,
infectare HIV ori apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca
scop sau efect restrângerea folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor
omului si a libertatilor fundamentale.
(principii din legislatia specifica)
FUNCTIILE
DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA

În vederea realizării atribuŃiilor prevăzute de lege, DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi
ProtecŃia Copilului Vrancea îndeplineşte, în principal, in domeniul protecŃiei copilului, familiei,
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane
aflate în nevoie următoarele funcŃii:

a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenŃă socială, a planului de
asistenŃă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a
programelor de acŃiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeŃean;
b) de coordonare a activităŃilor de asistenŃă socială şi protecŃie a copilului la nivelul judeŃului
Vrancea;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziŃie;
d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituŃiilor care au
responsabilităŃi în domeniul asistenŃei sociale, cu serviciile publice locale de asistenŃă
socială, precum şi cu reprezentanŃii societăŃii civile care desfăşoară activităŃi în domeniu;
e) de execuŃie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru
implementarea strategiilor cu privire la acŃiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale, precum şi pentru soluŃionarea urgenŃelor sociale individuale şi
colective la nivelul judeŃului;
f) de reprezentare a Consiliului JudeŃean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenŃei
sociale şi protecŃiei copilului.
ATRIBUTII PRINCIPALE
a) elaboreaza si implementeaza strategiile si planurile de actiune la nivel judetean, in concordanta
cu strategiile si planurile nationale privind serviciile sociale, precum si cu nevoile proprii de
dezvoltare in domeniu;
b) initiaza si aplica masuri de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere
sociala si asigura solutionarea urgentelor sociale;
c) coordoneaza infiintarea, organizarea si furnizarea serviciilor sociale, in concordanta cu nevoia
sociala identificata, asigurând o acoperire echitabila a dezvoltarii acestora pe intreg teritoriul
judetului si acorda sprijin financiar si tehnic pentru sustinerea acestora;
d) raspunde de infiintarea, organizarea si furnizarea serviciilor sociale specializate, direct sau in
parteneriat, ori prin contractare cu alte autoritati si institutii publice si private, structuri
asociative, precum si cu institutii de cult recunoscute de lege implicate in derularea
programelor de asistenta sociala;
e) acorda sprijin autoritatilor locale in scopul dezvoltarii si organizarii serviciilor sociale;
f) asigura activitatile de informare, formare si consiliere in vederea cresterii performantei
serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul consiliilor locale ale municipiilor, oraselor
si comunelor;
g) monitorizeaza si evalueaza serviciile sociale infiintate si administrate;
h) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniu;
i) acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative
ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala;
j) elaboreaza si propune consiliului judetean proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor
sociale si a altor masuri de asistenta sociala, in conformitate cu planul de actiune propriu.

Situatia prezenta
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea are doua directii de
protectie si asistenta pe doua grupe mari de beneficiari: copilul si tanarul (cu sau fara dizabilitati)

si persoana adulta cu handicap sau aflata in nevoie (include si persoana varstnica si victimile
violentei domestice, agresorii).
In urma reorganizarii sistemului de asistenta sociala la nivel judetean a rezultat o institutie
cu un numar aproximativ de 1 200 de angajati si aproximativ 1 500 de beneficiari directi, asistati in
structurile rezidentiale sau familiale si peste 13 000 de beneficiari aflati in comunitatile judetului.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea nu are implementat
sistemul managementului de caz si nu are elaborat un manual de proceduri interne.
Exista legislatie cu privire la procedurile de acreditare si licentiere: Ordonanta Guvernului
nr. 68/2003, Hotararii Guvernului 1024/2004 si Hotararea Guvernului 1440/2004.
La nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea nu este
diseminat Codul Etic al lucratorului in servicii sociale si Carta Drepturilor beneficiarilor de servcii
sociale.
Serviciile Publice de Asistenta Sociala de la nivel local nu au suficiente resurse umane si
financiare si nu isi pot indeplini, la nivelul standardelor minime obligatorii, atributiile pe linia
serviciilor sociale.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea are structuri care pot
coordona metodologic activitatea Serviciilor Publice de Asistenta Sociala, respectiv 7 birouri
zonale, plasate geografic pe grupe de comune.

Recomandari
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea va coordona un
sistem de servicii sociale organizat si structurat, va consolida fenomenul de coeziunea sociala prin
stimularea solidaritatii in cadrul comunitatilor. Serviciul public de asistenta sociala la nivel
judetean se va armoniza cu obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene privind politicile de
protectie sociala prevazute in Recomandarea Consiliului 92 / 442 / CEE din 27 iulie 1992.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea va gestiona politici si
programe elaborate intr-o maniera coerenta si unitara. Un rol important il are stimularea
parteneriatelor cu reprezentantii societatii civile, organizatiilor neguvernamentale in dezvoltarea si
gestionarea programelor de servicii sociale.
Scopul/Misiunea
Sistem modern de protectie si asistenta, cresterea calitatii in furnizarea serviciilor sociale si
eficientizarea acestora
Beneficiari
-

sistemul de furnizare a serviciilor sociale;
personalul furnizor de servicii sociale;
beneficiarul serviciilor sociale;
consiliile locale (serviciile locale) prin Birourile Zonale.

OBIECTIVE GENERALE
Alinierea la standardele europene prin implementarea aquis-ului comunitar in serviciile sociale.
OBIECTIVE SPECIFICE
•

•

Implementarea standardelor specifice prin: controlul calitatii serviciilor, diseminarea
informatiei privind drepturile si obligatiile beneficiarilor si formarea continua a
personalului din unitatile de asistenta sociala, promovarea unui cod etic, realizarea unui
manual de proceduri interne;
Deconcentrarea serviciilor de asistenta sociala prin implicarea comunitatilor la nivel local
in managementul de caz si prin transferul si/sau concesionarea serviciilor catre consiile
locale si institutii publice private;

PRIORITATI
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corelarea sistemului de protectie a copilului cu handicap cu cel al adultului cu handicap;
Dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial;
Prevenirea separarii copilului de familie;
Promovarea valorilor si principiilor privitoare la drepturile si libertatile fundamentale ale
omului, la drepturile cetatenesti ale beneficiarilor de servicii si protectie, precum si la
participarea activa a acestora la viata comunitatii;
Dezvoltarea parteneriatului public/privat;
Incurajarea si promovarea activitatilor de voluntariat;
Asigurarea instruirii si formarii continue a personalului;
Crearea si dezvoltarea Birourilor Zonale;
Asigurarea continuitatii, complementaritatii si cooperarii in procesul furnizarii de servicii
sociale;
Planificarea tranzitiei copilului cu handicap din sistemul de protectie a copilului in sistemul
de protectie a adultului cu handicap, in baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
Instituirea unui set de masuri menite sa asigure pregatirea copilului pentru viata adulta si
pentru viata independenta;
Promovarea mediului familial ca fiind mediul cel mai prielnic de dezvoltare;
Dezvoltarea colaborarii cu mass – media in vederea cresterii gradului de constientizare
si/sau sensibilizare a comunitatii;
Promovarea integrarii sociale a persoanelor cu handicap ca cetateni activi in masura de a-si
controla viata.

Implementarea, monitorizarea si evaluarea
Implementarea masurilor stabilite in cadrul strategiei presupune un proces de planificare
multianuala bazat pe obiectivele generale. Trebuie urmarite si revizuite activitatile in functie de

nevoile care pot aparea, pe modificarile de ordin legislativ precum si pe resursele materiale,
financiare si umane disponibile.
Activitatea de monitorizare si evaluare are in vedere urmatoarele:
a) selectarea unor indicatori de performanta pentru obiectivele generale ale strategiei;
b) dezvoltarea unor programe de cercetare asupra unor grupuri cu grad mare de risc;
c) identificarea punctelor slabe in procesul de implementare a strategiei si a solutiilor de
rezolvare;
d) realizarea unei baze de date unitara si integrata sistemului de asistenta sociala;
e) asigurarea de informatii corecte despre dinamica beneficiarilor
f) Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei si a planului de actiune vor fi asigurate de
catre un grup de lucru care sa includa si reprezentantii desemnati ai Directiilor de specialitate.

Obiectiv specific/Activitate

Reorganizarea Sistemului de
Asistenta Sociala in Judetul Vrancea

Obiectiv 1.3.: Implementarea standardelor specifice prin:
controlul calitatii serviciilor, diseminarea informatiei privind
dreptirile si obligatiile beneficiarilor si formarea continua a
personalului din unitatile de asistenta sociala
Diseminarea informatiilor privind drepturile si obligatiile
beneficiarilor, codul etic al lucratorului in serviciile sociale
DGASPC Vrancea

DGASPC Vrancea

Implementarea manualului de proceduri interne

Trim IV 2007
Permanent

Iulie 2009

Trim II 2008

Anual

DGASPC Vrancea

DGASPC Vrancea

2007

2007-2013

Termen de
realizare

n/a

n/a

100.000 RON

2%
din fond
salarii

1.923.890
RON

n/a

Costuri

Aprobarea noului sistem de
catre Consiliul Judetean

DGASPC Vrancea

DGASPC Vrancea,
Parteneri/colaboratori

Responsabilitate

Indicatori de
performanta

Obiectiv 1.2.: Dezvoltarea unui manual practic, stabilirea si
implementarea procedurilor si practicilor de lucru ale noului
sistem judetean de asistenta sociala
Realizarea unui nou manual practic de proceduri interne, inclusiv
prin preluarea practicilor existente (ex. procesul de evaluare,
managementul de caz, proceduri de conformitate, practici de
contractare a serviciilor etc.), conform standardelor in vigoare

Respectarea acordurilor de parteneriat si colaborare intre toti
factorii decizionali si purtatorii de interese implicati – cu scopul
consolidarii pozitiei grupului de planificare strategica si stabilirea
membrilor grupului de planificare strategica (Colegiul executiv).
Implementarea strategiei de resurse umane: revizuirea ei
impreuna cu personalul curent; angajarea de personal si initierea
planului de dezvoltare personala.
Programul de initiere a personalului, calificare personal

Obiectivul 1.1.: Proiectarea si implementarea noului sistem
institutional la nivel judetean

Prioritate

PLAN DE ACTIUNE (MASURI)

n/a

n/a

Bugetul
Vrancea

Buget
Consiliul
Judetean
Buget
Consiliul
Judetean

n/a

CJ

Ani de
referinta
2007-2009
Resurse de
finantare

Codul etic si carta drepturilor beneficiarilor
(anexate) devin functionale si sunt
monitorizate.

Manualul practic si manualul de proceduri
interne in domeniul asistentei sociale este
aprobat si publicat de catre Consiliul
Judetean pâna in al treilea trimestru al
anului 2008
Activitatea devine operationala; managerii
monitorizeaza procesul, anumite sectiuni
sunt inlocuite dupa cum este necesar.

Stabilirea si implementarea programului de
initiere, perfectionarea personalului

Noile contracte de munca pregatite in al
doilea trimestru al anului 2007

Actiuni comune realizate
Numar beneficiari ai serviciilor comune

Indicatori de performanta

Legea 47/2006, HG 90/2003 si OUG
68/2003 cu modificarile ulterioare

DGASPC Vrancea

DGASPC Vrancea

DGASPC Vrancea

Dezvoltarea calitatii acordarii de servicii sociale prin programe
destinate beneficiarilor si personalului

Acreditare, licentiere

Obiectivul 2.1.:Monitorizarea, evaluarea si informarea publica
Evaluarea capacitatii serviciului si progresul realizat pentru
atingerea obiectivelor

Rezultatele cercetarilor privind imbunatatirea serviciilor sociale
pe parcursul anilor 2004 – 2007

SPJAS
si
alte
organizatii implicate

DGASPC Vrancea si
alte
organizatii
implicate

DGASPC Vrancea

DGASPC Vrancea

Controlul calitatii serviciilor si masurarea gradului de satisfactie a
beneficiarului

Utilizarea noului sistem de management al informatiilor
- Utilizarea la nivel local a sistemului national de monitorizare
SENSITIVE (persoane adulte cu handicap)
- Utilizarea unui sistem judetean de monitorizare in domeniul
protectiei drepturilor copilului CWMTIS
Informarea publica, inclusiv pliante si brosuri cu serviciile; 20,000
de pliante si 1,000 de brosuri imprimate si distribuire in judet.

Indicatori de
performanta
Responsabilitate

Reorganizarea Sistemului de Asistenta
Sociala in Judetul Vrancea
Obiectiv specific/Activitate

Prioritate

Noiembrie –
Decembrie 2007

Permanent

Raportare lunara
regulata si raport
anual / revizuirea
planului de ingrijire
comunitara
Permanent

2007

Permanent

Permanent

n/a

n/a

23,000
EURO

100 000
Ron
Anual

n/a

n/a

n/a

Aprobarea noului sistem de
catre Consiliul Judetean
Termen de
Costuri
realizare

Grant ( EU Phare
sau BM) – 70%
Bugetul CJ
Vrancea - 30%

n/a

Bugetul CJ
Vrancea

n/a

n/a

n/a

n/a

Ani de referinta
2007-2009
Resurse de
finantare

Informatia publicata in cantitate suficient
de mare pentru a permite accesul maxim
– activitate permanenta; pliante pentru
campanii cu obiective specifice; raport
anual si revizuire.
Raportul de evaluare pregatit impreuna
cu organizatiile implicate si aprobat de
Consiliul Judetean.

Echipamentul si baza de date sa existe si
sa devina operationale

Rapoartele sunt depuse si aprobate de
catre Consiliul Judetean, revizuiri anuale
pentru informarea publica, prima la
sfârsitul lui martie 2007

Procedurile privind controlul calitatii
serviciilor si masurarea gradului de
satisfactie
a
beneficiarului
sunt
operationale
Derulare programe pentru dezvoltarea
comunicarii in cadrul grupului si pe plan
social, dezvoltarea deprinderilor de viata
independenta, orintare profesionala,
educatie sanitara, optimizarea relatiei
dintre beneficiar si personalul care acorda
servicii sociale, activitati socializare.
Obtinerea acreditarii pentru furnizarea se
servicii sociale, licetiere.

Legea 47/2006, HG 90/2003 si OUG
68/2003 cu modif ulterioare
Indicatori de performanta

Obiectiv specific/Activitate

Reorganizarea Sistemului de Asistenta
Sociala in Judetul Vrancea

Parteneriate public-privat, concesionari servicii, transfer servicii

DGASPC Vrancea si
factorii
decizionali
implicati (vezi Anexa
2)
DGASPC Vrancea si
factorii
decizionali
implicati (vezi Anexa
2)

DGASPC Vrancea si
factorii
decizionali
implicati (vezi Anexa
2)

Implementarea planului de management al performantei

Obiectivul 2.3. Deconcentrarea serviciilor de asistenta sociala
prin implicarea comunitatilor la nivel local in managementul de
caz si prin transferul si/sau concesionarea serviciilor catre
consiile locale si institutii publice private
Dezvoltarea Birourilor Zonale, formarea echipelor intersectoriale

DGASPC Vrancea si
factorii
decizionali
implicati (vezi Anexa
2)

Responsabilitate

Indicatori de
performanta

Realizarea unui plan de masurare a performantelor noului sistem
de asistenta sociala

Obiectivul 2.2. Implementarea unui plan de management al
performantei

Prioritate

2007-2013

2007

Aprilie 2008 –
Septembrie 2008

Martie 2008

Termen de
realizare

n/a

n/a

n/a

15000
EURO

Costuri

Aprobarea noului sistem de
catre Consiliul Judetean

n/a

n/a

Grant ( EU
Phare sau BM)
– 70%
Bugetul CJ
Vrancea - 30%
n/a

Ani de
referinta 20072009
Resurse de
finantare

Evaluarea nevoilor si dimensionarea cererii
de servicii, alcatuirea pachetelor de servicii
pentru consesionare, concesionare servicii,
monitorizarea activitatilor, consultanta de
specialitate.

Birourile Zonale sunt operationale

Performanta activitatii din sistem sa fie
masurata in conformitate cu planul incepând
din octombrie 2008

Planul este conform cu strategiei
Guvernului României si este aprobat si
publicat de Consiliul Judetean

Indicatori de performanta

Legea 47/2006, HG 90/2003 si OUG
68/2003 cu modificarile ulterioare

REZULTATE SCONTATE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Implementarea noului sistem institutional la nivel judetean;
Manual de proceduri interne;
Servicii de calitate, diseminarea informatiei privind dreptirile si obligatiile beneficiarilor si
formarea continua a personalului din unitatile de asistenta sociala;
Implicarea comunitatilor la nivel local in managementul de caz si prin transferul si/sau
concesionarea serviciilor catre consiile locale si institutii publice private;
Plan de management al performantei;
Functionarea sistemului de informarea publica;
Obtinerea acreditarii pentru furnizare de servicii, licentiere;
Dezvoltarea coordonarii la nivel local prin Birourile Zonale;
Concesionar servicii, transfer servicii.

CADRUL LEGISLATIV

In domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Legea nr.47/2006, privind sistemul naŃional de asistenŃă socială;
Legea nr.272/2004, privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului;
Legea nr. 273/2004, privind regimul juridic al adopŃiei;
H.G. nr 1434/2004, privind atribuŃiile şi Regulamentul–cadru de organizare şi funcŃionare
ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului;
H.G. nr 1437/2004, privind organizarea şi metodologia de funcŃionare a comisiei pentru
protecŃia copilului;
H.G. nr. 1435/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
273/2004 privind regimul juridic al adopŃiei;
Ordinul nr. 45/2004 (M.O.nr.306/07.04.2004), privind aprobarea standardelor minime
obligatorii privind procedura adopŃiei interne;
H.G. nr 1058/2005, privind aprobarea Planului NaŃional de acŃiune pentru implementarea
legislaŃiei în domeniul protecŃiei drepturilor copilului;
H.G. nr 1438/2004, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcŃionare a
serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi celor de protecŃie
specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinŃilor săi;
H.G. nr. 679/2003, privind condiŃiile de obŃinere a atestatului, procedurile de atestare şi
statutul asistentului maternal profesionist;
Ordinul nr.35/2004 (M.O.nr.359/27.05.2003), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind pentru asigurarea protecŃiei copilului la asistentul maternal profesionist
şi ghidul metodologic de implementare a acestor standarde;
Ordinul nr. 242/36/2003 (M.O.nr.386/04.06.2003), privind modalitatea de decontare a
cheltuielilor efectuate de către asistenŃii maternali profesionişti pentru creşterea şi îngrijirea
copiilor aflaŃi în plasament sau încredinŃare;

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

Legea nr. 326/2003, privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiŃi de
serviciile publice specializate pentru protecŃia copilului, mamele protejate în centre
maternale, precum şi copiii încredinŃaŃi sau daŃi în plasament la asistenŃi maternali
profesionişti;
Ordinul nr. 137/2003 (M.O.nr.702/07.10.2003), privind aprobarea Programei analitice a
cursurilor de formare profesională pentru asistenŃii maternali profesionişti;
Ordinul nr.288/2006 (M.O.nr.637/24.07.2006), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecŃiei copilului;
Ordinul nr.287/2006 (M.O.nr.648/27.07.2006), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în
familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
Ordinul nr. 48/2004 (M.O.nr.352/22.04.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaŃă independentă;
Ordinul nr. 177/2003 (M.O.nr.52/22.01.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii pentru telefonul copilului, Standardelor minime obligatorii privind centrul de
consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a Standardelor minime
obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi
exploatării copilului;
Ordinul nr. 24/2004 (M.O.nr.247/22.03.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii pentru centrele de zi;
Ordinul nr. 25/2004 (M.O.nr.247/22.03.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităŃi;
Ordinul nr. 21/2004 (M.O.nr.222/15.03.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind serviciile pentru protecŃia copilului de tip rezidenŃial;
Ordinul nr. 27/2004, (M.O.nr. 515/08.06.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind serviciile pentru protecŃia copilului de tip rezidenŃial pentru copiii cu
dizabilităŃi;
Ordinul nr. 289/2006 (M.O.nr.664/02.08.2006), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinŃi şi copii şi a ghidului
metodologic de implementare a acestor standarde;
Ordinul nr. 87/2004 (M.O.nr.736/16.08.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii pentru centrul maternal;
Ordinul nr. 89/2004 (M.O.nr.759/19.08.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenŃă pentru copilul abuzat, neglijat şi
exploatat;
Ordinul nr. 132/2005 (M.O.nr.743/16.08.2005, anexe M.O.nr.743bis-16.08.2005), pentru
aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecŃiei copiilor
străzii;
Ordinul nr. 286/2006 (M.O.nr.656/28.07.2006), pentru aprobarea Normelor metodologice
privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea
Planului individualizat de protecŃie;
H.G. nr 1504/2004, privind aprobarea Planului naŃional de acŃiune pentru prevenirea şi
combaterea abuzului sexual asupra copilului şi a exploatării sexuale a copiilor în scopuri
comerciale (2004- 2007);
H.G. nr 1439/2004, privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o fapta
penală şi nu răspunde penal;

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

H.G. nr.729/2005, privind stabilirea nivelurilor alocaŃiei zilnice de hrană pentru
consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială;
O.U.G. nr. 25/2003, pentru modificarea şi completarea art. 20 din O.U.G. nr. 26/1997
privind protecŃia copilului aflat în dificultate;
H.G. nr 1443/2004, privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoŃiŃi şi
asigurarea măsurilor de protecŃie specială în favoarea acestora;
H.G. nr 1396/2005, privind modificarea anexei la H.G. nr 166/ 2005 pentru aprobarea
programelor de interes naŃional în domeniul protecŃiei drepturilor copilului.
Ordinul nr. 276/2005 (M.O.nr.693/02.08.2005), privind coordonarea activităŃilor de
prevenire a abandonului în unităŃile sanitare care au în structura secŃii de nou-născuŃi şi/sau
de pediatrie;
Ordinul nr.219/2006 (M.O. nr. 544/23.06.2006), privind activităŃile de identificare,
intervenŃie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiŃi de îngrijirea părinŃilor pe perioada în
care aceştia se află la muncă în străinătate.
Legea nr.448/2006, privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
H.G. nr.1440/2004, privind condiŃiile şi procedura de licenŃiere şi de inspecŃie a serviciilor
de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecŃie specială a
copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinŃilor săi;
Ordinul nr. 100/2006, pentru aprobarea Planului-cadru de acŃiune în vederea reintegrării
sociale a copiilor străzii;
Ordinul nr. 101/2006, privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul
maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

In domeniul protectiei persoanelor adulte cu handicap sau aflate in nevoie
•
•

•

•
•
•
•

•

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Legea nr. 144/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea,
organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;
Ordin nr. 131/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii
Nationale pentru Persoanele cu Handicap;
HG. nr. 427/2001
pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile de
incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap
HG. nr. 329/2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a
institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap
Hotararea Guvernului nr. 1177/2003 pentru aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare
de hrana cuvenita persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.
Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 73/2004 pentru aprobarea
Metodologiei de acordare a indemnizatiei lunare de hrana cuvenite adultilor si copiilor
infectati cu HIV;
H.G nr. 1175/2005 privind aprobarea strategiei nationale pentru protectia, integrarea si
incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 – 2013;

Persoane varstnice
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Legea nr. 16/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al
Persoanelor Varstnice
Lege nr. 405/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea,
organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 184 / 2000 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor
Varstnice
LEGEA nr. 457/2001 privind aprobarea O.U a Guvernului nr.184/2000 pentru modificarea si
completarea Legii nr.16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului
National al Persoanelor Varstnice
Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, completata si modificata
prin legea 281/206
Hotararea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor
persoanelor varstnice
Hotararea Guvernului nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele pentru persoanele varstnice
Ordin nr. 418/2003 privind stabilirea, incepand cu luna septembrie 2003, a costului mediu
lunar de intretinere pe baza caruia se calculeaza contributia de intretinere datorata de
persoanele asistate in caminele pentru persoane varstnice
Legea 363/2003 privind finantarea activitatilor ocazionate de sarbatorirea in Romania a Zilei
Internationale a Varstnicilor Hotarare nr. 1003/2002 privind alocatiile zilnice de hrana pentru
consumurile colective din unitatile bugetare de asistenta sociala
ORDIN nr. 510/1999 privind aprobarea Programului de pregatire pentru practicarea ocupatiei
de ingrijitor Ia domiciliu
Ordin nr. 559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea
furnizorilor de ingrijiri la domiciliu
Ordin nr. 1063/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr.
559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor
de ingrijiri la domiciliu
Ordin nr. 318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea ingrijirilor
la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii
LEGE nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R. LEGE nr. 44/1994 privind veteranii de razboi,
precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi
Hotarare nr. 1089/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor

Violenta in familie
•
•
•

Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
Ordonanta Guvernului nr.95/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003
Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.383/2004 pentru aprobarea
standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in
familie

•
•

Ordin nr. 385/2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor
pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
Ordin nr. 1018/2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor
pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

Unitate medico-sociala
•
•
•
•
•

Ordonanta nr.70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si
local
Lege nr. 99/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea
unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
HG. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociale
ORDIN Nr. 491/180 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a
persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale
ORDIN nr. 180 din 27 mai 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a
persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta

Cadrul legal al operatiunilor din cadrul Directiei Economice pentru anul 2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legea contabilitatii nr. 82/ 1991 , OMFP 1917 / 2005,
Legea bugetului de stat pe 2006,
Legea finantelor publice din 2002,
Legea finatelor publice locale,
OG 119 / 1999,
Legea 84/ 2003,
Ordinul 522/ 2003,
Codul fiscal din 2003 cu modificarile ulterioare,
OMFP 1792/ 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor investitiilor
publice,
OMFP 1753/ 2004 privind inventarierea patrimoniului,
Ordonanta de Urgenta nr. 34/ 2006 privind achizitiile publice.

PRESEDINTE
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Anexa 2

Strategia Directiei pentru Protectia Persoanelor Adulte cu Handicap sau
Aflate in Nevoie
2007 - 2013
Directia pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, cu acronimul DPPAHAN,
reprezinta o componenta a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea
(DGASPC ), creata prin Hot. 115/2004, a Consiliului Judetean Vrancea, institutie cu personalitate
juridica, de interes judetean, aflata in subordinea autoritatii publice judetene si in coordonarea
secretarului general al judetului.
Directia pentru Protectia Persoanelor Adulte cu Handicap si Aflate in Nevoie
incluzand si Serviciul Antisaracie ce are ca obiect incluziunea sociala, asistenta si protectia
persoanelor varstnice, violenta domestica, are rolul de a asigura la nivelul intregului judet,
aplicarea politicilor, masurilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei persoanelor
cu handicap, persoanelor singure, persoanelor varstnice, precium si a oricaror persoane aflate in
nevoie.
PRINCIPII
1. respectarea drepturilor si a demnitatii persoanelor cu handicap, in baza Declaratiei
Universale a Drepturilor Omului care proclama, in primul articol, ca toate fiintele umane se
nasc libere si egale in demnitate si in drepturi, ca sunt inzestrate cu ratiune si constiinta si
trebuie sa se comporte unele fata de altele in spiritul fraternitatii. Astfel, comunitatile
trebuie sa tina seama de diversitatea membrilor lor si sa se asigure ca persoanele cu
handicap, membri ai comunitatii, isi pot exercita efectiv si se bucura de toate drepturile
omului: civile, politice, sociale, economice si culturale;
2. prevenirea si combaterea discriminarii potrivit caruia fiecarei persoane i se asigura
folosirea sau exercitarea, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor
fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si
cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice fara deosebire, excludere, restrictie sau
preferinta pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri,
gen, orientare sexuala, vârsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectarea HIV ori
apartenenta la o categorie defavorizata. Discriminarea la care persoanele cu handicap
trebuie sa faca fata este cauzata de prejudecati insa, de cele mai multe ori, este urmare a
faptului ca aceste persoane sunt uitate sau ignorate, ceea ce conduce la aparitia si intarirea
artificiala a barierelor de mediu si de atitudine intre persoanele cu handicap si comunitate;
3. egalizarea sanselor pentru persoanele cu handicap, inteles ca proces, definit de Regulile
Standard privind Egalizarea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap, prin care diversele
sisteme ale societatii, cum ar fi serviciile, activitatile, informatiile, comunicarea si
documentarea, sunt disponibile tuturor. Persoanele cu handicap sunt membri ai societatii si

trebuie sa primeasca tot sprijinul de care au nevoie in cadrul structurilor obisnuite din
educatie, sanatate, angajare in munca, servicii sociale etc. Ca parte integranta a procesului
de egalizare a sanselor, trebuie prevazute ajutorarea si pregatirea persoanelor cu handicap
pentru ca acestea sa-si poata asuma deplina responsabilitate de membri ai societatii;
4. egalitatea de tratament care reprezinta absenta oricarei discriminari directe sau indirecte,
bazate pe motive de apartenenta religioasa sau convingeri, handicap, vârsta sau orientare
sexuala, in ceea ce priveste ocuparea si incadrarea in munca, asa cum este stabilit in
Directiva Consiliului Europei 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000;
5. solidaritatea sociala, potrivit caruia societatea participa la sprijinirea persoanelor care nu isi
pot asigura nevoile sociale, in vederea mentinerii si intaririi coeziunii sociale;
6. responsabilizarea comunitatii, potrivit caruia comunitatea intervine activ in promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap precum si in crearea, dezvoltarea, diversificarea si
garantarea sustinerii serviciilor necesare persoanelor cu handicap. Aceste servicii trebuie sa
fie de calitate, bazate pe nevoile persoanelor cu handicap, integrate in contextul social si nu
o sursa de segregare. Un astfel de sprijin este in conformitate cu modelul social european
de solidaritate, model care recunoaste solidaritatea noastra, a tuturor, unii fata de ceilalti si,
in special, fata de cei care au nevoie de sprijin;
7. subsidiaritatea, potrivit caruia comunitatea locala sau asociativa si, complementar acestora
statul, intervin in situatia in care familia sau persoana nu-si poate asigura integral nevoile
sociale;
8. “adaptarea” societatii la persoana cu handicap, potrivit caruia societatea in ansamblul ei
trebuie sa vina in intâmpinarea eforturilor de integrare a persoanelor cu handicap, prin
adoptarea si implementarea masurilor adecvate iar persoana cu handicap trebuie sa-si
asume obligatiile de cetatean. Procesul transfera accentul pus pe reabilitarea persoanei
pentru a se “incadra” in societate, pe conceptia de schimbare a societatii care trebuie sa
includa si sa faca fata cerintelor tuturor indivizilor, inclusiv a celor cu handicap;
9. interesul persoanei cu handicap potrivit caruia orice decizie si masura este luata numai in
interesul acestei persoane, fiind inacceptabile abordarile intemeiate pe mila si pe perceptia
persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate;
10. abordarea integrata, potrivit caruia protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor
cu handicap sunt cuprinse in toate politicile nationale sociale, educationale, ale ocuparii
fortei de munca, petrecerii timpului liber, accesului la informatie etc. Nevoile persoanelor
cu handicap si ale familiilor acestora sunt diverse si este important sa fie conceput un
raspuns al comunitatii cât se poate de cuprinzator care sa tina seama atât de persoana ca
intreg cât si de diversele aspecte ale vietii acesteia;
11. parteneriatul, potrivit caruia organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap,
care reprezinta interesele acestora sau cu activitate in domeniu sunt implicate si consultate
in procesul decizional, la toate nivelurile, privind problematica handicapului, precum si in
procesul de protectie a persoanelor cu handicap.
(principii din legislatia specifica)

Situatia prezenta

Directia pentru Protectia Persoanelor cu Handicap a fost creata prin Hot. 115/2004, a
Consiliului Judetean Vrancea si include in structura sa C.I.A. Maicanesti, C.I.T.O. Odobesti,

C.I.A. Odobesti, C.R.R. Odobesti, C.R.R. Maicanesti, C.R.R. Cotesti, Centrul Respiro Maicanesti
si Locuinte Minim Protejate Odobesti, unitati fara personalitate juridica, care au rolul de a furniza
servicii sociale specializate persoanelor adulte cu handicap.
Persoanele cu handicap reprezinta un grup extrem dew vulnerabil la procesele de excluziune
sociala.
Sistemul de protectie a persoanelor adulte cu handicap sau aflate in nevoie este constituit
aproape in exclusivitate de prestatii financiare si ingrijire rezidentiala. Formele alternative de
servicii fie nu exista pentru unele categorii de beneficiari, fie sunt limitate ca raspandire.
Persoanele ciu handicap asistate in familie beneficiaza de prestatii sociale din partea statului, care
au marcat o crestere semnificativa la inceputul anului 2007, ca urmare a adoptarii noii legi (
448/2006 ) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, dar aceste prestatii
nu sunt pe deplin acompaniate de acesibilizarea mediului fizic si de masuri reale de protectie
activa.
Conform statisticii Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Hanicap, pana la cel mult
20% din totalul cladirilor publice sunt adaptate, conform nevoilor pewrsoanelor cu handicap, cea
ce determina o foarte slaba participare a acestora la viata societatii.

Dinamica beneficiarilor

2006 1 ianuarie

2007 1 ianuarie (neinstitutionabili)

• 10.118 adulŃi;

• 13.374adulŃi;

• 676 copii;

• 827 copii;

• 5.806 femei;

• 7.827 femei;

• 4.988 bărbaŃi;

• 5.547 bărbaŃi;

• 4.923 din zone rurale; şi

• 7.187 din zone rurale; şi

• 5.871 din zonele urbane ale judeŃului.

• 6.187 din zonele urbane ale judeŃului.
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Structura
Directiei pentru Protectia Persoanelor Adulte cu Handicap sau Aflate in Nevoie
Servicii
Serviciul de Ingrijire de Tip Familial
1

Birou de asigurare a drepturilor legale ale persoanelor cu handicap
Compartiment mobil de evaluare socio-medicala
Birou de consiliere, informare si monitorizare a asistentilor personali

2

Serviciul de Ingrijire de Tip Rezidential
Centrul de Ingrijire si Asistenta Maicanesti
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Odobesti
Centrul de Ingrijire si Asistenta Odobesti

Centrul de Recuperare si Reabilitare Odobesti
Centrul de Recuperare si Reabilitare Cotesti
Centrul de Recuperare si Reabilitare Maicanesti
Centrul Respiro Maicanesti
Locuinte Minim Protejate Odobesti
Centru de Consiliere, Interventie si Adapost Temporar pana la identificarea unei masuri de
protectie
Compartiment de Interventie in Regim de Urgenta, in situatii de abuz,
neglijenta, trafic si migratie
Serviciul Antisaracie, Combatere a Marginalizarii Sociale si Violentei in Familie
Birou pentru Ingrijire de Tip Familial
Compartimen de Consiliere, Integrare/Reintegrare Sociala
Compartiment de Evaluare a Nevoilor Persoanelor Adulte
- Unitate de Asistenta, Sprijin si Ingrijire la Domiciliu
3

Secretariatul Comisiei Antisaracie
Birou pentru Ingrijire de Tip Rezidential
Compartiment pentru Combaterea Violentei, abuzului, traficului si Migratiei
- Centru pentru Adapostirea Victimelor Violentei in Familie
- Centru de Consiliere a Agresorilor
Centru de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Varstnice Vulnerabile
Presedintele Comisiei de Expertiza Medicala pentru Persoane cu Handicap Adulte

4
Secretariatul Comisiei de Expertiza Medicala
Servicii
Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Odobesti
Compartiment de Asistenta Sociala
Compartiment de Asistenta Medicala

Recomandari
Prioritate pentru Directia pentru Protectia Persoanelor Adulte cu Handicap si Aflate in
Nevoie este restructurarea celor doua cetre rezidentiale mari: C.I.A. Maicanesti si C.I.T.O.
Odobesti prin infiintarea de noi servicii specifice categoriilor de beneficiari (in functie de gradul de
adaptare si de autonomie, in functie de diagnostic si de posibilitatile de integrare).
Alternativele de ingrijire la sistemul prezent rezidential, trebuiesc urmarite si diversificate, ele
venind si in complementaritatea restructurarilor.
•

Corelarea sistemului de protectie a copilului cu handicap cu cel al adultului cu handicap, in
vederea asigurarii tranzitiei tanarului cu handicap dintr-un sistem in altul, in baza nevoilor
identificate ale acestuia;;

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Inluderea nevoilor persoanelor cu handicap si ale familiilor acestora in toate politicile,
strategiile si programele de dezvoltare judeteana , precum si in programele judetene de
ocrotire a sanatatii;
Crearea conditiilor de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructura, retele de
comunicare, a serviciiolor medicale si sociomedicale;
Injfiintarea si sustinerea centrelor de reabilitare specializate pe tipuri de handicap ;
Dezvoltarea programelor de prevenire si limitare a aparitiei handicapului ;
Dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial;
Promovarea valorilor si principiilor privitoare la drepturile si libertatile fundamentale ale
omului, la drepturile cetatenesti ale beneficiarilor de servicii si protectie, precum si la
participarea activa a acestora la viata comunitatii;
Acces egal si nemijlocit al persopanelor cu handicap la orice forma de educatie, indiferent
de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora;
Masuri pentru introducerea unui criteriu de prioiritate pentru inchirierea, la nivelurile
inferioare a locuintelor care apartin domeniului public sau privat al statului, ori al unitatilor
administrativ teritoriale;
Facilitarea acesului persoanelor cu handicap la valorile culturi, la obiectivele de
patrimoniu, turistice, sportive si de petrecere a timpului liber;
Masuri specifice de asigurare a transportului in comun pentru persoanele cu handicap;
Masuri de protectie impotriva abuzului, neglijarii, indiferent de locul unde acestea se afla;
Dezvoltarea parteneriatului public/privat si implicarea organizatiilor neguvernamentale ale
persoanelor cu handicapo, care reprezinta interesele acestora sau cu activitate in domeniu,
in procesul decizional, la toate nivelurile, privind problematica handicapului, precum si in
procersul de protectie a persoanelor cu handicap;
Incurajarea si promovarea activitatilor de voluntariat;
Asigurarea instruirii si formarii continue a personalului;
Asigurarea continuitatii, complementaritatii si cooperarii in procesul furnizarii de servicii
sociale;
Promovarea mediului familial ca fiind mediul cel mai prielnic de asistare;
Dezvoltarea colaborarii cu mass – media in vederea cresterii gradului de constientizare
si/sau sensibilizare a comunitatii;
Promovarea integrarii sociale a persoanelor cu handicap ca cetateni activi in masura de a-si
controla viata, in interesul superior al persoanei, fiind inacceptabile abordarile intemeiate
pe mila si pe perceptia ca persoanele cu handicap sunt neajutorate.

Beneficiari
-

persoana adulta cu handicap;
persoana adulta aflata in nevoie;
persoana varstnica;
victime ale violentei in familie.

OBIECTIVE GENERALE

1. Cresterea eficientei si calitatii serviciilor de asistenta sociala prin restructurarea institutiilor
de tip residential si crearea de servicii alternative, de tip familial, care sa raspunda nevoilor
individuale si de grup ale persoanelor cu handicap;
2. Acoperirea nevoilor tuturor beneficiarilor de servicii asistentiale prin diversificarea
acestora si dimensionarea pe fenomene si tendinte.

OBIECTIVE SPECIFICE
•
•
•

•
•
•

Restructurarea C.I.T.O. Odobesti;
Restructuratea C.I.A. Maicanesti;
Infiintarea si dezvoltarea de noi servicii pentru persoanele aflate in nevoie,(locuinte
protejate, centre de recuperare, centre de respiro, centre de primire in regim de urgenta,
centre de consiliere pentru victime ale violentei domestice, centre de consiliere pentru
agresor, servicii de ingrijire la domiciliu, centre de zi, adaposturi temporare etc.);
Asigurarea interventiilor sociale prin dezvoltarea serviciilor in regim de urgenta;
Dezvoltarea serviciilor pentru persoane varstnice;
Dezvoltare de servicii in domeniul violentei domestice si a agresorului;

Implementarea, monitorizarea si evaluarea
Implementarea masurilor stabilite presupune un process de planificare multianuala, bazat
pe obiective generale si nevoile identificate, precum si pe resursele materiale, financiare si umane
disponibile.
Implementarea masurilor stabilite in cadrul strategiei se va face dupa planul de actiuni care
va trebui urmarit si respectat iar eventualile revizuiri se vor face in functie de modificari
legislative, dinamica beneficiarilor si oportunitatilor de finantare a alternativelor de protectie si
asistenta.
Monitorizarea se va face de catre un grup de lucru desemnat care sa urmareasca
desfasurarea activitatilot si termenelor si care poate sa propuna revizuirea lor.
Activitatea de monitorizare si evaluare are in vedere urmatoarele:
•
selectarea unor indicatori de performanta pentru obiectivele generale ale strategiei;
•
identificarea punctelor slabe in procesul de implementare a strategiei si a solutiilor de
rezolvare;

Adulti - Persoane cu handicap

Obiectiv 2.2.: Crearea si dezvoltarea de noi servicii
alternative si incluziunea sociala a persoanelor cu
handicap
Infiintarea a unui centru de zi pentru recuperarea
persoanelor cu handicap (in Focsani )

Implementarea Planului de Restructurare a Institutiilor
Rezidentiale de Protectie a Persoanelor cu Handicap
aflate in institutiile rezidentiale de tip vechi din Judetul
Vrancea

Obiectiv 2.1.: Reducerea gradului de institutionalizare al
persoanelor cu handicap

Obiectiv 1: Implementarea Strategiei Nationale de
Protectie Speciala si Integrare Sociala a Persoanelor cu
Handicap, aplicabile conditiilor concrete din judetul
Vrancea
Armonizarea actiunilor din prezentul plan cu obiectivele,
cerintele si termenele din Strategia Nationala si Planului
de Restructurare a Institutiilor Rezidentiale de Protectie a
Persoanelor cu Handicap aflate in institutiile rezidentiale
de tip vechi din Judetul Vrancea aprobat de ANPH si CJ
Vrancea

Obiectiv specific/Activitate

Prioritate

PLAN DE ACTIUNE (MASURI)

Vrancea si
Judeteana

DPPAHAN
si
alte
organizatii implicate
Inspectia
Regionala
Vrancea
Furnizorii de servicii
Consiliul Judetean.

DGASPC Vrancea si alte
organizatii implicate
Inspectia
Judeteana
Vrancea

DGASPC
Inspectia
Vrancea

Indicatori de
performanta
Responsabilitate

Decembrie 2009

Decembrie 2008

Decembrie 2007

Termen de
realizare

15.000 EURO
– chelt.
operationale
la finele lui
2009
20.000 EURO
- cheltuieli de
investitii pâna
la finele lui
2009

Conform
planului de
restructurare

n/a

Costuri

Fonduri
guvernamentale sau
europene
Bugetul CJ Vrancea 30%

Bugetele locale
Bugetul Consiliului
Judetean

Bugetul CJ Vrancea
Bugetele locale
Fonduri
guvernamentale sau
europene

n/a

An de referinta
2007-2009
Resurse de finatare

Centrul de recuperare de la Focsani
va fi operational la 30 iunie 2009.

Planurile
de
evaluare
sunt
finantabile, procesul de restructurare
aprobat in timp si resursele
disponibile in ianuarie 2008

Actiunile de la nivel judetean si
local indeplinesc cerintele din
Strategia Nationala si Planul de
Restructurare
a
Institutiilor
Rezidentiale
de
Protectie
a
Persoanelor cu Handicap aflate in
institutiile rezidentiale de tip vechi
din Judetul Vrancea

Indicatori de performanta

DGASPC Vrancea si alte
organizatii implicate
Inspectia Judeteana Vrancea
Furnizorii de servicii
Consiliul Judetean.
DGASPC Vrancea si alte
organizatii implicate
Inspectia Judeteana Vrancea
Furnizorii de servicii
Consiliul Judetean.

Instruirea si atestarea asistentilor personali profesionisti ai
persoanelor cu handicap

terapie

DGASPC Vrancea si alte
organizatii implicate
Inspectia Judeteana Vrancea
Consiliul local Odobesti;

Infiintarea unui atelier protejat in orasul Odobesti

Infiintarea unui centru de integrare prin
ocupationala la nivelul localitatii Dumitresti

DGASPC Vrancea si alte
organizatii implicate
Inspectia Judeteana Vrancea
Furnizorii de servicii
Consiliul Judetean.

Infiintarea a trei cluburi de socializare in localitatile: Valea
Sarii, Dumitresti, Maicansti

Indicatori de performanta
Responsabilitate

Adulti - Persoane cu handicap

Obiectiv specific/Activitate

Prioritate

Decembrie
2010

Permanent

500.000 EURO

46000 EURO cheltuieli de
investitii pâna la
finele lui 2011
10..000
EURO/an

29.500 EURO –
chelt.
operationale in
cursul anului
2010, apoi
atelierul se
autofinanteaza

15000 EURO –
chelt.
operationale pe
an/centru la
finele lui 2007
45000
EURO/centru cheltuieli de
investitii pâna la
finele lui 2010

Decembrie
2010

Decembrie
2011

Costuri

Termen
de
realizare

-

Fonduri guvernamentale
sau europene
Bugetul CJ Vrancea 30%

Bugetul CJ Vrancea

Fonduri guvernamentale
sau europene
Bugetul CJ Vrancea - 30%

Fonduri guvernamentale
sau europene
Bugetul CJ Vrancea 30%
Bugetul local Odobesti
Bugetul Consiliului
Judetean
Bugetul ATOFM Vrancea

Bugetele locale
Bugetul Consiliului
Judetean

An de referinta
2007-2009
Resurse de finatare

la

personali

Centrul va fi functional
sfarsitul anului 2010

10
asistenti
profesionisti /an

Atelierul protejat va fi functional
la 30 iunie 2011

Primul club se va deschide in
martie 2009.
Al doilea club se va deschide in
iunie 2010.
Al treilea club se va deschide in
septembrie 2010.

Indicatori de performanta

Obiectiv 3.2: Folosirea avocatilor comunitatii
3.2.1. Continuarea activitatii proiectelor CDF de dezvoltarea
de modele de reprezentare a intereselor locale si de forumuri
de utilizatori.

Obiectivul 3.1: Dezvoltarea de servicii comunitare pentru
persoanele aflate in situatii de risc
3.1.1 Cercetare la nivel de judet a nevoilor sociale a
grupurilor vulnerabile cu ajutorul educatiei si a retelelor
comunitare
3.2.1 Serii de intâlniri comunitare pentru schimbul de
cunostinte intre profesionisti si comunitate

DGASPC
Vrancea,
purtatorii de interese si
furnizorii de servicii

DGASPC
Vrancea,
purtatorii de interese si
furnizorii de servicii
DGASPC
Vrancea,
purtatorii de interese si
furnizorii de servicii

DGASPC Vrancea si alte
organizatii implicate
Inspectia Judeteana Vrancea
Furnizorii de servicii
Consiliul Judetean.
DGASPC Vrancea si alte
organizatii implicate
Inspectia Judeteana Vrancea
Furnizorii de servicii
Consiliul Judetean.

Locuinte minim, moderat si maxim protejate la nivelul
localitatilor Tulnici, Vizantea, Dumitresti, Jaristea, Milcovul,
Tanasoaia, Marasesti, Adjud

Infiintarea unui centru de recuperare si reabilitare la nivelul
localitatii Naruja

DGASPC Vrancea si alte
organizatii implicate
Inspectia Judeteana Vrancea
Furnizorii de servicii
Consiliul Judetean.

Centru de primire in regim de urgenta in localitatea Focsani

Indicatori de performanta
Responsabilitate

Adulti - Persoane cu handicap

Obiectiv specific/Activitate

Prioritate

2500€

10.000 Euro

Trim III 2008

Trim III 2008

10000€

950.000
EURO

Trim III 2008

Decembrie
2010

150.000/locui
nta

300.000
EURO

Decembrie
2008

Decembrie
2010

Costuri

Termen de
realizare

Bugetul local

n/a

Bugetul local si finantatori

Fonduri guvernamentale sau
europene
Bugetul CJ Vrancea - 30%

Fonduri guvernamentale sau
europene
Bugetul CJ Vrancea - 30%

Fonduri guvernamentale sau
europene
Bugetul CJ Vrancea - 30%

An de referinta
2007-2009
Resurse de finatare

Initierea
procesului
dezvoltare a comunitatii.

de

Incheierea seriei de intâlniri si
incorporarea rezultatelor in
planul de Ingrijiri Comunitare

Proiectul si efectuarea cercetarii

Centrul va fi functional la
sfarsitul anului 2009

Prima
locuinta
va
fi
functionmala la inceputul anului
2008

Centrul va fi functional la
sfarsitul anului 2008

Indicatori de performanta

Obiectiv specific/Activitate

Adulti - persoane vârstnice

Obiectiv 2.2..: Dezvoltarea de noi servicii de asistenta
sociala pentru persoanele vârstnice vulnerabile
a) Dezvoltarea de noi servicii de ingrijire la domiciliu in
mediul rural in anii 2007 - 2010.

persoane varstnice” - Odobesti
- „Dezvoltarea Serviciilor Comunitare la nivel zonal” Tanasoaia

Obiectiv 2.1.: Dezvoltarea serviciilor existente de asistenta
sociala pentru persoanele vârstnice vulnerabile
Evaluarea proiectelor finantate derulate in anul 2005, de
catre Consiliul Judetean Vrancea si solicitarea de a continua
finantarea si extinderea serviciilor furnizate de proiectele de
succes.
- „Complex Multifunctional de servicii comunitare pentru

Obiectiv 1.1.: Evaluarea nevoilor persoanelor in vârsta de
peste 60 de ani (aproximativ 60000).
Stabilirea metodologiei de lucru si alocarea sarcinilor
birourilor zonale de asistenta sociala. Stabilirea grupului de
management care sa supravegheze activitatea in colaborare
cu departamentul de IT al DGASPC.
Raportul cercetarii si evaluarea nevoilor persoanelor
vârstnice peste 60 de ani

Prioritate

DGASPC
Vrancea
organizatii furnizoare

si

Septembrie
2008 –
Decembrie
2009

Ianuarie
2008

Aprilie –
2008

DAGSPC Vrancea

DGASPC Vrancea si alte
organizatii implicate

Martie –
2008

Termen de
realizare

DGASPC Vrancea si alte
organizatii implicate

Responsabilitate

Indicatori de performanta

Bugetele locale
Bugetul Consiliului
Judetean

Fonduri
guvernamentale sau
europene – 70%
Bugetul CJ Vrancea 30%

6200 EURO cheltuieli de
investitii pâna
la finele lui
2009

Granturi
(finantari
nerambursabile)
Bugetele locale
Bugetul Consiliului
Judetean

n/a

n/a

158.266
EURO –
chelt.
operationale
pe anul 2008

n/a

n/a

n/a

Costuri

Ani de referinta
2007-2009
Resurse de finatare

Furnizarea de servicii de ingrijire la
domiciliu pâna la finele anului 2008
– un total de 480 beneficiari
Cresterea numarului de beneficiari
ai acestui serviciu pâna la finele
anului 2009 – un total de 600
beneficiari.

Finalizarea raportului de evaluare si
prezentarea
acestuia;
raportul
comitetului consultativ incheiat pâna
la sfarsitul lui ianuarie 2008.

Raport si recomandari disponibile
pâna in aprilie 2008; stabilirea fortei
de implementare pentru actiune si
dezvoltarea de planuri pâna la
sfârsitul lunii aprilie 2008.

Cercetarea comisionata.

Legea 705/2001, HG 90/2003 si
OUG 68/2003
Indicatori de performanta

b) Evaluarea nevoilor si dimensionarea cererii de servicii
Alcatuirea pachetelor de servicii pentru consesionare
Concesionare servicii
Monitorizarea activitatilor
Consultanta de specialitate.

Obiectiv 2.3..: Dezvoltarea de servicii de asistenta sociala
pentru violenta domestica
a) Dezvoltarea de noi servicii in anii 2007-2010

DGASPC Vrancea
C..J. Vrancea

DGASPC
Vrancea
organizatii furnizoare

si

DGASPC Vrancea si alte
organizatii implicate

Realizarea a doua centre de ingrijire de zi in Focsani si
Marasesti

2007 2010

2008

Decembrie
2009 –
Decembrie
2010

Septembrie
2008 –
Decembrie
2010

DGASPC Vrancea si alte
organizatii implicate

Termen de
realizare
2007-2010

Responsabilitate

Indicatori de performanta

DGASPC. Vrancea C.J.

Obiectiv specific/Activitate

Adulti - Persoane cu handicap

b) Evaluarea nevoilor si dimensionarea cererii de servicii
Alcatuirea pachetelor de servicii pentru consesionare
Concesionare servicii
Monitorizarea activitatilor
Consultanta de specialitate.
Dezvoltarea de noi servicii de masa la domiciliu in mod
uniform pe perioada planului.

Prioritate

n/a

70.000 EURO

Grant ( EU Phare sau BM)
– 70%
Bugetul CJ Vrancea - 30%

72000 EURO
- cheltuieli de
investitii pâna
la finele lui
2010
132200
EURO –
chelt.
operationale
pe anul 2009
150.000
EURO cheltuieli de
investitii pâna
la finele lui
2010

Bugetul Consiliului
Judetean
Fonduri guvernamentale
sau europene
n/a

Grant ( EU Phare sau BM)
– 70%
Bugetul CJ Vrancea - 30%

Elaborarea
procedurilor,
concesionare servicii

Adapost pentru victimile violentei
familiale functional 2008

Centrul de zi de la Focsani realizat,
echipat si functional pâna la
sfârsitul anului 2009, cu un numar
de 50 beneficiari.
Centrul de zi Marasesti realizat,
echipat si functional pâna la
sfârsitul anului 2010.

Furnizarea de servicii de masa la
domiciliu pentru pâna la finele
anului 2008 – un total de 480
beneficiari
Cresterea numarului de beneficiari
ai acestui serviciu pâna la finele
anului 2010 – un total de 600
beneficiari.

Bugetele locale
Bugetul
Consiliului
Judetean

148300
EURO –
chelt.
operationale
pe anul 2008

Bugetele locale
Bugetul
Consiliului
Judetean

Elaborarea
procedurilor,
concesionare servicii

Indicatori de performanta

n/a

n/a

Costuri

An de referinta
2007-2009
Resurse de finatare

REZULTATE SCONTATE
La nivelul:
1. Serviciului familial persoane adulte cu handicap
1.1 cresterea calitatii formelor de protectie si asistenta de tip familial, diversificarea
lor;
1.2 respectarea drepturilor si obligatiilor persoanelor adulte cu handicap
2. Serviciului rezidential persoane adulte cu handicap
2.1 reducerea numarului de beneficiari in centrele rezidentiale de ingrijire si
asistenta;
2.2 dezvoltarea sistemului alternativ de asistenta si protectie sociala;
(dezvoltarea atelierelor protejate, infiintarea unor centre pentru persoane cu
anumite tipuri de dizabilitati si grade de adaptare, diagnosticata neuro-psihic)
3. Serviciului antisaracie, combatere a marginalizarii sociale si violentei in familie (include si
varstnici)
3.1 crearea de servicii pentru varstnici (centru de ingrijire si asistenta, servicii la
domiciliu, centre de socoializare/zi);
3.2 serviciu pentru violenta in familie (centru de ocrotire a victimilor violentei,
servicii pentru agrsor);

Cheltuieli Obiective Specifice Directia pentru Protectia Persoanelor Adulte cu
Handicap sau Aflate in Nevoie
Persoane adulte cu handicap
2007

2008

2009

2010

2011

560 mii
RON

2187,5 mii
RON

5.145 mii
RON

2.415
miiRON

265mii
RON

160.000
EURO

625.000

1.470.000

EURO

EURO

690.000
EURO

75.500
EURO

+ costuri conform planului de restructurare

Total

3.020.500
EURO

Persoane varstnice
2007

Total

2008

2009

2010

329.066EURO

138.400
EURO

222.000
EURO

2008

2009

2010

70.000

42.000
EURO

20011

689.466
EURO

Violenta in familie
2007

Total

2011

112.000
EURO

CADRUL LEGISLATIV

In domeniul protectiei persoanelor adulte cu handicap sau aflate in nevoie
•
•

•

•
•
•
•

•

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Legea nr. 144/2004
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea,
organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
Ordin nr. 131/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei
Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii
Nationale pentru Persoanele cu Handicap
HG. nr. 427/2001
pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile de
incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap
HG. nr. 329/2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a
institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap
Hotararea Guvernului nr. 1177/2003 pentru aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare
de hrana cuvenita persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.
Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 73/2004 pentru aprobarea
Metodologiei de acordare a indemnizatiei lunare de hrana cuvenite adultilor si copiilor
infectati cu HIV;
H.G nr. 1175/2005 privind aprobarea strategiei nationale pentru protectia, integrarea si
incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 – 2013;

Persoane varstnice
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Legea nr. 16/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al
Persoanelor Varstnice
Lege nr. 405/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea,
organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 184 / 2000 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor
Varstnice
LEGEA nr. 457/2001 privind aprobarea O.U a Guvernului nr.184/2000 pentru modificarea si
completarea Legii nr.16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului
National al Persoanelor Varstnice
Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, completata si modificata
prin legea 281/206
Hotararea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor
persoanelor varstnice
Hotararea Guvernului nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele pentru persoanele varstnice
Ordin nr. 418/2003 privind stabilirea, incepand cu luna septembrie 2003, a costului mediu
lunar de intretinere pe baza caruia se calculeaza contributia de intretinere datorata de
persoanele asistate in caminele pentru persoane varstnice
Legea 363/2003 privind finantarea activitatilor ocazionate de sarbatorirea in Romania a Zilei
Internationale a Varstnicilor Hotarare nr. 1003/2002 privind alocatiile zilnice de hrana pentru
consumurile colective din unitatile bugetare de asistenta sociala
ORDIN nr. 510/1999 privind aprobarea Programului de pregatire pentru practicarea ocupatiei
de ingrijitor Ia domiciliu
Ordin nr. 559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea
furnizorilor de ingrijiri la domiciliu
Ordin nr. 1063/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr.
559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor
de ingrijiri la domiciliu
Ordin nr. 318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si functionarea ingrijirilor
la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii
LEGE nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R. LEGE nr. 44/1994 privind veteranii de razboi,
precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi
Hotarare nr. 1089/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor

Violenta in familie
•
•
•

Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
Ordonanta Guvernului nr.95/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003
Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.383/2004 pentru aprobarea
standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in
familie

•
•

Ordin nr. 385/2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor
pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
Ordin nr. 1018/2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor
pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

Unitate medico-sociala
•
•
•
•
•

Ordonanta nr.70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean
si local
Lege nr. 99/2004
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind
administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
HG. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si
finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
ORDIN Nr. 491/180 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala
a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale
ORDIN nr. 180 din 27 mai 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a
persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta
PRESEDINTE
Contrasemnează
Marian Oprisan
Secretar al judetului
Raluca Dan

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA
Anexa 3

Strategia
Directiei pentru Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului
2007 - 2013
Preambul
In anul 1995, desi nu exista cadru legislativ, in judetul Vrancea a luat fiinta una dintre
primele 6 structuri organizatorice din Romania care au preluat problematica protectiei copilului si
familiei .
Astfel, in data de 27 martie 1996 a luat fiinta institutia publica de interes judetean, destinata
protectiei familiei si copilului, CENTRUL DE SPRIJIN FAMILIAL SI OCROTIRE A
COPILULUI VRANCEA, atat cu finantari de la bugetul Consiliului Judetean, cat si extrabugetare,
donatii si sponsorizari. (Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 3 / 1996)
Baza de lansare a aparitiei acestei institutii in teritoriul judetului Vrancea a fost constituita
prin semnarea unei Conventii de Colaborare in data de 04.11.1995 intre Consiliul Judetean
Vrancea si Organizatia Nonguvernamentala „Pentru Copiii Nostri”, finantata de The Romanian
„Orphanage Trust” cu sediul in Marea Britanie.
In octombrie 1996, odata cu preluarea Centrului de Primire a Minorilor Vrancea, Centrul
de Sprijin Familial si Ocrotire a Copilului Vrancea se reorganizeaza si isi schimba denumirea in
SERVICIUL SOCIAL JUDETEAN VRANCEA. (Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 35 /
1996)
Noile reglementari in domeniul protectiei drepturilor copilului – Hotararea de Guvern
nr.205/1997, art.3,4 si 5 si Ordonanta de Urgenta nr.25 si 26 din 16.07.1997, s-a modificat
Regulamentul de Organizare si Functionare al Serviciului Social Judetean Vrancea prin preluarea
Leaganelor de Copii si Caselor de Copii de la Inspectoratul Scolar.
Astfel, aceste institutii isi schimba denumirea in Centre de Plasament, patrimoniul
pastrandu-si destinatia de organizare si desfasurare a activitatii de protectie a copilului aflat in
dificultate (conform Hotararii nr. 20/03.03.1998) iar Serviciul Social Judetean Vrancea a
inregistrat o structura organizatorica cu un numar de 508 de salariati.
Conform O.U.G. 192/1999 si a H.G.R. 261/2000, au fost preluate si unitatile de tip
rezidential ce apartineau de Ministerul Educatiei, cat si sectiile de spital ale Ministerului Sanatatii
cu profil de recuperare distrofici si cei bolnavi HIV/SIDA, cu un numar total de 516 copii.
In anul 2002 denumirea Serviciului Social Judetean Vrancea, a fost schimbata prin
Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 68 / 2001 in Directia Generala pentru Protectia
Drepturilor Copilului Vrancea.
Din 01.01.2005, Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Vrancea face
parte din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea sub denumirea de
Directie pentru Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului (Hotararea nr. 115/2004 a
Consiliului Judetean Vrancea).

Realizari ale D.P.P.D.C.:
- centre desfiintate;
- dezvoltarea retelei de de asistenti maternali, copii/asistenti maternali;
- plasamente/incredintari la rude si familii ;
- incurajarea adoptiilor ca forma de ocrotire definitiva;
- apartamente;
- centre comunitare;
- centre de zi;
- centre maternale
- centre de consiliere si orientare.
OBIECTIVE:
A. de tip preventiv:
1. preventia abandonului copilului (de orice tip);
2. preventia separarii copilului de familie;
3. preventia delincventei;
4. prevenirea instalarii fenomenului consumului de substante psihotrope in randul
copiilor.
B. de tip reductiv:
1. reducerea numarului de copii din institutii;
2. reducerea numarului de copii cu tendinte delincventionale;
3. reducerea nivelului infectiilor HIV/SIDA;
4. reducerea abuzurilor de orice fel, a maltratarilor asupra copiilor si apararea
drepturilor lor.
C. de dezvoltare:
1. de servicii pentru copii in nevoi;
2. asigurarea de servicii alternative de tip familial;
3. dezvoltarea de servicii care sa permita o insertie optima socio-profesionala a
copiilor care ies din sistem;
4. a capacitatilor si personalitatii copiilor.
REZULTATE SCONTATE:
•
•
•

•
•
•

•

scaderea ratei abandonului copiilor de catre proprii parinti;
scaderea numarului copiilor institutionalizati;
cresterea progresiva a ponderii copiilor protejati prin forme alternative de servicii si institutii
de tip familial sau reintegrati in propria familie in raport cu protectia asigurata in institutii de
tip rezidential;
cresterea numarului de servicii alternative oferite copilului aflat in dificultate, raportat la
numarul institutiilor “clasice” de protectie;
scaderea duratei de sedere a copiilor in protectia Serviciului Public Specializat;
punerea in practica a standardelor minime obligatorii, a regulamentelor-cadru de functionare si
a ghidurilor metodologice de buna practica pentru organizarea si functionarea serviciilor din
sistemul de protectie a copilului;
cresterea profesionalismului resurselor umane;

•

•

asigurarea reconversiei resurselor umane disponibilizate in urma procesului de
restructurare/inchidere a institutiilor rezidentiale de protectie a copilului spre noi profesii
necesare sistemului;
responsabilizarea comunitatii in abordarea problematicii copilului (in conformitate cu practica
existenta la nivelul tarilor din spatiul euroatlantic).

ARGUMENT/CONTEXT
La nivel national se merge pe diversificarea serviciilor acordate si pe promovarea
respectarii drepturilor copilului, coordonarea, monitorizarea si controlul activitatii de protectie a
drepturilor copilului.
La nivel judetean diversificarea serviciilor este realizata si asigurata prin cadrul
institutional actual, care in timp poate fi adaptat si calibrat pe fenomene specifice sociale care pot
aparea.
Prioritate la nivelul Directiei pentru Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului este
calitatea furnizarii serviciilor sociale si eficientizarea lor, cuprinzand promovarea, respectarea
drepturilor copilului, coordonarea, monitorizarea si controlul activitatilor, implementarea
standardelor de calitate specifice si dezvoltarea serviciilor.

PRINCIPII
 respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 egalitatea sanselor si nediscriminarea;
 responsabilizarea partilor cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor
parintesti;
 primordialitatea responsabilizarii parintilor cu privire la respectarea si garantarea drepturilor
copilului;
 descentralizarea serviciilor de protectie a copilului, interventia multisectoriala si parteneriatul
dintre institutii publice si organisme private autorizate;
 asigurarea unei ingrijiri individuale si personalizate pentru fiecare copil;
 respectarea demnitatii copilului;
 ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinand cont de varsta si de gradul
sau de maturitate;
 asigurarea continuitatii si stabilitatii in ingrijirea, cresterea si educarea copilului, tinand cont de
originea sa etnica, religioasa, culturala si lingvistica, in cazul luarii unei masuri de protectie;
 celeritatea in luarea oricarei decizii cu privire la copil;
 asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului.

Situatia prezenta
Sistemul de protectie a copilului este constituit din toate tipurile de servicii, cu anumite
sectoare in care in prezent se acorda o mai mare atentie. Diversificarea serviciilor a fost facuta in
anii 2000-2004 si acopera toata cazuistica.
Formele alternative de protectie pentru o categorie de beneficiari, respectiv copilul cu
dizabilitati, nu sunt suficient dezvoltate.

Structura Directiei pentru Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului
Servicii
Serviciul de Tip Familial
Birou Asistenta Maternala
1

Birou Tutela si Plasament la persoana / familie
Birou Supraveghere Specializata
Birou adoptii
Compartiment adoptii
Compartiment post adoptii
Serviciul de Tip Rezidential
Birou Asistenta si Sprijin in vederea reintegrarii / integrarii copilului in familie
Centrul de Terapie Ludica Gresu
Centrul Comunitar pentru Servicii de Zi de recuperare si reabilitare copii cu
dizabilitati (din comunitate si institutionalizati)
Centrul de Recuperare Copii cu Dizabilitati Cotesti
Centrul de Recuperare Copii cu Dizabilitati Focsani
Centrul de tip Familial “ Sfânta Maria” Golesti

2

Birou Module Familiale Focsani – Odobesti
Modul Familial Johnny England 1 Odobesti
Modul Familial Johnny England 2 Odobesti
Modul Familial Johnny England 3 Focsani
Modul Familial “Cuore” Focsani
Modul Familial “Ana&Dany” Focsani
Centru de Asistenta si Sprijin pentru tinerii peste 18 ani care isi continua studiile
Odobesti
Centrul de Ingrijire de Zi pentru copii provenind din familii aflate in dificultate
aflati in prezent institutionalizati Odobesti
Birou Module Familiale Panciu
Birou Module Familiale Marasesti
Birou Module Familiale“ Foster-Home” Paunesti
Birou Module Familiale Dumbraveni

3

Serviciul de Interventie in Regim de Urgenta
Birou consiliere, interventie si adapost temporar
Compartiment “Telefonul copilului”
Compartiment pentru recuperarea medico-psiho-sociala a copilului abuzat,
neglijat si exploatat
Compartiment pentru copilul supus traficului si migratiei

Birou adapost temporar pentru copilul delincvent si din strada
Complex de Servicii Comunitare de Interes Judetean Focsani
Centrul Maternal
Compartiment monitorizare, asistare si sprijinire a femeii gravide predispusa la
abandonul copilului
Compartimentul de prevenire a abandonului copilului in perioada
preconceptiva
5

Serviciul de Evaluare Complexa

6

Secretariatul Comisiei pentru Protectia Copilului
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Recomandari
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corelarea sistemului de protectie a copilului cu handicap cu cel al adultului cu handicap;
Dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial;
Prevenirea institutionalizarii;
Promovarea valorilor si principiilor privitoare la drepturile si libertatile fundamentale ale
omului, la drepturile cetatenesti ale beneficiarilor de servicii si protectie, precum si la
participarea activa a acestora la viata comunitatii;
Dezvoltarea parteneriatului public/privat;
Incurajarea si promovarea activitatilor de voluntariat;
Asigurarea instruirii si formarii continue a personalului;
Asigurarea continuitatii, complementaritatii si cooperarii in procesul furnizarii de servicii
sociale;
Planificarea tranzitiei copilului cu handicap din sistemul de protectie a copilului in sistemul
de protectie a adultului cu handicap, in baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
Instituirea unui set de masuri menite sa asigure pregatirea copilului pentru viata adulta si
pentru viata independenta;
Promovarea mediului familial ca fiind mediul cel mai prielnic de dezvoltare;
Dezvoltarea colaborarii cu mass – media in vederea cresterii gradului de constientizare
si/sau sensibilizare a comunitatii;
Dezvoltarea serviciilor alternative pentru copii cu dizabilitati.
Dezvoltarea serviciilor pentru copiii care parasesc sistemul de protectie si asistenta.
Dezvoltarea sistemului familial (asistenti maternali, adoptie interna).

Beneficiari
-

copilul (0 – 18 ani);
tanarul (18 – 26 ani);
tanarul care solicita prelungirea duratei formei de protectie cu maxim 2 ani.

OBIECTIVE GENERALE
•

Cresterea eficientei si calitatii serviciilor de asistenta sociala prin restructurarea/inchiderea
unitatilor de tip rezidential;

•

Acoperirea nevoilor tuturor beneficiarilor de servicii asistentiale prin diversificarea
acestora si dimensionarea pe fenomene si tendinte;

•

Corelarea sistemului de protectie a copilului cu cel al adultului, planificarea tranzitiei
copilului cu handicap din sistemul de protectie a copilului in sistemul de protectie a
adultului cu handicap, in baza nevoilor individuale identificate ale acestuia.

OBIECTIVE SPECIFICE
•
•
•
•
•

•

Facilitarea integrarii sociale a copiilor ce ies din sistem prin intermediul unui campus de
locuinte sociale;
Cresterea eficientei interventiilor sociale prin dezvoltarea serviciilor in regim de urgenta;
Promovarea adoptiei interne;
Restructurarea serviciilor de recuperare si reabilitare a copiilor cu nevoi medicale speciale;
Dezvoltarea serviciilor de zi pentru copilul cu dizabilitati prin infiintarea unui Centru
Comunitar pentru servicii de zi de recuperare si reabilitare copii cu dizabilitati (din
comunitate si institutionalizati) ;
Dezvoltarea serviciilor de tip familial pentru copilul cu dizabilitati prin construirea a doua
casute pentru ocrotirea a unui numar de 24 de beneficiari, copii cu dizabilitati.

Implementarea, monitorizarea si evaluarea
Implementarea masurilor stabilite in cadrul strategiei se va face dupa planul de actiuni
anual care va trebui urmarit si respectat iar eventualele revizuiri se vor face in functie de
modificari legislative, dinamica beneficiarilor si oportunitatilor de finantare a alternativelor de
protectie si asistenta.
Monitorizarea se va face de catre un grup de lucru desemnat care sa urmareasca
desfasurarea activitatilot si termenelor si care poate sa propuna revizuirea lor.
Activitatea de monitorizare si evaluare are in vedere urmatoarele:
•
selectarea unor indicatori de performanta pentru obiectivele generale ale strategiei;
•
identificarea punctelor slabe in procesul de implementare a strategiei si a solutiilor de
rezolvare.

Copilul

Dezvoltarea serviciilor de tip ‘Telefonul Copilului’, v.
2.2.10

D.P.P.D.C., S.I.R.U.

permanent

D.P.P.D.C.

Obiectiv 2.2.: Cresterea eficientei interventiilor sociale
prin dezvoltarea serviciilor in regim de urgenta;

2007-2009

D.P.P.D.C., Serviciul de Tip
Rezidential

Facilitarea integrarii sociale a copiilor ce ies din sistem
prin intermediul unui campus de locuinte sociale;
1. achizitionarea de 2 apartamente in municipiul
Focsani – 2006;
2. achizitionarea de 3 apartamente in orasul
Adjud – 2008.
Program pentru dezvoltarea deprinderilor de viata,
mediere in piata muncii.

permanent

2008

D.P.P.D.C., Serviciul de tip
Rezidential, Serviciul juridic.

Varianta 2
Transferul in proprietatea Consiliului Local sau a
Biroului Zonal a Biroului Module Familiale Panciu cu
urmatoarele 2 prevederi :
a) continuitatea
protectiei
si
asistentei
beneficiarilor de la momentul respectiv ;
b) 25% din capacitatea unitatii sa fie gestionat in
interes si la nivel judetean.
Obiectiv
2.1.:
Dezvoltarea
serviciilor
pentru
copiii/tinerii ce poarasesc sistemul de protectie

2007-2008

Termen de
realizare

D.P.P.D.C., Serviciul de tip
Rezidential

Responsabilitate

Indicatori de performanta

Varianta 1
Restructurarea serviciilor oferite in sistemul rezidential
de tip familial Panciu prin modularea unitatii in cadrul
comunitatii;

Obiectiv 1.1.: Restructurarea serviciilor oferite in
sistemul rezidential de tip familial Panciu

Obiectiv specific/Activitate

Prioritate

PLAN DE ACTIUNE (MASURI)

n/a

n/a

~65.000 EURO;
~81.000 EURO

n/a

246.400 EURO cheltuieli de
investitii pâna la
finele lui 2007

Costuri

n/a

n/a

Bugetele locale
Bugetul
Consiliului
Judetean

n/a

Bugetele locale
Bugetul
Consiliului
Judetean

An de referinta
2007-2009
Resurse de
finatare

fi
fi

vor
vor

Cazuri rezolvate

Tineri integrati in piata muncii.

apartamentele
functionale in 2008;
2.
apartamentele
functionale in 2009.

1.

Transferul efectiv.

Complexul de module in cadrul
comunitatii va fi dat in exploatare
in anul 2008

Indicatori de performanta

Copilul

D.P.P.D.C., S.I.R.U.

D.P.P.D.C., Biroul Asistenta
Maternala
D.P.P.D.C., Biroul Asistenta
Maternala
D.P.P.D.C., Biroul Asistenta
Maternala, Serviciul de Tip
Rezidential

Continuitate Programe de Interes National: Copil supus
traficului si migratiei, Copil exploatat prin munca
(PIN 3, PIN 4.)
Obiectiv 2.3.: Dezvoltarea sistemului de asistenta
maternala

Continuitate PIN 5 (Asistenti maternali pentru
cazuistica in regim de urgenta)

Formarea de asistenti maternali pentru a preveni
institutionalizarea

Formare asistenti maternali pentru copii cu dizabilitati,
v. 2.1.7.

Recrutare familii/persoane care doresc sa adopte si care
sa vina in intampinarea fiecarui copil adoptabil

D.P.P.D.C., Birou Adoptii

D.P.P.D.C., Biroul Asistenta
Maternala, Serviciul de Tip
Rezidential
DGASPC Vrancea

Transferul a 5 copii din Centrul de Plasament de tip
familial "Sf. Maria" Golesti la asistenti maternali.

Transferul Centrul de Plasament de tip familial "Sf.
Maria" in administrarea Directia pentru Protectia
Persoanelor Adulte cu Handicap sau Aflate in Nevoie
Obiectiv 2.4: Promovarea adoptiei interne

D.P.P.D.C., Biroul Asistenta
Maternala, Serviciul de Tip
Rezidential
D.P.P.D.C., Serviciul de Tip
Rezidential

Formare asistenti maternali pentru 10 copii infestati HIV
(pentru preluarea celor 5 copii sub 18 ani si eventualele
noi cazuri)
Implementare program de socializare, mediere in piata
muncii

Obiectiv 3.1.: Asistenta si protectia copilului HIV/SIDA

D.P.P.D.C., S.I.R.U.

Responsabilitate

Indicatori de performanta

Implementare proiect ‘Echipa mobila’

Obiectiv specific/Activitate

Prioritate

n/a

2007

permanent

n/a

n/a

n/a

permanent

2007-2008

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Costuri

2007

2007

2007-2009

2007-2010

2007 - 2010

2007
permanent

Termen de
realizare

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

An de
referinta
2007-2009
Resurse de
finatare

angajare

100

asistenti

Numar de familii/persoane,
incredintati in vederea adoptiei.

copii

Administrarea de catre Directia pentru
Protectia Persoanelor Adulte cu Handicap
sau Aflate in Nevoie

Transferul efectiv

P.I.P.

Formare a 10 de asistenti maternali
pentru copilul HIV/SIDA

Formare a 50 de asistenti maternali
pentru copilul cu deficiente scolare

Formare si
maternali.

20 de asistenti maternali

Interventii de urgenta cazuri de abuz,
trafic, migratie, exploatare prin munca,
violenta, e.t.c.
Interventii
de
urgenta/prevenirea
cazurilor de abuz, trafic, migratie,
exploatare prin munca, violenta, e.t.c.

Indicatori de performanta

D.P.P.D.C., Birou Adoptii

D.P.P.D.C., Serviciul de Tip
Rezidential
D.P.P.D.C., Serviciul de Tip
Rezidential
D.P.P.D.C., Serviciul de Tip
Rezidential

Campanii publicitare de informare si promovare a
adoptiei
Obiectiv 1.4: Restructurarea serviciilor de tip
rezidential, Centrele de Recuperare si Reabilitare a
Copiilor cu Nevoi Medicale Speciale

Comasarea C.R.R. Cotesti cu C.R.R. Focsani

Infiintarea Centrului Comunitar pentru Servicii de Zi de
recuperare si reabilitare copii cu dizabilitati (din
comunitate si institutionalizati)

Infiintarea a doua casute de tip familial pentru ocrotirea
copilului cu dizabilitati

Indicatori de performanta

Responsabilitate

Copilul

Obiectiv specific/Activitate

Prioritate

2008

2008

2008

permanent

Termen de
realizare

n/a

n/a

n/a

n/a

Costuri

n/a

n/a

n/a

n/a

An de
referinta
2007-2009
Resurse de
finatare

cu

Ocrotirea a unui numar de 24 de copii cu
dizabilitati

Noul Centru de Recuperare Copii
Dizabilitati va fi operational in 2009.

Materiale publicitare, campanii de informare

Indicatori de performanta

REZULTATE SCONTATE

La nivelul:
1. Serviciului de Tip Familial
1.1 dezvoltarea ingrijirii in familie, dezvoltarea sistemului maternal pana la un
numar de 500 de asistenti maternali profesionisti care sa acopere sistemul de
urgenta pana in 2 ani, sistemul de asistenta a copilului cu dizabilitati si sa stopeze
intrarile in sistemul rezidential;
1.2 promovarea adoptiei interne, cresterea cu 10 puncte procentual a adoptiei
interne
2. Serviciului de Tip Rezidental
2.1 restructurarea sistemului de protectie si asistenta a copilului cu dizabilitati
(ocrotirea a 50 de beneficiari in sistem rezidential de recuperare a copilului cu
dizabilitati);
2.1 cresterea calitatii serviciilor in sistemul modulat de tip familial;
2.2 restructurarea centrelor de recuperare a copilului cu dizabilitati si cresterea
calitatii furnizarii servicilor inclusiv la copiii infestati H.I.V / SIDA.;
2.3.reducerea numarului de admiteri in serviciul rezidential cu pana la 50 % ;
2.4 apartamente Adjud, Focsani (campus) pentru tineri parasesc sistemul de
protectie a copilului.
3. Serviciul de Interventie in Regim de Urgenta
3.1 dezvoltarea serviciilor furnizate prin Compartimentul ‘Telefonul Copilului”;
3.2 dezvoltarea serviciilor “Echipa Mobila”.
3.3 prevenirea si combaterea migratiei, exploatarii copilului (reducerea cu pana la
50% a acestor fenomene).
CADRUL LEGISLATIV IN DOMENIUL PROTECTIEI SI PROMOVARII
DREPTURILOR COPILULUI
Legea nr.47/2006, privind sistemul naŃional de asistenŃă socială;
Legea nr.272/2004, privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului;
Legea nr. 273/2004, privind regimul juridic al adopŃiei;
H.G. nr 1434/2004, privind atribuŃiile şi Regulamentul–cadru de organizare şi funcŃionare
ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului;
o H.G. nr 1437/2004, privind organizarea şi metodologia de funcŃionare a comisiei pentru
protecŃia copilului;
o H.G. nr. 1435/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
273/2004 privind regimul juridic al adopŃiei;

o
o
o
o

o Ordinul nr. 45/2004 (M.O.nr.306/07.04.2004), privind aprobarea standardelor minime
obligatorii privind procedura adopŃiei interne;
o H.G. nr 1058/2005, privind aprobarea Planului NaŃional de acŃiune pentru implementarea
legislaŃiei în domeniul protecŃiei drepturilor copilului;
o H.G. nr 1438/2004, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcŃionare a
serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi celor de protecŃie
specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinŃilor săi;
o H.G. nr. 679/2003, privind condiŃiile de obŃinere a atestatului, procedurile de atestare şi
statutul asistentului maternal profesionist;
o Ordinul nr.35/2004 (M.O.nr.359/27.05.2003), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind pentru asigurarea protecŃiei copilului la asistentul maternal profesionist
şi ghidul metodologic de implementare a acestor standarde;
o Ordinul nr. 242/36/2003 (M.O.nr.386/04.06.2003), privind modalitatea de decontare a
cheltuielilor efectuate de către asistenŃii maternali profesionişti pentru creşterea şi îngrijirea
copiilor aflaŃi în plasament sau încredinŃare;
o Legea nr. 326/2003, privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiŃi de
serviciile publice specializate pentru protecŃia copilului, mamele protejate în centre
maternale, precum şi copiii încredinŃaŃi sau daŃi în plasament la asistenŃi maternali
profesionişti;
o Ordinul nr. 137/2003 (M.O.nr.702/07.10.2003), privind aprobarea Programei analitice a
cursurilor de formare profesională pentru asistenŃii maternali profesionişti;
o Ordinul nr.288/2006 (M.O.nr.637/24.07.2006), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecŃiei copilului;
o Ordinul nr.287/2006 (M.O.nr.648/27.07.2006), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în
familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
o Ordinul nr. 48/2004 (M.O.nr.352/22.04.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viaŃă independentă;
o Ordinul nr. 177/2003 (M.O.nr.52/22.01.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii pentru telefonul copilului, Standardelor minime obligatorii privind centrul de
consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a Standardelor minime
obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi
exploatării copilului;
o Ordinul nr. 24/2004 (M.O.nr.247/22.03.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii pentru centrele de zi;
o Ordinul nr. 25/2004 (M.O.nr.247/22.03.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităŃi;
o Ordinul nr. 21/2004 (M.O.nr.222/15.03.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind serviciile pentru protecŃia copilului de tip rezidenŃial;
o Ordinul nr. 27/2004, (M.O.nr. 515/08.06.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind serviciile pentru protecŃia copilului de tip rezidenŃial pentru copiii cu
dizabilităŃi;
o Ordinul nr. 289/2006 (M.O.nr.664/02.08.2006), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinŃi şi copii şi a ghidului
metodologic de implementare a acestor standarde;

o Ordinul nr. 87/2004 (M.O.nr.736/16.08.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii pentru centrul maternal;
o Ordinul nr. 89/2004 (M.O.nr.759/19.08.2004), pentru aprobarea Standardelor minime
obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenŃă pentru copilul abuzat, neglijat şi
exploatat;
o Ordinul nr. 132/2005 (M.O.nr.743/16.08.2005, anexe M.O.nr.743bis-16.08.2005), pentru
aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecŃiei copiilor
străzii;
o Ordinul nr. 286/2006 (M.O.nr.656/28.07.2006), pentru aprobarea Normelor metodologice
privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea
Planului individualizat de protecŃie;
o H.G. nr 1504/2004, privind aprobarea Planului naŃional de acŃiune pentru prevenirea şi
combaterea abuzului sexual asupra copilului şi a exploatării sexuale a copiilor în scopuri
comerciale (2004- 2007);
o H.G. nr 1439/2004, privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o fapta
penală şi nu răspunde penal;
o H.G. nr.729/2005, privind stabilirea nivelurilor alocaŃiei zilnice de hrană pentru
consumurile colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială;
o O.U.G. nr. 25/2003, pentru modificarea şi completarea art. 20 din O.U.G. nr. 26/1997
privind protecŃia copilului aflat în dificultate;
o H.G. nr 1443/2004, privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoŃiŃi şi
asigurarea măsurilor de protecŃie specială în favoarea acestora;
o H.G. nr 1396/2005, privind modificarea anexei la H.G. nr 166/ 2005 pentru aprobarea
programelor de interes naŃional în domeniul protecŃiei drepturilor copilului.
o Ordinul nr. 276/2005 (M.O.nr.693/02.08.2005), privind coordonarea activităŃilor de
prevenire a abandonului în unităŃile sanitare care au în structura secŃii de nou-născuŃi şi/sau
de pediatrie;
o Ordinul nr.219/2006 (M.O. nr. 544/23.06.2006), privind activităŃile de identificare,
intervenŃie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiŃi de îngrijirea părinŃilor pe perioada în
care aceştia se află la muncă în străinătate.
o Legea nr.448/2006, privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
o H.G. nr.1440/2004, privind condiŃiile şi procedura de licenŃiere şi de inspecŃie a serviciilor
de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecŃie specială a
copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinŃilor săi;
o Ordinul nr. 100/2006, pentru aprobarea Planului-cadru de acŃiune în vederea reintegrării
sociale a copiilor străzii;
o Ordinul nr. 101/2006, privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul
maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;
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