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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean nr. 18/23.03.2005, este o instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică, sub 

autoritatea  Consiliului Județean Suceava, care are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi 

strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava își desfășoară activitatea în 

conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și ale legislației  în vigoare, iar prin 

toate acțiunile pe care,  în vederea asigurării serviciilor optime în cadrul serviciilor de tip rezidențial și 

familial, urmărind obiectivele strategiei guvernamentale în domeniul asistenței sociale prin identificarea și 

soluţionarea problemelor sociale ale comunităţii. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 86 din 18.04.2019 privind aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, s-a 

aprobat  începând cu data de 01 mai 2019 structură a D.G.A.S.P.C. Suceava, cu un număr total de 1772,5 

posturi, defalcat astfel: 

- 144 de funcții publice; 

- 1628,5 posturi de natură contractuală, din care 420 posturi de asistenți maternali profesionişti. 

 

 

 

PROIECTE DERULATE ÎN ANUL 2019 
 

 

 

1. PROIECTUL „TEAM-UP: PROGRES ÎN CALITATEA ÎNGRIJIRII ALTERNATIVE A 

COPIILOR”, COD 127169 DEPUS DE CĂTRE ANPDCA ÎN PARTENERIAT CU CELE 47 DE 

DGASPC-URI ÎN CADRUL APELULUI NON-COMPETITIV  „REDUCEREA NUMĂRULUI 

DE COPII ȘI TINERI PLASAȚI ÎN INSTITUȚII, PRIN CONSOLIDAREA REȚELEI DE 

ASISTENȚI MATERNALI” 
 
 
  

În vederea diminuării riscului de dezangajare automată a fondurilor alocate României prin POCU, 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 

Adopției  a semnat un contract de  finanțare pentru un proiect non-competitiv, în parteneriat cu Direcțiile 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul întregii țări, finanțat prin Programul 

Operaţional Capital Uman, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14 ”Reducerea numărului de copii și tineri plasați în 

instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”, cu o valoare de 2.657.162.612,32 lei.  

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
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La nivelul judetului Suceava s-a obținut prin proiect o finanțare nerambursabilă de 83.815.658,23 lei, 

iar obiectivele acestuia sunt următoarele : 

 Creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente / 

proceduri/mecanisme și prin îmbunătățirea nivelului de competențe ale profesioniștilor din sistem  

 Creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității. 
 

      În calitate de partener în proiectul menționat, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Suceava, prin  ordonatorul principal de credite, Consiliul Județean Suceava trebuie să asigure o contribuție 

financiară din valoarea bugetului de proiect pentru perioada 2019 - 2023  în valoare de 1.676.320,23 lei, 

reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului,  să asigure sustenabilitatea pe o perioada de 3 ani și să 

suporte toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de implementare a proiectului, în vederea atingerii 

obiectivelor acestuia.  

 

        Proiectul urmărește două componente esențiale, respectiv: 

 Componenta 1: Rambursarea cheltuielilor angajate la nivelul județului  în perioada 2014-2018, cu 

plata drepturilor salariale ale asistenților maternali profesioniști ai DGASPC Suceava  

 Componenta 2:  vor fi finanțate activități care privesc îmbunătățirea nivelului de competențe a 

asistenților maternali profesioniști și a personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în 

domeniul protecției copilului, prin dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi și 

includerea acestora în programe de formare profesională. Prin proiect se prevede și asigurarea 

salariilor asistenților maternali care vor fi angajați în perioada 2019-2023.  
 

D.G.A.S.P.C Suceava a estimat pentru perioada 2019-2023 extinderea rețelei cu 150 de asistenți maternali 

profesioniști: 

 în anul 2019 - 25 AMP 

 în anul 2020 - 40 AMP 

 în anul 2021 - 35 AMP 

 în anul 2022 - 30 AMP 

 în anul 2023 - 20 AMP 
 

În derularea acestui proiect, Compatimentul strategii, proiecte, parteneriate a realizat acțiunile: 

 finanțarea cheltuielilor salariale aferente asistenților maternali profesioniști existenți în perioada 2014-

2018 (au fost trimise ANDPDCA două solicitări de rambursare, care au fost aprobate și informații 

privind eșantionul efectuat în cadrul misiunii de audit și a verificărilor OIR)  

 finanțarea cheltuielilor salariale pemtru cei 25 AMP angajați în anul 2019 

 informarea unui nr. de 386 asistenți maternali profesioniști din rețeaua existentă, în vederea pregătirii 

grupelor ce vor participa la programul de formare profesională. 

 

 

 

2. PROIECTUL  ”PAȘI SPRE VIITOR” 

 
 

Scopul proiectului:  

 

      Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități aflate în cadrul instituției de tip vechi Centru 

de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna și prevenirea instituționalizării persoanelor 
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adulte cu dizabilități din comunitate. 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

Obiectiv specific 1: 

 Înființarea a 3 servicii sociale de tip Locuință Maxim Protejată în județul Suceava ( comuna 

Cacica ) care se dorește a fi un serviciu social specializat prin intermediul căruia cele 24 de persoane adulte 

cu dizabilități dezinstuționalizate să beneficieze de un mediu securizant, promovând un stil de viață 

independent și activ. 

                        Obiectiv specific 2: 

 Înființarea unui serviciu social de tip Centru de Zi  în județul Suceava ( comuna Cacica) în cadrul 

căruia 30 de persoane adulte cu dizabilități să beneficieze de servicii specializate în funcție de nevoile 

specifice și individuale. 

Obiectiv specific 3: 

 Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate, concomitent cu dezvoltarea 

serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate.  

 

Grupul țintă îl constituie persoanele cu dizabilități instituționalizate în CRRN Costâna. 

Grupul celor 24 de persoane care vor beneficia de serviciile nou înființate, a fost instituit pe baza unor criterii de 

evaluare individuală a Fișei de evaluare a beneficiarului. 

 

Valoarea proiectului pe surse de finanţare: 

 

a) suma solicitată de la Autoritatea finanţatoare  1.977.402,35 lei 

b) contribuţia proprie a solicitantului 202.710,00 lei [de minimum 10%, în bani, din valoarea finanţării 

nerambursabile solicitate de la Autoritate] 

c) buget total proiect: 2.180.112,35 lei [suma solicitată de la Autoritatea finanţatoare + contribuţia proprie a 

solicitantului] 

 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: 

 24 de persoane adulte cu dizabilități pentru care se propune transferul din CRRN Costâna în servicii 

sociale nou create de tip Locuințe Protejate. 

 30 persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate și din comunitate care vor beneficia de serviciile 

Centrului de Zi, în vederea prevenirii instituționalizării și dezvoltarea abilităților de viață independentă. 

 

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: 

 DGASPC Suceava care va beneficia de servicii sociale noi, destinate persoanelor adulte cu dizabilități;  

 Persoanele adulte cu dizabilități care vor rămâne în CRRN Costâna pentru care va crește calitatea 

serviciilor prin valorificarea spațiului rămas disponibil. 

 Familiile persoanelor asistate ; 

 Comunitatea locală; 

 Personalul din cadrul CRRN Costâna care va fi reorientat să lucreze în noile servicii 

 

Compartimentul Strategii, proiecte, parteneriate  a derulat următoarele activități: 

 

 a fost semnată convenția de finanțare 

 a fost constituită echipa de management a proiectului 

 a fost obținut certificatul de urbanism pentru obiectivele de investiții 

 au fost întocmite caietele de sarcini pentru achiziția publică a documentațiilor tehnico-economice 
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 au fost recepționate documentațiile tehnico-economice și au fost obținute avizele favorabile pentru 

obiectivele de investiții 

 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin hotărârea Consiliului Județean Suceava 

 au fost întocmite documentațiile de licitație pentru elaborarea proiectului tehnic și a lucrărilor de 

execuție aferente obiectivelor de investiții din cadrul proiectului 

 

 

3. PROIECTUL REALIZAT ÎN PARTENERIAT CU FUNDAȚIA ”HOPE AND HOMES FOR 

CHILDREN ROMÂNIA” CARE ARE CA OBIECTIV ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT 

”MIHAIL ȘI GAVRIL” SOLCA (CENTRU DE TIP CLASIC) ȘI ÎNFIINȚAREA A DOUĂ CASE DE 

TIP FAMILIAL ÎN ORAȘUL SOLCA 

 

 

Fundația Hope and Homes for Children, împreună cu DGASPC Suceava s-au ocupat de evaluarea 

individuală a copiilor și tinerilor din Centrul de plasament ”Mihail și Gavril” Solca și de identificarea 

alternativelor de reintegrare in familie sau transfer în alt serviciu de tip rezidential pentru fiecare dintre 

aceștia. 
 

Pe parcursul procesului de închidere, 10 de copii/tineri au părăsit centrul de plasament, iar pentru copiii 

pentru care reintegrarea în familie și asistența maternală nu au fost posibile, Hope and Homes for Children 

construiește două case de tip familial cu capacitatea de 12 locuri fiecare, în localitatea Solca. 

Terenurile pentru dezvoltarea celor două case de tip familial au fost puse la dispoziție de Primăra orașului 

Solca, prin hotărâre de consiliu local, iar branșamentele la utilități au fost finanțate cu fonduri de la Consiliul 

Județean Suceava conform protocolului Construcția și amenajarea caselor sunt asigurate de Hope and Homes 

for Children, în parteneriat cu JYSK România.  

 

 

4. PROIECTUL REALIZAT ÎN PARTENERIAT CU FUNDAȚIA ”HOPE AND HOMES FOR 

CHILDREN ROMÂNIA”, CARE ARE CA OBIECTIV ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT 

”SPERANȚA” SUCEAVA 

 

 

Centrul de plasament ”Speranța” Suceava este o instituție de tip clasic pentru copii scolari, cu vârste 

cuprinse între 12 ani si 19 de ani.  
 
 

 În baza Convenției de Asociere înregistrată cu nr. 91328/8.07.2019, încheiată cu Consiliul Județean 

Suceava și Fundația Hope and Homes for Children România, a fost demară acțiunea de închidere a 

Centrului de plasament ”Speranța” Suceava.  

        Astfel, patru dintre tinerii din grupul țintă au fost integrați socio profesional, pentru unul dintre copii s-a 

identificat un asistent maternal profesionist și un copil a fost  reintegrat în familia naturală, urmând ca 

beneficiarii rămași să fie transferați în 4 apartamente existente din structura DGASPC Suceava care vor fi 

renovate și dotate de către Fundația HHC, conform standardelor în vigoare: 

 Apartament 1. Fălticeni, str. 13 Decembrie, bl 2, sc A, ap 2, jud. Suceava  

 Apartament 2. Fălticeni, str. Grăniceri, bl 17, sc A, ap 8, jud. Suceava  

 Apartament 3. Gura Humorului, str. Cetății, bl 9, ap 6, jud. Suceava 

 Apartament 4. Suceava, str. Tineretului, bl 127, sc D, ap 2, jud. Suceava 
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În anul 2019 s-a intervenit cu lucrări de reabilitare în două dintre cele patru apartamente, respectiv cele din 

localitățile Suceava și Gura Humorului, urmând ca în perioada următoare să fie executate lucrările de 

reabilitare și la apartamentele din municipiul Fălticeni. 
 

Convenția în vigoare are ca termen de finalizare 15.09.2020.  

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE COMPONENTA COPII/TINERI 
 

 

 PREVENIREA ABANDONULUI ŞI SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA 

 

 

Serviciile de zi au ca misiune prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copiilor, prin asigurarea, 

pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a 

deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc.  

 

În anul 2019, în structura DGASPC Suceava au funcționat un centru de zi destinat copilului cu 

dizabilități, 2 centre de recuperare destinate copiilor cu dizabilități și 2 centre maternale, care, prin 

serviciile oferite au ca obiectiv prevenirea separării copiilor de familia sa. 

 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi Blijdorp România (din cadrul Complexului de 

recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp – O Nouă Viață Suceava)  - capacitate  50 locuri, are drept 

misiune prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a 

activităţilor de îngrijire, educaţie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a 

deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare 

pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii cu 

dizabilităti, activităţi de informare la nivelul local, serviciile oferite corespund nevoilor individuale ale 

copilului în contextul său socio-familial.  

 

Centrul de recuperare  neuro-psiho-motorie (din cadrul Complexului de recuperare neuro-

psiho-motorie Blijdorp – O Nouă Viață Suceava) – capacitate 63 locuri, are drept misiune oferirea de 

servicii de recuperare personalizată copiilor cu dizabilităţi mentale şi/sau asociate, care au încadrare în 

grad de handicap grav sau accentuat, din comunitate,  centrul de zi şi casele de tip familial. Activităţile 

derulate la nivelul centrului sunt : kinetoterapie şi educaţie motorie, logopedie şi stimularea comunicării, 

terapie ocupationala, educaţie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, dezvoltare a deprinderilor de viaţă 

independentă, orientare şcolară, intervenţie psihologică, activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru 

părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii cu dizabilitati, 

activităţi de informare la nivelul local; serviciile oferite corespund nevoilor individuale ale copilului în 

contextul său socio-familial.  

 

Centrul de recuperare Gura Humorului (din cadrul Centrului de servicii multifuncționale pentru 

copilul aflat în dificultate)- capacitate 64 locuri – acordă copiilor servicii de educație pentru sănătate, 

consiliere psihologică (psihoeduație, autocunoaștere, controlul emoțiilor), terapie senzorială (stimulare 

vizuală, kinestezic-motrică, abilitate manuală, terapie ocupațională, ludică, meloterapie, aromoterapie). 
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Structura pe grupe de vârstă și sexe a copiilor care beneficiază de serviciile de zi  

din structura DGASPC Suceava 

 

 

SERVICIUL DE ZI 

SEX 

 

GRUPE DE VARSTA 

 

M F 

0-2 

ani 

3-6  

ani 

1-13  

ani 

14-17 

ani 

peste  

18 ani TOTAL 

Complex de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp-O 

Nouă Viaţă Suceava -Centru de servicii sociale pentru 

copii cu dizabilităţi  

-Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi  Blijdorp 

Romania  

30 11 
 

11 9 21 0 41 

Complex de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp-O 

Nouă Viaţă Suceava-Centrul de servicii sociale pentru 

copii cu dizabilităţi 

-Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie  

35 15 2 14 13 21 0 50 

Centrul de servicii multifuncţionale pentru copilul aflat în 

dificultate Gura Humorului 

-Centrul de recuperare   

32 13 0 1 20 24 0 45 

Echipe mobile 87 65 1 20 67 60 4 152 

TOTAL 
184 104 3 46 109 126 4 288 

288 288 

 

 

 

Structura pe grade de handicap a copiilor din serviciile de zi DGASPC Suceava 

 
SERVICIUL DE ZI Handicap 

grav 

 

Handicap 

accentuat 

Handicap 

mediu 

Handicap 

ușor 

Fără 

handicap 

TOTAL 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi  ”Blijdorp 

Romania” (din cadrul Complexului de recuperare 

neuro-psiho-motorie ”Blijdorp-O Nouă Viaţă” Suceava 

– Servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi) 

41     41 

Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie (din cadrul 

Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie 

”Blijdorp-O Nouă Viaţă” Suceava – Servicii sociale 

pentru copii cu dizabilităţi) 

50     50 

Centrul de recuperare din cadrul Servicii 

multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Gura 

Humorului  

15 22 8   45 

Compartiment Echipe mobile din cadrul Servicii 

multifuncţionale de tip rezidenţial Suceava (Fălticeni, 

Gura Humorului, Siret) 

48 22 3  79 152 

TOTAL 154  44 11  79 288 
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Dinamica copiilor din serviciile de zi din structura DGASPC Suceava 

 

SERVICII DE ZI DIN STRUCTURA DGASPC SUCEAVA 
31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

1. Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi  ”Blijdorp 

Romania” (din cadrul Complexului de recuperare neuro-

psiho-motorie ”Blijdorp-O Nouă Viaţă” Suceava – Servicii 

sociale pentru copii cu dizabilităţi) 

44 

 

 

 

 

43 41 45 41 

2. Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie (din cadrul 

Complexului de recuperare neuro-psiho-motorie ”Blijdorp-O 

Nouă Viaţă” Suceava – Servicii sociale pentru copii cu 

dizabilităţi) 

58 

 

 

 

56 57 60 50 

3. Centrul de recuperare din cadrul Centrului de servicii 

multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Gura 

Humorului  

43 

 

 

42 41 53 45 

4. Compartiment Echipe mobile din cadrul Centrului de 

servicii multifuncţionale de tip rezidenţial Suceava 
(Fălticeni, Gura Humorului, Siret) 

156 

 
 

101 165 152 152 

TOTAL 301 242 304 310 288 

 

 
 

Centrul maternal este un serviciu de protecţie materno-infantilă, de tip rezidenţial, fără personalitate 

juridică, având ca beneficiari cupluri mamă - copil, precum şi femei gravide aflate în situaţii de dificultate.  

Centrul maternal  are menirea de a susţine mamele în vederea asumării statutului de părinte şi de a le 

îndruma spre schimbarea deprinderilor parentale greşite, evitând astfel o posibilă ruptură  între copil şi 

familia sa. 

În cadrul centrelor maternale se urmărește aplicarea corectă a standardelor minime obligatorii privind 

asigurarea protecţiei mamei şi copilului aflaţi în dificultate.  

În acest context, acest serviciu apare ca o structură de sprijin şi intervenţie pluridisciplinară, care prin 

serviciile pe care le oferă :găzduire pe perioadă determinată, îngrijire şi asistenţă medicală, socializare şi 
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petrecere a timpului liber, integrare/reintegrare socio-profesională, reintegrare familială şi comunitară, 

consiliere psihologică şi socială, urmareşte: 

- dezvoltarea relaţiei de ataşament mamă-copil şi astfel prevenirea intrării copilului în sistemul 

de protecţie; 

- pregătirea reintegrării familiale a mamei şi copilului; 

- monitorizarea şi evaluarea măsurilor de reintegrare a mamei şi copilului. 

Activitățile desfășurate în centrele maternale 

 Evaluarea iniţială a situaţiei socio-familială 

 Evaluarea psihologică 

 Consiliere psihlogică în vederea dezvoltării relaţiei afective mamă-copil 

 Evaluarea nevoilor cuplului mamă-copil 

 Consilierea membrilor familiei extinse în vedere îmbunătăţirii relaţiilor intrafamiliale  

 Evaluarea şi supravegherea stării de sănătate a cuplului mamă-copil 

 Desfăşurarea de activităţi şi programe care să permită dezvoltatrea deprinderilor de viaţă independentă 

 Orientarea şi pregătirea pentru integrarea socioprofesională a mamei; Înscrierea la cursuri de formare 

profesională 

 Pregătirea mediului familial pentru primirea şi reintegrarea cuplului mamă-copil 

Dinamica beneficiarilor din centrele maternale 

 
Centrul de  

servicii de 

protecţie  a 

cuplului 

mamă-

copil 

Nr.beneficiari 2015 Nr.beneficiari 2016 Nr.beneficiari 2017 Nr.beneficiari 2018 Nr.beneficiari 2019 

Copii 
mame 

minore 

mame 

majore 
Copii 

mame 

minore 

mame 

majore 
Copii 

mame 

minore 

mame 

majore 
Copii 

mame 

minore 

mame 

majore 
Copii 

mame 

minore 

mame 

majore 

Centrul 

Maternal 

Suceava 

25 0 15 13 2 4 24 3 6 28 1 10 29 2 15 

Centrul 
Maternal 

Gura 

Humorului 

15 0 5 12 0 6 12 2 6 10 0 4 0 0 0 

TOTAL 40 0 20 25 2 10 36 5 12 38 1 14 29 2 15 
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 Intrări în centre maternale (copii) 

 
Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

din comunitate 51 58 40 36 37 26 33 37 30 

din plasament Centrul de primire  în regim 

de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, 

exploatat/Telefonul copilului 

  1 1 1   1  

din plasament în servicii de tip rezidențial   1 1 3 1 7 1 1 

TOTAL 51 58 42 38 41 27 40 39 31 

INDICATOR  ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 
 

 
 

DGASPC Suceava derulează 2 proiecte în colaborare cu  Fundația ”Hope and Homes for Children 

România”, prin care se urmărește prevenirea separării copilului de familia sa și reintegrare în familie a 

copiilor aflați în sistemul de protecție, prin susținerea financiară și materială. 
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1. Proiectul de prevenire a separării copilului de familie  are ca scop menţinerea în cadrul 

familiilor naturale sau extinse a copiilor expuşi riscului de abandon sau de separare de membrii 

familiei naturale sau extinse prin identificare şi aplicarea unui set de intervenţii asupra copiilor, 

familiilor lor şi comunităţilor din care aceştia provin, astfel încât să se identifice şi elimine riscurile 

de abandon sau separare a copiilor de familie. 

 
Formele de sprijin şi suport oferite : 
 

o servicii/intervenţii de evaluare şi de identificare a nevoilor unei familii 

o servicii de analiză a datelor culese/identificate şi elaborare de planuri pentru soluţionarea cazurilor 

o servicii de consiliere a copiilor şi membrilor familiilor acestora, pe specificul nevoilor identificate  

(ex: responsabilităţi parentale, igienizarea spaţiului de locuit, încadrarea în muncă, accesarea 

serviciilor sociale, medicale, de educaţie, problamatică comportamentală, ataşament, situaţii de 

abuz, neglijenţă, exploatare, etc.) 

o servicii/intervenţii de sprijin material corespunzătoare nevoilor care afectează dramatic situaţia 

copiilor (suplimentarea resurselor alimentare, de vestimentaţie şi încălţăminte, de igienă, de 

rechizite şcolare, acoperirea unor taxe pentru locuinţe identificate ca nevoi urgente: chirie, taxe 

întreţinere, acordarea unor materiale de construcţie pentru consolidarea/igienizarea propr iilor 

locuinţe, achiziţionarea şi donarea unor tratamente medicale pentru copiii în situaţii de urgenţă  

 

     

     2. Proiectul de reintegrare a copiilor din sistemul de protecție  

Acest proiect urmărește în etapele lui crearea sau întărirea legăturii dintre copil și familie, 

conștientizarea familiei cu privire la importanța reintegrării și la beneficiile imense ale acesteia 

pentru copil/copii, precum și conștientizarea familiei și responsabilizarea acesteia cu privire la 

nevoile copiilor (nevoi de dezvoltare sau în unele cazuri nevoi speciale fizice ori psihice).  

 
    Formele de sprijin si suport oferite: 
 

o servicii /interventii de evaluare şi de identificare a nevoilor unei familii 

o servicii de analiză a datelor culese/identificate şi elaborate de planuri pentru soluţionarea cazurilor 

o servicii de consiliere a copiilor şi membrilor familiilor acestora, pe specificul nevoilor identificate 

(responsabilităţi parentale, încadrarea în muncă, accesarea serviciilor sociale, medicale, educaţie, 

problematică comportemantală, ataşament, situaţii de neglijenţă, etc) 

o servicii/intervenţii de sprijin material corespondente nevoilor copiilor reintegraţi  

o servicii de mediere a accesului la servicii sociale din comunitate (centre de zi, creşe), prestaţii sau 

indemnizaţii sociale confom legislaţiei in vigoare(alocaţii, burse, banii de liceu, etc), servicii 

medicale ( transfer medic de familie, medic specialist), locuri de muncă  

o servicii de asistare a familiei pentru operarea demersurilor necesare pentru reintegrarea copilului: 

tribunal, spitale, unităţi şcolare, etc 

o servicii/intervenţii de monitorizare a familiilor integrate în Programul de reintegrare, servicii de 

consultanţă sau formare a asistenţilor sociali sau lucrătorilor sociali de la nivelul serviciilor locale 

sau judeţene cu privire la reintegrarea copiilor in familie 
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Situația sumelor alocate de Fundația HHC România în perioada anilor 2016-2019: 

 

Programul 2016 2017 2018 2019 

prevenirea separării copilului 
de familia sa 

37.000 
pentru 26 copii 

45.000 
pentru 49 copii 

107.750 
pentru 119 copii 

105.970 
pentru 134 copii 

reintegrarea copiilor sistemul de 
protecţie în familia naturală 

29.000 
pentru 16 copii 

47.600 
pentru 20 copii 

21.950 
pentru 12 copii 

27.800 
pentru 12 copii 

TOTAL 
66.000 

pentru 42 copii 
92.600 

pentru 69 copii 
129.700 

pentru 131 copii 
133.770 

146 copii 

 

     Se constată că sumele alocate de Fundația HHC au crescut semnificativ în fiecare an pentru 

programele derulate. 
 

     Prin activitatea desfășurată de specialiștii din cadrul Serviciului intervenţie în regim de urgenţă în 

domeniul asistenței sociale, în perioada anilor 2014-2019 nu au fost înregistrate cazuri de copii intrați în 

sistemul de protecție, abandonați în unități sanitare. 

 

În anul 2019: 

 

 DGASPC Suceava a încheiat un Protocol cu Primăria Gura Humorului, Directia de Asistență Socială Gura 

Humorului prin care se urmărește identificarea și soluționarea problemelor sociale ale comunității din 

domeniul protecției copilului, a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție prin acordarea de prestații sociale 

și servicii sociale cu caracter primar și specializate, menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea 

efectelor temporare sau permanente a situatiilor de risc privind aceste categorii, ce pot genera marginalizarea 

sau excluderea socială a acestora. 

 în cadrul serviciilor de tip rezidențial au fost desfășurate acțiuni având ca teme educația contraceptivă și 

planning-ul familial. 

 

Pe raza județului Suceava funcționează următoarele servicii de zi private: 

 
 SERVICIU DE ZI PRIVAT 

Nr. mediu copii 2019 

1.  Centrul social de zi „Sf. Vineri” Suceava 26 

2.  Centrul de zi „Pâinea Vieţii” Broşteni 2 

3. Centrul de zi „Maria Ward„ Rădăuți 47 

4. Centrul de zi Baia 26 

5. Centrul de zi de recuperare Emanuel 78 

6. Centrul de zi Suceava 26 
TOTAL 205 
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 PROTECŢIA COPILULUI ÎMPOTRIVA ABUZULUI, NEGLIJĂRII ŞI EXPLOATĂRII; 

PREVENIREA ȘI COMBATEREA FENOMENULUI DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE 

 
 

În anul 2019, în cadrul Serviciului intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenței sociale, au fost 

înregistrate un număr de 1104 sesizări de violenţă în familie, din care 693 au fost confirmate, astfel: 

o 558 cazuri de neglijare 

o 27 cazuri de abuz fizic 

o 19 cazuri de abuz sexual 

o 87 cazuri de abuz emotional 

o 2 cazuri de exploatare prin muncă 

 

Din cele 693 cazuri confirmate de copii abuzați/neglijați, 136 au intrat în sistemul de protecție, 31 copii 

împreună cu mamele lor au fost admiși în Centrul multifuncțional destinat victimelor violenței în familie Gura 

Humorului iar 526 copii au fost menţinuţi în familie, cu acordarea de servicii de specialitate și monitorizare 

(consiliere psihologică, evaluare psihologică, consiliere primară) 

 

 
 

 

     Dinamica numărului de cazuri de abuz, neglijare, exploatare în perioada 2010-2019 

 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

     Nrtotal de sesizări abuz, 

            neglijare, exploatare  

             (cazuri confirmate), 

           din care: 

225 327 285 419 489 518 404 540 520 693 

- menţinuţi în familia 

naturală 

159 239 210 309 345 353 247 380 403 526 

- intrați în sistemul de 

protecţie 

66 88 75 110 144 165 157 160 117 167 
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Comparativ cu anul 2018, se constată:  

 creștere a numărului cazurilor de copii, victime ale abuzului, negjijării, exploatării 

cu 33% 

 o creștere a numătului de copii menținuți în familie, cu acordarea de servicii de 

specialitate cu 31% 

 o creștere cu 42% a numărului copiilor care au intrat în sistemul de protecție 

 

 
Nr. cazuri de abuz, neglijare, exploatare aflate în evidenţa DGASPC Suceava la data de 31.12.2019 
 (structurat pe sexe si grupe de vârstă) 
 

 Distribuţia pe sexe Distribuţia pe grupe de vârstă TOTAL 

Cazuri de: Masculin Feminin <1 an 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani 

Abuz  fizic 19 8 0 1 3 2 12 9 27 

Abuz emoţional 45 42 2 10 19 20 22 14 87 

Abuz sexual 3 16    1 9 9 19 

Neglijare 287 271 68 85 108 81 105 111 558 

Exploatare prin 

muncă 
1 1    1  1 2 

Total 355 338 70 96 130 105 148 144 693 

 

se constată că: 

 este aproximativ egal numărul copiilor de sex feminin cu cel de sex masculin 

 din numărul total al copiilor abuzați, neglijați, exploatați, copiii de vârstă școlară este mai mare cu 

34% decât copiii de vârstă preșcolară. 
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Ponderea, după grupele de vârstă a copiilor abuzați, neglijați, exploatați (31.12.2019) 

 
 

 
 

 

Din cele 693 cazuri confirmate de copii abuzați/neglijați, 83 copii au beneficiat de servicii de consiliere 

psihologică, 94 de evaluare psihologică și 247 de consiliere primară. 

 

Cazuri de: Consiliere  psihologică Evaluare psihologică Consiliere primară 

Abuz  fizic 9 13 4 

Abuz emoţional 28 28 19 

Abuz sexual 5 12 1 

Neglijare 41 41 221 

Exploatare prin muncă   2 

Total  83 94 247 

 

 

 

Dinamica copiilor abuzați, neglijați, exploatați – perioada anilor 2010-2019 

 

Cazuri de: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Abuz  fizic 5 22 31 51 14 30 26 27 31 27 

Abuz emoţional 9 3 14 19 54 67 37 44 58 87 

Abuz sexual 18 10 8 21 14 11 4 12 8 19 

Neglijare 193 292 232 328 407 410 337 457 420 558 

Exploatare prin muncă 0        3 2 

Total 225 327 285 419 489 518 404 540 520 693 
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Se constată un trend de creștere a cazurilor de violență în familie înregistrate în anul 2019, pe toate  

de abuz, față de anul 2018. 

 

 
 

       În cadrul  Serviciilor multifuncţionale de tip rezidenţial funcționează  Centrul de primire în regim 

de urgenţă a copilului abuzat, neglijat şi exploatat /Telefonul Copilului, care este un serviciu pentru 

protecţia copilului de tip permanent, a cărui misiune este să primească semnalări cu privire la situaţiile de 

 copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, copii care se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită 

sau substitutivă, copii pentru care există motive temeinice de a suspecta că viaţa şi securitatea acestora 

sunt primejduite în familie, copii care sunt temporar lipsiţi de ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor 

legali și să asigure consiliere telefonică şi să intervină prompt în cazurile urgente. 

 Activități desfășurate: 

 asigură asistenţă şi consiliere telefonică clienţilor pentru depăşirea situaţiilor de criză şi 

soluţionarea adecvată a cazurilor expuse sau semnalate de către aceştia 

 informează şi promovează serviciile oferite în interesul superior al copiilor expuşi la abuz, 

neglijare şi exploatare  

 utilizează instrumentele de evaluare prevăzute în standardele minime obligatorii, respectiv fişa de 

convorbire şi fişa de semnalare obligatorie şi evaluare iniţială a situaţiilor de abuz, neglijare, 

exploatare 

 respectă anonimatul şi confidenţialitatea convorbirilor 

 furnizează informaţii adecvate şi direcționează cazurile Serviciului Intervenţie în Regim de 

Urgenţă si Violentă în Familie  

 

În cursul anului 2019 au fost înregistrate 18 sesizări la Telefonul Copilului. 

 

Acțiuni derulate având ca obiectiv prevenirea și combaterea fenomenului de violenţă în familie: 

 

 DGASPC Suceava în colaborare cu Asociația SEVA, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, 

Inspectoratul de Poliție a județului Suceava,  Inspectoratul Județean Jandarmi Suceava, derulează 

proiectul ”Familii Fericite. Comunități inclusive”, care are ca obiectiv general creșterea nivelului de 

incluziune socială a cetățenilor din mediul rural prin dezvoltarea unei rețele de suport în cazurile de 
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violență domestică. Acest proiect include un program de formare profesională cu tema ”abordarea 

integrată a prevenirii și combaterii violenței domestice în comunitățile rurale” 

 s-a derulat Campania  ”19 zile de activism împotriva violenței asupra copilului și tânărului”, prin 

acțiuni desfășurate la nivelul serviciilor de tip rezidențial din structura DGASPC Suceava și în cadrul 

școlilor din județ 

 copiii în cadrul Serviciilor multifuncționale de tip rezidențial Suceava au participat la o activitate 

educativă având ca temă prevenirea abuzului și violenței asupra copiilor  

 au fost realizate 70 rapoarte de evaluare psiho-socială având ca obiectiv divorțul sau ordinul de 

protecție 

 DGASPC Suceava a încheiat o convenție de colaborare cu Spitalul Orășenesc Gura Humorului, în 

vederea desfășurării de acțiuni comune în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie prin 

înființarea unei rețele de lucru inter-instituționale la nivel local 

 a fost organizată acțiunea, având ca teme ,,violența în familie“ și ”răpirea copiilor”, la care au 

participat  două persoane din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava 

 în cadrul serviciilor de tip rezidențial s-au desfășurat activități având ca subiect Bullying-ul și abuzul 

în mediul școlar, descrierea modului în care copiii percep bullying-ul, a atitudinilor și 

comportamentelor lor în diferite contexte sociale (școală, grup de prieteni, mediul online etc.), 

identificarea cazurilor de bullying la nivelul clasei, a școlii, grupului de prieteni și în mediul online 

 în cadrul serviciilor de tip rezidențial s-au desfășurat activități având ca subiect ,, Exploatarea prin 

munca a copiilor,, care a avut scopul de a înțelege noțiunea de exploatare, cunoașterea riscurilor la 

care sunt supuși copiii în contextul exploatării acestora prin muncă 

 

În cadrul DGASPC Suceava funcționează Centrul multifuncțional destinat victimelor violenței în 

familie Gura Humorului, cu o capacitate de 12 locuri, de serviciile căruia au beneficiat în anul 2019 un 

număr de 61 persoane (copii și persoane adulte). 
 

Centrul multifuncțional destinat victimelor violenței în familie Gura Humorului a fost înființat în anul 

2012 ca urmare a implementării Proiectului privind incluziunea socială, finanțat de Banca Internațională 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cofinanțat de Consiliul Județean Suceava. 

Acest centru oferă servicii specializate de asistență socială victimelor violenței în familie: găzduire 

pentru o perioadă de timp determinată, recuperare și îngrijire, consiliere juridică, consiliere psihologică și 

suport emoțional, consiliere psihosocială în vederea depășirii traumei și adaptării la o viață activă pentru 

realizarea inserției sociale, profesionale, familiale a victimei violenței în familie.  

Centrul multifuncțional destinat victimelor violenței în familie Gura Humorului este licențiat, conform 

legislației în vigoare. 

 

Dinamica beneficiarilor din Centrul multifuncțional destinat victimelor violenței Gura Humorului 

 

Anul 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Copii 3 24 22 37 34 30 40 

Persoane adulte 3 14 15 18 18 18 21 

Numărul total de beneficiari 6 38 37 55 52 48 61 
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      În cursul anului 2019, cele 114 autorități publice locale de pe raza județului Suceava au fost îndrumate 

metodologic, în vederea înființării de echipe mobile pentru victime ale violenței domestice, în conformitate 

cu Ordinul 2525/2018.  

Astfel, la nivelul județului Suceava au fost înființate un număr de 96 echipe mobile. 

      Aceste echipe mobile au ca scop verificarea sesizărilor cazurilor de violență în familie, de evaluare 

inițială și de realizare a demersurilor necesare pentru depășirea riscului imediat, constând în: transport la 

unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima necesită îngrijiri medicale, sesizarea 

organelor de cercetare penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin de protecție 

provizoriu, orientarea către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava sau, după 

caz, la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul primăriei de domiciliu, în vederea găzduirii/acordării 

de servicii specializate în centre rezidențiale adecvate nevoilor și aplicării managementului de caz pentru 

victime și agresori. 
 

      Echipa Intersectoriala Locala Suceava (EIL), este o echipă multidisciplinară și interinstituțională, cu 

misiunea de a identifica/referi/monitoriza cazurile de exploatare/risc de exploatare a copiilor și cazurile de 

violență în familie. 

EIL Suceava este înființată și funcționează pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Suceava și are în componență reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Suceava, Inspectoratului Județean Poliție Suceava, Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava 

, Inspectoratului Județean Școlar Suceava , Direcției de Sănătate Publică Suceava , Inspectoratului 

Teriotorial de Muncă Suceava, Fundația Salvați Copiii- Filiala Suceava. 

      În anul 2019 au fost înregistrate peste 200 de acțiuni  pentru prevenirea și combaterea violenței asupra 

copilului. 
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Situație comparativă pe regiunea de NE a cazulor de cazuri confirmate de abuz, neglijare, exploatare  

30.06.2019 

 

Județ 
abuz 

emoţional 

abuz 

fizic 

abuz 

sexual 

exploatare 

pentru 

comitere 

de 

infracţiuni 

exploatare 

prin 

muncă 

exploatare 

sexuală 
neglijare Total 

Suceava 42 17 7 0 0 0 236 302 

Bacau 12 37 16 0 5 0 225 295 

Botosani 18 50 26 0 5 0 157 256 

Neamt 53 9 21 22 8 2 62 177 

Iasi 25 27 39 0 7 0 73 171 

Vaslui 33 7 14 0 0 0 104 158 

 

Suceava era la data de 30.06.2019,  județul cu cele mai multe cazuri de cazuri confirmate de abuz, 

neglijare, exploatare din regiunea de NE. 

 

Situație comparativă pe țară  a cazulor de cazuri confirmate de abuz, neglijare, exploatare 

30.06.2019 

 

Județ 
abuz 

emoţional 

abuz 

fizic 

abuz 

sexual 

exploatare 
pentru 

comitere 

de 

infracţiuni 

exploatare 

prin 

muncă 

exploatare 

sexuală 
neglijare Total 

Constanta 106 38 30 0 21 1 762 958 

Galati 47 36 42 0 1 0 435 561 

Mures 0 3 8 12 8 0 509 540 

Bucureşti-Ilfov 152 88 27 0 77 1 160 505 

Timis 54 17 12 0 1 0 333 417 

Prahova 33 74 12 0 5 2 205 331 

Suceava 42 17 7 0 0 0 236 302 

 

La data de 30.06.2019, DGASPC Suceava era al 7-a direcție din țară cu nr. cel mai mare de copii, victime 

ale abuzului, neglijării, exploatării. 

 

 

 SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA ADOPŢIEI NAŢIONALE CA PROCES SOCIAL 

COMPLEX, PRIN ASIGURAREA FIECĂRUI COPIL ELIGIBIL PENTRU ADOPŢIE 

ŞANSA DE A AVEA O FAMILIE 

 

 

Prin activitatea pe care o desfășoară, Biroul adopţii și post adopții îşi propune ca obiective 

promovarea, încurajarea, facilitarea şi sprijinirea adopţiei naţionale, oferirea de servicii pre-adopţie, 

oferirea serviciilor directe copiilor din sistemul de protecție, eligibili pentru adopţie (care au ca finalitate 

adopția în Planul Individualizat de Protecție) şi familiilor adoptive, oferirea serviciilor post adopţie 
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părinţilor care au adoptat şi copiilor acestora, precum şi consilierea familiei biologice cu privire la efectele 

adopţiei. 
 

În cadrul echipelor pluridisciplinare acţionează managerul de caz, desemnat de conducerea Direcţiei 

Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului, responsabilul de caz,  alţi specialişti din cadrul direcţiei, 

precum şi colaboratori din cadrul serviciilor de specialitate ale Direcţiei, de la alte instituţii şi ONG -uri 

precum şi din partea comunităţilor locale de provenienţă a cuplurilor. 
 

Astfel, în anul 2019: 

 au fost deschise  proceduri de adopție pentru 52 copii din copiii al căror Planul Individualizat de 

Protecție prevede ca obiectiv final adopţia 

 au fost contactate 53 familii biologice ale copiilor adoptabili, în vederea informării şi 

conştientizării efectelor adopţiei Aceste acțiuni se realizează prin colaborarea cu primăriile de 

domiciliu sau reşedinţă ale familiior biologice, cu  Direcţia Judeţeană  de evidenţa a persoanelor și 

cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava 

 au fost evaluate și au participat la cursuri pentru dezvoltarea capacităților parentale un număr de 75  

familii/persoane care doresc să obțină atestatul de familie adoptivă, din care 64 familii au fost 

atestate ca apte să adopte.  

Această etapă se realizează prin: 

o selectarea cererilor familiilor/persoanelor  

o evaluarea iniţială socio psiho-medicală 

o formarea acestora în cadrul cursurilor de pregătire 

o evaluarea finală în vederea obţinerii atestatului de familie/persoană aptă să adopte.  

Atestatul de familie/persoană adoptivă este emis ulterior dispoziţiei de atestare şi raportului 

final de evaluare. 

 au fost identificate cele mai potrivite familii adoptatoare pentru 49 copii adoptabili pentru care a 

fost stabilită măsura încredințării în vederea adopției, urmărind etapele : 

o potrivire teoretică dintre copil şi familie se realizează de către Registrul Național de Adopții  

o potrivire practică dintre copil şi familie 

o mutarea copilului în familie 

 au fost organizate întâlniri cu familiile atestate să adopte pentru vizualizarea profilelor publice 

pentru 46 copii greu adoptabili de pe profilul public 

 au fost încuviințate un număr de 42 adopții  naționale  

 au fost monitorizați post-adopție un nr. de 85 copii adoptați (monitorizarea se face 2 ani după 

finalizarea adopției, când  se întocmește un raport care se înaintează Autorității Naționale pentru 

Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție) 

 

Dinamica adopţiilor naționale în perioada 2010 – 2019 

 

ANUL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Incuviinţări adopţii 

naţionale 
35 31 35 33 40 34 45 34 57 41 

Incredinţări în vederea 

adopţiei 
21 19 17 34 29 35 38 36 38 49 

Deschidere procedură 

adopţie naţională 
53 44 33 91 38 42 44 54 34 52 

Adoptii internationale        1 1 0 
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 DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR  ALTERNATIVE LA 

ÎNGRIJIREA INSTITUŢIONALĂ 

 

 

Serviciul de asistență maternală 

 

      Serviciul de Asistenţă Maternală asigură protecţia copilului care necesită stabilirea unei măsuri de 

protecţie specială, ce impune creşterea, îngrijirea şi educarea copilului de către un asistent maternal 

profesionist. 

      Plasamentul la un asistent maternal profesionist este o măsură de protecţie specială, având caracter 

temporar, dispusă în condiţiile legii. Aceasta include şi plasamentul  copilului în regim de urgenţă, 

plasamentul copilului cu nevoi speciale (copil cu deficienţe, copil abuzat, cu tulburări de comportament, 

HIV/SIDA). 

      Asistentul maternal profesionist este persoana atestată să îngrijească la domiciliul său, pentru  o 

perioadă nedeterminată, unul sau mai mulţi copii în dificultate, ca urmare a deciziei Comisiei pentru 

Protecţia Copilului sau Instanţei de Judecată. Plasarea copilului în dificultate într-o familie substitutivă 

reprezintă o alternativă de tip familial la sistemul rezidenţial de protecţie. 

 

     DGASPC Suceava implementează Proiectul ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor”, depus de către ANPDCA în parteneriat cu cele 47 DGASPC-uri din țară, în cadrul apelului non-

competitiv ”Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de 

asistenți maternali profesioniști” 
 

 

      În  vederea atingerii obiectivelor proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative 

a copiilor”,  au fost evaluate social un număr de 331 persoane care au depus, în perioada iulie 2015 – 

31.12 2017, cereri pentru a deveni asistenți maternali. Dintre acestea,  68  au primit aviz psihologic 

favorabil și au început cursul de formare inițială.  
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     În anul 2019, specialiștii din cadrul Serviciului asistență maternală au recrutat, evaluat, format și 

atestat un nr 25 asistenți maternali în cadrul Proiectului ”TEAM-UP. 
 

     Plasamentul la un asistent maternal profesionist este o măsură de protecţie specială, având caracter 

temporar, dispusă în condiţiile legii. Aceasta include şi plasamentul  copilului în regim de urgenţă și 

plasamentul copilului cu nevoi speciale (copil cu deficienţe, copil abuzat, cu tulburări de comportament, 

HIV/SIDA). 
 

     În anul 2019, specialiștii din cadrul Serviciului de asistență maternală: 

 au revizuit stadiul de realizare a obiectivelor propuse în Planul Individualizat de Protecție pentru  

copiii aflați în plasament la asistenți maternali profesioniști- reevaluări trimestriale (42 cu 

finalitate adopția, 646 cu finalitatea reintegrare în familie și 653 cu finalitate integrare socio-

profesională) 

 au evaluat performanța profesională pentru 360 asistenți maternali profesioniști  

 au întocmit evaluarea anuală a activității pentru 255 asistenți maternali profesioniști  

 la propunerea specialiștilor din cadrul acestui serviciu, au fost înaintate instanțelor judecătorești 

propuneri în vederea stabilirii contribuției părinților la întreținerea minorilor care beneficiază de 

măsură de plasament la asistent maternal profesionist sau stabilirea orelor de muncă în folosul 

comunității a părinților care nu realizează venituri 

 au fost efectuate peste 1500 de vizite, pentru a se evalua modul în care sunt integraţi copiii în 

familii şi în comunitate, modul în care sunt satisfăcute nevoile copilului în familie (hrană, 

echipament, odihnă, recreere, socializare, educaţie), nevoile asistentului maternal profesionist în 

activitatea desfăşurată, precum şi situația familiilor naturale a copiilor sau a rudelor până la gradul 

IV 

 fost întocmite 2240 rapoarte de monitorizare privind modul de cheltuire a alocației de plasament și 

au fost efectuate peste 1500 vizite în vederea evaluării modului în care sunt satisfăcute nevoile 

copilului în familia de plasament, nevoile asistenților maternali profesioniști în activitatea 

desfășurată, precum și situația familiei naturale a copilului dat în plasament 

 au oferit servicii de consiliere copiilor,  asistenţilor maternali şi membrilor familii biologice ai 

copiilor din plasament, atunci când s-a impus acest lucru  

 pentru trei copii cu tulburări de comportament li s-a recomandat terapie psiho-comportamentală 

accesibilă în sectorul privat și li s-au obținut sponsori pentru  decontarea acestor ședințe 

 au fost evaluaţi din punct de vedere psihologic un număr de 104 asistenţi maternali profesioniști 

care s-au reatestat pe parcursul anului 2019, precum și copiii ale căror certificate de handicap  s-au 

revizuit 

 având în vedere modificarea legislativă privind standardele minime de calitate (Ordinul 26/2009), 

au fost organizate ședințe, pe zone, cu toți asistenții maternali unde le-au fost prezentate 

modificările servenite și apoi comunicate în scris tuturor. 

 au fost demarate activități specifice de elaboare de proceduri de lucru, de constituire de registre, de 

organizare a activității în confomitate cu prevederile ordinului sus amintit.   
 

 

 

Copiii din asistență maternală au participat la taberele organizate prin Direcția Județeană pentru Sport 

si Tineret Suceava în județul Constanța (copii cu dizabilități însoțiți de asistenți maternali profesioniști),  

precum și la acțiunile organizate de instituție cum ar fi:  

 Campania ”Susținem performanța”, la care au fost premiați 16 copii din asistență maternală  

 Spectacolul și expoziția “Deschide ochii, deschide inima”, organizat cu ocazia a Zilei 

internaționale a copilului cu dizabilități (3 decembrie)  



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ  SOCIALĂ ȘI 
PROTECȚIA COPILULUI  ANUL 2019 

  

22 

 

 Datini și obiceiuri de iarnă ( colinde și urături specifice sarbatorilor de iarnă susținute de copii și 

asistenți maternali profesioniști din zonele Vatra Moldoviței, Bunești, Bogdănești, Baia, Salcea) 

 

În anul 2019 au fost angajați  25 asistenţi maternali profesioniști, iar pentru un nr. de 20 AMP a fost 

încetat contractul de muncă (6 pensionări, 7 demisii, 3 retrageri atestate, 3AMP care nu au mai fost 

reatestați, o desfacere disciplinară a contractului de muncă). 
 

Asistenţii maternali au fost monitorizaţi în permanenţă, pe parcursul anului 2019, prin vizite inopinate 

la domiciliile acestora. S-a constatat că majoritatea asistenţii maternali îşi îndeplinesc în mod 

corespunzător obligaţiile ce le revin, le oferă copiilor o bună îngrijire, alimentaţie diversificată, igienă 

corespunzătoare. Totodată, aceștia s-au integrat în familia asistentului maternal profesionist, comunitate şi 

în sistemul educaţional.  

 

Observaţiile şi recomandările asistenţilor sociali sunt consemnate în rapoartele de vizită şi sunt aduse 

la cunostinţa asistenţilor maternali în vederea stabilirii termenelor de remediere ale deficienţelor 

identificate.  
 

S-a realizat activitatea de evaluare a asistențior maternali prin completarea fișelor de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale precum și prezentarea membrilor Comisiei pentru Protecţia 

Copilului Suceava a rapoartelor de activitate individuală. 
 

Asistenţii sociali au sprijinit şi monitorizat activitatea asistenţilor maternali astfel încât aceştia să fie 

informaţi, să înțeleagă şi să acţioneze în conformitate cu standardele de calitate în vigoare, procedurile şi 

metodologia de lucru a serviciului. 
 

Pentru îmbunătăţirea activităţii  asistenţilor maternali, s-a efectuat o sesiune de formare continuă, tema 

propusă fiind identificată în urma consilierii, discuţiilor şi a carenţelor identificate pe teren, după cum 

urmează: 

 modele pentru acordarea atenției pozitive 

 șapte pași pentru încurajarea comportamentului pozitiv 

 100 de metode de a spune ”Foarte bine” 

 instrumentele părintelui- instrumentele de prevenție 

 evaluarea cunoştinţelor. 
 

 

În anul 2019, la propunerea specialiștilor din cadrul Serviciului asistență maternală, Comisia pentru 

protecția copilului Suceava a aprobat eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist pentru 9 

persoane și reînnoirea atestatului pentru 104 asistenți maternali profesioniști  

 
Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

AMP atestați  0 0 68 0 0 0 61 0 9 

AMP reatestaţi 126 146 182 103 120 178 131 101 170 104 
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 Dinamica plasamentelor la asistenți maternali profesioniști (AMP) 

 
Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

din comunitate 
67 56 70 90 73 50 66 40 82 

 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 
din plasament în familia lărgită 1    1    2 

din plasament la familii/persoane fără 

grad de rudenie 
5  5    1 1 1 

din Centrul de primire în regim urgență 6 3 1 2  1 5  1 

din centre maternale 13 14 10 10 7 5 6 15 11 

din plasament în servicii de tip rezidențial 

DGASPC Suceava 
2    5 2 8 2 2 

din plasament în servicii de tip rezidențial 

private 
5 7        

Transfer din alte județe         2 

din încredințare în vederea adopției  1  1     4 

TOTAL 99 81 86 103 86 58 86 58 105 

INDICATOR  ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

 

 
 

 

În evidența DGASPC Suceava la data de 31.12.2019 se aflau un număr de 367 asistenți maternali 

profesioniști care aveau în plasament  564 copii/tineri. 
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Nr. copii/tineri cu/fără dizabilități aflați în plasament la AMP la data de 31.12.2019 
 

AMP Numar copii  

Asistenti maternali cu 1 copil  181 
1h 

181 
47 

1s 134 

Asistenti maternali cu 2 copii 176 

1s+1h 

352 

70 

2h 10 

2s 272 

Asistenti maternali cu 3 copii 9 
2s+1h 

27 
12 

3s 15 

Asistenti maternali cu 4 copii 1 2s+sh 4 4 

Total 367 AMP  564 copii 564 
 

Serviciul asistență maternală este licențiat, în conformitate cu legislația în vigoare. 
 

În cursul anului 2019, Compartimentul management de caz, plasament și reintegrare familială a 

desfășurat următoarle activități: 
 

 Elaborarea procedurilor operaționale privind măsura plasamentului familial; 

 Consilierea unui nr. de 50 familii/persoane potențial substitutive în vederea instituirii unei măsuri 

de plasament familial – 50 familii sau persoane  

 Consilierea unui nr. de 200 familii extinse/substitutive/copii aflați în plasament familial pe diverse 

probleme apărute   

 Consilierea unui nr. de 37 copii privind prevenirea abandonului școlar, comportament deviant 

și/sau predelincvent  

 Reevaluarea situaţiei sociale a 250 familii naturale în vederea determinării posibilităţilor de 

reintegrare a copilului din plasament familial 

 Întocmirea unui nr. de 1700 rapoarte de monitorizare privind modul de cheltuire a alocației de 

plasament 
 Rapoarte psihologice - 65 

 Solicitarea de la ANAF de adeverințe din care să rezulte veniturile părinților ai copiilor cu măsură 

de plasament familial (aproximativ 250) 

 Completare plan abilitare reabilitare la copiii ce beneficiază de măsura plasamentului familial și 

care sunt încadrați în grad de handicap – 24 cazuri; 

 Întocmire rapoarte psihologice pentru 65 copiii  

 Efectuarea a  aproximativ 1000 vizite de monitorizare 
 

 Dinamica plasamentelor în familia lărgită 
 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

din comunitate 34 52 30 32 69 37 42 52 13 

 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 
din plasament la AMP 2 5  6 4 1 3 4 2 

din plasament la familii/persoane fără grad de 

rudenie 
 1 5 1 3 

 

1 
1 1 

 

din plasament Centrul de primire în regim 

urgență 
     1  1 

 

din plasament centre maternale         2 

din plasament în servicii de tip rezidențial 

DGASPC Suceava 
4 2  2  1   

 

Din tutelă 3         

TOTAL 43 60 35 41 76 41 46 58 17 

INDICATOR  ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 
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 Dinamica plasamentelor la familii/persoane fără grad de rudenie 
 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

din comunitate 11 13 4 6 9 7 7 6 1 

  ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↔ ↘ ↘ 
din plasament la AMP 10 5 6 6 6 7 5 5  

din plasament în familia lărgită   1 1 1 1 1 3 1 

din plasament Centrul de primire în 

regim urgență 
3        

 

din plasament în servicii de tip rezidențial 

DGASPC Suceava 
 1 2 2 2 2 3  

 

Transfer din alte județe         1 

din plasament în servicii de tip rezidențial 

private 
2 1   1 1 

3(OPA 

alt județ) 
 

 

TOTAL 26 20 13 15 19 18 19 14 3 

INDICATOR  ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 
 

 

 
 

Evoluția plasamentelor din comunitate în sistemul de protecţie de tip familial 

 

Nr. copii intraţi în sistemul de protecţie din 

comunitate 

Anul  

2011 

Anul  

2012 

Anul  

2013 

Anul  

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

în plasament la asistenţi maternali profesionişti 67 56 70 90 73 50 66 40 82 

în plasament în familia lărgită 34 52 30 32 69 37 42 52 13 

în plasament la familii/persoane fără grad de 

rudenie 

11 13 4 6 9 7 7 6 1 

TOTAL 112 121 104 128 151 94 115 98 96 

se remarcă o creștere a plasamentelor la asistenți maternali profesioniști și o scădere semnificativă a 

plasamentelor în familia lărgită și la familii/persoane fără grad de rudenie. 
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Situația ieșirilor în servicii de tip familial 
 

      În anul 2019 s-au înregistrat un număr de 190 revocări ale măsurilor de plasament familial, din care 

aproape 50% au fost reintegrări în familia natural adopții/încredințări în vederea adopției. 
 

 
Reintegrări 

în familie 

Prin 

efectul 

legii (18 

ani) 

La 

cerere 

Ieșiri prin 

transfer în 

sistemul de 

protecție 

(servicii de 

tip 

rezidențial) 

Ieșiri prin 

transfer în 

sistemul de 

protecție 

(AMP) 

Ieșiri prin transfer 

în sistemul de 

protecție (familia 

lărgită și familii 

fără grad de 

rudenie) 

Încredința

re în 

vederea 

adopției/ad

opție 

altele TOTAL 

Din plasament la 

asistenți maternali 
profesioniști 

22 1 16 6  2 50 1 98 

Din plasament în 

familia lărgită 
16 6 37 2 2 1  1 65 

Din plasament la 

familii/persoane 

fără grad de rudenie 

2 2 16 2 1  3 1 27 

TOTAL 40 9 69 10 3 3 53 3 190 

  

 
 

Dinamica ieșirilor din serviciile de tip familial  

(asistență maternală, familia lărgită, familii/persoane fără grad de rudenie) 

 

Anul Reintegrări 

în familie 

Revocări 

la cerere 

Revocări conf.legii 

(18 ani, nu mai 

urmează școala) 

Transfer în 

alte măsuri 

de protecție 

Încredința

re în 

vederea 

adopției/a

dopții 

Altele TOTAL 

Anul 2011 28 12 24 103 25 7 199 
Anul 2012 40 5 33 35 26 2 141 
Anul 2013 36 10 32 42 35 4 159 
Anul 2014 33 13 14 30 29 4 123 
Anul 2015 37 25 31 39 41 3 176 
Anul 2016 32 35 13 38 39 1 158 
Anul 2017 21 33 18 24 36 6 138 
Anul 2018 18 46 19 29 40 11 163 
Anul 2019 40 69 9 16 53 3 190 
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Se constată că au crescut cu 27 ieșirile din serviciile de tip familial și s-a dublat numărul copiilor 

reintegrați în familie 

 

 
 

 

Structura pe grupe de vărstă, sex și mediul de proveniență a copiilor aflați în plasament familial  

 

Măsura specială de 

protecţie 

 

Mediul de 

proveniență 

Distribuţia pe 

sexe 

Distribuţia pe grupe de vârstă 

Urban Rural Masculin Feminin <1 an 1-3 

ani 

3-7 

ani 

7-10 

ani 

10-14 

ani 

14-18 

ani 

peste 

18 ani 

TOTAL 

plasament la asistenţi 
maternali profesionişti 

199 365 284 280 25 49 87 63 
135 161 44 

564 

plasament în familia lărgită 124 212 165 171 1 7 31 36 89 126 46 336 

plasament la 

familii/persoane fără grad 
de rudenie 

35 58 54 39 0 0 5 10 24 

 
 

42 

 
 

12 

 
 

93 

TOTAL 358 635 503 490 26 56 123 109 248 329 102 993 

 

Se constată că: 

- 36% copii provin din mediul urban, iar 64% provin din mediul rural 

- 51% copii sunt de sex masculin, iar 49% sunt de sex feminin 

- predomină copiii cu vârsta cuprinsă între 10-17 ani 

 

Ponderea copiilor din serviciile de tip familial, pe grupe de vârstă 
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 ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂȚII SERVICIILOR OFERITE DE CĂTRE DGASPC 

SUCEAVA  

 

 

La data de 31.12.2019 se aflau în sistemul de protecție 993 copii/tineri care beneficiau de măsuri de 

tip familial şi 502 copii/tineri care beneficiau de măsuri de protecţie de tip rezidenţial în servicii din 

structura DGASPC Suceava și servicii rezidențiale private. 

Toate serviciile de tip rezidențial destinate copiilor/tinerilor sunt licentiate, conform legislației în 

vigoare. 

 

 
Nr. copii/tineri aflaţi în sistemul de protecţie 31.12.2019 

în plasament la asistenţi maternali profesionişti 564 

în plasament în familia lărgită 336 

în plasament la familii/persoane fără grad de rudenie 93 

în plasament în servicii de tip rezidențial din structura DGASPC Suceava 363 

în plasament în servicii de tip rezidențial private 139 

TOTAL 1495 

 

 

 
 

Se constată că din totalul copiilor/tinerilor din sistemul de protecție, 66% beneficiază de măsuri de tip 

familial. 

 

 

Dinamica intrărilor în sistemul de protecție în perioada anilor 2011-2019 

 

Nr. copii intraţi în sistemul de protecţie din 

comunitate  

Anul  

2011 

Anul  

2012 

Anul  

2013 

Anul  

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

în plasament la asistenţi maternali profesionişti 67 56 70 90 73 50 66 40 82 

în plasament în familia lărgită 34 52 30 32 69 37 42 52 13 

în plasament la familii/persoane fără grad de 
rudenie 

11 13 4 6 9 7 7 6 1 

în plasament în servicii de tip rezidențial din 
structura DGASPC Suceava 

137 139 104 95 104 81 98 73 49 

în plasament în servicii de tip rezidențial private 13 24 15 7 7 17 8 2 9 
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TOTAL 262 284 223 230 262 192 221 173 154 
 

 
        Se constată o scădere a intrărilor în servicii de tip rezidențial, paralel cu creșterea numărului copiilor 

plasați la asistenți maternali profesioniști, față de annul 2018, obiectiv prevăzut în Strategia județeană 

privind protectia si promovarea drepturilor copilului. 

 

 

        În structura DGASPC Suceava funcționează următoarele servicii destinate copiilor/tinerilor 

(31.12.2019): 

 41 servicii de tip rezidențial  

 3 servicii de zi destinate copiilor – un centru de zi și două centre de recuperare  

 3 echipe mobile 

 

Evoluția serviciilor de tip rezidențial în perioada anilor 2010-2019  

 
ANUL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

   Centre de plasament clasice/modulate 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Centre de plasament de tip familial 25 22 23 23 26 26 24 24 24 24 

Apartamente 18 18 18 18 18 18 18 14 14 14 

TOTAL 47 44 45 45 47 47 45 41 41 40 

 

Cele 41 servicii de tip familial sunt structurate astfel: 1 centru de plasament de tip clasic, 2 centre de 

plasament clasice modulate,  24 case de tip familial și 14 apartamente, în cadrul cărora s-au acordat servicii 

unui nr. de 363 beneficiari: 

 

 Centrul de servicii multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului (cuprinde 7 

case de tip familial, 7 apartamente) 

 Centrul de servicii multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Fălticeni (cuprinde 3 case de 

tip familial, 6 apartamente, un adăpost destinat copiilor străzi) 

 Centrulde servicii de protective pentru copilul aflat în dificultate Rădăuţi – Solca (cuprinde un 

centru de plasament modulat și o casă de tip familial) 

 Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Dolhasca (cuprinde o casă de tip 

familial) 
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 Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp - O Nouă Viaţă Suceava –Servicii  

                sociale pentru copii cu dizabilităţi (cuprinde 3 case de tip familial și un  centru de respiro) 

 Centrul de servicii pentru copilul aflat în dificultate Siret (cuprinde un centru de plasament    

     modulat și o casă de tip familial) 

 Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Fundu Moldovei (cuprinde o  

casă    de tip     familial) 

 Centrul de servicii multifunţionale de tip rezidenţial Suceava (cuprinde un centru de plasament,  2   

case de tip familial, un  apartament, un centru de primire a copilului în regim de urgență pentru 

copilul abuzat, exploatat, neglijat) 

 Centrul de servicii de protecţie  în regim de urgenţă a cuplului mamă-copil (cuprinde 2 centre 

maternale)  

 

 

 Având în vedere obiectivele Strategiei județene privind protecția și promovarea drepturilor 

copilului, DGASPC Suceava urmărește închiderea centrelor de tip clasic prin dezvoltarea de alternative 

de tip familial, astfel: 

 a fost demarat și urmează să se încheie în anul 2020 proiectul realizat în colaborare cu Fundația 

HHC Romania și Consiliul Județean Suceava, având ca obiectiv  închiderea Centrului de 

plasament ”Mihail și Gavril” Solca (centru de plasament modulat) și înființarea a două case de tip 

familial cu o capacitate de 12 locuri fiecare. 

Fundația HHC Romania, împreună cu DGASPC Suceava, s-a ocupat de evaluarea individuală a 

copiilor și tinerilor din centrul de plasament și de identificarea alternativelor de reintegrare in 

familie/ transfer pentru fiecare dintre ei. 

Terenurile pentru dezvoltarea celor două case de tip familial au fost puse la dispoziție de primăra 

orașului Solca, prin hotărâre de consiliu local, iar branșamentele la utilități au fost finanțate cu 

fonduri de la Consiliul Județean Suceava conform protocolului Construcția și amenajarea caselor  

sunt asigurate de Hope and Homes for Children, în parteneriat cu JYSK România.  

 

 în baza Convenției de Asociere încheiată cu Consiliul Județean Suceava și Fundația Hope and 

Homes for Children România (Fundația HHC), s-a demarat și urmează să se încheie în anul 

2020, procesul de închidere a Centrului de plasament ”Speranța” Suceava (centru de tip clasic) 

prin transferul a 28 copii din acest centru în 4 apartamente din structura DGASPC Suceava care vor 

fi renovate și dotate de către Fundația HHC, conform standardelor în vigoare: 

-Apartament 1. Fălticeni, str. 13 Decembrie, bl 2, sc A, ap 2, jud. Suceava  

-Apartament 2. Fălticeni, str. Grăniceri, bl 17, sc A, ap 8, jud. Suceava 

-Apartament 3. Gura Humorului, str. Cetății, bl 9, ap 6, jud. Suceava 

-Apartament 4. Suceava, str. Tineretului, bl 127, sc D, ap 2, jud. Suceava 
 

În cadrul proiectului patru dintre tinerii din grupul țintă au fost integrați socio profesional, pentru 

un copil s-a identificat un asistent maternal profesionist și un copil a fost reintegrat în familia 

naturală. Pentru ceilalți copii au fost identificate măsuri alternative de protecție. 
 

În anul 2019 s-a intervenit cu lucrări de reabilitare a două dintre cele patru apartamente, respectiv 

cele din localitășile Suceava și Gura Humorului, urmând ca în perioada următoare să fie executate 

lucrările de reabilitare și la apartamentele din municipiul Fălticeni. 
 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ  SOCIALĂ ȘI 
PROTECȚIA COPILULUI  ANUL 2019 

  

31 

 

Convenția în vigoare are ca termen de finalizare 15.09.2020.  

 

 

Evoluția intrărilor în sistemul de protecție de tip rezidențial din structura DGASPC Suceava  

 
Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

din comunitate 137 139 103 98 106 84 98 68 49 

din plasament la AMP 47 19 19 15 19 23 6 5 6 

din plasament în familia lărgită 2 2 3 1  1 5 4  

din plasament la familii/persoane fără 

grad de rudenie 
4 3 1  1 2 4 4 

3 

din tutelă 3 1        

din plasament în servicii de tip 

rezidențial private 
9 17 8 2  4 2  

 

din Centrul de primire în regim 

urgență 
        

10 

din centru alt județ         1 

TOTAL 202 181 134 116 126 114 115 81 69 

INDICATOR  ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

 

 

 
 

-se constată un trend de scădere în anii  2018 și 2019 a numărului de copii intrați din comunitate în servicii 

de tip rezidențial (în anul 2019-scădere cu 28% față de anul 2018) 

-în ultimii 2 ani se constată scăderea numărului de copii intrați în servicii de tip rezidențial prin transfer 

din alte forme de protecție din comunitate (în anul 2019 cu 15% față de anul 2018) 

 

Pe raza județului Suceava funcționează un număr de 3 servicii de tip rezidențial private, care, la data 

de 31.12.2019 aveau în plasament 139 copii/tineri: 
 

o Casa de tip familial ”Sf.Nicolae” Suceava – 10 beneficiari 

o Centrul de tip familial ”Pr. Mihai Negrea” Vatra Dornei- 5 beneficiari 

o Așezământul de copii ”Sf.Ierarh Leontie” Rădăuți - 124 beneficiari 
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Evoluția intrărilor servicii de tip rezidențial private 

 
Anul din 

comunitate 

transfer din alte măsuri 

de protecție 

TOTAL 

2011 13 100 113 

2012 24 20 44 

2013 15 6 21 

2014 7 2 9 

2015 7 0 7 

2016 17 1 18 

2017 8 1 9 

2018 5 2 7 

2019 9 5 14 

 

 
 

Dinamica ieșirilor din sistemul de protecție  de tip rezidențial din structura DGASPC Suceava  
 

Ieșiri servicii 

de tip 

rezidențial 
DGASPC 

Suceava  

Total, 

din care: 

Reintegrări 

în familie 

Revocări 

la cerere 

Revocări conf.legii (18 

ani, nu mai urmează 

școala) 

Transfer în 

alte măsuri de 

protecție 

Altele (deces, casatorie, 

 transfer alte judete,  

transfer centre adulți) 

Anul 2011 277 84 32 21 129 11 

Anul 2012 206 62 48 19 64 13 

Anul 2013 187 51 51 5 56 24 

Anul 2014 183 65 48 12 48 10 

Anul 2015 162 61 36 10 41 14 

Anul 2016 138 47 45 4 20 22 

Anul 2017 162 53 41 2 37 29 

Anul 2018 137 58 42 2 27 8 

Anul 2019 127 40 42 1 31 13 
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Ieșiri în sistemul de protecție  de tip rezidențial private 

 
Servicii de 

tip 

rezidențial 

private 

Total, din 

care 

Reintegrări în 

familie 

Revocări 

la cerere 

Revocări 

conf.legii(18 ani, 

nu mai urmează 

școala) 

Transfer în alte 

măsuri de 

protecție 

altele 

Anul 2011 24 3 3 1 17 0 

Anul 2012 27 3 2  22  

Anul 2013 16 3 3 2 8  

Anul 2014 14 10 2  2  

Anul 2015 7 1 4  1 1 

Anul 2016 10 1 5  4  

Anul 2017 15 3 10  2  

Anul 2018 8  8    

Anul 2019 7  7    

 

        În acest an, prin Campania ”Porți deschise-spre comunitate”, s-a urmărit ca pe lângă deschiderea 

spre voluntariat în centrele DGASPC Suceava,  să se îndrepte atenția către comunitate. 

În cadrul acestei campanii au fost organizate întâlniri la care au participat reprezentanți din cadrul a 95 

autorități publice locale din județul Suceava, specialiștii din cadrul DGASPC Suceava, specialiști ai 

Direcției de Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca, o delegație din cadrul Direcției de Asistență 

Socială și Protecția Familiei Ocnița Republica Moldova,reprezentanți ai ONG: Fundația FARA, Fundația 

HHC România, Organizația ”Salvați Copiii”, Fundația ”Te Aud România”, Institutul pentru Parteneriat 

Social Bucovina, Consiliul Județean al Elevilor, Asociația PACT, Asociația Casa Betel . 

Cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, în debutul Campaniei ”Porți deschise- spre comunitate” din 

acest an, am inițiat un schimb de experiență cu Regiunea Cernăuți din Ucraina și Raionul Soroca din 

Republica Moldova, astfel încât în data de 4 aprilie 2019, a avut loc primă  întâlnire la sediul DGASPC 

Suceava, cu specialiști din cadrul serviciilor de asistență socială din Republica Moldova. La întâlnire a 

participat și domnul Marin Gheorghe Niță, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava. 
 

       În data de  11 aprilie 2019,  a avut  loc a doua întâlnire  la sediul DGASPC Suceava, la care au 

participat reprezentanții primăriilor din comunele, orașele și municipiile din județul Suceava (viceprimari, 
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secretari, șefi DAS/SPAS/Birouri de asistență socială, persoane cu atribuții de asistență socială), Fundația 

FARA prin doamna Carmen Netedu, director programe, o delegație din cadrul Direcției de Asistență 

Socială și Protecția Familiei Ocnița Republica Moldova cu conducerea și specialiștii din cadrul serviciilor 

DGASPC Suceava. 

      Astfel, începând din  luna aprilie și până la ”deschiderea porților” în luna iunie, pe parcursul acestei 

campanii, s-a derulat seria întâlnirilor cu reprezentanți din 95 de primarii din județ, întâlniri cu ONG-urile 

partenere, având ca scop obținerea unui feedback precum și a unor recomandări în ceea ce privește modul 

de lucru cu beneficiarii serviciilor noastre si întâlniri cu  instituțiile partenere .  

      În cadrul acestor întâlniri, fiecare participant a prezentat serviciile oferite la nivelul comunității, 

modul de organizare la nivel local (SPAS sau persoană cu atribuții în asistență socială), nevoile 

identificate și planuri pentru identificarea de soluții. 

      Totodată, au prezentate probleme și nevoi neacoperite: rata mare a abandonului școlar abandon 

școlar, copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate rămași singuri acasă, fără reprezentant legal, copiii 

victime ale exploatării prin muncă,  violență școlară/domestică, bătrâni singuri acasă, lipsa locurilor de 

muncă, părinți dependenți de ajutorul social, lipsa posibilităților de reintegrare în familie a copiilor din 

sistemul de protecție etc 

Soluții pentru depășirea acestor situații: înființarea de echipe mobile comunitare/zonale pentru 

consilierea și susținerea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, îngrijire la domiciliu a 

persoanelor cu dizabilități/persoanelor vârstnice care nu au susținători, școala părinților/educarea adulț ilor, 

înființarea de servicii after school pentru reducerea abandonului școlar, servicii de zi, sprijin pentru 

persoanele cu dizabilități din comunitate (cluburi, ateliere etc), sprijin reintegrare în familie a acordat 

copiilor din sistemul de protecție, sprijin în vederea reintegrării în familie a persoanelor adulte cu 

handicap din centrele din structura DGASPC Suceava. 

Aceste întâlniri au reprezentat un pas important în dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre autorități 

publice locale și ONG-urile din sectorul privat, care pot interveni în plan local, în vederea identificării 

nevoilor comunitare și dezvoltarea de servicii sociale de prevenire a situațiilor de risc la nivel local.  
 

      În anul 2019 au fost încheiate 12 contracte de voluntariat pentru desfășurarea de activități cu 

beneficiarii serviciilor sociale din structura DGASPC Suceava. 

 

      În cursul anului 2019, au fost încheiate colaborări cu parteneri publici/privați, care au avut ca obiectiv 

creșterea calității vieții copiilor din sistemul de protecție: 

 

 Consiliul Raional Soroca – Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Soroca, Republica 

Moldova, obiectivul fiind asigurarea cadrului de colaborare în vederea desfășurării de acțiuni 

comune care să contribuie la creșterea calității serviciilor sociale oferite beneficiarilor 

 Asociația Rădăuțiul Civic, prin care asigură implementarea programului  ”Mentori pentru un viitor 

mai bun” cu derularea de proiecte educaționale și recreative pentru copiii aflați în sistemul de 

protecție sau în familii beneficiare de servicii sociale 

 Fundația Hand of Help, având ca scop colaborarea în ceea ce privește protecția și promovarea 

drepturilor copilului, identificarea posibilităților de sprijin și asistență în activitatea de promovare 

și apărare a drepturilor copilului 

 Fundația ”My Brothers Keepers, prin care se urmărește lărgirea orizontului copilului/tânărului cu 

nevoi speciale și a familiei acestuia, prin implicarea acestora și a personalului angajat într-un 

program de acțiuni educațuinale, de socializare și activități recreative 

 Fundația Euroactiv având ca obiectiv implementarea de activități culturale, educative și se 

integrare în societate a tinerilor defavorizați și a grupurilor defavorizare în cadrul proiectului 
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”Dezvoltarea abilităților pentru copiii și tinerii proveniți din familii defavorizate și pentru cei 

instituționalizați” 

 Fundația ”Hand of Help” având ca scop colaborarea în ceea ce privește protecția și promovarea 

drepturilor copilului, identificarea posibilităților de sprijin și asistență în activitatea de promovare 

și apărare a drepturilor copilului 

 Școala Gimnaziala „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, prin care se urmărește colaborarea 

în vederea organizării și desfășurării de activități educative în cadrul parteneriatului educațional 

„Solii Bucuriei” 

 

Personalul din cadrul DGASPC Suceava a participat la diverse cursuri de formare/perfecționare, în 

vederea dezvoltării competențelor profesionale, având ca teme: 

 Creşterea Implicării ONG-urilor şi partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative 

pentru copiii cu TSA incluziunea socială pentru familiile cu copii cu nevoi speciale  

 Formare profesională continuă pentru personalul care lucrează direct cu beneficiarul adult  

 Managementul Serviciilor Sociale 

 Promovarea politicilor publice alternative pentru copiii   cu TSA 

 Achizitiile publice-planificare,proceduri si asigurarea legalitatii 

 Functia si functionarul public in context european 

 Respectarea normelor juridice instituite prin regulamentul general de protecție a datelor 

 Protectia datelor  cu caracter personal.Atributii si responsabilitati in sectorul public 

  Dezvoltare organizationala-lucru in echipa,management prin obiective si leadership 

 Contabilitatea financiara a institutiilor publice si realizarea controlului finanaciar preventiv 

 Asistență socială a copiilor, a persoanelor vârstnice a persoanelor cu dizabilități 

 Contabilitatea financiară a instituțiilor publice și realizarea controlului financiar preventiv 

 Etica, integritate și deontologie profesională 

 Managementul Resurselor Umane în sectorul bugetar; noutăți  ale Codului Administrativ 

 Competențe informatice-operator PC  

 Managementul de caz 

 Performanța în sectorul public; abordări practice în contextul modifiăarilor legislative 

 training în centrele din Belgia, în cadrul parteneriatului dintre Asociația Blijdorp Belgia și 

Asociația Blijdorp România  

 În cadrul parteneriatului dintre Asociaţia Blijdorp Belgia şi Asociaţia Blijdorp România, 3 

persoane din cadrul  Complexului de recuperare neurpo-psiho-motorie ”Blijdorp-O Nouă Viață” 

Suceava au participat la un trening în centrele din Belgia. 

 O persoană din cadrul Complexului de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie ,,Blijdorp – O Nouă 

Viaţă’’a participat la Adunarea Generală a Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru  

Servicii Sociale (FONSS) la Iaşi. La întâlnire au participat cele 37 de organizaţii membre 

furnizoare de Servicii Sociale din România, care oferă servicii unei categorii foarte variate de 

beneficiari: copii şi familii, tineri în situaţie de risc, persoane cu dizabilităţi, victime ale violenţei 

domestice şi ale traficului de persoane, persoane vârstnice, persoane fără adăpost, etc.  
 

În anul 2019, specialiștii din cadrul Serviciului juridic și contencios au acordat servicii de consiliere 

psihologică și reprezentare în Instanță, la Parchetul Suceava și Poliția municipiului Suceava pentru 109 

copii din comunitate, iar pentru 195 copii cu vârsta de 10 ani, pentru care a fost instituită, menținută, 

înlocuită sau revocată măsura specială de protecție, au fost oferite servicii de consiliere psihologică și 

asistență. 
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        Compartiment Management de caz pentru copii în sistem rezidențial a desfășurat următoarele 

activități: 

 Întocmirea şi prezentarea rapoartelor cazuri noi în CPC/Tribunal - 63 cazuri; 

 Reevaluarea cazurilor beneficiarilor - 608 reevaluări, dintre care 184 cu Hotărâre CPC sau Sentință 

Civilă; 

 Reevaluarea situaţiei sociale a familiei naturale în vederea determinării posibilităţilor de 

reintegrare a copilului -  aproximativ 250 cazuri; 

 Efectuarea a aproximativ 500 de rapoarte de monitorizare trimestrială privind evoluția 

beneficiarilor; 

 Ședințe cu echipa multidisciplinară - aproximativ 200; 

 Întocmirea a aproximativ 200 rapoarte de întrevedere; 

 Consilierea familiei copilului cu măsură de protecție în sistemul rezidențial pe diverse probleme 

apărute  (aproximativ 150 cazuri); 

 Consiliere copii pe diverse probleme (prevenire abandon școlar, comportament deviant și/sau 

predelincvent ș.a.) – aproximativ 200 cazuri; 

 Efectuarea a aproximativ 150 de vizite la domiciliul familiei beneficiarilor din sistemul rezidențial 

 Întocmirea a aproximativ 500 adrese și răspunsuri în cadrul colaborării cu S.P.A.S.-uri/ primării 

din județul Suceava 

 Întocmirea a aproximativ 100 adrese în cadrul colaborării cu alte instituții din județ și din țară 

(DMEP, ANPDCA, ITM, poliție, penitenciare, școli etc.); 

 Colaborare cu ANAF în vederea depistării veniturilor tuturor părinților naturali ai copiilor cu 

măsură de protecție în sistemul rezidențial – aproximativ 400 (numărul cazurilor a fost fluctuant); 

 Consilierea familiei cu privire la pregătirea copilului pentru revenirea în familia naturală – 80 

cazuri; 

 Completare plan abilitare reabilitare la copiii ce beneficiază de măsura de protecție în regim 

rezidențial și care sunt încadrați în grad de handicap – 144 cazuri; 

 Situații lunare cu beneficiarii dispăruți/fugiți din centre transmisă către ANPDCA - 12; 

 Rapoarte trimestriale privind activitățile specifice la nivelulul centrelor - 4; 

 Rapoarte psihologice pentru compartimentul plasamente - 65; 

 Reprezentare minori la audieri IPJ - 10; 

 Reprezentare minori la audieri Poliția Municipiului Suceava - 20; 

 Reprezentare minori la audieri Tribunal – 30. 
 

       Inspectoratul de Poliție Județean Suceava în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecție a Copilului Suceava au inițiat în cadrul proiectului ” EDUCAȚIE PENTRU SIGURANȚĂ ÎN 

ERA DIGITALĂ” o acțiune de informare corectă şi cât mai completă a tinerilor din serviciile de tip 

rezidențial  asupra capcanelor din sfera online, a riscurilor și vulnerabilităților la care sunt expuși tinerii în 

mediul online și asupra mecanismelor de prevenție.  
 

       În ”Registrul procedurilor” figurează la 31.12.2019 un număr de 893 proceduri aparţinând 

centrelor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din structura instituţiei, după cum urmează: 

 aparat  propriu - 104 proceduri operaționale și de sistem; 

 centre de adulți - 154 proceduri operaționale; 

 centre de copii - 635 proceduri operaționale. 
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Dinamica copiilor/tinerilor din sistemul de protecţie 
 

 

Nr. copii aflaţi în sistemul de 

protecţie 

31.12. 

2010 

31.12. 

2011 

31.12. 

2012 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

în plasament la asistenţi maternali 

profesionişti 
670 628 626 620 637 614 567 581 557 564 

în plasament în familia lărgită 334 340 356 341 353 381 385 383 384 336 

în plasament la familii/persoane 

fără grad de rudenie 
110 115 121 117 124 124 126 127 117 93 

în plasament în servicii de tip 

rezidențial din structura DGASPC 

Suceava 

615 575 572 556 517 500 480 447 400 363 

în plasament în servicii de tip 

rezidențial private 
26 114 131 136 131 131 139 133 132 139 

TOTAL 1755 1772 1806 1770 1762 1750 1697 1671 1590 1495 

 

 
 

Se constată creșterea copiilor din plasament la asistenți maternali profesioniști, paralel cu scăderea 

numărului de beneficiari din serviciile de tip rezidențial, obiective propuse în Strategia județeană pentru 

protecția și promovarea drepturilor copilului. 

 

Situația copiilor/tinerilor din sistemul de protecție – regiunea de NE 

 

30 IUNIE 2019 

Regiuni/Judeţe 

Copii în servicii de tip familial Copii în 

servicii 

rezidenţiale 

publice 

Copii în 

servicii 

rezidenţiale 

private 

TOTAL la asistenţi 

maternali 

profesionişti 

la rude până 

la gradul IV 

la alte 

familii/persoane 

Nord-Est 5565 2726 921 2655 658 12525 

Botoşani 425 331 108 387 117 1368 

Neamţ 564 285 66 433 87 1435 

Suceava 553 362 104 395 140 1554 

Bacău  760 390 162 348 223 1883 

Vaslui 1837 751 170 265 25 3048 

Iaşi 1426 607 311 827 66 3237 
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      La data de 30.06.2019, DGASPC Suceava avea în evidență un nr. de 1554 copii/tineri în sistemul de 

protecție, fiind al 4-lea județ cu cel mare nr. de copii/tineri cu măsuri speciale de protecție din Regiunea de 

NE. 

 

       În anul 2019 au fost înregistrate și soluționate un număr de 28 solicitări în baza Legii 544/2001 

privind liberul acces la informații de interes public, din care 9 au fost solicitări de la persoane fizice și 

19 de la persoane juridice. 

 

       În anul 2019, au fost desfășurate acțiuni cuprinse Planul anual de audit public intern , ținând cont 

de: necesitatea asigurării cadrului organizatoric și procedural al activității în conformitate cu legislația în 

domeniu, monitorizarea implementării recomandarilor/măsurilor dispuse de catre Curtea de Conturi 

Suceava/Biroul de Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Suceava.   

       La nivelul DGASPC Suceava, in anul 2019 au fost realizate un numar de 5 misiuni de asigurare:  

o misiuni de asigurare domeniul financiar-contabil – 1 

o misiuni de asigurare in domeniul funcţiilor specifice entităţii – 3 

o misiuni de asigurare in alte domenii – 1 

       În cadrul misiunilor de audit public intern derulate în cursul anului 2019 nu au fost constatate 

iregularitati și nu au existat recomandari neînsușite de către conducatorii entiăților auditate. 

       Prin recomandările formulate de auditorii interni în rapoartele de audit s-a realizat o îmbunatățire a 

acestor activități, procese și sisteme importante din cadrul entității, îmbunătățiri constând în:  

o creșterea eficienței și transparenței cheltuielilor bugetare 

o creșterea gradului de responsabilizare a personalului din structurile auditate 

o eficientizarea activității centrelor subordonate DGASPC Suceava  

 

 

 PREVENIREA ȘI COMBATEREA CONSUMULUI ȘI TRAFICULUI DE DROGURI ÎN 

RÂNDUL COPIILOR ȘI TINERILOR DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE 

 

 

În baza acordului de colaborare încheiat cu Centru de prevenire, evaluare și consiliere Antidrog 

Suceava, DGASPC Suceava implementează la Centrul de Servicii Multifuncționale pentru copilul aflat în 

Dificultate Fălticeni, proiectul național "Fred Goes net - intervenții timpurii pentru consumatorii de 

droguri care au fost identificați/depistați pentru prima oară", ce își propune creșterea accesibilității 

tinerilor care se află la riscul de a deveni dependenți de droguri la serviciile integrate de prevenire și 

asistență, cu scopul reducerii riscului de a deveni dependenți de droguri  

 

În serviciile de tip rezidențial au fost organizate seminarii având ca teme: educația prin sănătate, bolile 

cu transmitere sexuală, prevenirea și combaterea consumului de alcool și substanțe psihotrope, prevenirea 

și combaterea actelor antisociale, a violenței și a traficului de persoane: 

 

o “Consumul de alcool, tutun și droguri” în cadrul căreia s-au purtat discuții cu beneficiarii, s-au  

realizat desene, s-au vizionat filmulețe despre pericolul consumului de alcool, tutun și droguri   
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o Tabăra de vară de la Ciocănești - activitate susținută de purtătorul de cuvânt Inspectoratului 

Județean de Poliție, în cadrul căreia au fost purtate discuții pe tema violenței juvenile, violenței în 

rândul adolescenților, consumului de alcool, tutun și droguri  

o “Consumul de drogruri și efectele sale”, la care a fost invitat un asistent medical comunitar – 

discuții pe tema prevenirii și combaterii consumului de substanțe psihotrope, simptomele cu care 

se confruntă dependenții de substanțe psihotrope  

o Discuții în cadrul centrelor privind bullying și abuzul în mediul școlar; dependența și abuzul de 

substanțe, la care a participat un reprezentant al Postului de Poliție Pojorâta 

o Prevenirea  consumului  de droguri  si  a  traficului  de persoane, la care a participat copii/tineri 

din sistemul de protecție care se aflau în risc privind traficul de substante interzise și traficul  de 

persoane  

o Campania informeaza-te  pentru a fi protejat - dezbateri pe problematica riscurilor privind 

consumul de substanțe interzise; conștientizarea factorilor de risc și abordarea educației pentru 

prevenirea situatiilor de risc, în scopul identificării modalitaților eficiente de prevenire și inlăturare 

a riscurilor expunerii la fenomenul consumului de substanțe interzise.  

o ”Adevărul despre droguri” - clarificarea unor concepte generale despre droguri, dependența  

fizică si psihică, combaterea argumentată a unor mituri ce privesc consumul de droguri, factori de 

risc și de protecție în consumul de droguri.  Invitată a fost o persoană din cadrul Centrului de 

Prevenire /Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava  

o Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor si violenței asupra copiilor și tinerilor  

o Campania – distruge  zidul indiferenței –traficul de  droguri  poate fi  oprit ! informații/dezbateri 

despre substanțe interzise 

o ”Riscurile consumului de droguri” vizionare de filmulețe cu persoane care au consumate 

substanțe interzise, li s-au explicat consecințele consumului de droguri 

o Crezi că știi totul despre droguri? - temă susținută   de  către de educatorii de grupa , având ca 

invitați agentii de poliție din cadrul poliției Solca 

o Tentația drogurilor – beneficiarii au fost informați despre ce sunt drogurile, pericolul consumului 

de droguri și dependența creată de acestea  

o Crezi că știi totul despre droguri?- discuții despre prevenirea consumului de droguri și efectele 

provocate. La această acțiune au participat personae din cadrul Agenției pentru prevenirea 

traficului de personae și a consumului de droguri 

o Campania 10 pentru Siguranță- Distruge Zidul Indiferenței 

o Drogurile între mit și realitate – Fii conștient! Nu dependent! – organizată de Asociația 

Euroactiv și Asociația Alecs Group 

o Dependența și abuzul de substanțe - Proiect național de conștientizare, consultare și participare a 

copiilor la prevenirea tuturor formelor de violență exercitate asupra lor în familie, școală, 

comunitate 

o Fii liber, nu fuma, acțiune realizată în colaborare cu Asociația Fight for Freedom 

o Efectele nocive ale tutunului, alcoolului, drogurilor 
o Dependența și abuzul de substanțe - Proiect național de conștientizare, consultare și participare a 

copiilor la prevenirea tuturor formelor de violență exercitate asupra lor în familie, școală, 

comunitate 
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 DEZVOLTAREA DE SERVICII ACORDATE COPIILOR STRĂZII, COPIILOR 

IMPLICAŢI ÎN COMITEREA DE FAPTE ANTISOCIALE, PRECUM ȘI COPIILOR 

TRAFICAȚI ȘI REFUGIAȚI 

 

 

În structura DGASPC Suceava funcționează două centre care oferă servicii copiilor străzii:  

 

1. Centrul de primire  în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat/Telefonul 

copilului în cadrul Centrului de servicii multifuncţionale de tip rezidenţial Suceava. 

 

Minorii identificți pe străzi de către Poliție, care în urma verificărilor se află în situație de risc,  sunt 

internati în Centrul de primire  în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat/Telefonul 

copilului, în baza unui protocol încheiat între cele două instituții. 

Ulterior, se analizează situația cu autoritățile de domiciliu a copiilor,  procedându-se la reintegrare in 

familie cu monitorizare și consiliere, instituirea unei măsuri  de protecție  sau transfer în alt județ.  

 

Servicii oferite : 

 

 găzduire și îngrijire, fiind asigurate condiții de locuit de calitate, corespunzătoare nevoilor 

specifice de viață într-un mediu de tip familial 

 de educație informală și non-formală 

 consiliere psiho-socială privind orice formă de abuz,  neglijare, exploatare, discriminare, 

exploatare sau tratament inuman, degradant suferit 

 activități de recreere și socializare, jocuri cu caracter educativ, lectura suplimentară, art-terapie;  

 monitorizare pe o perioadă de 6 luni în colaborare cu SPAS  

 

În anul 2019 au fost înregistrate 102 cazuri de copii ai strășii, din care 44 au fost reintegrate în familie, 

29 au fost plasați la AMP, 14 au fost plasați în servicii de tip rezidential și 10 au fost transferați în județele 

de proveniență 

 

 

2. Adăpostul de zi și noapte pentru copiii străzii ”Lizuca” Fălticeni  cu o capacitate de șase locuri, 

are drept misiune reducerea fenomenului “copiii străzii” şi oferirea unui complex de servicii pentru 

copiii lipsiţi de adăpost, în vederea promovării şi respectării drepturilor oricărui copil de a creşte 

într-un mediu natural, familial. 

    Servicii oferite: 

 Găzduire 

 îngrijire şi asigurarea hranei 

 activităţi educative 

 evaluarea stării de sănătate a copiilor şi prevenirea îmbolnăvirilor 

 asistenţă medicală primară 

 consiliere psihologică 

 activităţi de recreere-socializare 

 pregătire în vederea integrarii/reintegrării familiale şi sociale 



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ  SOCIALĂ ȘI 
PROTECȚIA COPILULUI  ANUL 2019 

  

41 

 

În cursul anului 2019 au fost 11 beneficiari, din care 6 au fost reintegrate în familie și 4 au fost 

transferați în alt serviciu de tip rezidential. 

 

Aceste centre sunt licentiate, conform legislației în vigoare. 

 

În anul 2019 au fost desfășurate următoarele activități: 

 

 a propunerea şi în baza evaluării specialiştilor din cadrul DGASPC Suceava, Comisia pentru 

protecţia copilului Suceava a stabilit pentru 2 copii măsura supravegherii specializate în familie  

 în carul serviciilor de tip rezidențial au fost desfășurate activități având ca teme delicvența 

juvenilă, centru, riscurile la care se supun copiii atunci când pleacă din centru spre destinații 

necunoscute 

 DGASPC Suceava a încheiat un Protocol cu Poliția  Gura Humorului, având ca scop prevenirea 

săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală și a violenței de către tinerii proveniți din sistemul de 

protecție a copilului atat în centru cat si in zona adiacentă în vederea diminuării fenomenului prin 

organizarea de activități educative preventive, precum și colaborarea în cazurile în care sunt 

implicati minori, ca victime a maltratării, ca autori de fapte penale 

 a fost asigurată reprezentarea legală pentru 29 copii refugiați; reprezentantul legal al DGASPC  

 specialiști din cadrul DGASPC Suceava au făcut demersuri în vederea repatrierii a 27 minori 

identificați neînsoțiți pe teritoriul altor state (anchete sociale la domiciliul părinților sau a rudelor 

până la gradul IV, consiliere și oferirea de informații părinților sau rudelor până la gradul IV în 

vederea reintegrării în comunitate) 

 în parteneriat cu Clubul Copiilor Fălticeni au fost organizate acțiuni cu scopul prevenirii și 

combaterii traficului de persoane 

 în cadrul serviciilor de tip rezidential s-a desfășuarat Campania de prevenire și combatere a 

traficului și consumului de droguri, în cadrul căreia au avut loc următoarele acțiuni: 

- întâlnire cu reprezentantul poliției din localitate care face parte din Departamentul anitdrog, 

discuții cu beneficiarii despre riscurilor la care sunt expuși consumatorii de droguri  

- dezbatere pe tema drogurilor –vizionare de filmulețe reprezentative 

- povești motivaționale, exemple negative, consecințe pe tema consumului de droguri  

 în cadrul serviciilor de tip rezidențial se organizează activități având ca temă prevenirea traficului 

de persoane, respectarea regulamentului școlar, conduita adecvată și a respectul față de profesori, 

colegi 

 a fost desfășurată acțiunea ”La Tineri este puterea”, în care s-a dezbătut problematica prevenirii 

traficului de persoane 

 în cadrul Campaniei de prevenire a traficului de persoane a avut loc activitatea ,,Nu sunt o marfă”, 

la care au fost invitate două persoane din cadrul Agentiei pentru prevenirea traficului de persoane. 

 

 

 COMBATEREA RISCULUI DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ A COPIILOR CU 

DIZABILITĂȚI 

 

 

 la data de 31.12.2019, în evidența Serviciului de evaluare complexă copii erau un număr de 2353 copii 

încadrați în grad de handicap, din care: gradul grav-1314, gradul accentuat – 649, gradul mediu-360, 

gradul ușor – 30 
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Structura pe tipuri de handicap a copiilor încadrați într-un grad de handicap la data de 31.12.2019 

 

GRAD FIZIC SOMATIC AUDITIV VIZUAL MENTAL PSIHIC ASOCIAT 
HIV/ 

SIDA 

BOLI 

RARE 

SURDO 

CECITATE 
TOTAL 

GRAV 122 239 15 39 99 321 468 1 8 2 1314 

ACCENTUAT 60 59 30 21 322 21 129 3 4 0 649 

MEDIU 39 56 26 53 97 2 86 0 1 0 360 

UȘOR 4 15 2 7 0 0 2 0 0 0 30 

TOTAL 225 369 73 120 518 344 685 4 13 2 2353 

 

 
 

Distribuția pe sexe și grupe de vârstă a copiilor(0-18 ani) din județul Suceava, încadrați în grad de handicap 

 

Grad handicap 

 

Sex Structura pe grupe de vârstă 

feminin masculin 
0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-17 ani TOTAL 

- cu încadrare în grad de handicap uşor 13 17 4 10 13 3 30 

- cu încadrare în grad de handicap mediu 152 208 44 101 128 87 360 

- cu încadrare în grad de handicap accentuat 242 407 47 143 283 176 649 

- cu încadrare în grad de handicap grav 500 814 243 376 426 269 1314 

TOTAL 907 1446 338 630 850 535 2353 

PONDERE 62% 38% 14% 27% 36% 23%  

Se constată că din totalul copiilor încadrați în grad de handicap, predomină cei de sex feminin și cei cu 

vârsta cuprinsă între 10-14 ani 
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Activități desfășurate: 

 

 au fost distribuite în comunitate pliante și au fost organizate întâlniri la nivelul comunităților locale 

și a școlilor din județ, prin care au fost prezentate serviciile oferite de către echipele mobile 

copiilor cu dizabilități 

 echipele mobile oferă informațiile necesare și sprijină copiii/părinții acestora în vederea orientării 

școlare, obținerii actelor de identitate și medierea conflictelor apărute în cadrul școlilor  

 12 copii cu dizabilități severe au fost evaluați la domiciliu din punct de vedere psiho-medico-social 

și au fost acordate servicii de consiliere de suport pentru familia acestora  

 a fost întocmită ”Procedura instituțională” cu privire la delegarea responsabilităților de 

monitorizare a copiilor cu dizabilități pentru care a fost eliberat Planul de abilitare-reabilitare, de 

la managerul de caz din Cadrul Serviciului evaluare complexă copii 

 DGASPC Suceava a încheiat un protocol de colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, 

obiectivul fiind desfășurarea de activitati de practica/voluntariat a studentilor FEFS - Kinetoterapie 

si motricitate speciala, Balneofiziokinetoterapie si recuperare în cadrul serviciilor din cadrul 

DGASPC Suceava 

 Ziua internatională a Sindromului Down a fost marcată printr-o acțiune de socializare, la care au 

participat copiii diagnosticați cu această afecțiune  

 cu ocazia Zilei internaționale de conștientizare a autismului și Zilei internationale a Sindromului 

Down, au fost organizate activități de socializare cu beneficiarii din  cadrul Complexului de 

recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp-O Nouă Viață” Suceava 

 

La data de 31.12.2019 se aflau în sistemul de protecție număr de 293 copii/tineri încadrați în grad de 

handicap, din care:  

- 139 - în servicii de tip rezidențial din structura DGASPC Suceava 

- 6 – în serviciile de tip rezidențial private 

- 98  în plasament la asistenți maternali profesionișri 

- 39 – în plasament în familia lărgită 

- 11 – la familii/persoane fără grad de rudenie 
 

Distribuția pe sexe și grupe de vârstă a copiilor/tinerilor din județul Suceava, încadrați într-un grad de handicap, 
proveniți din sistemul de protective, după măsura specială de protecție 

 

 

TOTAL, 

din care: 

MEDIU SEX GRUPE DE VARSTA 

U R M F 
0-2 
ani 

3-6 
ani 

7-9 
ani 

10-13 
ani 

14-17  
ani 

peste 
18 ani 

Servicii de tip rezidențial 

din structura DGASPC 

Suceava 

139 45 94 88 51 2 3 10 26 57 41 

Asistenți maternali 

profesioniști 
98 29 69 58 40 0 13 9 36 31 9 

Familia lărgită 39 17   22 21 18 0 3 3 15 16 2 

Familie/persoană fără 

grad de rudenie 
11 2 9 8 3 1 0 1 3 5 1 

Servicii de tip rezidential 

private 
6 1 5 3 3 0 0 1 1 4 0 

TOTAL 293 94 199 178 115 3 19 24 81 113 53 

PONDERE 32% 68% 61% 39% 1% 6% 8% 28% 39% 18% 
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Situația copiilor/tinerilor din sistemul de protecție, după gradul de handicap, sex și grupe de vârstă 
 

GRAD DE HANDICAP feminin masculin 0-2 ani 3-6 ani 7-13 ani 
14-17 

ani 

Peste 

18 ani 

cu incadrare in grad de handicap usor 

 

1 

  

1 

  cu incadrare in grad de handicap mediu 28 37 

 

4 16 37 8 

cu incadrare in grad de handicap grav 36 63 3 15 28 30 23 

cu incadrare in grad de handicap 
accentuat 51 77 0 

 

60 46 22 

TOTAL: 293 115 178 3 19 105 113 53 

 293 293 

 

 

 
Referitor la numărul copiilor/tinerilor care beneficiază de măsuri speciale de protecție, încadrați în 

grad de handicap, se constată faptul că: 

- numărul copiilor, care provin din mediul rural este de două ori mai mare decât cei proveniți din mediul 

urban 

- 61% din copii sunt de sex masculin iar 39% de sex feminin 

- predomină copiii cu vârsta cuprinsă între 14-17 ani 

 

Evoluția nr. copii/tineri încadrați în grad de handicap aflați în sistemul de protecție   

  
Nr. copii/tineri 31.12. 

2011 

31.12. 

2012 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

plasament la asistenţi maternali 

profesionişti 
102 105 101 105 116 109 104 107 98 

plasament în familia lărgită 20 27 28 26 30 33 35 37 39 

plasament la familii/persoane fără grad de 

rudenie 
11 12 11 15 17 17 17 15 11 

plasament în servicii de tip rezidenţial 

publice 
192 191 167 168 162 174 159 151 139 

plasament în servicii de tip rezidenţial 

private 
0 2 2 4 5 6 7 7 6 

TOTAL 325 337 309 318 330 339 322 317 293 
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Proveniența copiilor încadrați în grad de handicap de pe raza județului Suceava la data de 31.12.2019 

 

 
Nr. total 

copii, din 

care 

din familia 

biologică 

din 

plasament 

în familia 

lărgită 

din plasament 
la 

persoane/familii 

fără grad de 

rudenie 

 

din plasament în 
servicii de tip 

rezidențial din 

structura 

DGASPC Suceava 

din 
plasament în 

servicii de 

tip 

rezidențial 

private 

din 
plasament la 

asistent 

maternal 

profesionist 

- cu încadrare în grad de 

handicap grav 
1314 1215 15 4 61  19 

- cu încadrare în grad de 

handicap accentuat 
649 521 17 5 48 3 55 

- cu încadrare în grad de 

handicap mediu 
360 295 7 2 29 3 24 

- cu încadrare în grad de 

handicap uşor 

 

30 29   1   

TOTAL 2353 2060 39 11 139 6 98 
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Nr. copiilor încadrați în grad de handicap, de pe raza județului Suceava, după locul de proveniență, pe 

grade de handicap 
 

 

 
 

 

       La propunerea Serviciului de evaluare complexă a copilului cu dizabilități, în anul 2019, Comisia 

pentru protecția copilului Suceava a eliberat certificate de încadrare în grad de handicap pentru 1840 

copii, conform datelor din  evaluarea complexă a fiecărui copil și prin aplicarea criteriilor și psiho-

medico-sociale. 
 

       Pentru cei 1840 copii, au fost realizate: 

          - fișele de limitări de activitate și restricționări de participare - pe grupe de vârstă 

          - planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități 

          - contractul cu familia copilului cu dizabilități 

          - consiliere de suport pentru părinți cu privire la integrarea școlară și socială a copiilor,  

            cu privire la obținerea actelor necesare întocmirii dosarelor, programări, completare 

            registre de evidență  

 

       Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilități a asigurat coordonarea metodologică a 

asistenților/referenților sociali din cadrul primăriilor cu privire la procesul de monitorizare a copiilor și 

întocmirea rapoartelor de monitorizare, cu privire la asistența în comunitate a familiilor copiilor cu 

dizabilități, etc. 
 

       Totodată, au fost făcute 14 vizite la domiciliul copiilor cu dizabilități -nedeplasabili- în vederea 

evaluării psiho-medico-sociale (la cererea scrisă a părinților). 
 

      Au fost revizuite  procedurile operaționale privind  preluarea, verificarea, înregistrarea documentelor,  

evaluarea/ reevaluarea și monitorizarea copilului cu dizabilități în cadrul Serviciului de Evaluare   

Complexă a Copilului cu Dizabilități. 

 

       Echipele mobile care funcţionează în structura DGASPC Suceava au acordat servicii de specialitate 

unui număr de 115 copii cu dizabilităţi din comunitate: logopedie, kinetoterapie, consiliere psihologică şi 



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ  SOCIALĂ ȘI 
PROTECȚIA COPILULUI  ANUL 2019 

  

47 

 

socială, recuperare şi familiilor acestora: transfer competenţe şi cunoştinţe specialist-familie în ceea ce 

priveşte metodele eficiente de recuperare, terapie şi reabilitare. 
 

       Ziua Internatională a Autismului a fost marcată în cadrul Complexului de recuperare neurpo-psiho-

motorie ”Blijdorp-O Nouă Viață” Suceava printr-o acțiune intitulată ”Acceptă ca să fii acceptat”. 

Beneficiarii au realizat un colaj colectiv pe pânză în culorile alb-albastru, iar personalul a fost îmbrăcat în 

albastru. Acţiunea s-a finalizat cu afişarea unui banner parsonalizat. 
 

       În luna septembrie, un număr de 5 copii/tinerii cu dizabilități din sistemul de protecție au participat la 

Jocurile Special Olympics organizate la Deva, la probele de atletism și fotbal și au obținut 2 medalii de 

aur, una de argint și 5 de bronz 

 

       Un grup de de copii diagnosticați cu TSA din sistemul de protecție au participat la o ședință de 

terapie la Ferma de cai Lucăcești. 

 

 

 

 SUSŢINEREA ACŢIUNILOR DE INCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU TINERII CARE 

URMEAZĂ SĂ PĂRĂSEASCĂ SISTEMUL DE PROTECȚIE 

 

 

         În sistemul de protecție se aflau la data de 31.12.2019 un număr de 207 tineri, din care: 

 

 în plasament la plasament la asistenţi maternali profesionişti- 44 

 în plasament în familia lărgită - 46 

 în plasament la familii/persoane fără grad de rudenie - 12 

 în plasament în servicii de tip rezidenţial publice - 83 

 în plasament în servicii de tip rezidenţial private - 22 
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Dinamica tinerilor din sistemul de protecție, structurați după măsurile de protecție 

 

Măsura specială de protecţie 
 

                    Nr. tineri aflati în sistemul de protecţie 

31.12. 

2010 

31.12. 

2011 

31.12. 

2012 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

plasament la asistenţi maternali 

profesionişti 

18 

 

12 11 14 16 15 14 17 29 44 

plasament în familia lărgită 42 48 42 37 54 55 55 62 51 46 

plasament la familii/persoane fără 

grad de rudenie 

17 

 

16 15 13 16 12 15 14 21 12 

plasament în servicii de tip rezidenţial 

publice 

201 

 

183 169 148 129 117 94 77 74 83 

plasament în servicii de tip rezidenţial 

private 

9 

 

6 8 5 9 15 22 18 17 22 

TOTAL 287 265 245 217 224 214 200 188 192 207 

  ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ 

 

 
 

       În baza convenției de colaborare încheiată cu DGASPC Suceava, Fundația ”Hope and Homes for 

Children România” (HHC) a acordat sume de bani consistente pentru tineri care au părăsit sistemul de 

protecţie, cu scopul sprijinirii în vederea pregătirii pentru o viață independentă și a integrării socio-

profesionale prin consiliere și prin sprijin material. 
 

      Derularea acestui proiect este monitorizată de Serviciul intervenţie în regim de urgenţă în domeniul 

asistenței sociale. 

 

Situația sumelor alocate de Fundația HHC România în perioada anilor 2016-2019: 

 

Anul 2016 2017 2018 2019 

Suma acordată tinerilor care 

au părăsit sistemul de protecție 
14.500 28.000 30.450 27.300 

Nr. tineri beneficiari 13 13 28 27 
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În vederea susţinerii acţiunilor de incluziune socială pentru tinerii care urmează să părăsească 

sistemul de protecție: 

 

 DGASPC Suceava a încheiat un contract de colaborare cu Asociația ”The Incubator” având ca 

scop identificarea tinerilor care doresc să participe la activități de dezvoltare personală și 

consiliere în carieră pentru cursurile și stagiile de pregătire 

 în baza protocolului de colaborare încheiat cu AJPIS Suceava se derulează activități în vederea 

identificării, mobilizării și înregistrării tinerilor pentru acordarea de măsuri personalizate de sprijin 

(oferte de locuri de muncă, reintegrarea în sistemul educațional, participarea la cursuri de formare 

profesională, scheme de ucenicie sau stagii pentru absolvenții de învățământ superior  

 în baza Protocolului de colaborare încheiat cu Fundația Blue Heron” având ca scop colaborarea 

dintre părți în vederea oferirii de suport financiar bursierilor Blue Heron, tineri proveniți din 

sistemul de protecție 

 DGASPC Suceava a încheiat un Protocol cu Spitalul Orășănesc Gura Humorului, prin care se 

urmărește prevenirea excluziunii sociale a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție prin 

oferirea de servicii de sănătate pentru tinerii cu varsta de până la 26 de ani 

 DGASPC Suceava a încheiat un Protocol cu Primăria Gura Humorului, Muzeul Obiceiurilor 

Populare, având ca scop asigurarea accesului gratuit a tinerilor aflați în Centrul social 

multifuncțional Gura Humorului în sălile de expozitii ale muzeului 

 DGASPC Suceava derulează, în parteneriat cu Școala Gimnazială "Regina Elisabeta" Rădăuți, 

proiectul "Un pod între inimi" care are ca obiectiv realizarea integrării în societate a copiilor și 

tinerilor aflați în dificultate, prin angajarea tuturor celor interesați într-un program educațional de 

activități ce promovează incluziunea socială 

 în baza convenției de parteneriat semnată cu Fundația Blue Heron, se va oferi suport financiar și 

moral bursierilor Fundației Blue Heron, tineri proveniți din sistemul de protecție al DGASPC 

Suceava 

 voluntari din cadrul Fundației Eagle House Siret au desfășurat activități cu copiii din Casa de tip 

familial ”Alma Mater” Siret, prin care au marcat Ziua internațională a autismului  

 un număr de 20 tineri din Cadrul Serviciilor multifuncționale de tip rezidențial Suceava au 

participat la o acțiune de consiliere profesională, susținită de un reprezentant al AJOFM Suceava  

 pentru fiecare copil sau tânăr care părăseşte sistemul de protecţie, DGASPC Suceava acordă  o 

sumă de bani echivalentă cu salariul minim pe economie, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

în anul 2019 au ieșit din sistemul de protecție un nr. de 176 copii/tineri 

 în structura DGASPC Suceava funcţionează ateliere pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă şi terapie ocupaţională, în vederea facilității integrării socio-profesionale (tâmplărie, 

ţesătorie și împletituri, pictură-sculptură), de serviciile cărora au beneficiat un nr. de 79 copii și 

tineri din sistemul de protecţie  

 

În structura DGASPC Suceava funcționează Centrul social cu destinație multifuncțională Gura 

Humorului, cu o capacitate totală de 40 locuri, care a fost înființat în anul 2012, ca urmare a 

implementării Proiectului Privind Incluziunea Socială, finanțat de  B.I.R.D și cofinanțat de Consiliul 

Județean Suceava și care are scop oferirea de servicii tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului după  împlinirea vârstei de 18 ani. 
 

Acest centru este licențiat, conform legislației în vigoare. 
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        Obiectivul general al centrului este prevenirea excluziunii sociale a tineriilor aflați în situație de risc 

după părăsirea sistemului de protecție a copilului, prin asigurarea de găzduire pe o perioadă determinata 

de timp, de asistență și suport prin servicii de consiliere specializată  în vederea integrării socio-

profesionale și traversarea perioadei de dezinstituționalizare. 

În cursul anului 2019 au intrat în acest centru un număr de 19 tineri , cărora li s-au oferit servicii 

de consiliere pe temele impuse de situația personală a fiecărui beneficiar, activități  de consiliere privind  

relaționarea la locul de muncă cu colegii și înțelegerea relațiilor ierarhice, adaptarea la locul de muncă, 

necesitatea ocupării unui loc de muncă și menținerea acestuia, gestionarea veniturilor, precum și 

prevenirea situație de exploatare, consumul de alcool și violența, asumarea responsabilității privind viața 

în colectiv,  îndrumare privind finalizarea studiilor, formarea profesională ( accesarea de cursuri de 

formare și calificare). 
 

Anul 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numărul de beneficiari 16 22 27 29 22 16 19 

 

 

 
 

 

 

 

 CONȘTIENTIZAREA ȘI SENSIBILIZAREA COMUNITĂŢII PRIVIND 

PROBLEMATICA COPIILOR AFLAȚI ÎN SITUAŢIE DE RISC  

 

 

În anul 2019 s-au derulat următoarele acțiuni: 

 

 în luna septembrie 2019, DGASPC Suceava a organizat o acțiune prin care un număr de 97 copii 

și tineri din sistemul de protecție au fost premiați pentru rezultate deosebite la învățătură, arte și 

sport 

 copiii și tinerii din Centrul de Servicii Multifuncționale Gura Humorului au realizat o demonstație 

de lucru în cadrul atelierului de țesături și împletituri din sfoară, la care au participat reprezentanți 

de la TV Intermedia 

 beneficiari ai Centrului de Servicii multifuncționale Gura Humorului au participat  la concursul 

interjudețean ”Armonie prin artă populară și tradiții” organizat de Centrul Școlar de Educație 

Inclusivă Suceava 



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ  SOCIALĂ ȘI 
PROTECȚIA COPILULUI  ANUL 2019 

  

51 

 

 a fost organizată o campanie de mobilizare a comunității în cadrul Proiectului ”Reușim 

Împreună”, la care au participat 12 beneficiari din cadrul Centrului de Servicii multifuncționale 

Gura Humorului 

 în baza Parteneriatului Educativ încheiat cu Școala Gimnazială ”Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei, 

se promovează dialogul și comunicarea dintre elevii acestei școli cu elevii aflați în sistemul de 

protecție, prin desfășurarea de activități comune și dezvoltarea spiritului de voluntariat  

 DGASPC Suceava a încheiat un contract de parteneriat cu Școala Gimnazială "Bogdan Vodă" 

Câmpulung Moldovenesc, care ca obiectiv colaborarea în vederea organizării și desfășurării de 

activități educative în cadrul Parteneriatului Educațional " Dăruind Vei Dobândi" 

 D-na Annie Bessems însoţită de dl. Jean-Pierre Isebaert, specialiști în cadrul Asociației Blijdorp 

Belgia,  au efectuat o vizită de lucru la Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie ,,Blijdorp 

– O Nouă Viaţă’’ pentru a urmări adaptarea activităţilor specifice la CTF Şcheia şi posibilitatea 

îmbunătăţirii şi diversificării lor. 

 În cadrul parteneriatului cu Asociaţia Blijdorp Belgia, o delegaţie formată din Christine Van Mol, 

vicepreşedinte al Asociaţiei Blijdorp Belgia şi Katleen Van Hoey, membră a Adunării Generale a 

Asociaţiei Blijdorp România, au participat în cele două zile la şedinţele Consiliului de 

Administraţie al Asociaţiei Blijdorp România şi a Adunării Generale a Asociaţiei Blijdorp 

România. Membrii delegaţiei au efectuat vizite în toate Centrele din cadrul Complexului de 

Recuperare Neuro-Psiho-Motorie ,,Blijdorp  - O Nouă Viaţă’’ 

 DGASPC Suceava, în colaborare cu Asociația ”Euroactiv” Suceava, Asociația ”Plai străbun” și 

Palatul Copiilor Suceava a organizat un concurs care a avut loc la Shopping City Suceava, 

intitulat ”Carnavalul primăverii”, în vederea promovării copiilor talentați din sistemul de protecție 

și prevenirea marginalizării acestora. La acest concurs au participat copii din asistență maternală 

și din servicii de tip rezidential din structura DGASPC Suceava  

 a fost organizată în incinta Bibliotecii Centrale I.C. Sbierea” Suceava, festivitatea de premiere a 

copiilor din cadrul Centrului de servicii multifuncționale de tip residential Suceava pentru 

participarea la programul ”Ajutor la teme” 

 DGASPC Suceava a încheiat convenții de colaborare cu Grădinița cu Program Prelungit 

”Gulliver” Suceava și Școala Gimnazială Bălăceana, prin care se urmărește întărirea cooperării 

interinstituționale, prin realizarea în parteneriat a activităților educative și extraccuriculare 

specifice, care se adresează copiilor preșcolari 

 în colaborare cu Asociația PACT - Parent and Child Training, DGASPC Suceava desfășoară 

activități în vederea dezvoltării personale a copiilor instituționalizați, oferirea de ajutor material 

pentru copii instituționalizați și pentru copii și familii cu nevoi materiale; derularea de activități 

recreative și  instructiv-educative 

 DGASPC Suceava derulează un Proiect educational în colaborare cu Școala Gimnazială Pojorâta 

și Asociația Freamăt de Speranță C-lung Moldovenesc, care urmărește încurajarea și sprijinirea 

participării active a copiilor să dezvolte abilități de implicare în diferite situații în școală și 

comunitate 

 7 copii din sistemul de protecție au participat la concursul ”Vocea Bucovinei”, organizat de 

DGASPC Suceava în colaborare cu Asociația Euroactiv Suceava și Inspectoratul Școlar Suceava  

 cu ocazia Zilei Europei (9 mai) a fost organizată o acțiune în cadrul Centrului de servicii pentru 

copilul aflat în dificultate Siret, în baza Protocolului de colaborare  încheiat cu Școala Gimnazială 

”Petru Mușat” Siret și cu participarea de voluntari din cadrul Fundației ”Eaghle House” Siret 

 copii din cadrul serviciilor de tip rezidential din Gura Humorului au participat la faza județeană a 

Olimpiadei meșteșuguri artistice tradiționale” cu lucrări confecționate din sfoară și măști 

tradiționale și la semimaratonul ”Start Bucovina” (10 km) 
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 DGASPC Suceava a încheiat un Protocol de colaborare cu Primăria Gura Humorului, Casa de 

Cultura prin care se asigură tinerilor aflați în Centrul social multifuncțional Gura Humorului 

accesul gratuit la activitățile de divertisment organizate în sala Casei de Cultură Gura Humorului 

 au fost derulate acțiuni de sensibilizare a comunității cu privier la copiii aflați în sistemul de 

protective, prin organizarea de campanii și acțiuni în colaborare cu instituții publice (Poliția de 

proximitate, Clubul Copiilor, instituții de învățământ, Jandarmeria Suceava, Inspectoratul 

Județean de Poliție Suceava) 

 DGASPC Suceava a încheiat o convenție de colaborare cu Grădinița cu program prelungit 

”Pinochio” Fălticeni, obiectivul fiind colaborarea cu instituțiile de învățământ în vederea 

organizării de acțiuni educative și activități extrașcolare 

 prin contractual de colaborare semnat cu Asociația „Lindenfeld”, DGASPC Suceava 

implementează programul educațional „Ajungem Mari”, care cuprinde proiecte educaționale și 

socio-recreative pentru copiii aflați în sistemul de protecție socială sau în familii beneficiare de 

servicii sociale 

 DGASPC Suceava a încheiat un acord de parteneriat cu Asociatia Culturala ``Sfantul Mitropolit 

Dosoftei``, prin care se inițiază activități de socializare sub forma unor ieșiri în aer liber- excursii 

de o zi, plimbări prin județ - pentru un număr de 97 de copii aflați în sistemul de protecție având 

rezultate școlare foarte bune 

 DGASPC Suceava a semnat un contract de parteneriat cu Colegiul Tehnic de industrie alimentară-

Cabinetul Scolar de asistenta psihopedagigică/CJRAE Suceava care are ca obiectiv prestarea 

ocazională de diverse activități în cadrul proiectului ”Eu sunt Mos Craciunul Tau” 

 în baza acordului de parteneriat încheiat cu Colegiul de Artă "Ciprian Porumbescu" Suceava, 

DGASPC Suceava derulează activități care au ca  scop sensibilizarea elevilor la nevoile speciale 

ale copiilor cu dizabilități prin stabilirea unor relații de socializare 

 cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie, a sărbătorilor Pascale, zilei internaționale a copilului, a 

sărbătorilor de Crăciun, în cadrul serviciilor de tip rezidențial au fost organizate diverse activități 

și programe artistice specifice 

 

 

 

 MONITORIZAREA ŞI INIŢIEREA DE ACŢIUNI DESTINATE COPIILOR AI CĂROR 

PĂRINŢI SUNT PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINATATE 

 

 

 

DGASPC Suceava are în evidenţă la data de 31.12.2019 un număr de 7526 copii ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate, proveniţi din 5666 familii, din care: 1243 copii cu ambii părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate, 5741 copii cu un părinte plecat la muncă în străinătate și 542 copii cu părinte unic 

susţinător plecat la muncă în străinătate 

 

Număr de familii în care părinţii sunt 

plecaţi la muncă în străinătate 

31.12.2019 

 

Număr de 

copii la  

Număr de copii aflaţi în 

îngrijirea rudelor până la 

gradul IV , fără măsură de 

protecţie  

Număr de copii 

cu măsură de 

protecţie  

Alte situaţii 

(precizaţi) 

- cu ambii părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate 
926 1243 1204 9 30 
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- cu un singur părinte plecat la 

muncă în străinătate 
4298 5741 5724 3 14 

- cu părinte unic susţinător al 

familiei monoparentale plecat la 

muncă în străinătate 

442 542 496 42 4 

Total 
5666 7526 7424 54 

48(vecini, 

cunoştinţe) 

 

 

 
 

 

Număr de copii ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate  

Distribuţia pe sexe 

M F 

7526 3802 3724 

 
 

 

 

                    

 
Evoluția copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate (2010-2019) 
 

Anul 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Număr de familii/copii în care părinţii 

sunt plecaţi la muncă în străinătate 

nr. 

familii 

nr. 

copii 

nr. 

familii 
nr. copii 

nr. 

familii 

nr. 

copii 

nr. 

familii 

nr. 

copii 

nr. 

familii 

nr. 

copii 

cu ambii părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate 
2083 3055 2030 2945 1978 2756 1826 2484 1924 2682 

cu un singur părinte plecat la muncă în 

străinătate 
3403 5357 3590 5407 3364 5056 3537 5203 3880 5704 

cu părinte unic susţinător al familiei 

monoparentale plecat la muncă în 

străinătate 

672 864 618 796 579 726 578 729 632 826 

Total  6158 9276 6238 9148 5921 8538 5941 8416 6436 9212 

 

 

Anul 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Număr de familii/copii în care părinţii 

sunt plecaţi la muncă în străinătate 

nr. 

familii 

nr. 

copii 

nr. 

familii 

nr. 

copii 

nr. 

familii 

nr. 

copii 

nr. 

familii 

nr. 

copii 

nr. 

familii 

nr. 

copii 

cu ambii părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate 
1666 2153 1421 1910 1058 1423 817 1196 926 1243 

Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate pe grupe de vârstă 
 

<1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani 

58 193 1228 1574 2444 2029 
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cu un singur părinte plecat la muncă în 

străinătate 
4352 5572 3733 5374 4468 5991 4623 6443 4298 5741 

cu părinte unic susţinător al familiei 

monoparentale plecat la muncă în 

străinătate 

617 720 541 661 541 647 462 574 442 542 

Total  6635 8445 5695 7945 6067 8061 5902 8213 5666 7526 

 

 

 
 

 

Regiune/Judeţ 

COPII CU PĂRINŢI PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE, din care: 

cu ambii părinţi 

plecaţi 
cu un singur părinte 

cu părinte unic 

susţinător 
Total 

Nord-Est 5479 22581 3128 31188 

Neamt 546 2863 433 3842 

Vaslui 763 2852 397 4012 

Bacau 775 3234 479 4488 

Botosani 843 3379 590 4812 

Iasi 1270 3912 617 5799 

Suceava 1282 6341 612 8235 
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          Județul Suceava se află pe primul loc cu cei mai mulți copii cu părinți plecați la muncă în străinătate 

din Regiunea de NE și din țară. 

 

          Servicii oferite copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate: 

 

 cele 3 echipe mobile care funcţionează în structura DGASPC Suceava au acordat servicii de 

specialitate unui număr de 68 copii din comunitate ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate (consiliere, terapii de recuperare, consiliere psihologică şi juridică) 

 specialiștii din cadrul echipelor mobile consiliază și instruiesc persoane care au în îngrijire copii 

cu dizabilități și copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și desfășoară acțiuni de 

promovare a acestora 

 au fost distribuite în comunitate pliante și au fost organizate întâlniri la nivelul comunităților locale 

și a școlilor din județ, prin care au fost prezentate serviciile oferite de către echipele mobile 

copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate; totodată sunt derulate activități de 

promovare a acestor copii, în vederea dezvoltării toleranței și a solidarității prin procesul de 

reabilitare bazate pe comunitate 

 DGASPC Suceava asigură îndrumare metodologică autorităților publice locale privind legislația 

privind copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate 

 DGASPC Suceava, în parteneriat cu Primăria Gura Humorului, Direcţia de Asistenţă Socială Gura 

Humorului şi Colegiul ”Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, a organizat pe data de 1 august 

2019 în sala de festivităţi a Primăriei Gura Humorului, dezbaterea „Avem copii fericiţi?”, care are 

ca temă principală situaţia copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate. Au participat reprezentanţi ai 

instituţiilor şi organizaţiilor partenere, specialişti din cadrul echipelor mobile şi ai serviciilor 

multifuncţionale din cadrul DGASPC Suceava, preoţi, profesori, elevi, părinţi ai copiilor rămaşi în 

ţară, copii şi tineri din sistemul de protecţie. 

 Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Suceava, sub egida Consiliului Judeţean Suceava şi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Suceava şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, au organizat pe data de 12 
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august 2019, dezbaterea „Copiii românilor din diaspora”, ediţia a IV-a,  în cadrul Proiectului 

„Luna Diasporei 2019” . 

       În cadrul acestui eveniment a fost abordată problematica specifică situaţiei copiilor ai căror părinţi se 

află la muncă în străinătate, cu identificarea problemelor sociale sau de altă natură referitoare la copiii 

românilor plecaţi în afara ţării, cu situaţia copiilor rămaşi acasă în grija unui singur părinte sau chiar a 

bunicilor sau a altor rude, cu date statistice privind acest fenomen, cu modul de monitorizare şi constatări 

exemplificative, inclusiv cu ceea ce se face în mod concret, din punct de vedere instituţional, pe acest 

segment, cu concluzii şi abordări avute în vedere, respectiv cu discuţii cu cei în cauză, invitaţi să participe 

la eveniment. 

       Totodată, au avut loc dezbateri legate de integrarea copiilor în sistemul de învățământ românesc, după 

ce  au învățat în străinătate, despre cauzele tulburărilor de comportament  care apar la copiii cu părinți 

plecați la muncă în străinătate, despre reprezentarea legală a copilului rămas în țară, vor fi prezentate 

cazuri de succes ale echipelor mobile care lucrează cu copiii rămași acasă, vor fi prezenți reprezentanți și 

specialiști din instituții și organizații partenere, profesori, specialiști în științele educației, psihologi, 

asistenți sociali, părinți și copii, familii care s-au întors definitiv și își doresc ca ai lor copii să învețe în  

România. 

       În cadrul evenimentului, Organizația „Salvați Copiii” din Suceava va prezenta modul în care se poate 

obține reprezentarea legală a copilului rămas acasă, precum și proiect în derulare, 

       A fost înmânat fiecărui participant la întâlnire și familiilor participante, Ghidul pentru părinții plecați 

în străinătate, lucrat de specialiștii din cadrul DGASPC Suceava.  

 
 
 
RAPORT DE ACTIVITATE PE COMPONENTA PERSOANE ADULTE 

 
 

 ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂȚII SERVICIILOR OFERITE DE CĂTRE DGASPC 

SUCEAVA  

 

 

În contextul implementării modificărilor legislative cu privire la dezinstituționalizarea persoanelor 

adulte cu dizabilități și aplicarea noilor Standarde minime obligatorii de calitate, la nivelul centrelor 

rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, serviciile sociale furnizate au fost reorganizate astfel 

încât răspundă nevoile identificate, în etapa de evaluare, pentru fiecare beneficiar în parte, să fie sigure din 

punct de vedere al securității personale, a integrării în comunitate și participării la viața socială. Astfel, 

serviciile sociale acordate îm centrele rezidențiale, centrul de zi și ambulatoriu sunt corelate cu nevoile 

specifice ale beneficiarilor și vizează abilitarea, reabilitarea și dezvoltarea de deprinderi de viață 

independentă, în conformitate cu standardele minime specifice de calitate. Principalele servicii și activități 

se axează pe: informare și asistență socială, consiliere psihologică, abilitare si reabilitare, îngrijire și 

asistență,  deprinderi de viață independentă,  educație /  pregătire pemtru muncă, asistență și suport pentru 

luarea unei decizii și integrare și participare socială și civică 
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     DGASPC Suceava implementează Proiectul  ”Pași Spre Viitor”, care are ca 

scop dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități aflate în cadrul instituției de tip vechi Centru 

de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna și prevenirea instituționalizării persoanelor adulte 

cu dizabilități din comunitate. În acest sens, au fost obținute avizele tehnico-economice de la ANDPDCA 

și a fost întocmită documentația tehnico-economică aferentă obiectivelor de investiții din cadrul 

proiectului  (3 locuințe protejate și centru de zi ). 
 

       În perioada 1 aprilie – 7 iunie DGASPC Suceava a continuat seria campaniilor ”Porți deschise”, în 

acest an fiind a V-a ediție, intitulată ”Porți deschise – spre comunitate”.  

       Aceste întâlniri au reprezentat un pas important în dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre autorități 

publice locale și ONG-urile din sectorul privat care pot interveni în plan local, pentru identificarea 

împreună a nevoilor comunitare și dezvoltarea de servicii sociale de prevenire a situațiilor de risc la nivel 

local. Tot în cadrul acestei campanii au fost organizate întâlniri cu specialiștii din cadrul Direcției de 

Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca, o delegație din cadrul Direcției de Asistență Socială și 

Protecția Familiei Ocnița Republica Moldova, reprezentanți din cadrul a 95 primării din județul Suceava, 

reprezentanți ai ONG: Fundația FARA, Fundația HHC România, Organizația ”Salvați Copiii”, Fundația 

”Te Aud România”, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Consiliul Județean al Elevilor,  

Asociația PACT, Asociația Casa Betel, în cadrul cărora s-a discutat problematica persoanei adulte aflate în 

dificultate și a persoanei adulte cu dizabilități, dificultăți întâmpinate, precum și creionarea unor soluții.  
 

     Au fost avizate, de către Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, Planurile  de 

restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna și a Centrului de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Pojorâta. Totodată Autoritatea Națională pentru Persoane cu 

Dizabilități, a avizat  înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități “ O Nouă Șansă“ Todirești, respectiv înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Mitocu Dragomirnei și Centrului de Îngrijire și Asistență pentru persoane 

adulte cu dizabilități “O Nouă Viață” Suceava. 
 

     În Registrul Procedurilor sunt înregistrate 154 proceduri  elaborate, verificate, avizate și aprobate, 

pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte. 
 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava are în evidență: 

 11 servicii de tip rezidențial destinate persoanelor adulte cu dizabilități, din care 7 sunt licentiate, 2 sunt 

în proces de reorganizare și 2 în proces de restructurare 

 2 servicii de zi (un centru de zi și un centru de recuperare de tip ambulatoriu), ambele licentiate. 
 

Servicii de tip rezidential destinate persoanelor adulte cu dizabilități 

Nr.crt. DENUMIRE  CENTRU Capacitate 
TOTAL, 

din care: 

GRAD 

GRAV ACCENTUAT MEDIU UȘOR 

1 
Centrul de recuperare și reabilitare 

neuropsihiatrică Sasca - Mică 
390 369 129 233 7 0 

2 
Centrul de recuperare și reabilitare 

neuropsihiatrică Costâna 
170 155 52 92 11 0 

3 

Centrul de abilitare și reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilități "O Nouă 

Șansă" Todirești 
50 50 8 41 1 0 

4 

Centrul de abilitare și reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilități Mitocu 

Dragomirnei  
39 39 7 30 2 0 
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5 
Locuință maxim protejată Mitocu 

Dragomirnei 
10 9 0 9 0 0 

6 
Centrul de recuperare și reabilitare 

persoane cu handicap Pojorâta  
72 53 19 27 7 0 

7 

Centrul de recuperare și reabilitare 

persoane cu handicap Pojorâta  - 

Compartiment pavilionar de recuperare 

şi reabilitare persoane cu handicap 

Fălticeni  

6 4 4 0 0 0 

8 
Centrul de recuperare și reabilitare 

neuropsihiatrică Zvoriștea 
92 75 20 39 13 3 

9 

Centrul de recuperare și reabilitare 

persoane cu handicap "O Nouă Viață" 

Siret  
39 37 13 24 0 0 

10 

Complex de recuperare  neuro-psiho-
motorie Blijdorp- "O Nouă Viață" 

Suceava - Servicii sociale pentru adulți 

cu handicap - Centrul de recuperare și 

reabilitare persoane adulte cu dizabilități 

"O Nouă Viață" - Suceava 

8 8 8 0 0 0 

11 

Complex de recuperare  neuro-psiho-

motorie Blijdorp- "O Nouă Viață" 
Suceava - Servicii sociale pentru adulți 

cu handicap - Centrul de tip respiro 

pentru persoane adulte cu dizabilități 

1 1 1 0 0 0 

TOTAL 877 800 261 495 41 3 

        

Nr.crt. DENUMIRE SERVICIU DE ZI Capacitate 
TOTAL, 

din care: 

GRAD 

GRAV ACCENTUAT MEDIU UȘOR 

1 

Complex de recuperare  neuro-psiho-

motorie Blijdorp- "O Nouă Viață" 

Suceava - Servicii sociale pentru adulți 

cu handicap - Centrul de zi pentru adulți 

cu handicap Blijdorp Romania 

30 25 25 0 0 0 

2 

Complex de recuperare  neuro-psiho-

motorie Blijdorp- "O Nouă Viață" 

Suceava - Servicii sociale pentru adulți 

cu handicap - Centrul de servicii de 

recuperare neuro-motorie pentru 

persoane adulte cu handicap de tip 

ambulatoriu 

40 35 35 0 0 0 

TOTAL 70 60 60 0 0 0 

 

      Centrele pentru persoane adulte cu dizabilități asigurară accesul adulților, pe o perioadă determinată, 

la găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, educaţie şi pregătire în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi integrării/includerii sociale, aplicarea politicilor şi strategiilor de 

asistenta specială a persoanelor cu handicap mental şi/sau fizic, pentru a răspunde nevoilor sociale, 

precum şi celor speciale, individuale, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate şi creşterii calităţii 

vieţii.  
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Situația persoanelor adulte din serviciile de tip rezidential și de zi din structura DGASPC Suceava, structurate după tipul afecțiunii 
 

Nr. 

crt. 
Denumire  Centru FIZIC SOMATIC AUDITIV VIZUAL MINTAL PSIHIC ASOCIAT HIV/SIDA 

FARA 

CERTIFICAT 

DE PH = 

SOCIAL 

TOTAL 

1 
Centrul de recuperare și reabilitare 

neuropsihiatrică Sasca - Mică 
3 0 0 0 209 130 27 0 0 369 

2 
Centrul de recuperare și reabilitare 

neuropsihiatrică Costâna 
0 0 0 1 74 66 14 0 1 156 

3 

Centrul de abilitare și reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilități "O Nouă 

Șansă" Todirești 

0 0 0 0 17 32 1 0 0 50 

4 

Centrul de abilitare și reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilități Mitocu 

Dragomirnei 

0 0 0 0 19 16 4 0 0 39 

5 
Locuință maxim protejată Mitocu 

Dragomirnei 
0 0 0 0 4 5 0 0 0 9 

6 

Centrul de recuperare și reabilitare 

persoane cu handicap Pojorâta 
11 1 0 1 19 18 3 0 0 53 

Centrul de recuperare și reabilitare 

persoane cu handicap Pojorâta  - 
Compartiment pavilionar de recuperare şi 

reabilitare persoane cu handicap Fălticeni 

0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 

7 
Centrul de recuperare și reabilitare 

neuropsihiatrică Zvoriștea 
11 0 0 0 38 23 3 0 0 75 

8 
Centrul de recuperare și reabilitare 

persoane cu handicap "O Nouă Viață" Siret 
0 0 0 0 33 2 2 0 0 37 

9 

Complex de recuperare  neuro-psiho-

motorie Blijdorp- "O Nouă Viață" Suceava 

- Servicii sociale pentru adulți cu handicap 

- Centrul de îngrijire si asistență persoane 

adulte cu dizabilități "O Nouă Viață" - 

Suceava 

0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 

10 

Complex de recuperare  neuro-psiho-

motorie Blijdorp- "O Nouă Viață" Suceava 

- Servicii sociale pentru adulți cu handicap 

- Centrul de tip respiro pentru persoane 

adulte cu dizabilități 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

TOTAL 25 1 0 2 421 293 55 3 1 801 
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Structura pe grupe de vârstă pentru beneficiarii din serviciile rezidențiale și de zi pentru persoane adulte cu handicap  

 

Nr.crt. DENUMIRE  CENTRU 
VÂRSTA (ANI)  

0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 >90 TOTAL 

1 
Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca - 

Mică 
27 68 88 94 57 27 8 0 369 

2 Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Costâna 26 22 27 30 33 10 8 0 156 

3 
Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilități "O Nouă Șansă" Todirești 
2 9 12 13 10 2 2 0 50 

4 
Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilități Mitocu Dragomirnei 
3 5 7 8 11 3 2 0 39 

5 Locuință maxim protejată Mitocu Dragomirnei 0 0 3 4 2 0 0 0 9 

6 

Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap 

Pojorâta 
1 6 6 10 12 11 6 1 53 

Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap 

Pojorâta  - Compartiment pavilionar de recuperare şi 
reabilitare persoane cu handicap Fălticeni 

1 3 0 0 0 0 0 0 4 

7 Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Zvoriștea 2 10 6 15 25 8 8 1 75 

8 
Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap "O 

Nouă Viață" Siret 
3 25 8 1 0 0 0 0 37 

9 

Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie Blijdorp- "O 

Nouă Viață" Suceava - Servicii sociale pentru adulți cu 

handicap - Centrul de recuperare și reabilitare persoane adulte 

cu dizabilități "O Nouă Viață" - Suceava 

7 1 0 0 0 0 0 0 8 

10 

Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie Blijdorp- "O 

Nouă Viață" Suceava - Servicii sociale pentru adulți cu 

handicap - Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu 
dizabilități 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 73 149 157 175 150 61 34 2 801 
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Evoluţia persoanelor adulte din  serviciile de zi destinate persoanelor  adulte cu handicap 
 

SERVICII DE ZI 
31.12. 

2011 

31.12. 

2012 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2019 

Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie 

Blijdorp- "O Nouă Viață" Suceava - Servicii 

sociale pentru adulți cu handicap - Centrul de 

zi pentru adulți cu handicap Blijdorp Romania  

0 0 18 21 20 20 18 21 25 

Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie 

Blijdorp- "O Nouă Viață" Suceava - Servicii 

sociale pentru adulți cu handicap - Centrul de 
servicii de recuperare neuro-motorie pentru 

persoane adulte cu handicap de tip 

ambulatoriu 

0 0 30 34 33 31 34 37 35 

Centrul de recuperare neuro-motorie de tip 

ambulatoriu Cornu Luncii 
12 12 12 19 19 11 9 11 inchis 

TOTAL 12 12 60 74 72 62 61 69 60 

 

 

 
 

DGASPC Suceava a asigurat specializarea și formarea continuă pentru  dezvoltarea competențelor 

profesionale. Astfel, specialiști din cadrul CRRN Sasca Mică au participat la următoarele cursuri de 

perfecționare:  Curs intensiv  de formare profesională internă pentru personalul care lucrează direct cu 

beneficiarul adult la care au participat personalul de îngrijire si de specialitate al centrului, cursul  

“Identitatea mea” – lector Oskar Hecht, psihopedagog și Uwe Fabritius consilier guvernamental –  

colaboratorii și sponsorii din Bavaria, Germania, la care a participat personalul medical si de 
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specialitate și curs de formare profesională continuă pentru obținerea creditelor pentru psihologi: 

„Coferința Internațională de Psihologie, Educație și Dezvoltare Umană din România”, 23-25mai 2019. 

În relația de îndrumare metodologică pe care DGASPC Suceava o are cu primăriile din județ,  au 

fost informaţi un număr de 69 asistenţi sociali din cadrul primăriilor din judeţ cu privire la aplicarea 

legislatiei în domeniu protecţiei persoanelor cu dizabilitaţi. 

Referitor la acordarea prestațiilor sociale persoanelor adulte cu dizabilități, a fost alocată suma de   

7.114.563 lei reprezentând valoarea transportului interurban pentru persoanele încadrate în grad de 

handicap. 

 

 

 COMBATEREA RISCULUI DE EXCLUZIUNE SOCIALĂ A PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI DIN SISTEMUL REZIDENŢIAL ȘI DIN COMUNITATE  

 

 

Serviciile sociale acordate în centrele rezidențiale pentru persoane adulte, centrul de zi și centrul de 

recuperare tip ambulatoriu sunt corelate cu nevoile specifice ale beneficiarilor și vizează abilitarea, 

reabilitarea și dezvoltarea de deprinderi de viață independentă, în conformitate cu standardele minime 

specifice de calitate.  

Principalele servicii și activități se axează pe: informare și asistență socială, consiliere psihologică, 

abilitare si reabilitare, îngrijire și asistență,  deprinderi de viață independentă,  educație/pregătire 

pemtru muncă, asistență și suport pentru luarea unei decizii și integrare și participare socială și civică 

 

       DGASPC Suceava a încheiat o convenție cu Autoritatea Natională pentru Persoanele cu 

Dizabilități, având ca obiectiv realizarea a unor activități în cadrul proiectului „Facilitarea inserției pe 

piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, proiect implementat de ANPD, în partener iat cu ANOFM, 

cofinanțat din Programul Educațional Capital Uman-axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, al 

cărui obiectiv general este Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu 

ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional în vederea creșterii șanselor de ocupare și 

ponderii persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a muncii 

 

       DGASPC Suceava a încheiat un acord de colaborare cu Asociația Centrul de Consiliere, 

Psihoterapie și Dezvoltare Umană–Psihascend, având ca scop cooperarea pentru implementarea 

activităților în cadrul proiectului ”Tineri activiști pentru apărarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilități” 

 

În anul 2019, în cadrul Compartimentului persoane adulte în dificultate: 

 au fost distribuite unui nr. de 92 persoane cardul european pentru dizabilitate 

 a fost transmis unui nr. de 2 persoane voucherului utilizat exclusiv pentru achiziționarea de 

tehnologii și dispozitive de acces  

 au fost întocmite aproximativ 500 legitimații de transport interurban și 600 legitimații transport 

urban persoanelor cu dizabilități din comunitate 

 au fost eliberate 83.555 bilete gratuite persoanelor încadrate în gradul de handicap grav si 

accentuat, precum și asistenților personali, în conformitate cu prevederile Legii 448/2006, cu 

modificările ulterioare 
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La data de 31.12.2019, DGASPC Suceava avea în evidență un nr. de 21.346 persoane adulte 

încadrate în grad de handicap, din care: 

    9.348- gradul grav 

  10.902- gradul accentuat 

    1.029 -gradul mediu  

         67 -gradul ușor 

 
Încadrarea pe grade de handicap și tipuri de afecțiuni a persoanelor adulte încadrate în grad de handicap de 

pe raza județului Suceava, la data de 31.12.2019 

 

GRAD FIZIC SOMATIC AUDITIV VIZUAL MENTAL PSIHIC ASOCIAT HIV/SIDA 

BOLI 

RARE TOTAL 

I 2500 713 0 2544 2188 560 709 132 2 9348 

II  2406 1934 554 1582 2117 1543 750 15 1 10902 

III  564 189 27 27 148 33 41 0 0 1029 

IV 30 17 0 2 11 3 4 0 0 67 

TOTAL 5500 2853 581 4155 4464 2139 1504 147 3 21346 

 

 
 
 

Distribuția pe sexe și grupe de vârstă a persoanelor adulte din județul Suceava, încadrați într-un grad de handicap 
 

Grad handicap 

 
feminin 

 

masculin 

Structura pe grupe de vârstă 

18-29 

ani 

30-39  

ani 

40-49 

ani 

50-59 

ani 

60-69 

ani 

70-79 

ani 

Peste 80 

ani 

TOTAL 

- cu încadrare în grad de 

handicap uşor 
22 45 6 4 9 9 30 6 3 67 

- cu încadrare în grad de 

handicap mediu 
497 532 133 95 151 192 258 130 70 1029 

- cu încadrare în grad de 

handicap accentuat 
5134 4214 746 869 824 970 1744 1771 2424 9348 

- cu încadrare în grad de 

handicap grav 
5760 5142 913 1447 1788 1927 2314 1544 969 10902 

TOTAL 11413 9933 1798 2415 2772 3098 4346 3451 3466 21346 
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PONDERE 53% 47% 9% 11% 13% 15% 20% 16% 16%  

 

 
 

 

 

 

 EVALUAREA COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI DIN 

COMUNITATE ȘI DIN CENTRELE REZIDENȚIALE  ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN 

GRAD DE HANDICAP 

 

 

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap a desfășurat, în 

conformitate cu legislația ca îi reglementează funcționarea, următoarele activități:  

 Număr total de persoane evaluate medical, psihologic, social și psihopedagogic/ 

ocupațional la sediul direcţiei și la domiciliu în vederea încadrării în grad handicap – 

6677 

 Număr total de persoane evaluate medical, psihologic, social și psihopedagogic/ 

ocupațional în vederea încadrării în grad handicap, cazuri noi - 3153  

 Număr total de persoane evaluate medical, psihologic, social și psihopedagogic/ 

ocupațional în vederea încadrării în grad handicap - reevaluări la termen  – 3524 

 Număr total de persoane evaluate medical, psihologic, social și psihopedagogic/ 

ocupațional la sediul direcţiei în vederea încadrării în grad handicap – 6313 

 Număr persoane evaluate medical, psihologic, social și psihopedagogic/ ocupațional la 

domiciliu/ reședință în vederea încadrării în grad handicap – 364 
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 Număr persoane evaluate medical, psihologic, social și psihopedagogic/ ocupațional la 

domiciliu/ reședință și domiciliu, cu trecere de la copii la adulți în vederea încadrării în 

grad handicap – 102 

 Număr total de dosare înregistrate în registrul și introduse în programul şi baza de date 

serviciului - 6888; 

 Număr cereri de evaluare/ dosare respinse/ clasate  - 210 

 Nr. Dispoziții de suspendare a indemnizațiilor și drepturilor de asistență socială  - 2 

 Număr total de solicitanţi, persoane cu care s-a desfăşurat o formă de activitate (inclusiv 

verificare dosare, îndrumare, informații– aprox. 12.000 

 Număr adrese de programare/ convocare la evaluare  -  3153 

 Număr adrese/ comunicări de completare a dosarelor   - 449 

 Număr dosare lucrate în vederea atestării ca asistent personal profesionist  - 1; 
 

 

 

 

 COORDONAREA ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII STANDARDELOR 

SPECIFICE DE CALITATE ÎN CENTRELE REZIDENȚIALE PENTRU PERSOANE 

ADULTE 

 

 

Au fost organizate sesiuni de instruire cu specialiștii din cadrul centrelor rezidențiale pentru 

persoane adulte cu dizabilități în vederea revizuirii procedurilor de lucru în conformitate cu Ordinul 

82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
 

Personalul de specialitate din cadrul DGASPC Suceava, în cadrul sesiunilor de lucru organizate  

împreună cu specialiştii din centrele rezidenţiale, au vizat identificarea de soluţii favorabile la 

probleme/dificultăţile întâmpinate în cadrul procesului de furnizare de servicii sociale. Totodată, a fost 

oferit suport și consiliere oferite specialiștilor din centrele rezidențiale pentru persoane adulte, în 

implementarea unor prevederi legislative specifice protecției persoanelor cu dizabilități.  
 

Pe parcursul anului au avut loc o serie de acțiuni de control la nivelul tuturor centrelor rezidențiale 

pentru persoane adulte cu dizabilități aflate în structura DGASPC Suceava, având drept obiective 

principale: verificarea activității curente a unității, verificarea prezenței personalului la program 

conform graficului de activitate, semnat în   condică, plecări în concediu, cereri de concediu, concediu 

fără plată, verificarea meniului, a modului și locului de servire a mesei, verificarea curățeniei în centre, 

prezența beneficiarilor, învoiri pe bază de procedură, verificarea procedurii de administrare a 

medicației și verificarea modului de ducere la îndeplinire a recomandărilor urmare a controlului P.S.I. 
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 REINTEGRAREA ÎN FAMILIE/COMUNITATE A PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI DIN CADRUL CENTRELOR REZIDENȚIALE PENTRU PERSOANE 

ADULTE 

 

În cursul anului 2019 au fost reintegrați în familie/comunitate un număr de 14 beneficiari din cadrul 

centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte. 

 

În vederea creșterii numărului de persoane cu dizabilități reintegrate în familie, personalul de 

specialitate din cadrul centrului rezidențial și din cadrul serviciilor de asistență socială din cadrul 

primăriilor de domiciliu vor iniția programe de informare, consiliere și susținere a aparținătorilor, dar și 

la nivelul comunității. 

 

 

 

 SENSIBILIZAREA COMUNITĂŢII ŞI INIŢIEREA DE ACŢIUNI MEDIATICE ANTI-

STIGMĂ PRIVIND PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI  

 

Pe parcursul anului 2019, persoanele adulte cu dizabilități, beneficiare ale serviciilor sociale în 

cadrul centrelor rezidențiale aflate în structura DGASPC Suceava, au participat la diverse evenimente 

organizate în cardrul comunității:  

 Reprezentanți ai beneficiarilor din cadrul centrelor rezidențiale pentru personae adulte cu 

dizabilități au  participat, cu momente artistice, la evenimentul “Deschide ochii.. Deschide 

inima... ” ediția a XIV a organizat cu ocazia  Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilități la 

Iulius Mall Suceava. 

 Tinerii din cadrul CRRPH Siret, alături de tinerii Fundației “O Nouă Viață” Siret, reprezentanții 

instituțiilor publice din Siret, elevi de la cele două școli din localitate, au participat la marșul 

dedicat Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilități sub egida “Egal e Normal”.  

 S-a derulat Proiectul Special Olympics – ”Sportul modelează viețile persoanelor cu 

dizabilități” 

 Rezidenții din cadrul centrelor rezidențiale au sărbătorit Ziua de 1 Martie, Ziua de 8 Martie, 

Dragobetele,Crăciunul, prin organizarea de programe artistice la care au participat și membrii ai 

comunității. 

 Au fost organizate competiții sportive între beneficiarii din cadrul CRRN Costâna, Centrul de 

abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „O Nouă Șansă” Todirești și 

Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Mitocu Dragomirnei 

În cadrul activității de socializare “ Primim cu drag musafiri” beneficiarii din cadrul Centrului 

de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Mitocu Dragomirnei au primit 

vizita unui grup de aproximativ douăzeci de tineri. Acțiunea s-a realizat cu implicarea tinerilor 

din comunitate și a presupus dialoguri pe diverse teme, plimbări în aer liber și oferirea de 

cadouri personalizate.  

 În cursul lunii aprilie 2019,  beneficiarii din cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Mitocu Dragomirnei au vizitat galeria “Jucăriile din pod” 

organizată la Muzeul Bucovinei, unde au fost expuse un număr de 500 de jucării din perioada 

1930--1980 și au prezentat un moment artistic in cadrul Proiectului “Educațional Internațional 
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Obiceiurile și Tradițiile Zonelor Noastre”. Totodată, în cadrul centrului s-a primit vizita unei 

delegații din Republica Moldova. 

 Beneficiarii din cadrul Centrului de recuperare și reabilitare persoane cu handicap “O Nouă 

Viață Siret” au participat la un program de ecologizare a orașului Siret, organizat în luna aprilie.  

 Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap Pojorâta și Centrul de abilitare și 

reabilitare persoane adulte cu dizabilități Mitocu Dragomirnei au fost reprezentați de câte un 

grup de beneficiari la expoziția cu vânzare a produselor de manufactură specific sărbătorii 

pascale, eveniment organizat la Bacău. 

 Beneficiarii centrelor rezidențiale au participat, de-a lungul anului, la excursii organizate la 

mănăstirile din județul Suceava, Neamț și Iași 

 În perioada 10- 12 iunie 2019 la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava s-a desfăşurat 

evenimentul “Disabled Persons′ Olympics’’ la care a participat din fiecare centru din 

subordinea DGASPC Suceava câte o echipă formată din 7 beneficiari ce au fost antrenaţi zilnic 

în activităţile sportive tenis, baschet, fotbal 

 Persoanele asistate în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Mitocu Dragomirnei au vizitat traseul Trans-Rarău, Pietrele Doamnei și Mănăstirea 

Rarău, în cadrul unor excursii organizate lunar.  

 Cinci beneficiari din cadrul CRRN Sasca Mică au participat, în luna septembrie, la Festivalul 

Sportului organizat de CRRPH Păstrăveni, județul Neamț. 

 21 beneficiari din cadrul CRRPH “O Nouă Viață” Siret au participat la o excursie de patru zile 

la Poiana Micului și Gura Humorului. 

 În luna august, beneficiarii CRRN Mitoc au primit vizita unui grup de tineri din cadrul 

Asociației „Internațional Christian Aid Ministries”, care au prezentat un program muzical și au 

oferit cadouri. 

 Un grup de 18  beneficari din cadrul Centrului de recuperare și Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Mitocu Dragomirnei au vizitat mănăstirile din județ. 

 Cu ocazia Zilei Bucovinei, beneficiarii din cadrul CAbR Mitocu Dragomirnei au participat la 

spectacolulul organizat cu această ocazie în centrul municipiului Suceava.ui, cu program de 

colinde, obiceiuri, la care au participat reprezentanți ai unor instituții din comunitate. 

 Câte un grup de beneficiari din cadrul centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu 

dizabilități au pregătit un program de colinde și urături pe care l-au prezentat la principalele 

instituții din județ. 
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ANEXE LA RAPORTUL DE ACTIVITATE 
 

 

EXECUȚIA BUGETARĂ LA DATA DE 31.12.2019 

 

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                                                                         

 

- lei - 

DENUMIREA INDICATORILOR 
Cod 

indicator 

PREVEDERI 

BUGETARE ANUL 

2019 

EXECUȚIE 

BUGETARĂ 

la 31.12.2019 

TOTAL CHELTUIELI  125.551.596 121.803.083 

TITLUL  I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 95.531.000 95.128.686 

TITLUL II  BUNURI ȘI SERVICII 20 16.869.300 16.521.410 

TITLUL IX  ASISTENȚĂ SOCIALĂ 57 8.625.000 7.138.422 

TITLUL  X  PROIECTE CU FINANȚARE 

FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 

2014 - 2020 

58 

1.728.000 455.569 

TITLUL XI  ALTE CHELTUIELI 59 1.056.000 1.045.357 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.742.296 1.513.639 
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SERVICIILE SOCIALE LICENȚIATE  DIN STRUCTURA DGASPC SUCEAVA 

 
 

SERVICII DE TIP REZIDENȚIAL (COPII/TINERI) 
 

NR. 

CRT 

SERVICII DE TIP REZIDENȚIAL  NR. 

LICENȚĂ/VALABILITATE 

1.  Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate 
Dolhasca 
-Casa de tip familial "Sfântul Gheorghe" Dolhasca 

0008311/17.03.2017 
(01.02.2016- 01.02.2021) 

2.  Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp - O Nouă 
Viaţă Suceava - Centrul de  servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi  
-Casa de tip familial "O nouă viaţă"  

0001451/16.05.2016 
(16.05.2016- 16.05.2021) 

3.  Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp-O NouăViaţă 
Suceava- Centrul de  servicii sociale  
pentru copii cu dizabilităţi  
-Centrul de tip respiro pentru copii  

0004415/19.10.2017 
(09.12.2016- 09.12.2021) 

4.  Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp-O NouăViaţă 
Suceava- centrul de  servicii sociale  
pentru copii cu dizabilităţi  
-Casa de tip familial Mihoveni 

- licență provizorie 
(25.09.2019- 24.09.2020) 

5.  Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp-O NouăViaţă 
Suceava- centrul de  servicii sociale  
pentru copii cu dizabilităţi  
-Casa de tip familial Șcheia 

- licență provizorie 
(25.09.2019- 24.09.2020) 

6.  Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate 
Rădăuţi-Solca 
-Casa de tip familial « Universul Copiilor » Rădăuţi 

0001457/14.04.2017 
(15.04.2016- 15.04.2021) 

7.  Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate 
Rădăuţi-Solca 

-Centrul de plasament “Mihail și Gavril“ Solca 

0005435/24.05.2016 
(16.02.2016- 16.02.2021) 

8.  Centrul de servicii pentru copilul aflat in dificultate Siret 
-Casa de tip familial « Alma Mater »  

- licență provizorie 
(07.10.2019- 06.10.2020) 

9.  Centrul de servicii pentru copilul aflat in dificultate Siret 
-Centrul terapeutic modular pentru copilul cu nevoi speciale 

”Ama Deus” 

- licență provizorie 
(07.10.2019- 06.10.2020) 

10.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate 
Gura Humorului 
-Casa de tip familial Sidorovici  

- licență provizorie 
(25.09.2019- 24.09.2020) 

11.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate 

Gura Humorului 
  -Casa de tip familial nr. 6  

- licență provizorie 

(25.09.2019- 24.09.2020) 

12.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate 
Gura Humorului 
-Casa de tip familial nr.7 copil cu dizabilităţi 

- licență provizorie 
(25.09.2019- 24.09.2020) 

13.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate 
Gura Humorului 
-Casa de tip familial ” Iasmina” pentru copilul cu dizabilităţi 

0004422/19.10.2017 
(05.12.2016- 05.12.2021) 

14.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate 
Gura Humorului 

0004411/19.10.2017 
(07.12.2016- 07.12.2021) 
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 -Casa de tip familial  ” Iris” pentru copilul cu dizabilităţi 

15.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate 
Gura Humorului 
-Casa de tip familial ”Lotus ” pentru copilul cu dizabilităţi 

0004407/19.10.2017 
(05.12.2016- 05.12.2021) 

16.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate 
Gura Humorului 
-Casa de tip familial  ”Orhideea” pentru copilul cu dizabilităţi 

0004413/19.10.2017 
(05.12.2016- 05.12.2021) 

17.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate 
Gura Humorului 
-Apartament  nr.1 

0008321/04.04.2017 
(01.02.2016- 01.02.2021) 

18.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate 

Gura Humorului 
-Apartament nr.2  

0008316/17.03.2017 

(01.02.2016- 01.02.2021) 

19.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate 
Gura Humorului 
-Apartament nr.3  copil cu dizabilităţi 

0001461/11.05.2017 
(12.05.2016- 12.05.2021) 

20.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate 
Gura Humorului 
-Apartament nr.4  copil cu dizabilităţi 

0008393/19.04.2017 
(05.05.2016- 05.05.2021) 

21.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate 
Gura Humorului 
-Apartament nr.11  copil cu dizabilităţi 

0005708/05.01.2018 
(20.09.2016- 20.09.2021) 

22.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate 
Gura Humorului 
-Apartament nr.12  copil cu dizabilităţi 

0001493/24.08.2017 
(20.09.2016- 20.09.2021) 

23.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate 

Gura Humorului 
-Apartament  ”Licurici” 

0008314/17.03.2017 

(01.02.2016- 01.02.2021) 

24.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate    
Fălticeni 
- Apartament nr.5  

0004419/19.10.2017 
(13.09.2016- 13.09.2021) 

25.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate    
Fălticeni 
– Apartament  nr.7 copil cu dizabilităţi 

0004417/19.10.2017 
(20.09.2016- 20.09.2021) 

26.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate    
Fălticeni 
– Apartament nr.8 

0001478/10.07.2017 
(27.09.2016- 27.09.2021) 

27.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate    
Fălticeni 
– Apartament  nr.9  

0004420/19.10.2017 
(06.10.2016- 06.10.2021) 

28.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate    
Fălticeni 

–  Apartament nr.10 

0001465/27.06.2017 
(06.07.2016- 06.07.2021) 

29.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate    
Fălticeni 
- Apartament social nr.2 Fălticeni 

0004421/19.10.2017 
(06.10.2016- 06.10.2021) 

30.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate    
Fălticeni 
- Casa de tip familial « Dalia »  

- licență provizorie 
(05.02.2019- 04.02.2020) 

31.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate    
Fălticeni 

- licență provizorie 
(25.09.2019- 24.09.2020) 
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-Casa de tip familial ”Domino” 

32.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate    
Fălticeni 
-Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii “Lizuca” Fălticeni  

0004447/20.12.2017 
(21.12.2016- 21.12.2021) 

33.  Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate    
Fălticeni 
- Modul de tip familial Falticeni 

- licență provizorie 
(07.10.2019- 06.10.2020) 

34.  Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Fundu 
Moldovei  
-Casa de tip familial  ”Visătorii” Fundu Moldovei 

0001464/20.07.2017 
(22.06.2016- 22.06.2021) 

35.  Centrul de  servicii de protecţie  a cuplului mamă-copil 

- Centrul Maternal Suceava 

0004412/19.10.2017 

(07.12.2016- 07.12.2021) 

36.  Centrul de  servicii de protecţie  a cuplului mamă-copil 
-Centrul Maternal Gura Humorului 

000664/07.02.2019 
(31.05.2018-30.05.2023) 

37.  Centrul de servicii multifuncţionale de tip rezidenţial Suceava 
– Centrul de primire  în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, 

neglijat,  

exploatat/Telefonul copilului 

0004450/20.12.2017 
(21.12.2016- 21.12.2021) 

38.  Centrul de servicii multifuncţionale de tip rezidenţial Suceava 
– Modul de tip familial  ”Micul Prinţ ” 

0004437/05.11.2017 
(05.12.2016- 05.12.2021) 

39.  Centrul de servicii multifuncţionale de tip rezidenţial Suceava 
-Casa de tip familial  ”Colţ Alb”  

0004433/27.11.2017 
(18.11.2016- 18.11.2021) 

40.  Centrul de servicii multifuncţionale de tip rezidenţial Suceava 
-Centrul de plasament “Speranţa” Suceava 

0004438/12.12.2017 
(24.11.2016- 24.11.2021) 

41.  Centrul de servicii multifuncţionale de tip rezidenţial Suceava 
-Apartament social  nr.1  Suceava 

0008378/07.04.2017 
(08.04.2016- 08.04.2021) 

 

NR. 

CRT. 

SERVICIUL DE ZI 

 

NR. 

LICENȚĂ/VALABILITATE 

1.  Complex de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp-O Nouă Viaţă 
Suceava -Centru de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi  
-Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi  Blijdorp Romania  

0008312/17.03.2017 
(20.01.2016- 20.01.2021) 

2.  Complex de recuperare neuro-psiho-motorie Blijdorp-O Nouă Viaţă 

Suceava-Centrul de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi 
-Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie  

0008313/17.03.2017 

(20.01.2016- 20.01.2021) 

3.  Centrul de servicii multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate 
Gura Humorului 

-Centrul de recuperare   
 

- licență provizorie 
(05.02.2019- 04.02.2020) 

 

NR. 

CRT. 

ALTE TIPURI DE SERVICII 

 

NR. 

LICENȚĂ/VALABILITATE 

1.  Centrul social cu destinație multifuncțională Gura Humorului 0001490/24.08.2017 
(05.12.2016- 05.12.2021) 

2.  Centrul multifunctional destinat victimelor violemței în familie Gura 
Humorului 

0005439/24.05.2016 
(08.02.2016- 08.02.2021) 
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SERVICII DE TIP REZIDENȚIAL (PERSOANE ADULTE) 

 
 

NR. 

CRT. 

SERVICIUL REZIDENȚIAL 

 
NR. 

LICENȚĂ/VALABILITATE 

1.  
Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca - Mică 

0005413/12.04.2016 
(14.01.2016- 14.01.2021) 

2.  
Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Costâna 

0005173/05.09.2017 
(15.01.2016- 15.01.2021) 

3.  
Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 
"O Nouă Șansă" Todirești 

0008320/04.04.2016 
(29.02.2016- 29.02.2021) 

4.  
Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilități Mitocu Dragomirnei 

0005160/10.08.2016 
(15.02.2016- 15.02.2021) 

5.  
Locuință maxim protejată Mitocu Dragomirnei 

0005433/24.05.2016 
(11.02.2016- 11.02.2021) 

6.  
Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap 

Pojorâta  

restructurare 

7.  

Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap 

Pojorâta  - Compartiment pavilionar de recuperare şi reabilitare 

persoane cu handicap Fălticeni 

restructurare 

8.  
Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Zvoriștea 

0005416/12.04.2016 
(15.01.2016- 15.01.2021) 

9.  
Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap "O Nouă 
Viață" Siret  

reorganizare 

10.  

Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie Blijdorp- "O Nouă Viață" 
Suceava - Servicii sociale pentru adulți cu handicap - Centrul de 
recuperare și reabilitare persoane adulte cu dizabilități "O Nouă Viață" 
- Suceava 

reorganizare 

11.  
Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie Blijdorp- "O Nouă Viață" 
Suceava - Servicii sociale pentru adulți cu handicap - Centrul de tip 
respiro pentru persoane adulte cu dizabilități 

- licență provizorie 
(25.09.2018- 25.09.2019) 

 

SERVICII DE ZI (PERSOANE ADULTE) 

 
 

NR. 

CRT. 

SERVICIUL DE ZI 

 
NR. 

LICENȚĂ/VALABILITATE 

1.  Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie Blijdorp- "O Nouă 
Viață" Suceava - Servicii sociale pentru adulți cu handicap - Centrul 
de zi pentru adulți cu handicap Blijdorp Romania  

0005442/24.05.2016 
(25.01.2016- 25.01.2021) 

2.  Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie Blijdorp- "O Nouă 

Viață" Suceava - Servicii sociale pentru adulți cu handicap - Centrul 
de servicii de recuperare neuro-motorie pentru persoane adulte cu 
handicap de tip ambulatoriu  

0005434/24.05.2016 

(25.01.2016- 25.01.2021) 
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Structura pe grupe de vârstă a copiilor/tinerilor care beneficiază de serviciile de tip rezidential 

din structura DGASPC Suceava 

 

 

Nr. 

Crt. 

SERVICII DE TIP REZIDENȚIAL DIN 

STRUCTURA DGASPC SUCEAVA 

Nr. 

total 

copii 

Număr copii – grupe de vârstă (ani împliniţi) 

<1 1-2 3-6 7-9 10-13 14-17 >18 

1.  

Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat 
în dificultate Dolhasca 
-Casa de tip familial "Sfântul Gheorghe" 

Dolhasca 

16     5 7 4 

2.  

Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie 
Blijdorp-O NouăViaţă Suceava- Centrul de  
servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi  
-Casa de tip familial "O nouă viaţă"  

8  2 3 2 1   

3.  

Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie 
Blijdorp-O NouăViaţă Suceava- Centrul de  
servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi  
-Centrul de tip respiro pentru copii  

0        

4.  

Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie 
Blijdorp-O NouăViaţă Suceava- centrul de  
servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi  
-Casa de tip familial Mihoveni 

6     2 4  

5.  

Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie 
Blijdorp-O NouăViaţă Suceava- centrul de  
servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi  
-Casa de tip familial Șcheia 

8    1 2 4 1 

6.  

Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat 
în dificultate Rădăuţi-Solca 
-Casa de tip familial « Universul Copiilor » 

Rădăuţi 

14     3 7 4 

7.  
Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat 
în dificultate Rădăuţi-Solca 
-Centrul de plasament “Mihail și Gavril“ Solca 

26    5 7 11 3 

8.  

Centrul de servicii pentru copilul aflat in 

dificultate Siret 
-Casa de tip familial « Alma Mater »  

11     2 3 6 

9.  

Centrul de servicii pentru copilul aflat in 
dificultate Siret 

-Centrul terapeutic modular pentru copilul cu 

nevoi speciale ”Ama Deus” 

27     3 7 17 

10.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate Gura Humorului 
-Casa de tip familial Sidorovici  

4     1 3  

11.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate Gura Humorului 
  -Casa de tip familial nr. 6  

11     3 7 1 

12.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate Gura Humorului 
-Casa de tip familial nr.7 copil cu dizabilităţi 

8     1 5 2 
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13.  

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate Gura Humorului 
-Casa de tip familial ” Iasmina” pentru copilul 

cu dizabilităţi 

14     2 3 9 

14.  

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate Gura Humorului 
 -Casa de tip familial  ” Iris” pentru copilul cu 

dizabilităţi 

13     3 6 4 

15.  

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

-Casa de tip familial ”Lotus ” pentru copilul cu 

dizabilităţi 

12      5 7 

16.  

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

-Casa de tip familial  ”Orhideea” pentru 

copilul cu dizabilităţi 

12     8 2 2 

17.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate Gura Humorului 
-Apartament  nr.1 

5      4 1 

18.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate Gura Humorului 
-Apartament nr.2  

7    1  4 2 

19.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate Gura Humorului 
-Apartament nr.3  copil cu dizabilităţi 

6     1 5  

20.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate Gura Humorului 
-Apartament nr.4  copil cu dizabilităţi 

4      4  

21.  

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate Gura Humorului 
-Apartament nr.11  copil cu dizabilităţi 

5   1 2  2  

22.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate Gura Humorului 
-Apartament nr.12  copil cu dizabilităţi 

4      3 1 

23.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate Gura Humorului 
-Apartament  ”Licurici” 

3      2 1 

24.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate    Fălticeni 
- Apartament nr.5  

5      5  

25.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate    Fălticeni 
– Apartament  nr.7 copil cu dizabilităţi 

6     1 5  

26.  

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate    Fălticeni 
– Apartament nr.8 

5     4 1  

27.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate    Fălticeni 
– Apartament  nr.9  

7     1 6  
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28.  

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate    Fălticeni 
–  Apartament nr.10 

5      5  

29.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate    Fălticeni 

- Apartament social nr.2 Fălticeni 

5      4 1 

30.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate    Fălticeni 
- Casa de tip familial « Dalia »  

7    2 1 4  

31.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate    Fălticeni 
-Casa de tip familial ”Domino” 

12    2 2 4 4 

32.  

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate    Fălticeni 
-Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii 

“Lizuca” Fălticeni  

1      1  

33.  
Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate    Fălticeni 
- Modul de tip familial Falticeni 

5      3 2 

34.  

Centrul de servicii de protecţie pentru copilul aflat 

în dificultate Fundu Moldovei  
-Casa de tip familial  ”Visătorii” Fundu 

Moldovei 

28   2 6 8 11 1 

35.  
Centrul de  servicii de protecţie  a cuplului mamă-
copil 

- Centrul Maternal Suceava 

3 1     2  

36.  
Centrul de  servicii de protecţie  a cuplului mamă-
copil 
-Centrul Maternal Gura Humorului 

0        

37.  

Centrul de servicii multifuncţionale de tip 
rezidenţial Suceava 
– Centrul de primire  în regim de urgenţă 

pentru copilul abuzat, neglijat, 

exploatat/Telefonul copilului 

0        

38.  
Centrul de servicii multifuncţionale de tip 
rezidenţial Suceava 
– Modul de tip familial  ”Micul Prinţ ” 

14      11 3 

39.  
Centrul de servicii multifuncţionale de tip 
rezidenţial Suceava 
-Casa de tip familial  ”Colţ Alb”  

12    1 4 6 1 

40.  
Centrul de servicii multifuncţionale de tip 
rezidenţial Suceava 
-Centrul de plasament “Speranţa” Suceava 

22     4 14 4 

41.  

Centrul de servicii multifuncţionale de tip 

rezidenţial Suceava 
-Apartament social  nr.1  Suceava 

2       2 

TOTAL 363 1 2 6 22 69 180 83 
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Structura pe grupe de vârstă a copiilor/tinerilor care beneficiază de serviciile de zi din structura 

DGASPC Suceava 

 

NR. 

CRT. 

 

SERVICII DE TIP REZIDENȚIAL PRIVATE 

Nr. 

total 

copii 

Număr copii – grupe de vârstă (ani împliniţi) 

<1 1-2 3-6 7-9 10-13 14-17 >18 

1.  CENTRUL DE PLASAMENT SF. NICOLAE 

SUCEAVA 
10    2 2 3 3 

2.  ASEZAMANTUL SF. IERARH LEONTIE 

RADAUTI 
124   3 21 38 44 18 

     3. CENTRUL DE TIP FAMILIAL PR. MIHAI 

NEGREA 
5     2 2 1 

TOTAL CENTRE OPA 139 0 0 3 23 42 49 22 

 

Structura pe grupe de vârstă a copiilor/tinerilor care beneficiază de servicii de tip familial din 

structura DGASPC Suceava (31.12.2019) 

 
  

SERVICII DE TIP FAMILIAL 

Nr. 

total 

copii 

Număr copii – grupe de vârstă (ani împliniţi) 

<1 1-2 3-6 7-9 10-13 14-17 >18 

1. Plasament la asistenți maternali profesioniști 564 25 49 87 63 135 161 44  

2. Plasament în familia lărgită 336 1 7 31 36 89 126 46  

3. Plasament la familii/persoane fără grad de 

rudenie 
93   5 10 24 42 12 

93 

 

 

 

ISTORICUL SERVICIILOR DE TIP REZIDENȚIAL DIN STRUCTURA DGASPC 

SUCEAVA (COPII/TINERI) EXISTENTE LA 31.12.2019 (2011 – 2019) 

 

SERVICIUL DE TIP REZIDENȚIAL 
31.12. 

2011 

31.12. 

2012 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

31.12. 

2016 

31.12. 

2017 

31.12. 

2018 

31.12. 

2018 

Centrul de servicii de protecţie pentru copilul 

aflat în dificultate Dolhasca 

-Casa de tip familial "Sfântul Gheorghe" 

Dolhasca 

21 19 21 19 18 17 17 16 16 

Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie 

Blijdorp-O Nouă Viaţă Suceava- Centrul de  

servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi  

-Casa de tip familial "O nouă viaţă"  

17 18 17 17 17 16 9 9 8 

Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie 

Blijdorp-O Nouă Viaţă Suceava- Centrul de  
servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi  

-Centrul de tip respiro pentru copii  

1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie 

Blijdorp-O Nouă Viaţă Suceava- centrul de  

servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi  

-Casa de tip familial Mihoveni 

10 10 10 2 14 15 9 7 6 

Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie 

Blijdorp-O Nouă Viaţă Suceava- centrul de  

servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi  

-Casa de tip familial Șcheia 

2 2 
 

11 9 9 7 7 8 
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Centrul de servicii de protecţie pentru copilul 

aflat în dificultate Rădăuţi-Solca 

-Casa de tip familial ”Universul Copiilor” 

Rădăuţi 

36 37 36 12 14 16 13 14 14 

Centrul de servicii de protecţie pentru copilul 

aflat în dificultate Rădăuţi-Solca 

-Centrul de plasament “Mihail și Gavril“ 

Solca 

31 38 45 40 37 42 43 35 26 

Centrul de servicii pentru copilul aflat in 

dificultate Siret 

-Casa de tip familial « Alma Mater »  

15 17 15 11 9 10 6 7 11 

Centrul de servicii pentru copilul aflat in 

dificultate Siret 

-Centrul terapeutic modular pentru copilul 

cu nevoi speciale ”Ama Deus” 

10 8 9 36 33 29 33 32 27 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

-Casa de tip familial Sidorovici  

14 15 14 11 10 13 9 4 4 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

  -Casa de tip familial nr. 6  

11 15 14 12 13 13 9 12 11 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

-Casa de tip familial nr.7 copil cu 

dizabilităţi 

10 12 11 14 13 10 11 11 8 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

-Casa de tip familial ” Iasmina” pentru 

copilul cu dizabilităţi 

   
11 10 11 12 13 14 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

 -Casa de tip familial  ” Iris” pentru copilul 

cu dizabilităţi 

   
10 13 10 13 13 13 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

-Casa de tip familial ”Lotus ” pentru 

copilul cu dizabilităţi 

   
10 11 9 9 11 12 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

-Casa de tip familial  ”Orhideea” pentru 

copilul cu dizabilităţi 

   
10 12 14 13 13 12 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

-Apartament  nr.1 

7 6 4 5 5 8 7 5 5 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

-Apartament nr.2  

4 6 2 7 7 6 7 7 7 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

-Apartament nr.3  copil cu dizabilităţi 

10 10 6 6 5 4 5 6 6 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

-Apartament nr.4  copil cu dizabilităţi 

5 6 8 6 5 5 6 5 4 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

-Apartament nr.11  copil cu dizabilităţi 

4 5 4 5 5 6 7 5 5 
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Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

-Apartament nr.12  copil cu dizabilităţi 

11 15 14 4 5 6 8 6 4 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate Gura Humorului 

-Apartament  ”Licurici” 

6 6 8 6 5 5 5 4 3 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate    Fălticeni 

- Apartament nr.5  

6 6 9 8 6 7 5 5 5 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate    Fălticeni 

– Apartament  nr.7 copil cu dizabilităţi 

9 6 7 8 7 8 7 6 6 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate    Fălticeni 

– Apartament nr.8 

3 7 6 6 6 7 6 5 5 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate    Fălticeni 

– Apartament  nr.9  

11 8 8 6 5 9 6 6 7 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate    Fălticeni 

–  Apartament nr.10 

4 5 4 8 8 6 5 6 5 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate    Fălticeni 

- Apartament social nr.2 Fălticeni 

5 7 2 2 0 3 5 4 5 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate    Fălticeni 

- Casa de tip familial « Dalia »  

9 9 9 9 6 7 10 8 7 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate    Fălticeni 

-Casa de tip familial ”Domino” 

12 11 13 16 14 13 12 12 12 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 
copilul aflat în dificultate    Fălticeni 

-Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii 

străzii “Lizuca” Fălticeni  

7 11 11 1 1 3 1 1 1 

Centrul de servicii  multifuncţionale  pentru 

copilul aflat în dificultate    Fălticeni 

- Modul de tip familial Falticeni 
      

5 5 5 

Centrul de servicii de protecţie pentru copilul 

aflat în dificultate Fundu Moldovei  

-Casa de tip familial  ”Visătorii” Fundu 

Moldovei 

13 14 13 30 30 30 33 30 28 

Centrul de  servicii de protecţie  a cuplului 

mamă-copil 

- Centrul Maternal Suceava 

3 8 10 7 8 2 8 5 3 

Centrul de  servicii de protecţie  a cuplului 

mamă-copil 

-Centrul Maternal Gura Humorului 

6 6 2 2 0 0 6 0 0 

Centrul de servicii multifuncţionale de tip 
rezidenţial Suceava 

– Centrul de primire  în regim de urgenţă 

pentru copilul abuzat, neglijat, 

exploatat/Telefonul copilului 

3 8 10 4 1 1 10 6 0 

Centrul de servicii multifuncţionale de tip 

rezidenţial Suceava 

– Modul de tip familial  ”Micul Prinţ ” 

6 6 2 16 17 16 13 13 14 
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Centrul de servicii multifuncţionale de tip 

rezidenţial Suceava 

-Casa de tip familial  ”Colţ Alb”  

12 11 13 14 15 13 15 13 12 

Centrul de servicii multifuncţionale de tip 

rezidenţial Suceava 

-Centrul de plasament “Speranţa” Suceava 

65 61 71 59 61 50 39 32 22 

Centrul de servicii multifuncţionale de tip 

rezidenţial Suceava 

-Apartament social  nr.1  Suceava 

9 5 3 6 5 6 2 1 2 

 

 

Situația intrărilor/ieșirilor din serviciile de tip rezidențial din structura DGASPC Suceava (copii/tineri) 

 

NR. 

CRT. 

SERVICII DE TIP 

REZIDENȚIAL DIN 

STRUCTURA DGASPC 
SUCEAVA 

Copii/tineri 

01.01.2019 

INTRĂRI IEȘIRI  

 

 

Copii/tineri 

31.12.2019 
 

 

 

 

intrări din 

comunitate 

și din 

măsuri de 

tip familial 

Intrări prin 

transfer din 

servicii de 

tip 

rezidențial 

Ieșiri în 

comunitate 

sau transfer 

în services de 

tip familial 

Transfer în 

alte servicii 

de tip 

residential 

1.  

Centrul de servicii de protecţie 

pentru copilul aflat în dificultate 

Dolhasca 
-Casa de tip familial "Sfântul 

Gheorghe" Dolhasca 

16 1 0 1 0 16 

2.  

Complexul de recuperare neuro-

psiho-motorie Blijdorp-O Nouă 

Viaţă Suceava- Centrul de  

servicii sociale pentru copii cu 
dizabilităţi  

-Casa de tip familial "O nouă 

viaţă"  

9 1 1 2 1 8 

3.  

Complexul de recuperare neuro-

psiho-motorie Blijdorp-O Nouă 

Viaţă Suceava- Centrul de  

servicii sociale pentru copii cu 
dizabilităţi  

-Centrul de tip respiro pentru 

copii  

0 10 0 10 0 0 

4.  

Complexul de recuperare neuro-

psiho-motorie Blijdorp-O Nouă 

Viaţă Suceava- centrul de  

servicii sociale pentru copii cu 
dizabilităţi  

-Casa de tip familial Mihoveni 

7 1 0 0 2 6 

5.  

Complexul de recuperare neuro-

psiho-motorie Blijdorp-O Nouă 

Viaţă Suceava- centrul de  

servicii sociale pentru copii cu 
dizabilităţi  

-Casa de tip familial Șcheia 

7 0 2 0 1 8 

6.  
Centrul de servicii de protecţie 

pentru copilul aflat în dificultate 14 3 0 2 1 14 
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Rădăuţi-Solca 

-Casa de tip familial ”Universul 

Copiilor” Rădăuţi 

7.  

Centrul de servicii de protecţie 

pentru copilul aflat în dificultate 

Rădăuţi-Solca 
-Centrul de plasament “Mihail 

și Gavril“ Solca 

35 0 0 5 4 26 

8.  

Centrul de servicii pentru 

copilul aflat in dificultate Siret 

-Casa de tip familial « Alma 

Mater »  

7 6 0 2 0 11 

9.  

Centrul de servicii pentru 

copilul aflat in dificultate Siret 

-Centrul terapeutic modular 

pentru copilul cu nevoi speciale 

”Ama Deus” 

32 0 0 5 0 27 

10.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate Gura 

Humorului 

-Casa de tip familial Sidorovici  

4 4 0 0 4 4 

11.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate Gura 

Humorului 

  -Casa de tip familial nr. 6  

12 0 1 1 1 11 

12.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate Gura 

Humorului 

-Casa de tip familial nr.7 copil 

cu dizabilităţi 

11 0 1 4 0 8 

13.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate Gura 

Humorului 

-Casa de tip familial ” Iasmina” 

pentru copilul cu dizabilităţi 

13 1 3 3 0 14 

14.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate Gura 

Humorului 

 -Casa de tip familial  ” Iris” 

pentru copilul cu dizabilităţi 

13 4 4 2 6 13 

15.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate Gura 

Humorului 

-Casa de tip familial ”Lotus ” 

pentru copilul cu dizabilităţi 

11 1 6 3 3 12 

16.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate Gura 

Humorului 

-Casa de tip familial  

13 0 0 1 0 12 
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”Orhideea” pentru copilul cu 

dizabilităţi 

17.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate Gura 

Humorului 

-Apartament  nr.1 

5 1 0 1 0 5 

18.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 
aflat în dificultate Gura 

Humorului 

-Apartament nr.2  

7 0 2 2 0 7 

19.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate Gura 

Humorului 
-Apartament nr.3  copil cu 

dizabilităţi 

6 0 0 0 0 6 

20.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate Gura 

Humorului 
-Apartament nr.4  copil cu 

dizabilităţi 

5 0 0 1 0 4 

21.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate Gura 

Humorului 

-Apartament nr.11  copil cu 
dizabilităţi 

5 0 2 2 0 5 

22.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate Gura 

Humorului 

-Apartament nr.12  copil cu 

dizabilităţi 

6 0 0 2 0 4 

23.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate Gura 

Humorului 

-Apartament  ”Licurici” 

4 0 2 0 3 3 

24.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate    Fălticeni 

- Apartament nr.5  

5 0 0 0 0 5 

25.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate    Fălticeni 

– Apartament  nr.7 copil cu 

dizabilităţi 

6 0 0 0 0 6 

26.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate    Fălticeni 

– Apartament nr.8 

5 0 0 0 0 5 
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27.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate    Fălticeni 

– Apartament  nr.9  

6 3 1 3 0 7 

28.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 
aflat în dificultate    Fălticeni 

–  Apartament nr.10 

6 0 0 0 1 5 

29.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate    Fălticeni 

- Apartament social nr.2 
Fălticeni 

4 3 1 3 0 5 

30.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate    Fălticeni 

- Casa de tip familial « Dalia »  

8 0 0 1 0 7 

31.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate    Fălticeni 

-Casa de tip familial ”Domino” 

12 0 0 0 0 12 

32.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate    Fălticeni 

-Adăpost de zi şi de noapte 

pentru copiii străzii “Lizuca” 

Fălticeni  

1 11 0 10 1 1 

33.  

Centrul de servicii  

multifuncţionale  pentru copilul 

aflat în dificultate    Fălticeni 

- Modul de tip familial Falticeni 

5 1 1 2 0 5 

34.  

Centrul de servicii de protecţie 

pentru copilul aflat în dificultate 

Fundu Moldovei  

-Casa de tip familial  ”Visătorii” 

Fundu Moldovei 

30 1 1 4 0 28 

35.  

Centrul de  servicii de protecţie  

a cuplului mamă-copil 

- Centrul Maternal Suceava 

5 30 1 33 0 3 

36.  

Centrul de  servicii de protecţie  

a cuplului mamă-copil 

-Centrul Maternal Gura 
Humorului 

0 0 0 0 0 0 

37.  

Centrul de servicii 

multifuncţionale de tip 

rezidenţial Suceava 

– Centrul de primire  în regim 

de urgenţă pentru copilul 

abuzat, neglijat, 
exploatat/Telefonul copilului 

6 7 0 13 0 0 

38.  

Centrul de servicii 

multifuncţionale de tip 

rezidenţial Suceava 

– Modul de tip familial  ”Micul 

Prinţ ” 

13 1 0 0 0 14 
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39.  

Centrul de servicii 

multifuncţionale de tip 

rezidenţial Suceava 

-Casa de tip familial  ”Colţ Alb”  

13 0 0 1 0 12 

40.  

Centrul de servicii 

multifuncţionale de tip 
rezidenţial Suceava 

-Centrul de plasament 

“Speranţa” Suceava 

32 0 0 8 2 22 

41.  

Centrul de servicii 

multifuncţionale de tip 

rezidenţial Suceava 
-Apartament social  nr.1  

Suceava 

1 1 0 0 0 2 

TOTAL 400 91 29 127 30 363 

 

 

SERVICII DE TIP 

REZIDENȚIAL PRIVATE 

      

1 

Casa de tip familial 

„Sf.Nicolae”Suceava 

(schimbat denumire din Centrul 
de plasament ”Sf. Nicolae” 

Suceava) 

12 1 0 3 0 10 

2 

Aşezământul de copii „Sf.Ierarh 

Leontie” Rădăuţi  

 

118 8 2 3 1 124 

3 

Centrul de tip familial ”Pr. 

Mihai Negrea” Vatra Dornei 

 

2 3 0 0 0 5 

TOTAL OPA 132 12 2 6 1 139 

TOTAL GENERAL 532 103 31 133 31 502 
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BENEFICIARII DIN SERVICIILE DE TIP REZIDENȚIAL ȘI DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE DIN 

STRUCTURA DGASPC SUCEAVA, STRUCTURAȚI DUPĂ SEX 

 

NR.CRT. DENUMIRE CENTRU 
CAPACITATEA 

CENTRULUI 

BENEFICIARI 

31.12.2019 
BARBATI FEMEI 

1 
Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică 
Sasca - Mică 

390 369 207 162 

2 
Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică 

Costâna 
170 156 85 71 

3 
Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane 

adulte cu dizabilități "O Nouă Șansă" Todirești 
50 50 31 19 

4 
Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane 

adulte cu dizabilități Mitocu Dragomirnei 
39 39 21 18 

5 Locuință maxim protejată Mitocu Dragomirnei 10 9 5 4 

6 
Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu 

handicap Pojorâta 
72 53 31 22 

6 bis 

Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu 

handicap Pojorâta  - Compartiment pavilionar de 

recuperare şi reabilitare persoane cu handicap 

Fălticeni 

6 4 1 3 

7 
Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică 

Zvoriștea 
92 75 48 27 

8 
Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu 

handicap "O Nouă Viață" Siret 
39 37 15 22 

9 

Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie 

Blijdorp- "O Nouă Viață" Suceava - Servicii 

sociale pentru adulți cu handicap - Centrul de 

recuperare și reabilitare persoane adulte cu 

dizabilități "O Nouă Viață" - Suceava 

8 8 6 2 

10 

Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie 

Blijdorp- "O Nouă Viață" Suceava - Servicii 
sociale pentru adulți cu handicap - Centrul de tip 

respiro pentru persoane adulte cu dizabilități 

1 1 1 0 

 
TOTAL 877 801 451 350 

 

 

SERVICII DE ZI     

1 

Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie 

Blijdorp- "O Nouă Viață" Suceava - Servicii 

sociale pentru adulți cu handicap - Centrul de zi 

pentru adulți cu handicap Blijdorp Romania 

30 25 12 13 

2 

Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie 

Blijdorp- "O Nouă Viață" Suceava - Servicii 

sociale pentru adulți cu handicap - Centrul de 

servicii de recuperare neuro-motorie pentru 

persoane adulte cu handicap de tip ambulatoriu 

40 35 19 16 

 
TOTAL 70 60 31 29 
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Beneficiarii din serviciile de tip rezidential și de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilități din structura D.G.A.S.P.C. Suceava 

 la data de 31 decembrie 2019 

pe grade de handicap și tipuri de afecțiune  

 

SERVICIUL DE TIP 

REZIDENȚIAL 

PERSOANE ADULTE 

GRAD HANDICAP/TIP AFECȚIUNE 

 
 

TOTAL 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I I 

FIZIC SOMATIC VIZUAL MINTAL PSIHIC ASOCIAT 

HI
V / 

SI
D

A 

FARA 

CERTI
FICAT 

DE PH 
= 

SOCIA
L 

1 

Centrul de recuperare și 

reabilitare 

neuropsihiatrică Sasca - 

Mică 

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 100 3 0 13 115 2 0 9 16 2 0 0 0 369 

2 

Centrul de recuperare și 

reabilitare 

neuropsihiatrică Costâna 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 43 27 4 0 5 57 4 0 3 8 3 0 0 1 156 

3 

Centrul de abilitare și 

reabilitare pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități "O Nouă 

Șansă" Todirești 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 1 30 1 0 0 1 0 0 0 0 50 

4 

Centrul de abilitare și 

reabilitare pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități Mitocu 

Dragomirnei 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 1 0 2 13 1 0 0 4 0 0 0 0 39 

5 

Locuință maxim 

protejată Mitocu 

Dragomirnei 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

6 

Centrul de recuperare și 

reabilitare persoane cu 

handicap Pojorâta  

3 7 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8 7 4 0 5 11 2 0 2 1 0 0 0 0 53 
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Centrul de recuperare și 

reabilitare persoane cu 

handicap Pojorâta  - 

Compartiment pavilionar 
de recuperare şi 

reabilitare persoane cu 

handicap Fălticeni  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 

7 

Centrul de recuperare și 

reabilitare 

neuropsihiatrică 
Zvoriștea 

2 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 9 0 3 15 4 1 1 2 0 0 0 0 75 

8 

Centrul de recuperare și 

reabilitare persoane cu 

handicap "O Nouă Viață" 

Siret  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 37 

9 

Complex de recuperare  

neuro-psiho-motorie 

Blijdorp- "O Nouă 

Viață" Suceava - Servicii 

sociale pentru adulți cu 

handicap - Centrul de 

recuperare și reabilitare  

persoane adulte cu 

dizabilități "O Nouă 
Viață" - Suceava 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

10 

Complex de recuperare  

neuro-psiho-motorie 

Blijdorp- "O Nouă 

Viață" Suceava - Servicii 

sociale pentru adulți cu 
handicap - Centrul de tip 

respiro pentru persoane 

adulte cu dizabilități 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

  

TOTAL 
6 16 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 199 201 21 0 32 246 14 1 18 32 5 0 3 1 801 

 
Servicii de zi                                                       

1 

Complex de recuperare  

neuro-psiho-motorie 

Blijdorp- "O Nouă 
Viață" Suceava - Servicii 

sociale pentru adulți cu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 25 
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handicap - Centrul de zi 

pentru adulți cu 

handicap Blijdorp 

Romania  

2 

Complex de recuperare  

neuro-psiho-motorie 

Blijdorp- "O Nouă 
Viață" Suceava - Servicii 

sociale pentru adulți cu 

handicap - Centrul de 

servicii de recuperare 

neuro-motorie pentru 

persoane adulte cu 

handicap de tip 

ambulatoriu  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 35 

TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 3 0 0 4 0 0 0 19 0 0 0 0 0 60 
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SITUAȚIA INTRĂRILOR/IEȘIRILOR DIN SERVICIILE DE TIP REZIDENȚIAL PERSOANE ADULTE 

DIN STRUCTURA D.G.A.S.P.C. SUCEAVA LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019 

 

  
NR.

Crt. 
DENUMIRE  CRRN 01.01.2019 

intrari in 2019 

(din comunitate) 

intrari in 2019 

(prin transfer) 

iesiri 2019 

(în comunitate 

si decese) 

iesiri 2019 

(prin transfer) 
31.12.2019 

1 Centrul de recuperare și reabilitare 

neuropsihiatrică Sasca - Mică 
386 4 2 21 2 369 

2 Centrul de recuperare și reabilitare 

neuropsihiatrică Costâna 
167 1 15 15 12 156 

3 Centrul de abilitare și reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilități "O Nouă Șansă" 

Todirești 
49 0 12 7 4 50 

4 Centrul de abilitare și reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilități Mitocu 

Dragomirnei 
39 0 3 1 2 39 

5 Locuință maxim protejată Mitocu Dragomirnei 9 1 1 1 1 9 

6 Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu 

handicap Pojorâta  
60 1 3 6 5 53 

Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu 

handicap Pojorâta  - Compartiment pavilionar 

de recuperare şi reabilitare persoane cu 

handicap Fălticeni  

4 0 0 0 0 4 

7 Centrul de recuperare și reabilitare 

neuropsihiatrică Zvoriștea 
91 0 9 15 10 75 

8 Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu 

handicap "O Nouă Viață" Siret  
38 1 0 2 0 37 

9 Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie 

Blijdorp- "O Nouă Viață" Suceava - Servicii 

sociale pentru adulți cu handicap - Centrul de 

recuperare și reabilitare persoane adulte cu 

dizabilități "O Nouă Viață" - Suceava 

8 1 0 1 0 8 

10 Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie 
Blijdorp- "O Nouă Viață" Suceava - Servicii 

sociale pentru adulți cu handicap - Centrul de 

tip respiro pentru persoane adulte cu 

dizabilități 

0 1 0 0 0 1 

TOTAL 851 10 45 69 36 801 
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SERVICII DE ZI 
      

1 Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie 

Blijdorp- "O Nouă Viață" Suceava - Servicii 

sociale pentru adulți cu handicap - Centrul de zi 

pentru adulți cu handicap Blijdorp Romania  

21 4 0 0 0 25 

2 Complex de recuperare  neuro-psiho-motorie 

Blijdorp- "O Nouă Viață" Suceava - Servicii 

sociale pentru adulți cu handicap - Centrul de 

servicii de recuperare neuro-motorie pentru 

persoane adulte cu handicap de tip ambulatoriu  

37 5 0 7 0 35 

TOTAL 58 9 0 7 0 60 

 

SITUAȚIA COMPARATIVĂ A PERSOANELOR INCADRATE IN GRAD DE HANDICAP, RAPORTAT LA JUDEȚELE 

ROMÂNIEI LA DATA DE 30.09.2019 
 

JUDETUL 

TOTAL GENERAL ROMANIA 

P
O

P
U

LA
TI

A
 

R
O

M
A

N
IE

I PONDEREA 
PERSOANELOR CU 

HANDICAP DIN JUDET IN 
TOTAL PERSOANE CU 
HANDICAP ROMANIA 

PONDEREA 
PERSOANELOR CU 

HANDICAP DIN JUDET 
IN TOTAL POPULATIE 

JUDET 

RANGUL PERSOANELOR 
CU HANDICAP DIN JUDET  
IN TOTAL PERSOANE CU 
HANDICAP  ROMANIA 

RANGUL PERSOANELOR CU 
HANDICAP DIN JUDET IN 
TOTAL POPULATIE JUDET COPII ADULTI GENERAL 

COVASNA 648 5.625 6.273 226.450 0,75% 2,77% 42 39 

TULCEA 539 9.238 9.777 236.897 1,16% 4,13% 41 14 

IALOMITA 1.065 8.894 9.959 287.166 1,19% 3,47% 40 28 

GIURGIU 794 9.668 10.462 271.692 1,25% 3,85% 39 18 

HARGHITA 1.131 10.853 11.984 331.298 1,43% 3,62% 38 24 

ILFOV 1.038 12.175 13.213 437.192 1,57% 3,02% 37 36 

GORJ 1.051 12.202 13.253 358.409 1,58% 3,70% 36 22 

TELEORMAN 1.077 12.273 13.350 371.820 1,59% 3,59% 35 25 

BRAILA 812 12.980 13.792 344.862 1,64% 4,00% 34 15 

CARAS-SEV. 1.321 13.048 14.369 318.366 1,71% 4,51% 33 12 

CALARASI 1.005 13.466 14.471 309.649 1,72% 4,67% 32 10 

BOTOSANI 2.510 12.195 14.705 454.166 1,75% 3,24% 31 33 

SALAJ 856 14.104 14.960 244.546 1,78% 6,12% 30 3 

GALATI 1.387 14.225 15.612 626.008 1,86% 2,49% 29 41 

ARAD 1.542 14.498 16.040 470.846 1,91% 3,41% 28 29 
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SATU-MARE 1.048 15.249 16.297 387.317 1,94% 4,21% 27 13 

SIBIU 969 15.612 16.581 467.568 1,97% 3,55% 26 26 

DOLJ 1.819 15.273 17.092 689.410 2,04% 2,48% 25 42 

BISTRITA 901 17.348 18.249 328.100 2,17% 5,56% 24 5 

BUZAU 1.799 16.549 18.348 465.901 2,19% 3,94% 23 16 

ALBA 1.534 17.138 18.672 375.586 2,22% 4,97% 22 8 

NEAMT 1.874 17.371 19.245 568.565 2,29% 3,38% 21 31 

VRANCEA 1.345 17.968 19.313 384.898 2,30% 5,02% 20 7 

VASLUI 2.203 17.161 19.364 495.779 2,31% 3,91% 19 17 

DAMBOVITA 1.583 17.830 19.413 521.071 2,31% 3,73% 18 21 

BRASOV 1.429 18.133 19.562 635.084 2,33% 3,08% 17 34 

MARAMURES 2.123 17.578 19.701 521.520 2,35% 3,78% 16 20 

BACAU 1.939 17.863 19.802 740.250 2,36% 2,68% 15 40 

BIHOR 1.251 19.638 20.889 616.724 2,49% 3,39% 14 30 

HUNEDOARA 1.311 19.812 21.123 457.546 2,52% 4,62% 13 11 

MURES 1.624 19.845 21.469 592.206 2,56% 3,63% 12 23 

CONSTANTA 1.955 19.760 21.715 765.416 2,59% 2,84% 11 38 

MEHEDINTI 903 20.883 21.786 279.590 2,59% 7,79% 10 1 

SUCEAVA 2.110 21.084 23.194 759.889 2,76% 3,05% 9 35 

OLT 1.586 24.574 26.160 436.010 3,12% 6,00% 8 4 

VALCEA 1.639 24.842 26.481 396.887 3,15% 6,67% 7 2 

TIMIS 1.975 24.581 26.556 753.935 3,16% 3,52% 6 27 

CLUJ 2.055 26.020 28.075 732.267 3,34% 3,83% 5 19 

IASI 2.889 25.335 28.224 949.391 3,36% 2,97% 4 37 

ARGES 2.023 30.338 32.361 636.018 3,85% 5,09% 3 6 

PRAHOVA 2.870 34.763 37.633 793.257 4,48% 4,74% 2 9 

BUCURESTI 6.106 64.001 70.107 2.131.034 8,35% 3,29% 1 32 
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CONTRACTE DE PARTENERIAT/CONVENȚII DE COLABORARE ÎNCHEIATE DE CĂTRE DGASPC SUCEAVA  

ÎN ANUL 2019 
 

NR. 

CRT. 
DENUMIRE 

PARTE A 

CONTRACTULUI/ 

PROTOCOLULUI 

PARTE A 

CONTRACTULUI/ 

PROTOCOLULUI 

PARTE A 

CONTRACTULUI/ 

PROTOCOLULUI 

OBIECT /  SCOP 
DURATA / 

PERIOADA 

1.  
Contract de 

parteneriat 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

40965/14.01.2019 

Universitatea Ștefan cel 

Mare Suceava 
  

Promovarea incluziunii sociale, a echității și stării de 

bine pentru familiile aflate în risc printr-un program de 

intervenție pentru părinții copiilor cu nevoi speciale 

17.12.2018-

25.01.2019 

2.  

Act adițional nr. 

2 la Protocolul 

de Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

44115/29.01.2019 

SC Dorna Medical SRL 

nr. 21/23.01.2019 
. 

S.C. Dorna Medical prin Cabinet de Psihiatrie 

Pediatrică - Dr. Laura Grecu, medic specialist 

psihiatru, Cabinetul de Psihiatrie - Dr. Adrian Ionuț 

Roșanu, medic specialist psihiatru și Cabinetul de 

Pediatrie - Dr. Alina Horia, medic specialist pediatru, 

va acorda consultații de specialitate pentru beneficiarii 

Serviciilor Multifuncționale pentru Copilul Aflat în 
Dificultate Gura Humorului 

  

3.  
Protocol de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

42259/18.01.2019 

Asociația Județeană 

„Sportul pentru Toți” 

Suceava nr. 

8/18.01.2019   

Prestarea sistematică de activități în cadrul Casei de 

Tip Familial „Visătorii” Fundu Moldovei 

18.01.2019 - 

40 de luni 

4.  
Acord de 

Parteneriat 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

45474/04.02.2019 

Asociația Centrul de 

Consiliere, Psihoterapie 

și Dezvoltare Umană - 

Psihascend nr. 

2162/01.02.2019 

  

Cooperare pentru implementarea activităților din cadrul 

proiectului „Tineri activiști pentru apărarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități (DIZAB-TIN-ACT), avand 

ca scop oferirea de oportunități tinerilor cu dizabilități 

pentru dezvoltarea unor aptitudini și competențe 

relevante, care să crească șansa lor  de activism în 

cadrul unor structuri organizaționale care lupta petru 

apararea drepturilor persoanelor cu dizabilități 

04.02.2019-

31.03.2019 

5.  
Contract de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

47181/12.02.2019 

AsociațiaThe Social 

Incubator nr. 

002/15.02.2019 

  

Identificarea împreună, în măsura posibilitățilorcu 

Asociația candidați potriviți, tineri cu vârste cuprinse 

între 16-26 ani, dornici și capabili săparticipe la 

activități de dezvoltare personală și consiliere în carieră 

pentru cursurile și stagiile de pregătire, precum și să 

colaboreze cu aceasta în vederea mobilizării și 

participării la cursuri a tinerilor selectați, aflați în 
prezent în supravegherea Direcției în vederea 

implementării Proiectului.  

15.02.2019-

15.02.2021 

6.  
Protocol de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

62892/04.03.2019 

Agenția Județeană 

pentru Plăți și Inspecție 

Socială nr. 

CTF „Visătorii” 

Fundu Moldovei 

Dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre părți în 

vederea sprijinirii echipelor de intervenție localăîn 

scopul identificării, mobilizării și înregistrării tinerilor 

04.03.2019-

04.11.2020 
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6260/04.03.2019 inactivi NEETs la Serviciul Public de Ocupare (SPO) 

în vederea acordării acestora de măsuri personalizate 

de sprijin (oferte de locuri de muncă, reintegrarea în 

sistemul educațional, participarea la cursuri de formare 

profesională, scheme de ucenicie sau stagii pentru 

absolvenții de învățământ superior). 

7.  
Convenție de 

Parteneriat 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

64159/06.03.2019 
Fundația Blue Heron   

Colaborarea dintre părți în vederea oferirii unui suport 

financiar și moral bursierilor Fundatiei Blue Heron, 

tineri provenind din sistemul de protecție al DGASPC 

Suceava 

până la 

sfarșitul anului 

universitar 

2018/2019 

8.  
Parteneriat 

Educativ 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

50902/22.02.2019 

Școala Gimnazială 

„Dimitrie Gusti” Fundu 

Moldovei, jud. Suceava 

nr. 132/19.02.2019 

  

promovarea dialogului și a comunicării între elevii din 

familiile obișnuite și cei din centrele de plasament, 

cadrele didactice și cadrele din centrele de plasament; 

desfașurarea unur activități comune, dezvoltarea 

spiritului voluntar 

11.02.2019-

10.06.2019 

9.  
Acord de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

67668/21.03.2019 

Asociația Rădăuțiul 

Civic nr.36/04.02.2019 

  

Părțile asigură implementarea programului „Mentori 

pentru un viitor mai bun”, prin derularea de proiecte 

educaționale și socio-recreative pentru copiii aflați în 

sistemul de protecție socială sau în familii beneficiare 

de servicii sociale 

21.03.2019-

21.03.2020 

10.  
Convenție de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

67810/22.03.2019 

Fundația Hand of Help 

nr. 73/15.03.2019 
  

Colaborarea în ceea ce privește protecția și promovarea 

drepturilor copilului, identificarea posibilităților de 

sprijin și asistență în activitatea de promovare și 

apărare a drepturilor copilului 

22.03.2019-

22.03.2022 

11.              

12.  
Contract de 

parteneriat 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

70978/04.04.2019 

Scoala Gimnaziala 

„Bogdan Vodă” 

Câmpulung 

Moldovenesc nr. 

2119/01.11.2018 

  

Colaborarea dintre aplicant și partener în vederea 

organizării și desfășurării de activități educative în 

cadrul parteneriatului educațional „Solii Bucuriei” 

2019-2022 

13.  
Contract de 

Sponsorizare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

71145/04.04.2019 

S.C. Continental Hotels 

S.A. Nr. 

1347/04.04.2019 

  

Sponsorizarea cu 42 coverturi pat, 32 salteluțe 
protecție, 19 paturi, 53 dispensere săpun și 117 

draperii, toate produsele sunt folosite. Destinate 

utilizării nevoilor personale asistate din CRRN Mitocul 

Dragomirnei 

  

14.  
Contract de 

Sponsorizare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

70882/04.04.2019 

Persoana.Fizică. Luca 

Paulica 
  

Sponsorizare cu 150 kg cartofi producție proprie pentru 

consum. Valoarea fiind estimată la prețul regăsit pe 

piața liberă de 2 lei kg la o valoare totală de 300 lei 
spre a fi folosită de CRRN Mitocul Dragomirnei 

  

15.  
Contract de 

Sponsorizare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

74480/18.04.2019 

Persoana.Fizică. 

Vasilovici Constantin 
  

Sponsorizare cu 90 kg cartofi producție proprie pentru 

consum. Valoarea fiind estimată la o valoare totală de 
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180 lei spre a fi folosită de CRRN Mitocul 

Dragomirnei 

16.  
Contract de 

Sponsorizare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

75468/23.04.2019 

Persoana Fizică 

Prisacariu Lidia 
  

Sponsorizarea cu produse de igienă personală colectate 

în cadrul proiectului educațional caritabil pentru a fi 

folosite de CRRN Mitocul Dragomirnei cu valoarea 

estimată de 911,58 lei 

  

17.  

Parteneriat 

Educațional de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

81142/22.05.2019 

Euroactiv nr. 

146/22.05.2019 
  

Obiectul este de a implementa impreună activităși 

culturale, educative, și de integrare în societate a 

tinerilor defavorizați și a grupurilor defavorizate în 

cadrul Proiectului „Dezvoltarea abilităților pentru 

copiii și tinerii proveniți din familii defavorizate și 

pentru cei instituționalizați. 

22.05.2019-

31.12.2019 

18.  
Acord de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

84598/06.06.2019 

Consiliul Raional 

Soroca- Direcția 

Asistență Socială și 

Protecția Familiei 

Soroca, Republica 

Moldova 

  

Asigurarea cadrului de colaborare între cele două părți, 

în vederea desfășurării de acțiuni comune care să 

contribuie la creșterea calității serviciilor sociale oferite 

beneficiarilor. 

06.06.2019-

06.06.2021 

19.  Protocol 
D.G.A.S.P.C. SV nr. 

87150/19.06.2019 

Detașamentul de 

Jandarmi Gura 

Humorului nr. 

3026647/25.06.2019 

  Ințelegerea rolului jandarmeriei în cadrul societății 
25.06.2019-

25.06.2021 

20.  Protocol 
D.G.A.S.P.C. SV nr. 

87149/19.06.2019 

Poliția Locală Gura 

Humorului nr. 

20651/25.06.2019 

  

Prevenirea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală 

și a violenței de către tinerii proveniți din sistemul de 

protecție a copilului atat în centru cat si in zona 

adiacentă in vederea diminuării fenomenului prin 

organizarea de activități educative preventive 

25.06.2019-

25.06.2021 

21.  Protocol 
D.G.A.S.P.C. SV nr. 

87151/19.06.2019 

Spitalul Orasenesc Gura 

Humorului 
  

Prevenirea excluziunii sociale a tinerilor care părăsesc 

sistemul de protecție prin oferirea de servicii de 

sănătate pentru tinerii cu varsta de până la 26 de ani  

25.06.2019-

25.06.2021 

22.  Protocol 
D.G.A.S.P.C. SV nr. 

87154/19.06.2019 

Primăria Gura 

Humorului, Casa de 

Cultura nr. 
16/26.06.2019 

  

Prin acest protocol, se asigură tinerilor aflați în Centrul 

social multifuncțional Gura Humorului accesul gratuit 

la activitățile de divertisment organizate în sala Casei 
de Cultură Gura Humorului. 

25.06.2019-

25.06.2021 

23.  Protocol 
D.G.A.S.P.C. SV nr. 

87153/19.06.2019 

Primăria Gura 

Humorului, Muzeul 

Obiceiurilor Populare 

nr. 16/26.06.2019 

  

Prin acest protocol, se asigură tinerilor aflați în Centrul 

social multifuncțional Gura Humorului accesul gratuit 

in salile de expozitii ale muzeului . 

25.06.2019-

26.06.2021 
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24.  Protocol 
D.G.A.S.P.C. SV nr. 

87168/19.06.2019 

Primăria Gura 

Humorului, Directia de 
Asistență Socială Gura 

Humorului nr. 

41829/26.06.2019 

  

Identificarea și solutionarea problemelor sociale ale 

comunității din domeniul, protecției copilului, a 

tinerilor care părăsesc sistemul de protecție prin 

acordarea de pestații sociale și servicii socialecu 
caracter primar și specializate, menite să asigure 

prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor 

temporare sau permanente a situatiilor de risc privind 

aceste categorii, ce pot genera marginalizarea sau 

excluderea socială a acestora 

25.06.2019-

26.06.2021 

25.  Protocol 
D.G.A.S.P.C. SV nr. 

87152/19.06.2019 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Suceava nr. 

5908/24.06.2019 

  

Furnizarea în mod gratuit și reciproc, in conditiile legii, 

a datelor si insformatiilor solicitate de fiecare dintre 

părti celeilalte, necesare pentru indeplinirea atributiilor 

sau dupa caz a obligatiilor detinute potrivit dispozitiilor 

legale și actelor juridice invocate in preambul, in 

vederea realizării obiectivelor prezentului protocol 

24.06.2019-

24.06.2021 

26.  Protocol 
D.G.A.S.P.C. SV nr. 

87158/19.06.2019 

Poliția Locală Gura 

Humorului nr. 

20650/25.06.2019 

  

Părțile se angajează sa conlucreze pentru cazurile in 

care sunt implicati minori-ca victime a maltratării, ca 

autori de fapte penale, in legatura cu tulburarea ordinii 

si linistii publice, ca victime a violentei domestice 

25.06.2019-

25.06.2021 

27.  Protocol 
D.G.A.S.P.C. SV nr. 

87159/19.06.2019 

Spitalul Orasenesc Gura 

Humorului nr. 

4662/25.06.2019 

  

Cresterea capacității intre instituție cu atributii in 

domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie 

prin creerea unei retele de lucru inter-instituționale la 

nivel local 

25.06.2019-

25.06.2021 

28.  Protocol 
D.G.A.S.P.C. SV nr. 

87155/19.06.2019 

Agenția Județeană 

pentru Ocuparea Forței 

de Muncă Suceava nr. 

59078/24.06.2019 

  

Furnizarea în mod gratuit și reciproc, in conditiile legii, 
a datelor si insformatiilor solicitate de fiecare dintre 

părti celeilalte, necesare pentru indeplinirea atributiilor 

sau dupa caz a obligatiilor detinute potrivit dispozitiilor 

legale și actelor  

24.06.2019-

24.06.2021 

29.  
Protocol de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

91736/09.07.2019 

Asociatia Copii din 

Dragoste 
  

Trimiterea unui nr maxim de 30 de copii in tabara in 

loc. Spinus, jud. Bihor 

03.08.2019-

10.08.2019 

30.  
Protocol de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

90873/04.07.2019 

Agentia Judeteana de 

Plati si Inspectie sociala 

Suceava 

  

dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre părți în 

vederea sprijinirii echipelor de intervenție localăîn 

scopul identificării, mobilizării și înregistrării tinerilor 

inactivi NEETs la Serviciul Public de Ocupare (SPO) 

în vederea acordării acestora de măsuri personalizate 

de sprijin 

04.07.2019-

04.03.2021 

31.  
Contract de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

94830/24.07.2019 

Asociatia de Cooperare 

Cultural-Educationala 

Suceava nr. 

1/19.07.2019 

  

derularea de activitati de colaborare la Centrul de 

Servicii Multifunctionale de Ti Rezidential -  ``Colt 

Alb``, ``Speranta``, si ``Micul Print`` 

22.07.2019-

22.07.2020 
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32.  
Acord de 

Parteneriat 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

94794/24.07.2019 

Spitalul de Psihiatrie 

Campulung 

Moldovenesc nr. 

1916/08.07.2019 

  

Cresterea gradului de operativitate, eficienta, si calitate 

in acordarea atat a serviciilor medicale de tip 

spitalicesc cat si serviciilor de asistenta sociala pentru 

pacientii Spitalului 

  

33.  
Protocol de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

96110/31.07.2019 

Asociatia Nevazatorilor 

de Romania- Filiala 

Judeteana Suceava nr. 

224/31.07.2019 

  

completarea documentatiei de acordare a drepturilor 

cuvenite persoanelor cu deficiente vizuale si 

distribuirea biletelor de calatorie pentru transportul 

interurban unic pentru persoanele cu deficiente de 

vedere 

31.07.2019-

31.07.2020 

34.  
Protocol de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

96750/02.08.2019 

Agentia Judeteana de 

Plati si Inspectie sociala 

Suceava nr. 

211167/01.08.2019 

  

dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre părți în 

vederea sprijinirii echipelor de intervenție localăîn 

scopul identificării, mobilizării și înregistrării tinerilor 

inactivi NEETs la Serviciul Public de Ocupare (SPO) 

în vederea acordării acestora de masuri personalizate 

de sprijin 

02.08.2019-

02.04.2021 

35.  
Acord de 

Parteneriat 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

97002/05.08.2019 

Biserica Penticostala 

``Emanuel`` Suceava 

nr.18/08.07.2019 

  

Constientizarea mambrilor comunitatii cu privire la 

situatia persoanelor cu dizabilitati neuro-psihice din 

cadrul CRRN Mitocul Dragomirnei. 

07.2019-

06.2020 

36.  

Protocol de 

predare-

preluare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

98280/09.08.2019 

Orașul Solca nr. 

4609/09.08.2019 
  

DGASPC, Centrul de Servicii pt Copilul Aflat în 

Dificultate Solca-Centrul de Tip Familial „Mihail și 

Gavril” Solca, predă orașului Solca imobilul 

proprietate publică a Orașului Solca, situat în orașul 

Solca, str. Tomșa Vodă, nr. 32, jud. Suceava, ce trece 

în folosință gratuită a DGASPC, Centrul de Servicii pt 

Copilul Aflat în Dificultate Solca-Centrul de Tip 

Familial „Mihail și Gavril” Solca, în proprietatea 

Orașului Solca,conform anexei 1 care face parte 

integrantă din prezentul Protocol de predare-preluare 

  

37.  
Acord de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

84598/06.06.2019 

Consiliul Raional 

Soroca- Direcția 

Asistență Socială și 

Protecția Familiei 

Soroca, Republica 

Moldova 

  

Asigurarea cadrului de colaborare între cele două părți, 

în vederea desfășurării de acțiuni comune care să 

contribuie la creșterea calității serviciilor sociale oferite 

beneficiarilor. 

06.06.2019-

06.06.2021 

38.  
Acord de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

97868/07.08.2019 

Consiliul Raional 

Soroca- Direcția 

Asistență Socială și 

Protecția Familiei 

Soroca, Republica 

Moldova nr. 01-

15/1255/12.08.2019 

  

Asigurarea cadrului de colaborare între cele două părți, 

în vederea desfășurării de acțiuni comune care să 

contribuie la creșterea calității serviciilor sociale oferite 

beneficiarilor. 

12.08.2019-

12.08.2021 
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39.  
Contrat de 

Parteneriat 

D.G.A.S.P.C SV 

nr.109355/27.09.2019 

Colegiul Tehnic de 

industrie alimentară-

Cabinetul Scolar de 

asistenta 

psihopedagigică/CJRAE 

Suceava nr. 

3842/26.09.2019 

Casa de tip Familial 

Șcheia 

prestarea ocazională de diverse activități în cadrul 

proiectului ”Eu sunt Mos Craciunul Tau” 

01.12.2019-

31.12.2019 

40.  

Acord de 

Parteneriat 

Educațional 

D.G.A.S.P.C. SV 

nr.110794/03.10.2019 

Grădinița cu Program 

Prelungit ”Prichindel” 

Suceava, jud.Suceava 

nr. 981/03.10/2019 

CRRN Zvorîștea 

colaborare in vedereea îmbogățirii experiențelor în plan 

managerial. Educativ, metodico-științific și socio-

culturale 

03.10.2019-

02.10.2023 

41.  
Protocol de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV 

nr.111863/08.10.2019 

Universitatea Ștefan cel 

Mare Suceava nr. 

18043/08.10.2019 

  

Activitati de practica - voluntariat a studentilor FEFS - 

Kinetoterapie si motricitate speciala, 

Balneofiziokinetoterapie si recuperare in cadrul 

institutiei 

anul 

universitar 

2019-2020 

42.  
Acord de 

Parteneriat 

D.G.A.S.P.C. SV 

nr.112495/09.10.2019 

Asociatia Culturala 

``Sfantul Mitropolit 

Dosoftei`` nr. 

03/09.10.2019 

  

Organizarea de către inițiator a unui set de activități cu 

scop de socializare sub forma unor ieșiri în aer liber- 

excursii de o zi, plimbări prin județ - pentru un număr 

de 97 de copii aflați în sistemul de protecție având 

rezultate școlare foarte bune 

09.10.2019-

31.12.2019 

43.  
Convenție de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV 

nr.114354/16.10.2019 

Grădinița cu Program 

Prelungit ”Gulliver” 

Suceava, jud.Suceava 

nr. 2969/04.10.2019 

  

Colaborarea între cele două părți semnatare, cât și al 

întăririi cooperării interinstituționale, prin realizarea în 

parteneriat a activităților educative și extraccuriculare 

specifice, care se adresează preșcolarilor și părinților 

acestora, cadrelor didactice, conform adreselor 

M.E.C.I. cât și activităților metodice. 

  

44.  
Contract de 

Colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV 

nr.112862/11.10.2019 

Asociația „Lindenfeld” 

nr. 144/02.10.2019 
  

Părțile semnatare vor asigura implementarea 
programului educațional „Ajungem Mari” prin 

derularea de proiecte educaționale și socio-recreative 

pentru copiii aflați în sistemul de protecție socială sau 

în familii beneficiare de servicii sociale 

11.10.2019-

11.10.2020 
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45.  Convenție 
D.G.A.S.P.C. SV 

nr.117972/30.10.2019 

Asociatia Natională 

pentru Persoanele cu 

Dizabilități A.N.P.D. 

Nr. 9654/06.11.2019 

  

Stabilirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare între 

părți, conform competențelor deținute de acestea în 

temeiul actelor normative în conformitate cu care sunt  

organizate și functioneaza, pentru realizarea în comun 
a unor activități în cadrul proiectului „Facilitarea 

inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, 

proiect implementat de ANPD, în parteneriat cu 

ANOFM, cofinanțat din Programul Educațional Capital 

Uman-axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, al 

cărui obiectiv general este Asigurarea accesului 

persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu 

ceilalți, la mediul fizic, informațional și comunicațional 

în vederea creșterii șanselor de ocupare și ponderii 

persoanelor cu dizabilități angajate pe piața liberă a 

muncii 

  

46.  
Acord de 

parteneriat 

D.G.A.S.P.C. SV. Nr. 

125893/26.11.2019 

Complexul de 

Recuperare Neuro-

Psiho-Motorie "Blijdorp 

- O Nouă Viață" Nr. 

5347/26.11.2019 

Colegiul de Artă 

"Ciprian 

Porumbescu" 

Suceava, Nr. 

6196/25.11.2019 

Prezentul proiect are ca scop sensibilizarea elevilor la 

nevoile speciale ale copiilor cu dizabilități prin 

stabilirea unor relații de socializare, care să formeze 

trăsături pozitive de caracter la școlarii mici: bunătatea, 

dărnicia, altruismul. 

20 noiembrie-

19 decembrie 

2019 

47.  
Convenție de 

colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV. Nr. 

126683/ 28.11.2019 

Centrul de plasament 

Colț Alb Suceava,   Nr. 

786/26.11.2019 

Școala Gimnazială 

Bălăceana, Nr. 

1704/21.11.2019 

Prezenta convenție are scopul colaborării între cele 

două părți semnatare,cât și al întăririi cooperării 

interinstituționale, prin realizarea în parteneriat a 

activităților educative și extracurriculare specific, care 

se adresează școlarilor, părinților acestora, precum și 

cadrelor didactice. 

Perioadă 

nedeterminată 

48.  

Proiect 

educațional de 

voluntariat                  

Un pod între 

inimi 

D.G.A.S.P.C. SV. Nr. 

123975/ 18.11.2019 

SPPACD Rădăuți-

Solca, Casa de tip 

familial "Universul 

Copiilor" Rădăuți,  Nr. 

1157/18.11.2019  

Școala Gimnazială 

"Regina Elisabeta" 

Rădăuți            Nr.  

1453/17.10.2019 

Proiectul "Un pod între inimi" are ca obiectiv general 

realizarea integrării în societate a copiilor și tinerilor 

aflați în dificultate, prin angajarea tuturor celor 

interesați într-un program educațional de activități ce 

promovează incluziunea socială.  

Anul Școlar 

2019-2020 

49.  
Acord de 

parteneriat 

D.G.A.S.P.C. SV. Nr. 

126796/28.11.2019 

Complexul de 

Recuperare Neuro-

Psiho-Motorie "Blijdorp 

- O Nouă Viață" Nr. 

5377/29.11.2019 

Școala Gimnazială 

Bosanci, Nr. 

2268/28.11.2019 

Prezentul proiect are ca scop donarea de fructe și 

legume de către elevii clasei a V-a A, de la Școala 

gimnazială Bosanci, în cadrul campaniei sociale- 

Săptămâna fructelor și a legumelor, desfășurată în 

perioadsa 25-29 noiembrie 2019. 

Anul Școlar 

2019-2020 

50.  
Convenție de 

parteneriat 

D.G.A.S.P.C. SV. Nr. 

125988/26.11.2019 
Blue Heron Foundation   

Obiectul convenției îl reprezintă colaborarea dintre 

părți în vederea oferirii unui suport financiar și moral 

Bursierilor Fundației Blue Heron, tineri proveniți din 

sistemul de protecție al DGASPC Suceava. 

de la data 
semnării de 

ambele părți - 

până la 

sfârșitul anului 

universitar 
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2019-2020, cu 

posibilitatea 

prelungirii 

51.  
Acord de 

parteneriat 

D.G.A.S.P.C. SV. Nr. 

130078/12.12.2019 

Asociația PACT - 

Parent and Child 

Training, Suceava, Nr. 

129/2019 

  

Scopul prezentului acord de parteneriat stabilește 

cadrul general de colaborare dintre entitățile juridice/ 

instituțiile partenere privind:    - activități desfășurate în 

vederea dezvoltării personale a copiilor 

instituționalizați; - ajutor materiale pentru copii 

instituționalizați și pentru copii și familii cu nevoi 

materiale; - activități recreative și activități de 
consolidare a abilităților copiilor;- activități instructiv-

educative. 

Perioadă 

nedeterminată 

52.  
Acord de 

colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV. Nr. 

130392.13.12.2019 

Centru de prevenire, 

evaluare și consiliere 

Antidrog Suceava,  Nr. 
4163924/12.12. 2019  

  

Implementarea la Centrul de Servicii Multifuncționale 

pentru copilul aflat în Dificultate Fălticeni, a 

proiectului național "Fred Goes net - intervenții 

timpurii pentru consumatorii de droguri care au fost 

identificați/depistați pentru prima oară", ce își propune 
creșterea accesibilității tinerilor care se află la riscul de 

a deveni dependenți de droguri la serviciile integrate de 

prevenire și asistență, cu scopul reducerii riscului de a 

deveni dependenți de droguri. 

4 luni 

începând cu 
01.01.2020 

53.  
Contract de 
parteneriat 

D.G.A.S.P.C. SV. Nr. 
128246/05.12.2019 

Școala Gimnazială 

"Bogdan Vodă" 

Câmpulung 
Moldovenesc,    Nr. 

1911/03.12.2019 

  

Obiectul prezentului contract de parteneriat îl 

reprezintă colaborarea dintre aplicant și partener în 

vederea organizării și desfășurării de activități 
educative în cadrul Parteneriatului Educațional " 

Dăruind Vei Dobândi". 

Pe perioada 

anilor școlari 
2019-2023 

54.  
Conventie de 

Parteneriat 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

128892/09.12.2019 

Complexul de 

Recuperare Neuro-

Psiho-Motorie „Blijdorp 
- O nouă viață” 

Fundația My Brother 

s Keepers 
nr.370/29.11.2019 

Lărgirea orizontului  copilului/tanarului cu nevoi 

speciale si a familiei acestuia, prin implicarea acestora 

și a personalului complexului într-un program de 

acțiuni educaționale, de socializare și activități 
recreative care implica intrarea in contact cu limba 

engleza și cultura americană; incurajarea personalului 

complexului 

nedeterminată 

55.  
Proiect 
Educațional 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 
123099/14.11.2019 

Scoala Gimnazială 
Pojorata nr. 

4069/14.10.2019 

Asociația Freamăt de 

Speranță Câmpulung 
Moldovenesc nr. 

367/27.11.2019 

Formarea elevilor din scoala și a unui minim de 

persoane din institutiile partenere, in spiritul iplicarii 

voluntare și soluționării unor probleme sociale, 

culturale, și educaționale identificateîn comunitatea în 
care traiesc. Se va urmari incurajarea si sprijinirea 

participarii active a elevilor ca agenti sociali valorosi 

care sa dezvolte abilitati de implicare in diferite situatii 

de familie scoala comunitate si societate pe masura 

posibilitatilor proprii. 
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56.  
Conventie de 

colaborare 

D.G.A.S.P.C. SV nr. 

132345/19.12.2019 

Grădinița cu Program 

Prelungit „Pinochio” 

Fălticeni 

  

Colaborarea intre cele două părti semnatare  in cadrul 

proiectelor tematice derulate cu prescolarii in 

conformitate cu Curriculumul pentru invatamantul 

prescolar, a proiectelor de parteneriat educational local, 
a Campaniei SNAC „Nouă ne pasă”, etc. 

anul scolar 

2019-2020 
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RAPOARTE ACTIVITATE SERVICII SPECIALITATE 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 

SERVICIUL ASISTENȚĂ MATERNALĂ 

 

 

Serviciul de Asistenţă Maternală, licențiat în data de 07.12.2016, asigură protecţia copilului care 

necesită stabilirea unei măsuri de protecţie specială, ce impune creşterea, îngrijirea şi educarea 

copilului de către un asistent maternal profesionist. 

Plasamentul la un asistent maternal profesionist este o măsură de protecţie specială, având 

caracter temporar, dispusă în condiţiile legii. Aceasta include şi plasamentul  copilului în regim de 

urgenţă, plasamentul copilului cu nevoi speciale (copil cu deficienţe, copil abuzat, cu tulburări de 

comportament, HIV/SIDA). 

 Asistentul maternal profesionist este persoana atestată să îngrijească la domiciliul său, pentru o 

perioadă nedeterminată, unul sau mai mulţi copii în dificultate, ca urmare a deciziei Comisiei pentru 

Protecţia Copilului sau Instanţei de Judecată. Plasarea copilului în dificultate într-o familie substitutivă 

reprezintă o alternativă de tip familial la sistemul rezidenţial de protecţie. 

 

Beneficiarii serviciului 

 

La data de 01.01.2019 în cadrul serviciului figurau cu măsură de protecție un număr de 557 

copii. La data de  31.12.2019 beneficiau de plasament la asistent maternal un număr de 564 copii, 

fluctuația acestora pe parcursul anului 2019 fiind următoarea:  

- intrări în sistem -  102 copii; 

- ieșiri din cadrul serviciului – 95 copii/tineri din care: 

 încredințări în vederea adopţiei – 47 copii; 

 reintegrare familială -  18 copii ; 

 revocare la cerere – 18 tineri; 

 revocare plasament în regim de urgență – 4 copii; 

 înlocuiri măsură de protecţie –  8 copii din care: 

                                     - familie lărigită –2 copii; 

                                     - centre de plasament –  6 copii/tineri dintre care 4 studenți 

 

 Au fost instrumentate un număr de 659 de dosare ale copiilor prin revizuirea planurilor de 

intervenție personalizată, întocmirea documentației necesare deschiderii procedurii de adopție, 

elaborarea documentației necesare reintegrărilor familiale, revocărilor și înlocuirilor măsurilor de 

protecție specială. De asemenea cazurile au fost înaintate intanțelor judecătorești în vederea stabilirii 

contribuției părinților la întreținerea minorilor aflați cu măsură de plasament la asistent maternal 

profesionist precum și stabilirea orelor de muncă în folosul comunității a părinților care nu realizează 

venituri. 

Pentu tinerii care au dobândit capacitate deplină de exercițiu s-a sesizat atât Comisia pentru 

Protecția Copilului cât și Instanța judecătorească cu privire  pe de o parte la menținerea măsurii  de 

protecție, pe de altă parte la stabilirea contribuției părinților la întreținerea tinerilor aflați cu măsură de 
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plasament la asistent maternal profesionist precum și stabilirea orelor de muncă în folosul comunității a 

părinților care nu realizează venituri. 

Au fost efectuate peste 1500 de vizite, pentru a se evalua modul în care sunt integraţi copiii în 

familii şi în comunitate, modul în care sunt satisfăcute nevoile copilului în familie (hrană, echipament, 

odihnă, recreere, socializare, educaţie), nevoile AMP în activitatea desfăşurată precum şi situația 

familiilor naturale sau a rudelor până la gradul IV. 

Specialiştii din cadrul serviciului au oferit consiliere copiilor,  asistenţilor maternali şi membrilor 

familii biologice a copiilor din plasament, atunci când s-a impus acest lucru. Pentru trei copii cu 

tuburări de comportament li s-a recomandat terapie psiho-comportamentală accesibilă în sectorul privat 

și li s-au obținut sponsori pentru  decontarea acestor ședințe.  

Au fost desfăşurate activităţi specifice în vederea menţinerii legăturii copilului cu familia 
naturală/extinsă. Familiile, care au solicitat reintegrarea în familie, au primit ajutor material prin 
Fundaţia HHC România ca urmare a documentaţiei depusă de asistenţii sociali din cadrul 
serviciului.  
Beneficiarii serviciului au participat la taberele organizate prin Direcția Județeană pentru Sport si 

Tineret Suceava – 2 Mai, Constanța (copii cu dizabilități și amp),  precum și la acțiunile organizate de 

instituție cum ar fi:  

- Campania ”Susținem performanța” (16 copii din asistență maternală premiați); 

- Spectacol și expoziție “Deschide ochii, deschide inima” - 3 decembrie 2019 (2 copii cu 

handicap au recitat poezii); 

- Datini și obiceiuri de iarna ( colinde și urături specifice sarbatorilor de iarnă sustinute de 

copii și amp din zonele Vatra Moldoviței, Bunești, Bogdănești, Baia, Salcea) 

 

Reţeaua de asistenţi maternali 

 

La data de 01.01.2019 în rețeaua de asistenți maternali figurau un număr de 373. la data de 31.12.2019  

numărul de asistenţi maternali era de 378 (în creștere  faţă de anul 2018), fluctuația acestora pe 

parcursul anului 2019 fiind următoarea: 

- intrare în sistem noi angajați – 25 

- ieșiri din sistem – 20 din care – pensionări -6 

                                                        - demisii – 7 

                                                        - retrageri atestat - 3 

                                                        - nereatestare – 3 

                                                         - desfacere disciplinară a contractului de muncă - 1 

În  vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor”,  cod SMYS 127169, au fost evaluate social un număr de 331 persoane care au 

depus, în perioada iulie 2015 – 31.12 2017, cereri pentru a deveini asistenți maternali. Dintre acestea  

68  au primit aviz psihologic favorabil și au început cursul de formare inițială. La finalul cursului de 

formare un umăr de 25 de persoane au fost atestate ca asistent maternal profesionist.  

Pe parcursul anului 2019 au fost organizate trei concursuri pentru ocuparea posturilor vacate de 

asistenți maternali, în urma acestora fiind angajați un număr de 25 amp - țintă asumată în cadrul 

proectului Team-up. 

D.G.A.S.P.C Suceava a estimat pentru perioada 2019-2023 recrutarea, pregătirea și angajarea 

unui număr de 150 de asistenți maternali profesioniști după cum urmeaza: 

 25 AMP - 2019,  

 40 AMP - 2020,  

 35 AMP - 2021,  
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 30 AMP – 2022. 

Asistenţii maternali au fost monitorizaţi în permanenţă, pe parcursul anului 2019, prin vizite 

inopinate la domiciliile acestora. S-a constatat că majoritatea asistenţii maternali îşi îndeplinesc in mod 

corespunzător obligaţiile ce le revin, le oferă copiilor o bună îngrijire, alimentaţie diversificată, igienă 

corespunzătoare, copiii fiind bine integraţi în familie, comunitate şi sistemul educaţional. Observaţiile 

şi recomandările asistenţilor sociali sunt consemnate în rapoartele de vizită şi sunt aduse la cunostinţa 

asistenţilor maternali în vederea stabilirii termenelor de remediere ale deficienţelor identificate.  

Pentru îmbunătăţirea activităţii  asistenţilor maternali s-a efectuat o sesiune de formare continuă, 

tema propusă fiind identificată în urma consilierii, discuţiilor, şi a carenţelor identificate pe teren, după 

cum urmează: 

1. Luna Iunie 2019: Disciplina -modele pentru acordarea atenției pozitive 

                                  Șapte pași pentru încurajarea comportamentului pozitiv 

                                  100 de metode de a spune ”Foarte bine” 

                                  Instrumentele părintelui- instrumentele de prevenție 

2. Luna August 2019:  Evaluarea cunoştinţelor. 

Au fost evaluaţi din punct de vedere psihologic  asistenţii maternali care s-au reatestat pe 

parcursul anului 2019 precum și copiii ale căror certificate de handicap s-au revizuit.  

S-a realizat activitatea de evaluare a asistențlor maternali prin completarea fișelor de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale precum și prezentarea membrilor Comisiei pentru Protecţia 

CopiluluiSuceava a rapoartelor de activitate individuală pe anul 2018. 

Asistenţii sociali au sprijinit şi monitorizat activitatea asistenţilor maternali astfel încât aceştia să 

fie informaţi, să înteleagă şi să acţioneze în conformitate cu standardele, procedurile şi metodologia de 

lucru a serviciului. 

         Toți asistenții maternali au participat la sesiunile de instruire pe linie de SSM și Protecția muncii. 

 

 

 

La nivelul serviciului 

 

Având în vedere modificarea legislativă privind standardele minime de calitate (Ordinul 

26/2009), au fost organizate ședințe, pe zone, cu toți asistenții maternali unde le-au fost prezentate 

modificările servenite și apoi comunicate în scris tuturor. 

De asemenea au fost demarate activități specifice de elaboare de proceduri de lucru, de constituire 

de registre, de organizare a activității în confomitate cu prevederile ordinului sus amintit.   

Au fost reactualizate și semnate fișele posturilor la nivelul întregului serviciu. Au fost organizate 

ședințe cu privire la prelucrarea aparițiilor/modificărilor de acte  legislative a ROF, ROI și Codului Etic.  

Un număr de 3 specialiști din cadrul serviciului au participat la cursuri de formare continuă  în 

domeniul asistenței sociale. 

La nivelul serviciului s-au arhivat dosarele copiilor și asistenților maternali ieșiți din sistem în 

anii precedenți. S-au elaborat la timp situaţiile solicitate, atât la nivelul instituţiei cât şi la nivelul altor 

instituţii din judeţ sau din ţară. Din păcate s-au înregistrat unele cazuri de întârziere în semnalarea 

modificărilor în activitatea unor asistenți maternali (ieșirea/intrerea unui copil, încadrarea/neîncadrarea 

în grad de handicap, etc.) 

Au fost întocmite trimestrial rapoartele de monitorizare a modului de utilizare a alocației de 

plasament și transmise la termen către AJPIS Suceava. 
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Dificultăţi întâmpinate 

 

- dosare incomplete la preluarea copilului din regim de urgenţă; 

-  lipsa unei colaborări eficiente cu  Serviciul Juridic (depunerea cu întârziere a dosarelor în 

instanţă și implicit a expirării termenului de valabilitate a anchetei sociale, neimplicare în 

susținerea cazurilor în instanță – discuții cu managerul de caz despre caz, despre argumentele 

pro și contra ale cazului, lipsa comunicării  cu privire la evoluţia cazurilor –noi termene, 

pronunţări, amânări, recurs); 

- colaborarea defectuoasă cu unele primării din judeţ în elaborarea și transmiterea documentelor 

solicitate, deși li se acorda sprijin din partea specialiștilor serviciului (formulare tip, 

recomandări de completare, etc.). 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII ÎN SISTEM 

REZIDENȚIAL 

 

- Întocmirea şi prezentarea rapoartelor cazuri noi în CPC/Tribunal - 63 cazuri; 

- Reevaluarea cazurilor beneficiarilor - 608 reevaluări, dintre care 184 cu Hotărâre CPC sau 

Sentință Civilă; 

- Reevaluarea situaţiei sociale a familiei naturale în vederea determinării posibilităţilor de 

reintegrare a copilului -  aproximativ 250 cazuri; 

- Efectuarea a aproximativ 500 de rapoarte de monitorizare trimestrială privind evoluția 

beneficiarilor; 

- Ședințe cu echipa multidisciplinară - aproximativ 200; 

- Întocmirea a aproximativ 200 rapoarte de întrevedere; 

- Consilierea familiei copilului cu măsură de protecție în sistemul rezidențial pe diverse probleme 

apărute  (aproximativ 150 cazuri); 

- Consiliere copii pe diverse probleme (prevenire abandon școlar, comportament deviant și/sau 

predelincvent ș.a.) – aproximativ 200 cazuri; 

- Efectuarea a aproximativ 150 de vizite la domiciliul familiei beneficiarilor din sistemul 

rezidențial; 

- Colaborări cu D.G.A.S.P.C.-uri din țară -  cca. 30 cazuri; 

- Întocmirea a aproximativ 500 adrese și răspunsuri în cadrul colaborării cu S.P.A.S.-uri/ primării 

din județul Suceava; 

- Întocmirea a aproximativ 100 adrese în cadrul colaborării cu alte instituții din județ și din țară 

(DMEP, ANPDCA, ITM, POLIȚIE, PENITENCIARE, ȘCOLI etc.); 

- Colaborare cu ANAF în vederea depistării veniturilor tuturor părinților naturali ai copiilor cu 

măsură de protecție în sistemul rezidențial – aproximativ 400 (numărul cazurilor a fost 

fluctuant); 

- Consilierea familiei cu privire la pregătirea copilului pentru revenirea în familia naturală – 80 

cazuri; 

- Colaborări cu Școlile speciale, cabinete medicale din județul Suceava; 

- Completare plan abilitare reabilitare la copiii ce beneficiază de măsura de protecție în regim 

rezidențial și care sunt încadrați în grad de handicap – 144 cazuri; 
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- Întocmire/tehnoredactare referate (bani la ieșirea din sistem, deschidere cont card copil, CI 

copil, CH copil, pașaport, însoțire minor în spital, procură notarială plecare minor în străinătate) 

– aproximativ 150 cazuri bani iesire sistem, 30 CI, 15 cazuri pașaport și procură,  însoțiri minor 

în spital; 

- Situații lunare cu beneficiarii dispăruți/fugiți din centre transmisă către ANPDCA - 12; 

- Rapoarte trimestriale privind activitățile specifice la nivelulul centrelor - 4; 

- Revizuirea procedurilor operaționale - 2; 

- Rapoarte psihologice pentru compartimentul plasamente - 65; 

- Consilierea psihologică a copiilor din cadrul plasamentelor familiale - 65; 

- Reprezentare minori la audieri IPJ - 10; 

- Reprezentare minori la audieri Poliția Municipiului Suceava - 20; 

- Reprezentare minori la audieri Tribunal – 30 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

COMPARTIMENTUL MANAGEMENT DE CAZ, PLASAMENT 

ȘI REINTEGRARE FAMILIALĂ 

 

 

 

Activități desfășurate în cursul anului 2019: 

 

* Elaborarea procedurilor operaționale privind măsura plasamentului familial; 

* Consilieri familii potențial substitutive în vederea instituirii unei măsuri de plasament familial – 

50 familii sau persoane  

* Consilierea familiei extinse/substitutive/ copilului aflat în plasament familial pe diverse 

probleme apărute  (aproximativ 200 cazuri) 

* Consiliere copii pe diverse probleme (prevenire abandon școlar, comportament deviant și/sau 

predelincvent ș.a.) – aproximativ 37 cazuri 

* Reevaluarea situaţiei sociale a familiei naturale în vederea determinării posibilităţilor de 

reintegrare a copilului -  aproximativ 250 cazuri 

* Întocmirea rapoartelor de monitorizare (aproximativ 1700 anual și 430 trimestrial) a modului de 

cheltuire a alocației de plasament 

* Colaborări cu D.G.A.S.P.C.-uri din țară- și alte instituții (ANPDC, ITM, POLITIE, 

PENITENCIARE, SCOLI) – aproximativ  55 cazuri 

* Colaborare cu ANAF în vederea depistării veniturilor tuturor părinților naturali ai copiiloc cu 

măsură de plasament familial – aproximativ 250 (numărul cazurilor a fost fluctuant) 

* Întocmirea a aproximativ 400 adrese și răspunsuri în cadrul colaborării cu S.P.A.S.-uri din 

județul Suceava 

* Colaborări cu Școlile speciale, cabinete medicale din județul Suceava; 
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* Completare plan abilitare reabilitare la copiii ce beneficiază de măsura plasamentului familial și 

care sunt încadrați în grad de handicap – 24 cazuri; 

* Întocmire rapoarte psihologice copiii – 65 cazuri, 

* Efectuare vizite a aproximativ 1000  de vizite monitorizare 

* Întocmire/tehnoredactare referate (bani la iesirea din sistem, deschidere cont card copil, CI 

copil, CH copil, pașaport, însoțire minor în spital, procură notarială plecare minor în străinătate) – 

90 cazuri bani iesire sistem, 10 CI,  12 cazuri pasaport plus procură, 4 însoțiri minor în spital,  

* Deschideri proceduri de adopție națională - 4 cazuri 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

SERVICIUL INTERVENȚIE ÎN REGIM DE URGENȚĂ  

ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE 

 

 

În anul 2019, în cadrul Serviciului intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenței sociale , au fost 

înregistrate un număr de 1104 sesizări de violenţă în familie, din care 693 au fost confirmate, astfel:  

o 558 cazuri de neglijare 

o 27 cazuri de abuz fizic 

o 19 cazuri de abuz sexual 

o 87 cazuri de abuz emotional 

o 2 cazuri de exploatare prin muncă 

Din cele 693 cazuri confirmate de copii abuzați/neglijați, 136 au intrat în sistemul de protecție, 31 copii 

împreună cu mamele lor au fost admiși în Centrul multifuncțional destinat victimelor violenței în familie 

Gura Humorului iar 526 copii au fost menţinuţi în familie, cu acordarea de servicii de specialitate și 

monitorizare (consiliere psihologică, evaluare psihologică, consiliere primară) 

 

Din cele 693 cazuri confirmate de copii abuzați/neglijați, 83 copii au beneficiat de servicii de consiliere 

psihologică, 94 de evaluare psihologică și 247 de consiliere primară. 

Au fost realizate 70 rapoarte de evaluare psiho-socială având ca obiectiv divorțul sau ordinul de protecție 

 

Prin activitatea desfășurată de specialiștii din cadrul Serviciului intervenţie în regim de urgenţă în 

domeniul asistenței sociale, în perioada anilor 2014-2019 nu au fost înregistrate cazuri de copii intrați în 

sistemul de protecție, abandonați în unități sanitare. 

 

Acțiuni derulate având ca obiectiv prevenirea și combaterea fenomenului de violenţă în familie: 

 DGASPC Suceava în colaborare cu Asociația SEVA, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, 

Inspectoratul de Poliție a județului Suceava,  Inspectoratul Județean Jandarmi Suceava, derulează 

proiectul ”Familii Fericite. Comunități inclusive”, care are ca obiectiv general creșterea nivelului de 

incluziune socială a cetățenilor din mediul rural prin dezvoltarea unei rețele de suport în cazurile de 

violență domestică. Acest proiect include un program de formare profesională cu tema ”abordarea 

integrată a prevenirii și combaterii violenței domestice în comunitățile rurale” 
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 s-a derulat Campania  ”19 zile de activism împotriva violenței asupra copilului și tânărului”, prin 

acțiuni desfășurate la nivelul serviciilor de tip rezidențial din structura DGASPC Suceava și în cadrul 

școlilor din județ 

 

DGASPC Suceava derulează 3 roiecte în colaborare cu  Fundația ”Hope and Homes for Children 

România”, prin care se urmărește prevenirea separării copilului de familia sa și reintegrare în familie a 

copiilor aflați în sistemul de protecție, prin susținerea financiară și materială. 

 

2. Proiectul de prevenire a separării copilului de familie  are ca scop menţinerea în cadrul 

familiilor naturale sau extinse a copiilor expuşi riscului de abandon sau de separare de membrii 

familiei naturale sau extinse prin identificare şi aplicarea unui set de intervenţii asupra copiilor, 

familiilor lor şi comunităţilor din care aceştia provin, astfel încât să se identifice şi elimine 

riscurile de abandon sau separare a copiilor de familie. 

 

Formele de sprijin şi suport oferite : 
o servicii/intervenţii de evaluare şi de identificare a nevoilor unei familii 

o servicii de analiză a datelor culese/identificate şi elaborare de planuri pentru soluţionarea 

cazurilor 

o servicii de consiliere a copiilor şi membrilor familiilor acestora, pe specificul nevoilor 

identificate  (ex: responsabilităţi parentale, igienizarea spaţiului de locuit, încadrarea în muncă, 

accesarea serviciilor sociale, medicale, de educaţie, problamatică comportamentală, ataşament, 

situaţii de abuz, neglijenţă, exploatare, etc.) 

o servicii/intervenţii de sprijin material corespunzătoare nevoilor care afectează dramatic situaţia 

copiilor (suplimentarea resurselor alimentare, de vestimentaţie şi încălţăminte, de igienă, de 

rechizite şcolare, acoperirea unor taxe pentru locuinţe identificate ca nevoi urgente: chirie, taxe 

întreţinere, acordarea unor materiale de construcţie pentru consolidarea/igienizarea propriilor 

locuinţe, achiziţionarea şi donarea unor tratamente medicale pentru copiii în situaţii de urgenţă  

  2. Proiectul de reintegrare a copiilor din sistemul de protecție  

Acest proiect urmărește în etapele lui crearea sau întărirea legăturii dintre copil și familie, 

conștientizarea familiei cu privire la importanța reintegrării și la beneficiile imense ale acesteia 

pentru copil/copii, precum și conștientizarea familiei și responsabilizarea acesteia cu privire la 

nevoile copiilor (nevoi de dezvoltare sau în unele cazuri nevoi speciale fizice ori psihice).  

Formele de sprijin si suport oferite: 

o servicii /interventii de evaluare şi de identificare a nevoilor unei familii 

o servicii de analiză a datelor culese/identificate şi elaborate de planuri pentru soluţionarea 

cazurilor 

o servicii de consiliere a copiilor şi membrilor familiilor acestora, pe specificul nevoilor 

identificate (responsabilităţi parentale, încadrarea în muncă, accesarea serviciilor sociale, 

medicale, educaţie, problematică comportemantală, ataşament, situaţii de neglijenţă, etc)  

o servicii/intervenţii de sprijin material corespondente nevoilor copiilor reintegraţi  

o servicii de mediere a accesului la servicii sociale din comunitate (centre de zi, creşe), prestaţii 

sau indemnizaţii sociale confom legislaţiei in vigoare(alocaţii, burse, banii de liceu, etc), 

servicii medicale ( transfer medic de familie, medic specialist), locuri de muncă  

o servicii de asistare a familiei pentru operarea demersurilor necesare pentru reintegrarea 

copilului: tribunal, spitale, unităţi şcolare, etc 
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o servicii/intervenţii de monitorizare a familiilor integrate în Programul de reintegrare, servicii de 

consultanţă sau formare a asistenţilor sociali sau lucrătorilor sociali de la nivelul serviciilor 

locale sau judeţene cu privire la reintegrarea copiilor in familie 

    3. Proiectul de reinserție socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție, în 

fiecare an, tineri cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani părăsesc sistemul de protecție a copilului fără a 

fi pregătiți pentru o viață independentă sau având o pregătire extrem de limitată. Nepregătiți și ajunsi 

pe cont propriu după o viață petrecută în instituție. tinerii nu sunt capabili să facă față sarcinilor de zi cu 

zi. Au abilități de comunicare slab dezvoltate, stimă de sine redusă, probleme de comportament și de 

atitudine. Întâmpină dificultăți în formarea de relații semnificative și riscă să fie exploatați, pentru că 

sunt vulnerabili. 

Prin programul de integrarea socială și profesională, lucrăm la îmbunătățirea abilităților de trai 

independent prin consiliere și prin sprijin material, creăm premisele pentru integrare pe piața muncii 

prin consiliere, mediere și recomandări, și asigurăm locuințe, cu implicarea autorităților locale. 

Tipuri de intervenție. 

Printre tipurile de intervenție și acțiune pe care le avem în vedere pentru acești tineri când ne 

propunem să-i ajutăm să se integreze în comunitate sunt: 

 Facilitarea accesului la serviciile comunitare: agențiile de prestații sociale, agențiile de 

ocupare a forței de muncă, servicii medicale primare și/sau secundare, educație și formare 

profesională continuă; 

 Consiliere psihologică (stimă de sine, comportament, managementul stresului, managementul 

situațiilor de conflict, atitudine pozitivă, relații de cuplu); 

 Consiliere socială: accesul la beneficii oferite de stat (locuințe sociale, alocații/ajutoare sociale, 

adăposturi sau centre de tranzit); 

 Mediere, asistare, consiliere pentru identificarea și accesarea unui loc de muncă; 

 Asistare, îndrumare pentru menținerea locului de muncă; medierea relației cu 

reprezentanții angajatorilor și cu colegii de muncă;  

 Consiliere privind managementul resurselor financiare și materiale;  

 Acțiuni de inițierea și/sau consolidarea relației cu membrii familiei naturale sau extinse; 

 Consiliere și îndrumare pentru întemeierea unei familii și asumarea responsabilitaților de 

părinte; 

 Intervenții de sprijin financiar sau/și material:  

- plata chiriilor pe o perioadă determinată,  

- achitarea procentuală a cheltuielilor de înteținere; 

- suplimentarea resurselor de hrană, igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte sau medicamente 

pentru o perioadă de timp; 

- dotarea spațiilor unde locuiesc cu articole de strictă necesitate (mobilier, electrocasnice, uz 

casnic); 

- abilitarea unor locuințe deteriorate și destinate acestor tineri – crearea unor condiții de trai 

satisfăcătoare (zugrăvire, repararea instalațiilor, tîmplăriei, dotare); 

- achitarea unor taxe de transport  pentru naveta la locul de muncă; 

- achitarea unor cursuri de formare profesională; 

În cursul anului 2019, cele 114 autorități publice locale de pe raza județului Suceava au fost 

îndrumate metodologic, în vederea înființării de echipe mobile pentru victime ale violenței domestice, 

în conformitate cu Ordinul 2525/2018.  

Astfel, la nivelul județului Suceava au fost înființate un număr de 96 echipe mobile. 
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Aceste echipe mobile au ca scop verificarea sesizărilor cazurilor de violență în familie, de 

evaluare inițială și de realizare a demersurilor necesare pentru depășirea riscului imediat, constând în: 

transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima necesită îngrijiri medicale, 

sesizarea organelor de cercetare penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin de 

protecție provizoriu, orientarea către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Suceava sau, după caz, la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul primăriei de domiciliu, în 

vederea găzduirii/acordării de servicii specializate în centre rezidențiale adecvate nevoilor și aplicării 

managementului de caz pentru victime și agresori. 

Echipa Intersectoriala Locala Suceava (EIL), este o echipă multidisciplinară și interinstituțională, cu 

misiunea de a identifica/referi/monitoriza cazurile de exploatare/risc de exploatare a copiilor și cazurile 

de violență în familie. 

EIL Suceava este înființată și funcționează pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Suceava și are în componență reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Suceava, Inspectoratului Județean Poliție Suceava, Inspectoratului Județean de 

Jandarmi Suceava, Inspectoratului Județean Școlar Suceava , Direcției de Sănătate Publică Suceava , 

Inspectoratului Teriotorial de Muncă Suceava, Fundația Salvați Copiii- Filiala Suceava. 

În anul 2019 au fost înregistrate peste 200 de acțiuni  pentru prevenirea și combaterea violenței asupra 

copilului. 

 PREVENIREA ȘI COMBATEREA CONSUMULUI ȘI TRAFICULUI DE DROGURI ÎN 

RÂNDUL COPIILOR ȘI TINERILOR DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE 

 

În baza acordului de colaborare încheiat cu Centru de prevenire, evaluare și consiliere Antidrog 

Suceava, DGASPC Suceava implementează la Centrul de Servicii Multifuncționale pentru 

copilul aflat în Dificultate Fălticeni, proiectul național "Fred Goes net - intervenții timpurii 

pentru consumatorii de droguri care au fost identificați/depistați pentru prima oară", ce își 

propune creșterea accesibilității tinerilor care se află la riscul de a deveni dependenți de droguri 

la serviciile integrate de prevenire și asistență, cu scopul reducerii riscului de a deveni 

dependenți de droguri 

 

În serviciile de tip rezidențial au fost organizate seminarii având ca teme: educația prin sănătate, 

bolile cu transmitere sexuală, prevenirea și combaterea consumului de alcool și substanțe 

psihotrope, prevenirea și combaterea actelor antisociale, a violenței și a traficului de persoane:  

 

o “Consumul de alcool, tutun și droguri” în cadrul căreia s-au purtat discuții cu beneficiarii, s-

au  realizat desene, s-au vizionat filmulețe despre pericolul consumului de alcool, tutun și 

droguri   

o Tabăra de vară de la Ciocănești - activitate susținută de purtătorul de cuvânt Inspectoratului 

Județean de Poliție, în cadrul căreia au fost purtate discuții pe tema violenței juvenile, violenței 

în rândul adolescenților, consumului de alcool, tutun și droguri  

o “Consumul de drogruri și efectele sale”, la care a fost invitat un asistent medical comunitar – 

discuții pe tema prevenirii și combaterii consumului de substanțe psihotrope, simptomele cu 

care se confruntă dependenții de substanțe psihotrope  

o Discuții în cadrul centrelor privind bullying și abuzul în mediul școlar; dependența și abuzul 

de substanțe, la care a participat un reprezentant al Postului de Poliție Pojorâta 
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o Prevenirea  consumului  de droguri  si  a  traficului  de persoane, la care a  participat 

copii/tineri din sistemul de protecție care se aflau în risc privind traficul de substante interzise și 

traficul  de persoane  

o Campania informeaza-te  pentru a fi protejat - dezbateri pe problematica riscurilor privind 

consumul de substanțe interzise; conștientizarea factorilor de risc și abordarea educației pentru 

prevenirea situatiilor de risc, în scopul identificării modalitaților eficiente de prevenire și 

inlăturare a riscurilor expunerii la fenomenul consumului de substanțe interzise.  

o ”Adevărul despre droguri” - clarificarea unor concepte generale despre droguri, dependența  

fizică si psihică, combaterea argumentată a unor mituri ce privesc consumul de droguri, factori 

de risc și de protecție în consumul de droguri.  Invitată a fost o persoană din cadrul Centrului de 

Prevenire /Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava  

o Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor si violenței asupra copiilor și tinerilor  

o Campania – distruge  zidul indiferenței –traficul de  droguri  poate fi  oprit ! 
informații/dezbateri despre substanțe interzise 

o ”Riscurile consumului de droguri” vizionare de filmulețe cu persoane care au consumate 

substanțe interzise, li s-au explicat consecințele consumului de droguri 

o Crezi că știi totul despre droguri? - temă susținută   de  către de educatorii de grupa , având ca 

invitați agentii de poliție din cadrul poliției Solca 

o Tentația drogurilor – beneficiarii au fost informați despre ce sunt drogurile, pericolul 

consumului de droguri și dependența creată de acestea  

o Crezi că știi totul despre droguri?- discuții despre prevenirea consumului de droguri și efectele 

provocate. La această acțiune au participat personae din cadrul Agenției pentru prevenirea 

traficului de personae și a consumului de droguri 

o Campania 10 pentru Siguranță- Distruge Zidul Indiferenței 
o Drogurile între mit și realitate – Fii conștient! Nu dependent! – organizată de Asociația 

Euroactiv și Asociația Alecs Group 

o Dependența și abuzul de substanțe - Proiect național de conștientizare, consultare și participare 

a copiilor la prevenirea tuturor formelor de violență exercitate asupra lor în familie, școală, 

comunitate 

o Fii liber, nu fuma, acțiune realizată în colaborare cu Asociația Fight for Freedom 

o Efectele nocive ale tutunului, alcoolului, drogurilor 
o Dependența și abuzul de substanțe - Proiect național de conștientizare, consultare și participare 

a copiilor la prevenirea tuturor formelor de violență exercitate asupra lor în familie, școală, 

comunitate 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

COMPARTIMENT  MANAGERI DE CAZ  A PERSOANELOR ADULTE  CU DIZABILITĂŢI  

  AFLATE  ÎN SISTEM REZIDENŢIAL 

 



RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ  SOCIALĂ ȘI 
PROTECȚIA COPILULUI  ANUL 2019 

  

110 

 

 Principalele activități desfășurate în cadrul Compartimentului  manageri de caz  a persoanelor 

adulte  cu dizabilităţi  aflate  în sistem rezidenţial în cursul anului 2019 au fost următoarele: 

 Întocmirea și transmiterea trimestrial (în lunile ianuarie, aprilie, iulie, octombrie), către 

Autoritatea Națională pentrun Persoanele cu Dizabilități, a rapoartelor statistice referitoare la 

persoanele adulte cu dizabilități aflate în centrele rezidențiale din structura DGASPC Suceava. 

Rapoartele constau în completarea a 6 machete cu informații referitoare la persoanele asistate.  

 Semestrial s-a completat și transmis ANPD-ului un număr de 10 machete cu informații statistice 

referitoare la persoanele adulte asistate în centrele rezidențiale, schema de personal din centre și 

cheltuielile cu servicii sociale. 

 Întocmirea și transmiterea trimestrial (în lunile ianuarie, aprilie, iulie, octombrie), către ANPD a 

raportului privind persoanele cu handicap neinstitutionalizate angajate în muncă, constând în 

completarea a șase machete cu informații referitoare la acest grup populațional.  

 Lunar s-a transmis către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități situația privind 

numărul asistenților personali angajați de către primăriile din județul Suceava. 

 În urma unor sesizări/adrese primite de la instituții publice sau private din județul Suceava 

sau/și din țară, cu privire la persoanele adulte aflate într-o situație de risc sau marginalizare 

social, pentru care se solicitau identificarea unei măsuri de protecție socială sau clarificarea 

situației medico-psiho-sociale, s-au purtat corespondență cu un număr de aproximativ  20 

primării, 40 instituții (DGASPC-uri din țară, AJPIS, ONG-uri, instanțe judecătorești,spitale etc) 

dar și ci 20 de persoane fizice. 

 În cursul anului 2019 în centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități s-au 

înregistrat un număr de 45 decese care au fost raportate Consiliului de monitorizare a 

implementarii convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

 Pe tot parcursul anului s-a acordat sprijin metodologic specialiștilor din cadrul centrelor 

rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, în vederea implementării noilor prevederi 

legislative din domeniu (sesiune de instruire din data de 06.03.2019), în respectarea 

standardelor minime obligatorii de calitate în domeniu, în actualizarea procedurilor de lucru și 

identificarea de soluții la  rezolvarea unor probleme specifice. 

 Întocmirea, redactarea și transmiterea unor situații și raportări solicitate către Autorității 

Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții: 

- Plan anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2019 

- Informararea Ministerului Afacerilor Interne cu privire la modul în care a fost repatriat 

domnul Lucaciuc Marian și soluționarea situației familiale și  locative. 

- Întocmirea și transmiterea către ANPD a situației deceselor din centrele rezidențiale pentru 

persoane adulte cu dizabilități aferent anului 2018 și primele 6 luni din anul 2019. 

- Întocmirea și transmiterea către ANPD a situației referitoare la cheltuieli și personal centre 

aferent anului 2018 și primele 6 luni a anului 2019. 

- Întocmirea și transmiterea către ANPD a Raportului CC „Cheltuileli centre 2018”. 

- Transmiterea către Ministerul Muncii și Justiției Sociale – Direcția Politici Servicii sociale a 

informațiilor solicitate cu privire la Raportul de implementare a măsurilor din Planul strategic 

de acțiuni pentru perioada 2014-2020. 

- Întocmirea și transmiterea către ANPD a situației privind Bugetul de cheltuieli pentru anul 

2020 pentru finanțarea măsurilor de protecție de tip centru rezidenial și centre de zi de 

asistență socială (centre) rezidențiale și nerezidențiale  pentru persoane adulte cu handicap. 

 Întocmirea planurilor de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu 

handicap cu o capacitate mai mare de 50 de locuri (CRRN Sasca, CRRN Costâna, CRRPH 
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Pojorîta și CRRN Zvoriștea), prin implementarea Deciziei ANPH nr. 878/2018. Aplicarea 

prevederilor cuprinse în Decizia nr. 877/2018 a ANPD privind reorganizarea centrelor 

rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap cu o capacitate mai mică de 50 de locuri.  

Pe parcursul anului au avut loc o serie repetată de acțiuni de control la nivelul tuturor centrelor 

rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități aflate în structura DGASPC Suceava, având drept 

obiective principale: verificarea activității curente a unității, verificarea prezenței personalului la 

program conform graficului de activitate, semnat în   condică, plecări în concediu, cereri de concediu, 

concediu fără plată, verificarea meniului, a modului și locului de servire a mesei, verificarea curățenia 

în centre, prezența beneficiarilor, învoiri pe bază de procedură, verificarea procedurii de administrare a 

medicației și verificarea modului de ducere la îndeplinire a recomandărilor urmare a controlului P.S.I.  

 

 

 

RAPOARTE ACTIVITATE 

SERVICII CARE NU SUNT DE SPECIALITATE 
 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

SERVICIULUI JURIDIC ȘI CONTENCIOS  

 

 

Pentru eficientizarea activității serviciului, am întocmit, revizuirea procedurii referitoare la 

desfășurarea activității în cadrul serviciului, în sensul introducerii de reguli referitoare la activitatea de 

soluționare a documentelor adresate direcției de către minister și de alte persoane fizice sau juridice, la 

activitatea de redactare de puncte de vedere (interpretarea actelor normative și a altor situații faptice, la 

solicitare), la activitatea de avizare a actelor administrative, a contractelor de achiziții publice, a 

dispozițiilor privind angajarea sau avansarea personalului, a dispozițiilor de numire a comisiilor de 

evaluare pentru achiziții publice, a contractelor de parteneriat, a contractelor de acordare servicii 

sociale, etc.   

Am elaborat procedura operațională privind inițierea acțiunilor în instanță, exercitarea căilor de 

atac și asigurarea reprezentării entității în cazurile aflate pe rolul instanțelor de judecată, și am revizuit 

procedura de sistem privind consilierea etică a salariaților din cadrul instituției,  ce au fost supusă 

avizării în cel de-al trimestru a anului 2019.  

Am inventariat acțiunile din instanță atât cele pe rol cât și cele finalizate, după cum urmează 

- dosare având ca obiect instituirea, înlocuirea sau menținerea măsurii speciale de 

protecție –  397 de dosare. 

- dosare având ca obiect anulare certificat de încadrare în grad de handicap – 148 de 

dosare. 

- dosare având ca obiect drepturi banești – 5 dosare. 

- dosare având ca obiect răspundere patrimonială – 17 dosare. 

- dosare penale  - 12 dosare. 

- dosare având ca obiect contestații decizii de sancționare – 2 dosare. 

- dosare având ca obiect anulare act administrativ – 11 dosare. 
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- dosare având ca obiect pretenții – 4 dosare. 

 Acorduri exprimate pentru acordarea indemnizației ori de angajare asistent personal – cca 1500 

privind opțiunea persoanelor cu handicap de a beneficia de plata indemnizației lunare sau de angajarea 

asistentului personal.  

Avizarea tuturor actelor administrative, a contractelor de achiziții publice, a dispozițiilor privind 

angajarea sau avansarea personalului, de stabilire a drepturilor bănești personalului, a dispozițiilor de 

numire a comisiilor de evaluare pentru achiziții publice, a contractelor de parteneriat – 39 existente în 

cadrul serviciului, a contractelor de acordare servicii sociale, a contractelor de sponsorizare, a 

contrcatelor cu familia, a hotărârilor Comisiei pentru protecția copilului, a comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap, precum și a dispozițiilor de acordare a indemnizației și bugetului 

complementar persoanelor încadrate în grad de handicap. 

Iar, în ceea ce privește activitatea de redactare de puncte de vedere (interpretarea actelor 

normative și a altor situații faptice, la solicitare) – 135 de răspunsuri. 

Deplasarea psihologului în vederea asistării la audierea minorilor și a reprezentării în instanță – 

224 copii din sistem, parchet, DIICOT, poliție- 81  de cazuri. 

Au fost întocmite un număr de 58 de dosare de practică, 12 contracte de voluntariat, 2 situații de 

instituire a măsurii supravegherii specializate în familie, ca urmare a neînceperii urmăririi penale, 25 de 

cazuri de refugiați și 21 cazuri în care a fost dat acordul în vederea repatrierii minorilor găsiți neînsoțiți 

pe teritoriul altor state.    

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

SERVICIUL  RESURSE UMANE 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 14 din 30.01.2019 privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a 

Judeţului Suceava, s-a aprobat  începând cu data de 01 februarie 2019, noua structură a D.G.A.S.P.C. 

Suceava, cu un număr total de 1779 posturi, defalcat astfel: 

- 144 de funcții publice; 

- 1635 posturi de natură contractuală, din care 425 posturi de asistenți maternali 

profesionişti. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 86 din 18.04.2019 privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a 

Judeţului Suceava, s-a aprobat  începând cu data de 01 mai 2019, noua structură a D.G.A.S.P.C. 

Suceava, cu un număr total de 1772,5 posturi, defalcat astfel: 

- 144 de funcții publice; 

- 1628,5 posturi de natură contractuală, din care 420 posturi de asistenți maternali 

profesionişti. 

 

În perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 s-a menținut fluctuația de personal,  unui 

număr de 59 de angajaţi încetându-le contractul individual de muncă,  astfel: 

56- personal contractual, din care un număr de 19 asistenţi maternali profesionişti; 

3 -  funcţionari publici. 

Pe parcursul anului 2019 au fost angajate 32 de persoane cu contract individual de muncă 

pe durată nedeterminată din care 25 asistenți maternali profesionişti. 
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Menționăm că posturile ocupate de cei 25 asistenți maternali profesionişti sunt bugetate în cadrul 

proiectului “TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMYS 127169. 

În ceea ce priveşte promovarea în carieră, în anul 2019 au fost promovați în grad/treaptă  

superioară un număr de 12 funcționari publici și 63 de salariați care ocupă posturi de natură 

contractuală.  

Cu privire la formarea continuă a personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava,  în anul 

2019 au participat la cursuri de formare profesională un număr de 49 funcționari publici și 249 de 

salariați care ocupă posturi de natură contractuală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA DE MONITORIZARE 

 

 

Implementarea  și  dezvoltarea  sistemului   de  control intern managerial la data de 31.12.2019, 

din cadrul  Direcţiei  Generale  de Asistenţă  Socială  si  Protecţia  Copilului  a Judetului Suceava 

 

Comisia de monitorizare este  constituită  la  nivelul  DGASPC  Suceava  în baza  Dispoziţiei 

nr. 1880/19.10.2018, modificată de Dispoziţia nr.2678/ 16.12.2019 și a desfășurat 8 ședințe de lucru în 

cursul anului 2019.. 

Activitatea Comisiei s-a centrat pe ducerea la îndeplinire a acţiunilor prinse în ”Programul de 

dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2019”,  aprobat cu Dispoziţia nr. 

205/31.01.2019. 

În ”Registrul procedurilor” figurează la 31.12.2019 un număr de 893 proceduri aparţinând centrelor, 

serviciilor, birourilor şi compartimentelor din structura instituţiei, după cum urmează:  

 aparat  propriu - 104 proceduri operaționale și de sistem; 

 centre de adulți - 154 proceduri operaționale; 

 centre de copii - 635 proceduri operaționale. 

La nivelul instituției sunt inventariate un număr de 947 activităţi procedurabile,  un număr de 15  

obiective generale și 47 obiective specific. 

În ”Registrul riscurilor ” sunt prinse un număr de 22 riscuri semnificative; 

- toate  cele 38 de structuri (centre, servicii, birouri, compartimente) au întocmit  ”Chestionarul 

de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial pentru anul 

2019”  

 

În cadrul şedinţelor de lucru s-au dezbătut următoarele aspecte: 

 Documente și  liste privind controlul intern managerial necesare la nivelul fiecarei structuri din 

cadrul DGASPC Suceava; 

 Gradul și  modalitatea de ducere la îndeplinire a măsurilor prinse în ”Programul de dezvoltare a 

sistemului de control intern managerial al DGASPC Suceava pentru anul 2019”; 

 Elaborarea de noi proceduri și revizuirea celor existente conform legislației în vigoare;  
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 Includerea  în proceduri a unor menţiuni cu privire la supervizarea activităţilor care implică un 

grad ridicat de expunere la risc; 

 Analiza riscurilor semnificative, măsurile de control aferente acestora și stadiul ducerii la 

îndeplinire pentru măsurile impuse; 

 Inventarierea  situaţiilor generatoare de întreruperi ale activităţii; 

 S-au stabilit măsuri suplimentare pentru asigurarea continuităţii activităţii; 

 S-a urmărit prelucrarea prevederilor prinse  în Codul de conduită  etica, a ROF-ului şi a ROI-

ului tuturor  salariaților; 

 S-a urmărit punerea în concordanță a atribuțiilor din ROF cu cele din fișele de post; 

 S-a asigurat cunoașterea fișelor de post de către salariați și certificarea luării la cunoștință prin 

semnarea fiecărei pagini; 

 S-a făcut o analiză permanentă a structurilor organizatorice, a competențelor, a 

responsabilităților și a sarcinilor asociate posturilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea 

obiectivelor stabilite la nivelul instituţiei; 

 S-a  monitorizat gradul, modul și termenele de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de 

organele de control exterioare instituției; 

 S-au clarificat diverse probleme  privind desfășurarea activității specifice serviciilor sociale 

precum și a serviciilor economice și administrative ale instituției; 

 S-a elaborat ”Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative 

identificate la nivelul DGASPC Suceava”; 

 S-au făcut propuneri  privind elaborarea ”Programului de dezvoltare a sistemului de control 

intern managerial pentru anul 2020”. 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE, 

BIROUL PSI, SSM, MANAGEMENT CALITATE 

 

 

În anul 2019 au fost realizate: 

 

- evaluarea riscurilor de accidentare şi de îmbolnăvire profesională şi propunerea de măsuri de 

prevenire corespunzătoare; 

- organizarea, coordonarea şi îndrumarea activităţilor de protecţia muncii, apărarea la foc şi 

protecţie civilă în conformitate cu Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Legea 

nr.307/2006 privind apărarea împotriva incediilor, rectificată şi Legea nr.481/2004 privind 

protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- instruirea şi formarea personalului în probleme de protecţia muncii, pentru prevenirea şi 

stingerea incendiilor cât şi pentru apărarea civilă; 

- controlarea tuturor locurilor de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă, a prevenirii şi 

stingerii incendiilor; 

- colaborarea cu medicul de medicină a muncii pentru cunoaşterea la zi a stării de sănătate a 

salariaţilor; 
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- dotarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava cu 

tehnică şi materiale în conformitate cu normele de înzestrare stabilite de normele legale în 

vigoare; 

- întocmirea planului de evacuare în caz de incendiu; 

- menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de anunţare şi alarmare de alimentare cu apă în 

caz de incendiu, precum şi a căilor de acces pentru situaţii de urgenţă; 

- s-au stabilit măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţia muncii, corespunzător 

condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu specifici Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului a Judeţului Suceava; 

- s-a asigurat luarea măsurilor necesare privind protecția maternității la locurile de muncă potrivit 

legii; 

- au fost întocmite două dosare de cercetare eveniment pentru două accidente de muncă;  

- împreună cu reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Suceava, au fost expertizate locurile 

de muncă pentru acordarea sporului pentru condiții de muncă angajaților din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava; 

- implementarea colectarii selective a deşeurilor la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava în conformitate cu prevederile Legii nr.132/2010 

privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice; 

- s-a întocmit referat de necesitate cu propunerea de  asigurare PAD și asigurare facultativă a 

construcțiilor împotriva tuturor riscurilor a imobilelor (clădiri mari) din cadrul DGASPC 

Suceava; 

- s-a actualizat situația privind registrul domeniului public și privat al DGASPC Suceava în urma 

modificărilor aduse, după caz, carților funciare (intabulări, înscrieri în carte funciară, radieri) 

din anul 2019; 

- sunt în curs de  actualizare Cărțile Funciare de la CRRN Costâna, CRRN Zvorâștea, CRRN 

Sasca Mică (domeniul public al Județului Suceava);  

- a fost efectuată inventarierea anuală a întregului patrimoniul din domeniul public și privat al 

DGASPC Suceava pentru anul 2019, în urma cărei a fost întocmit procesul verbal al rezultatelor 

inventarierii,  ocazie cu care  nu s-au constatat plusuri sau minusuri în gestiune; 

- au fost centralizate  listele cu propuneri de casare a mijloacelor fixe și obiecte de inventar și 

predate pentru analiză și aprobare ordonatorului principal de credite, Consiliul Județean 

Suceava, precum și cererile de confirmare la terți pentru bunurile date sau primite în 

administrare, folosință gratuită,etc; 

- au fost întreprinse demersuri cu privire la intabularea (prima înscriere în cartea funciară)a 

centrelor Alma Mater și Ama Deus Siret,  Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu 

handicap Pojorâta  ,Centrul Maternal Gura Humorului, Clădire spălătorie Gura Humorului și a 

terenului aferent; 

- a fost ținută evidența certificatelor de acreditare, autorizaţiilor sanitare şi de mediu, precum şi a 

altor avize ale instituţiilor competente obligatorii pentru funcţionarea centrelor din cadrul 

instituţiei. 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
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PRIVIND ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN  
 

 

Raportul anual de activitate prezintă stadiul organizării și funcționării Compartimentului 

de Audit Public Intern din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

Suceava la data de 31 decembrie 2019. 

In organigrama D.G.A.S.P.C. Suceava Compartimentul de Audit Public Intern este 

subordonat Directorului Executiv. Este asigurată independența necesară desfășurării activității 

de audit intern, în scopul unei evaluări obiective a disfuncțiilor constatate și formularea unor 

recomandări adecvate soluționării acestora. 

La nivelul DGASPC Suceava, Compartimentul de audit public intern este o structura 

funcțională cu  două posturi de execuție. 

Pe parcursul anului 2019 nu au existat fluctuatii de personal in cadrul compartimentului. 

          Planul anual de audit public intern pentru anul 2019 nr.102692/22.11.2018 s-a intocmit 

tinand cont de: necesitatea asigurarii cadrului organizatoric si procedural al activitatii in 

conformitate cu legislatia in domeniu, monitorizarea implementarii recomandarilor/masurilor 

dispuse de catre Curtea de Conturi Suceava/Biroul de Audit Public Intern din cadrul Consiliului 

Judetean Suceava.   

La nivelul DGASPC Suceava, in anul 2019 au fost realizate un numar de 5 misiuni de 

asigurare: 

- misiuni de asigurare domeniul financiar-contabil – 1 

- misiuni de asigurare in domeniul funcţiilor specifice entităţii - 3 

- misiuni de asigurare in alte domenii – 1 

-  

Selectarea misiunilor de audit public intern s-a facut în funcţie de următoarele elemente 

de fundamentare: 

- evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni; 

- criteriile semnal/sugestiile directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Suceava , respectiv: 

deficienţe constatate anterior în rapoartele de audit; deficienţe constatate în procesele-verbale 

încheiate în urma inspecţiilor; deficienţe consemnate în rapoartele Curţii de Conturi; alte 

informaţii  şi indicii referitoare la disfuncţionalităţi sau abateri; aprecieri ale unor specialişti, 

experţi etc. cu privire la structura şi dinamica unor riscuri interne sau de sistem; analiza unor 

trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale funcţionării sistemului; evaluarea impactului 

unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat; 

 - misiunile recomandate de  Biroul  de audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean 
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Suceava; 

 -numărul entităţilor publice subordonate; 

 -respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o dată la 3 ani; 

-tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate subordonată; 

-recomandările Curţii de Conturi; 

În cadrul misiunilor de audit public intern derulate în cursul anului 2019 nu au fost 

constatate iregularitati. 

Nu au existat recomandari neinsusite de catre conducatorii entiatilor auditate. 

În conformitate cu prevederile punctului 2.3.7. din anexa nr. 1 la HG nr. 1086/2013, la 

nivelul compartimentului de audit public intern se elaborează un program de asigurare şi 

îmbunătăţire a calităţii (PAIC) sub toate aspectele auditului public intern, care să permită un 

control continuu al eficacităţii acestuia. 

La nivelul anului 2019 a fost actualizat PAIC nr.39944/08.01.2019. 

Prin recomandarile formulate de auditorii interni in rapoartele de audit s-a realizat o 

imbunatatire a acestor activitati, procese si sisteme importante din cadrul entitatii, imbunatatiri 

constand in: 

- cresterea eficientei si transparentei cheltuielilor bugetare; 

- cresterea gradului de responsabilizare a personalului din structurile auditate; 

- eficientizarea activitatii centrelor subordinate DGASPC Suceava; 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE 

 

 
Activitatea Serviciului achiziţii publice şi contractare servicii sociale se  desfăşoară  în  

domeniul  organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte 

de furnizare, de servicii şi de lucrări, precum şi contratarea de servicii sociale. Procesul de achiziţie 

publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea  cărora  se  obţine  achiziţionarea 

produsului  sau  dreptul  de  utilizare  a  acestuia,  serviciului  sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui 

contract de achiziţie publică. 

Astfel în cadrul Serviciului se întocmeşte documentaţia necesară organizării şi desfăşurării  

procedurilor  de  achiziţii  publice,  respectiv  se  întocmeşte  dosarul  achiziţiei publice pentru fiecare 

contract atribuit sau acord–cadru încheiat. 

 
Sinteza activităţii serviciului aferent anului 2019: 
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Au fost lansate si incheiate contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru, potrivit legii, prin: 

- licitaţie deschisă; 

- procedura simplificată (cerere de oferte); 
- achizitii directe cu publicarea unui anunţ în SICAP/SEAP şi încărcarea documenrtaţiei descriptive pe 

site-ul propriu al DGASPC Suceava. 

- achiziţii directe realizate prin intermediul catalogului electronic postat pe platforma SICAP/SEAP;  

- achiziţii directe prin alte modalităţi prevăzute de lege (off-line)    

 
Prin procedurile de achizitie publica derulate prin licitarie deschisa, au fost incheiate: 

 contracte pentru furnizarea de alimente (lot I - lot IX) - acord-cadru; 

 contracte pentru furnizarea de suplimente minerale – acord - cadru; 

- contracte pentru furnizarea de legume şi fructe proaspete – acord-cadru cu reluarea competiţiei; 

- contract subsecvent achizitie combustibiul pentru încălzire (CTL + motorina) – încheiat în baza 

acordului – cadru din anul 2017; 

 
Prin proceduri de cerere de oferta/procedura simplificata, au fost incheiate: 

 contract servicii catering la CTF Mihoveni/CTF Scheia; 

-  contract furnizare produse de curăţenie, detergenţi universali şi detergenţi profesionali;  

-  contract furnizare produse de igienă personală şi hârtie igienică şi role prosop;  

-  contract furnizare imbrăcăminte şi încălţăminte; 

-  contract achiziţie autovehicul (microbuz); 

-  contract achiziţie carburanţi - benzina si motorină pe bază de BCV pentru autoturisme; 

-  contract subsecvent achiziţie medicamente - în baza acordului cadru din 2018; 

-  contract subsecvent servicii vidanjare  - încheiat în baza acordului cadru din anul 2017; 

- contract prestare servicii de pază şi protecţie cu societăţi specializate – achiziţia publică fiind derulată 

în baza procedurii simplificate proprii, serviciile fiind cuprinse în anexa 2 la Legea nr. 98/2016; 

 

Prin achizitie directa, Serviciul achiziţii publice şi contractare servicii sociale a DGASPC 

Suceava in colaborare cu structurile funcţionale de specialitate din cadrul DGASPC Suceava, a 

derulat si incheiat contracte, prin publicarea unui anunţ în SICAP/SEAP şi încărcarea documentaţiei 

descriptive pe site-ul propriu, pentru produse/servicii/lucrări, în principal pentru obiectivele cuprinse în 

lista investiţiilor publice finanţate din fonduri publice, dar şi pentru cele de complexitate mărită.  

De asemenea, in colaborare cu structurile funcţionale de specialitate din cadrul DGASPC 

Suceava, Serviciul achiziţii publice şi contractare servicii sociale din cadrul DGASPC Suceava, a 

derulat, pentru acoperirea necesarului de produse/servicii/lucrări, achiziţii directe prin intermediul 

catalogului electronic  postat pe platforma SICAP/SEAP, dar şi în afara catalogului electronic, cu 

respectarea şi aplicarea prevederilor legale în materie.  

 
Activitatea Serviciului achiziţii publice şi contractare servicii sociale se bazează în principal pe 

organizarea, derularea şi încheierea de contracte de achiziţie publică, activitatea acestuia constă  

derulare de proceduri de achizitie publica pentru acoperirea întregii nevoi a instituţiei, în funcţie de 

resursele financiare anuale care se pot angaja. 

 
Totodată, în cadrul activităţii Serviciuluiu achiziţii publice şi contractare servicii sociale se 

realizează actele premergătoare numirii Comisiilor de evaluare a ofertelor, fiind întocmite referate 

pentru emiterea Dispoziţiilor privind componenţa şi atribuţiile comisiilor de evaluare, şi a experţilor 

cooptaţi, după caz. Toate dispoziţiile au fost aduse la îndeplinire. 
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De asemenea salariţii Serviciului achiziţii publice şi contractare servicii sociale au  rezolvat în 

condiţiile legii, în totalitate şi la termen toate cererile/adresele/petiţiile înregistrate şi repartizate spre 

rezolvare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

SERVICIUL COMISIILOR DE SPECIALITATE 
                                                         

 
 

COMISIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI   

 

 

În cursul anului 2019, Comisia pentru Protecţia Copilului Suceava s-a întrunit în 24 şedinţe 

ordinare şi 10 şedinţe extraordinare, în care au fost analizate un număr de 2673 cazuri, după cum 

urmează: 

               Certificate de încadrare a copiilor în diferite grade de handicap – 1840 (dintre care 297 au 

fost cazuri noi), dintre acestea: 

                    - 814 au fost încadraţi în gradul grav; 

                    - 645 au fost încadraţi în gradul accentuat; 

                    - 356 au fost încadraţi în gradul mediu; 

                    - 25 au fost încadraţi în gradul uşor. 

  

Măsuri de protecţie - 833, după cum urmează: 

 4 hotărâri de admitere în sistemul de protecţie (cazuri noi): 

- 2 hotărâri de admitere în sistem rezidenţial; 

- 2 hotărâri de admitere la familii extinse / străine. 

 

 258 hotărâri de menţinere în sistemul de protecţie: 

- 109 hotărâri de menţinere în sistem rezidenţial; 

- 30 hotărâri de menţinere la Aşezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” Rădăuţi;  

- 71 hotărâri de menţinere la familii extinse / străine; 

- 48 hotărâri de menţinere la asistenţi maternali profesionişti. 

 

 21 hotărâri de înlocuire a măsurilor anterioare cu o altă măsură (înlocuiri de plasamente 

de la asistent maternal profesionist în sistem rezidenţial sau invers, înlocuiri de plasamente de la 

asistent maternal profesionist la familii extinse sau fără grade de rudenie etc). 

 

 151 hotărâri de încetare a măsurii speciale de protecţie: 

- 57 hotărâri de revocare din sistem rezidenţial; 

- 5 hotărâri de revocare de la Aşezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” Rădăuţi; 
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- 71 hotărâri de revocare de la familii extinse / străine; 

- 18 hotărâri de revocare de la asistenţi maternali profesionişti. 

 

În cadrul ședințelor comisiei au fost discutate un număr de 2 cazuri ale minorilor care au 

săvârșit fapte penale și nu au răspuns penal în fața instanței, pentru care s-a hotărât măsura instituirii 

supravegherii specializate în familia naturală și un caz de încetare măsură supraveghere specializată. 

De asemenea, au fost analizate 8 cereri pentru care au fost eliberate hotărâri de aprobare a ridicării 

alocației de stat capitalizată în urma revocării măsurilor de protecție specială, iar alte 4 avize au fost 

eliberate la solicitarea comisiilor pentru protecţia copilului din alte judeţe. 

În domeniul asistenților maternali profesioniști au fost eliberate un număr de 118 hotărâri, 

respectiv: 104 reînnoiri atestate după trei ani de la ultima atestare, 9 eliberări atestate, o suspendare 

de atestat, 3 retrageri de atestat și o respingere reînnoire atestat.  

De asemenea, a fost efectuată evaluarea anuală a unui număr de 255 asistenți maternali 

profesioniști din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și au fost 

reevaluate un număr de 11 măsuri de protecţie specială pentru copii. 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

 

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Suceava s-a întrunit în 52 de şedinţe 

ordinare şi 43 de şedinţe extraordinare, în care au fost analizate și eliberate un număr 6729 Certificate 

de încadrare a adulților în diferite grade de handicap, 1025 - Decizii de protecţie în centre de 

recuperere și reabilitare persoane adulte cu handicap, 59 de transferuri dosare persoane adulte 

cu handicap în/din alte județe 

De asemenea, au fost redactate un număr de 142 de Planuri de recuperare pentru persoane 

adulte cu handicap, în vederea eliberării de către Casa de pensii Suceava a biletelor de recuperare în 

stațiuni balneoclimaterice. 

 
 

                                     

 

RAPORT ACTIVITATE 

COMPARTIMENT STRATEGII PROIECTE PARTENERIATE 

 

 

 

 

 În urma adresei dumneavoastră nr. 63539 din 03.02.2020, vă transmitem raportul de activitate 

al compartimentului pentru anul 2019: 

 În anul 2019 la  nivelul compartimentului s-au desfășurat activități de implementare a 

proiectelor în curs de derulare, după cum urmează: 

 

5. PROIECTUL „TEAM-UP: progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod 

127169 depus de către anpdca în parteneriat cu cele 47 de DGASPC - uri în cadrul 

apelului non-competitiv  „REDUCEREA NUMĂRULUI DE COPII ȘI TINERI 

PLASAȚI ÎN INSTITUȚII, PRIN CONSOLIDAREA REȚELEI DE ASISTENȚI 

MATERNALI” 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/11.10/publicare_GS_ASISTENTI_MATERNALI.zip
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În vederea diminuării riscului de dezangajare automată a fondurilor alocate României prin 

POCU, Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopției  a semnat un contract de  finanțare pentru un proiect non-

competitiv, în parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la 

nivelul întregii țări, finanța  prin Programul Operaţional Capital Uman, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 

4.14 ”Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de 

asistenți maternali”, cu o valoare de 2.657.162.612,32 lei.  

 La nivelul judetului Suceava s-a obținut prin proiect o finanțare nerambursabilă de 

83.815.658,23 lei, iar obiectivele acestuia sunt următoarele : 

 Creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente / 

proceduri/mecanisme și prin îmbunătățirea nivelului de competențe ale profesioniștilor 

din sistem 

 Creșterea numărului de asistenți maternali la nivelul comunității. 

   Proiectul presupune două componente esențiale, respectiv: 

 Componenta 1: Rambursarea cheltuielilor angajate la nivelul județului  în perioada 

2014-2018, cu plata drepturilor salariale ale asistenților maternali profesioniști ai 

DGASPC Suceava  

 Componenta 2:  vor fi finanțate activități care privesc îmbunătățirea nivelului de 

competențe a asistenților maternali profesioniști și a personalului specializat din cadrul 

instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției copilului, prin dezvoltarea de 

instrumente, proceduri, mecanisme noi și includerea acestora în programe de formare 

profesională. Prin proiect se prevede și  asigurarea salariilor asistenților maternali care 

vor fi angajați în perioada 2019-2023.  

 

 

D.G.A.S.P.C Suceava a estimat pentru perioada 2019-2023 recrutarea, pregătirea și angajarea unui 

număr de 150 de asistenți maternali profesioniști după cum urmeaza: 

         - 25 AMP - 2019, 40 AMP - 2020, 35 AMP - 2021, 30 AMP - 2022, 20 AMP – 2023 

 

Prin rețeaua de asistenți maternali se asigură protecția copilului care necesită stabilirea 

unei măsuri de protecție ce impune creșterea, îngrijirea și educarea copilului de către un asistent 

maternal profesionist, acesta fiind o persoană fizică, care prin activitatea care o desfășoară la 

domiciliul său asigură creșterea, îngrijirea și educarea în vederea dezvoltării armonioase a copiilor 

pe care îi primește în plasament.  

În calitate de partener în proiectul menționat, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Suceava, prin  ordonatorul principal de credite Consiliul Județean Suceava 

trebuie să asigure o contribuție financiară din valoarea bugetului de proiect pentru perioada 2019 

- 2023  în valoare de 1.676.320,23 lei reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului,  să 

asigure sustenabilitatea pe o perioada timp de 3 ani și să suporte toate cheltuielile neeligibile 

identificate în faza de implementare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia.  

 

Activități realizate în cadrul proiectului pe parcursul anului 2019: 

 Finanțarea cheltuielilor salariale aferente asistenților maternali existenți în perioada 

2014-2018 - în acest sens au fost întocmite și transmise autorității două solicitări de 

rambursare, informații privind eșantionul efectuat în cadrul misiunii de audit și a 
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verificărilor OIR. În urma acestor clarificări cele două cereri de rambursare au fost 

autorizate. 

 Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali – identificarea, recrutarea și angajarea 

persoanelor aparținând grupului țintă, angajarea a 25 de asistenți maternali 

profesioniști și plasarea la cei 25 de AMP a unui număr de 35 de copii.  

 Finanțarea cheltuielilor salariale   pentru cei 25 de  asistenți maternali noi angajați – 

pregătirea și transmiterea documentelor aferente cererilor de rambursare CR4, 

CR5, CR6, CR7, CR8, CR9. Până în prezent s-a rambursat sumele solicitate la 

CR3, CR4 și CR 5. 

 Înscrierea cursanților și formarea grupelor -  s-a finalizat activitatea de informare a 

unui număr de 386 de asistenți maternali din rețeaua existentă în vederea pregătirii 

grupelor ce vor participa la programul de formare profesională. 

 Participare la conferința de lansare a proiectului -22.10.2019  

 

6. PROIECTUL  ”PAȘI SPRE VIITOR”  din cadrul Programului de Interes Național 

Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe 

protejate în vederea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate.  

 

Scopul proiectului:  

Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități aflate în cadrul instituției de tip 

vechi Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna și prevenirea instituționalizării 

persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

Obiectiv specific 1: 

 Înființarea a 3 servicii sociale de tip Locuință Maxim Protejată în județul Suceava ( 

comuna Cacica ) care se dorește a fi un serviciu social specializat prin intermediul căruia cele 

24 de persoane adulte cu dizabilități dezinstuționalizate să beneficieze de un mediu securizant, 

promovând un stil de viață independent și activ. 

                        Obiectiv specific 2: 

 Înființarea unui serviciu social de tip Centru de Zi  în județul Suceava ( comuna 

Cacica) în cadrul căruia 30 de persoane adulte cu dizabilități să beneficieze de servicii 

specializate în funcție de nevoile specifice și individuale. 

Obiectiv specific 3: 

 Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate, concomitent cu 

dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în 

comunitate. 

Grupul țintă îl constituie persoanele cu dizabilități instituționalizate în CRRN Costâna. 

Grupul celor 24 de persoane care vor beneficia de serviciile nou înființate, a fost instituit pe baza 

unor criterii de evaluare individuală a Fișei de evaluare a beneficiarului 

Valoarea proiectului pe surse de finanţare: 

d) suma solicitată de la Autoritatea finanţatoare  1.977.402,35 lei 

e) contribuţia proprie a solicitantului 202.710,00 lei [de minimum 10%, în bani, din valoarea 

finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritate] 

f) buget total proiect: 2.180.112,35 lei [suma solicitată de la Autoritatea finanţatoare + 

contribuţia proprie a solicitantului] 
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Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: 

 24 de persoane adulte cu dizabilități pentru care se propune transferul din CRRN Costâna 

în servicii sociale nou create de tip Locuințe Protejate. 

 30 persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate și din comunitate care vor 

beneficia de serviciile Centrului de Zi, în vederea prevenirii instituționalizării și 

dezvoltarea abilităților de viață independentă.Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: 

 DGASPC Suceava care va beneficia de servicii sociale noi, destinate persoanelor adulte cu 

dizabilități; 

 Persoanele adulte cu dizabilități care vor rămâne în CRRN Costâna pentru care va crește 

calitatea serviciilor prin valorificarea spațiului rămas disponibil. 

 Familiile persoanelor asistate ; 

 Comunitatea locală; 

 Personalul din cadrul CRRN Costâna care va fi reorientat să lucreze în noile servicii  

 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului în anul 2019: 

 S-a semnat convenția de finanțare  

 S-a constituit echipa de management a proiectului  

 S-a obținut certificatul de urbanism pentru obiectivele de investiții  

 S-au întocmit caietele de sarcini pentru achiziția publică a documentațiilor  

tehnico economici 

 S-au recepționat documentațiilor tehnico economice și au fost obținute 

avizele favorabile pentru obiectivele de investiții din cadrul proiectului 

atât de la nivelul Comisiei tehnico economice din cadrul Consiliului 

Județean cât și de la nivelul  Comisiei tehnico economice din cadrul 

ANPD. 

 Au fost aprobați indicatorii tehnico economici prin hotărâre de Consiliul 

Județean. 

 S-au întocmit documentațile de licitație pentru elaborarea proiectului 

tehnic ți a lucrărilor de execuție aferente obiectivelor de investiții din 

cadrul proiectului.  
 

7.  Demersuri pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru înființare de noi 

servicii și de modernizarea/ reabilitarea celor existente. 

Pe întreg parcursul anului 2019 s-a urmărit identificarea unor linii de finanțare pentru 

acțiunile prevăzute în strategia județeană astfel: 

 În cadrul apelului Dezvoltare locală deschis la 10 septembrie 2019, a demarat 

accesarea unui proiect care vizeaza ca și grup țintă copii afectați de migrația 

părinților la muncă în străinătate, precum și a copiilor din familii vulnerabile. 

 În cadrul apelului de proiecte POCU aferent AP4/PI9.iv./OS 4.15 s-a demarat de 

asemeni accesarea unui proiect privind Dezinstuționalizarea persoanelor adulte 

cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate, proiect ce va fi în 

complementaritate cu proiectul PIN  Pași spre viitor.  

 

 

RAPORT ACTIVITATE 
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BIROU MONITORIZARE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE 

 

 au fost operate în bazele de date și evidențele din cadrul biroului intrările/ ieșirile 

/menținerile/înlocuirile măsuri protecție din serviciile de tip rezidențial și familial stabilite prin 

dispoziții de plasament în regim de urgență stabilite de către directorul DGASPC Suceava, hotărâri ale 

Comisiei pentru protecția copilului, Sentinței ale Tribunalului, dispoziții de admitere – 1691, din care: 

 676 sentinte Tribunal 

  576 hotărâri ale Comisiei pentru protecția copilului 

 127 dispozitii plasament regim urgență 

 205 dispoziții admirere centre maternale, Adăpost de zi și noapte Lizuca Fălticeni, Centrul 

social cu destinație multifuncțională Gura Humorului, Centrul multifuncțional destinat 

victimelor violenței în familie 

 107-rapoarte de menținere a măsurii de plasament, diverse Sentințe (sentințe de stabilire a 

contribuției pentri părinți, aprobare ridicare alocație de stat copii,îndreptări erori materiale, 

respingeri) 

 A fost actualizată baza de date privind asistenții maternali profesioniști și copiii pe care îi au în 

plasament: 

 104 asistenții maternali pentru care s-a reînnoit atestatul 

 9 atestate AMP 

  3 respingeri reatestare AMP 

  o suspendare atestat AMP 

  359 sentinte/hot.CPC/dispoziții de plasament/menținere/înlocuire/revocare plasamentla 

AMP) 

 A fost actualizată evidența copiilor/tinerilor din sistemul de protecție DGASPC Suceava, care 

au domiciliul în alte localități 

 A fost actualizată evidența copiilor/tinerilor care au domiciliul județul Suceava și beneficiază de 

măsuri speciale de protecție în alte județe 

 A fost actualizată baza de date privind 1840 copii copiii încadrați în grad de handicap (în 

programul național de monitorizare CMTIS și în baza de date a programului întocmit la 

nivelului biroului, din care se scot raportări/situații/statistici) 

 Au fost actualizate permanent evidențele privind copiii care beneficiază de servicii de tip 

familial (asistență maternală, familia lărgită, familii/persoane fără grad de rudenie), servicii de 

tip rezidențial din structura DGASPC Suceava și cele private, servicii de zi din structura 

DGASPC Suceava și cele private cu hotărârile Comisiei pentru protecția copilului, sentințele 

Tribunalului, dispozițiile plasament în regim de urgență, dispozițiile de admitere 

 A fost actualizată evidența copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și 

întocmește raportări trimestriale solicitate de către ANPDCA (datele sunt colectate și 

centralizate de la toate primăriile din județul Suceava  

 S-a solicitat Băncii BCR deschideri de  65 conturi pentru copiii pentru care a fost stabilită 

măsura plasamentului în servicii de tip rezidențial, pe care le transmite AJPIS Suceava în 

vederea virării alocației de stat pentru copii 

 Au fost transmiși către AJPIS Suceava copiii care au ieșit din sistemul de protecție de tip 

rezidențial, în vederea sistării alocației de stat 

 A transmis către AJPIS Suceava un număr de 525 sentințe tribunal, 115 dispoziții de 

plasament în regim de urgență, 31 dispoziții admitere centru maternal în vederea 
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acordării/sistării alocației de stat pentru copii și a alocației de plasament pentru copiii din 

plasament familial 

 

 Au fost întocmite diverse situații, raportări: 

o Planul de acțiuni pe anul 2019 

o Fișa lunară a activității de protecție și promovare a drepturilor copilului (solicitată de 

ANDPDCA) 

o Chestionarul privind furnizorii de servicii sociale și serviciile sociale, licențiate și 

nelicențiate, care desfășoară activități pe raza județului Suceava (date despre beneficiari, 

biget, personal) 

o Fișa trimestrială, care cuprinde, printre altele, copiii ai căror părinți sunt plecați la 

muncă în străinătate ((solicitată de ANDPDCA) 

o Raport trimestrial privind victimele violenței în familie și agresori (Departamentul  

pentru egalitate de șanse între bărbați și femei din cadrul Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale) 

o Situația nominal a intrărilor/ieșirilor din sistemul de protecție copiii și din centrele 

pentru personae adulte (solicitată de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava) 

o situația copiilor nepuși în legalitate pe linie de stare civilă și evidența populației 

(solicitată de ANDPDCA și Consiliul Județean Suceava) 

o situația lunară solicitată de Prefectura Județuli Suceava privind copiii romi din sistemul 

de protecție 

o obiectivele și acțiunile ale DGASPC Suceaa pentru anul 2019  

o situația copiilor aflați care au beneficiat de măsuri speciale de protecție la data de 

15.11.2019, beneficiari ai Programului Guvernamental „gROwth – Contul individual de 

economii Junior Centenar” 

o stadiul îndeplinirii acțiunilor cuprinse în Planul de acţiuni pe anul 2019, pentru 

realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018 – 2020 (solicitată 

trimestrial de către Consiliul Județean Suceava) 

o Macheta privind beneficiarii aflați în evidența DGASPC Suceava (copii/tineri din 

sistemul de protecție, persoanele din centrele pentru adulții cu handicap, 

copiii/persoanele adulte încadrate în grad de handicap, nr. persoane angajate) 

o Situația solicitată de Fundația HHC  România privind intrările/iesirile din serviciile de 

tip rezidențial copii (publice și private), servicii de zi destinate copiilor (publice și 

private) 

o Raportul de activitate pe anul 2018  

 

- întocmește harta serviciilor sociale licențialte de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

- a transmis informațiile necesare actualizării Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a 

județului Suceava 2011-2020 

- sunt întocmite lunar situații cu copiii/tinerii din sistemul de protecție, după serviciul de care 

beneficiază și localitatea de proveniență 

- eliberează adeverințe pentru copiii/tinerii din sistemul de protecție și pentru cei care au părăseit 

sistemul de protecție 

- îndrumă metodologic și colaborează cu reprezentanții serviciului public de asistență socială din 

cadrul autorităților publice locale din județ privind legislația în vigoare privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, la cererea acestora 
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- întocmește de situații/raportări privind copiii/tinerii aflați în evidența DGASPC Suceava 

(raportări trimestriale și semestriale privind activitatea DGASPC Suceava, solicitate de 

Consiliul Județean Suceava, raportări lunare trimestriale privind activitatea  monitorizare a 

activității de protecție și promovare a drepturilor copilului solicitate de ANPDCA, diverse 

situații și raportări solicitate de instituții publice, persoane fizice, presă, Organizații 

Nonguvernamentale, mass media etc 

- a actualizat lista furnizorilor de servicii siciale și a serviciilor sociale licențiate care desfășoară 

activități pe raza județului Suceava 

- actualizează baza de date privind persoanele aflate în centrele pentru persoane adulte cu 

dizabilități și care beneficiază de serviciile cetrului de zi si de recuperare 

- întocmește de situații/raportări privind persoanele adulte aflate în evidența DGASPC Suceava  

 

 

 

RAPORT  DE ACTIVITATE 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

 

 

               In cadrul SERVICIULUI ADMINISTRATIV in anul 2019, va informez ca pe langa 

activitatea specifica si curenta a serviciului,stipulata in ROF,s-au infaptuit si realizat obiective 

importante pentru DGASPC SUCEAVA astfel: 

               - s-a efectuat igienizarea si repararea etj I DGASPC SUCEAVA SEDIU prin gletuit montat 

rigips,varuit,schimbat calorifere,montare gresie,inlocuit lampi iluminat cu forte proprii: 

               - s-a efectuat igienizarea si repararea biroului Registratura prin gletuit montat 

rigips,varuit,montare gresie cu forte proprii: 

                - s-a efectuat igienizarea si varuirea holorilor parter DGASPC SUCEAVA SEDIU cu forte 

proprii: 

               - valorificarea deseurilor de  hartie cu firma autorizata; 

               - valorificarea tonerelor uzate cu firma autorizata; 

               - toaletarea si curatarea pomilor uscati in parcul curtii interioare: 

               - reparatii si izolatii, Centrala Termica  cu forte proprii; 

               - realizare economie carburant,BCF-uri in 2019; 

               - realizarea unor activitati administrative zilnice la SEDIU DGASPC SUCEAVA cu persoane 

condamnate a presta munca neremunerata in folosul comunitatii in temeiul sentintelor penale ale 

JUDECATORIEI SUCEAVA cat si a PARCHETULUI SUCEAVA; 

               - realizarea raportului de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informatiile publice in anul 2019: 

               a. nr. vizitatori 60: 

               b. nr.de solicitari inregistrate rezolvate favorabil 28: 

               c. nr. de solicitari inreg. adresate de pers. fizice 9: 

               d. nr. de solicitari inreg. adresate de pers. Juridice 19: 
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RAPORT ACTIVITATE 

COMPARTIMENTUL PERSOANE ADULTE IN DIFICULTATE 

 

 

 

 

-întocmit aproximativ 500 legitimații transport interurban persoanelor cu dizabilități;  

-întocmit 600 legitimații transport urban persoanelor cu dizabilități; 

-eliberat un număr de 83555 bilete gratuite persoanelor cu dizabilități grav și accentuat, precum 

și asistenților personali  sau însoțitorilor persoanelor cu handicap grav în baza Legii448/2006 cu 

modificările ulterioare; 

-primim acte și întocmim tabloul centralizator cu solicitanții cardului European pentru 

dizabilitate ,trimiterea lor la ANDPDCA București,primit cardurile, introducerea în structura de 

identificare a site-ului pentru activarea lor ,apoi  distribuirea solicitanților la un număr de 92;  

-primit acte și întocmit tabloul centralizator privind acordarea voucherului utilizat exclusiv 

pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces,altele decăt cele 

finanțate prin Fondul național de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări 

de sănătate la 2 persoane; 

-atribuirea a 2559 numere pentru dosarele noi care întră în plată adulți și copii;  

-primit  și înregistrat 31 dosare care vin prin transfer din alte județe,copii și adulți;  

-trimis 43 de dosare prin transfer în alte județe; 

-primit de la Compartimentul plăți prestații sociale acte pentru modificările survenite 

persoanelor cu dizabilități (prelungiri certificate de încadrare în grad de handicap, schimbare 

carte de identitate, certificate căsătorie, hotărîri de divorț , extras de cont etc) și introducerea lor 

în dosarele personale la aproximativ 22000 dosare adulți și copii; 

-au fost acordate relatii verbal si telefonic tuturor persoanelor care ni se adreseaza in legatura cu 

facilitatile Legii 448/2006 cu modificarile ulterioare; 

 

 

RAPORT ACTIVITATE 

COMPARTIMENT INVESTIȚII ȘI RECEPȚII LUCRĂRI 

 Structura organizatorică 

  Compartimentul de Investiții și recepții lucrări din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava are în 

componență, potrivit organigramei și statului de funcții un număr de 2 posturi, funcționari publici 

din care 1 funcție publică vacantă.  

Sinteza activității aferente Compartimentul investiții și recepții lucrări aferent 2019 

 Au fost centralizate datele transmise de catre celelalte 

servicii/centre/servicii/compartimente/birouri in vederea finalizării programului anual al 

investițiilor pentru anul 2019, cu fise obiectiv și indicatori tehnici, reparatii; 

Au fost întocmite caiete de sarcini pentru obiectivele de pe lista de investiții.  
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A fost urmarit modul de respectare a prevederilor contractuale din contractele aferente 

Compartimentului de investitii; 

S-au intocmit convocari/invitatii/adrese in vederea intrunirii Comisiilor pentru receptionarea 

lucrarilor executate. 

Au fost finalizate și recepționate obiectivele de investiții investiții :  

- Execuţie spaţii depozitare la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilități „O Nouă Șansă” Todirești - ”O Nouă Şansă ” Todirești (proiectare + execuție) 

- Lucrări pentru execuție platformă de deshidratare /depozitare nămol de la stația de epurare 

C.R.R.N. Sasca Mică (proiectare + execuție) 

- Lucrări de desființare casa și anexe Vicovu de Jos,(casa Pluto) din cadrul C.S.P.C.A..D. 

Rădăuţi – Solca 

- Lucrări de demolare locuință și anexe, ( casa Bubuioc) Mănăstirea Humorului, din cadrul 

C.S.M.C.A.D. Gura Humorului 

- Lucrări privind îndeplinirea măsurilor tehnice necesare pentru obţinerea autorizaţiei de 

securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul DGASPC Suceava - Centrul de 

Plasament ”Alma Mater” Siret (proiectare + executie) 

- Lucrări privind îndeplinirea măsurilor tehnice necesare pentru obţinerea autorizaţiei de 

securitate la incendiu pentru centrele (de copii) din cadrul DGASPC Suceava - Casa de Tip 

Familial Domino Fălticeni (proiectare + executie) . 

- Lucrări de extindere și modernizare G.S.H. (grup sanitar pentru persoane cu dizabilități) 

sediul D.G.A.S.P.C. Suceava (proiectare + executie) 

- Asigurarea utilităților la casa de tip familial strada Republicii, f.n. Solca, din cadrul 

C.S.P.C.A.D.  Rădăuţi - Solca (proiectare + executie) 

- Asigurarea utilităților la casa de tip familial strada Tomșa Vodă, f.n. Solca, din cadrul 

C.S.P.C.A.D. Rădăuţi - Solca (proiectare + executie) 

- Lucrări foraj realizare puţ adâncime - apă potabilă la C.R.R.N. Mitrocu Dragomirnei 

- Reparație capitală tâmplărie la sediu D.G.A.S.P.C. Suceava  

- Reparație capitală tâmplărie la C.T.F. Colț Alb, din cadrul  C.S.M.de Tip Rezidențial 

Suceava 

- Reparatie capitala tamplarie la ap. Nr.7, str. Maior Ioan, bl.BC, sc.C, ap. 19 ,din cadrul 

C.S.M.C.A.D. Fălticeni 

- Reparație capitală tâmplărie la ap.C.T.F.1, str. Cetatii, bl.6 , sc.B, etj.1, ap.3, din cadrul 

C.S.M.C.A.D. Gura Humorului 

- Reparatie capitala tamplarie la ap.C.T.F.3, str.Milcov , bl.14,  sc.C,  ap.14, din cadrul 

C.S.M.C.A.D. Gura Humorului 

- Reparație capitală tâmplărie la Casa Sidorovici, str.Sf. Mihail,  nr.29, din cadrul 

C.S.M.C.A.D. Gura Humorului 
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- Reparație capitală tâmplărie la C.T.F. 2,str. Piata Republicii, nr.15, bl.T850, sc.C, ap.10, din 

cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humorului 

- Reparație capitală tâmplărie la C.T.F. 12, str. Cetăţii, bl.6, sc.C, ap.6, din cadrul 

C.S.M.C.A.D. Gura Humorului 

- Reparație capitală invelitoare Nada Florilor,strada Pleșești Gane, nr.19, din cadrul Centrul 

de Recuperare și Reabilitare Persoane cu Handicap  Pojorata 

Au fost finalizate achizitiile din programul anual de investiții  

- Achizitie şi instalare/proiectare centrală termică( 24 kw pe gaz in condensatie ) la CTF 

Licurici din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humorului (depăşită durata normată de funcţionare) 

- 1buc. 

- Achiziție și instalare pompă submersibilă pentru apa omogenizată de la stație epurare 

C.R.R.N. Sasca Mică, P=1,1kw, Q=14,5mc/h, H= 13,5  mcH2O,RPM 2783  - 1 buc. 

- Achiziție și instalare pompă submersibilă pentru apa potabilă, model HEBE la C.R.R.N. 

Costana, P=5,5 kw, debit -11,4mc/h, Hp= 54  mc, N=3000rot/min. - 1 buc. 

- Achiziție și montare suprafețe de avertizare tactilo-vizuale la sediu D.G.A.S.P.C. Suceava 

- Achiziție vas expansiune de 700 l, vertical , la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava  

- Achiziție multifuncțională A3 la sediu D.G.A.S.P.C. Suceava (volum copiere lunar 30.000 

pagini, format original A3, B4, A4, twain scan, arhivare documente) 

- Achizitie etilotest profesional 

- Achizitie microbuz 18+1 locuri pentru C.R.R.N. Costana 

Au fost finalizate documentațiile din programul anual de investiții investiții  

- D.A.L.I. privind lucrări de reparaţii şi modernizare spălătorie la C.R.R.N. Costâna    

- D.A.L.I. privind lucrări de reparaţii şi modernizare pavilion A la C.R.R.N. Costâna  

- Studiu fezabilitate colectare ape pluviale + bazin creştere debit hidranţi, la Centrul de 

abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „O Nouă Șansă” 

Todirești 

- Studiu de fezabilitate pentru lucrări privind asigurarea utilităților la casa de tip familial 

strada Tomșa Vodă, f.n. Solca, din cadrul C.S.P.C.D. Rădăuţi – Solca 

- Studiu de fezabilitate pentru lucrări privind asigurarea utilităților la casa de tip familial 

strada Republicii, f.n. Solca, din cadrul C.S.P.P.C.A.D.  Rădăuţi – Solca 

- D.A.L.I. privind lucrări de reabilitare pavilion Erika de la C.R.R.N. Sasca Mica (inlocuire 

învelitoare,reabilitare băi, etc) 

- Studiu de fezabilitate pentru construire Locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu 

dizabilități, din cadrul proiectului PIN 1 - Pași spre viitor in comuna Cacica - 3 buc 

- D.A.L.I. - Reabilitare clădire pentru inființare centru de zi din cadrul proiectului Pin 1 - Pași 
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spre viitor in comuna Cacica - 1 buc 

- Proiectare privind îndeplinirea măsurilor tehnice necesare pentru obţinerea autorizaţiei de 

securitate la incendiu pentru sediul D.G.A.S.P.C. Suceava  (proiectare + avize,studii) 

- Proiectare  privind îndeplinirea măsurilor tehnice necesare pentru obţinerea autorizaţiei de 

securitate la incendiu pentru centrele (de copii) - Complexul terapeutic ”Ama Deus” Siret  

(proiectare + avize, studii) 

- Proiectare privind lucrările de modernizare casa Domino din cadrul Centrului de Servicii 

Multifuncționale Fălticeni  (proiectare + avize, studii) 

- Proiectare privind lucrările de înlocuire învelitoare pavilion B la Centrul de Recuperare și  

Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna  (proiectare + avize, studii) 

- D.A.L.I. privind lucrări de extindere și deviere canalizare la CTF 7, str. Ștefan Cel Mare, 

nr.3, din cadrul C.S.M.C.A.D. Gura Humorului 

A fost urmarit modul de executie, de incadare in termen si in sumele alocate a obiectivelor 

de investii executate; 

Au fost intocmite si au fost transmise raportarile trimestriale la Consiliul Judetean; 

Au fost intocmite si au fost transmise situații pentru Curtea de Conturi; 

Au fost intocmite si au fost transmise raportarile trimestriale la Institutul de Statistică 

Suceava; 

A fost preluata/analizata/solutionata zilnic corespondenta repartizata Compartimentului. 

Au fost întocmite deschideri de plați - lunar. 

Au fost intocmite pontaje – lunar. 

A întocmit o procedură operatională , registrul riscurilor  

A fost centralizată situația pentru stagiu instruire fochiști clasa A și C din centrele 

D.G.A.S.P.C. Suceava . 

Au fost întocmite comenzi și plați către CNCIR pentru echipamentele din centrele 

 

D.G.A.S.P.C. Suceava ( centralizare referate de necesitate, referate de plata, corespondența cu 

CNCIR) 

A întocmit referate plata lunar pentru servicii de întreținere, revizie și reparare lift 

A întocmit referate plata lunar pentru servicii de întreținere, reparații motostivuitor 

A întocmit caiet de sarcini pentru servicii VTP și RSVTI si referate de plata. 

Depunerea proiectelor de certificat de urbanism la Consiliul Județean – serviciul urbanism 

A întocmit caiete de sarcini pentru servicii de dirigintie de santier, intocmire referate plata ; 
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Participarea la sedintele din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava. 

 Au fost centralizate datele transmise de catre celelalte servicii/centre/servicii/compartimente 

in vederea intocmirii programului anual al investițiilor rectificat pentru anul 2019; 

Au fost purtate discutii/ corespondență cu reprezentantii executanților,proiectanți, diriginții 

de șantier, centrele/compartimentele/serviciile/birourile din cadrul D .G.A.S.P.C. Suceava. 

Au fost centralizate datele transmise de catre celelalte servicii/centre/servicii/compartimente 

in vederea intocmirii programului anual al investițiilor pentru anul 2020, cu fise obiectiv și 

indicatori tehnici; 

 

 

 

 

 

RAPORT ACTIVITATE 

SERVICIUL FINANCIAR – CONTABIL 

 

Activități: 

A fost ținută contabilitatea financiară a Direcţiei Generale în partidă dublă şi la zi. A fost  

înregistrat în contabilitate, cronologic şi sistematic, potrivit planurilor de conturi şi normelor 

metodologice emise de  Ministerul Finanţelor, toate operaţiunile  patrimoniale, în funcţie de natura 

lor, în mod simultan, în debitul unor conturi şi creditul altor conturi, denumite conturi 

corespondente. 

Au fost întocmite lunar balanţa de verificare, au fost înregistrate operaţiunile patrimoniale în 

contabilitate, cronologic prin  respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de 

întocmire sau de înregistrare în unitate şi sistematic în conturi sintetice şi analitice, cu ajutorul 

registrului-jurnal şi al cărţii mari și au fost furnizate prin intermediul bilanţului contabil şi a dărilor 

de seamă statistice, informaţiile necesare stabilirii patrimoniului județean și respectiv naţional, 

precum şi întocmirii balanţelor financiare şi a bilanţului pe ansamblul județului și al economiei 

naţionale şi pentru Sistemul Conturilor Naţionale. 

A fost asigurată efectuarea tuturor plăților, conform legislației în vigoare, prin întocmirea 

ordinelor de plată privind contravaloarea produselor, a serviciilor și lucrărilor pe  fiecare furnizor și 

pentru fiecare subdiviziune bugetara, a salariilor și a contribuțiilor aferente , a facilitatilor acordate 

persoanelor cu handicap, (servicii transport, dobanzi la credite) și a altor drepturi prevăzute de legislația 

în vigoare în limita creditelor deschise în conturile de trezorerie. 

A fost asigurata primirea și verificarea extraselor de cont din aplicația FOREXE cu 

documentele însotitoare privind operatiunile efectuate, exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din 

documentele justificative privind încasările din  contributii asistati, încasările  din alte activități,  sume 

de mandat (salarii neridicate, drepturi cu caracter social neridicate, garanții de participare licitații, etc) 

și respectiv privind plățile de bunuri și servicii, salarii și contribuțiile aferente, garanții materiale, 

popriri, plațile de capital și transferurile precum și încasările privind plățile din anii precedenți.  
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Au fost  asigurate atribuțiile privind casieria: pregătirea actelor pentru trezorerie, completarea 

CEC-ului, a foilor de vărsământ, depunerea și scoaterea de numerar, întocmirea registrului de casă, 

întocmirea și eliberarea de chitanțe pentru numerarul depus, distribuirea numerarului către personal, cu 

respectarea legislației în vigoare privind întocmirea și valorificarea tuturor documentelor contabile de 

gestiune și evidență a numerarului. 

A fost inregistrat lunar in jurnalele de intrări materiale și consumuri a acestora, a  notelor 

contabile de la centrele din structura direcției, recepțiile și consumurile de materiale, medicamente, 

combustibil, obiecte de inventar, timbre, bonuri valorice și am verificat ca soldurile din balanța 

centralizată să corespundă cu cu soldurile din balanța analitică trimisă de fiecare centru.  

A fost efectuata evidența gestionară a mijloacelor fixe aparţinând domeniului public şi privat a 

D.G.A.S.P.C. Suceava și a centrelor din structura instituției,evidența gestionara a tuturor valorilor 

materiale recepționate și consumate din magazia proprie a sediului, a Centrului de Plasament Dolhasca 

și a Centrelor maternale Suceava și Gura Humorului. A fost  efectuat punctajul cu gestionarii unităților 

menționate mai sus. S-a  tinut   evidenţa furnizorilor aferenţi activităţii curente şi a furnizorilor aferenţi 

investiţiilor, evidenţa clienților instituției pentru facturile emise în baza contractelor de închiriere, 

evidența și urmărirea încasării debitelor, evidența contribuțiilor încasate de la persoanele adulte din 

centre precum și contribuțiile plătite de părinți pentru copiii instituționalizați, evidența salariilor 

neridicate, evidența popririlor, evidența și urmărirea garanțiilor materiale ale gestionarilor,evidența 

garanțiilor de participare la licitații, evidenţa in conturi in afara bilantului  a garanţiilor de buna 

executie . 

S-au întocmit situaţii solicitate  de conducerea unităţii și de organele de control, (auditul intern, 

Camera de Conturi), s-au întocmit contractele de sponsorizare privind sponsorizările în bani sau în 

diverse produse. 

Pe baza datelor din contabilitate , a cheltuielilor înregistrate pe fiecare subunitate a instituției, s-

au  întocmit  trimestrial și ori de cate ori s-a solicitat  situaţii cu privire la costul mediu pe asistat. 

 Salariaţii serviciului au participat în comisiile de inventariere, recepţie, scoaterea din funcţiune 

şi casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate atât în administrarea Direcției Generale de 

asistență Socială și Protecția copilului Suceava cât şi a subunităţilor din subordine. De asemenea 

salariații au fost  solicitați la diverse controale efectuate în baza ordinelor de serviciu și fac parte din 

comisia de disciplina a instituției. 

A fost asigurata baza de date necesara efectuarii inventarierilor periodice si anuale prin 

furnizarea datelor scriptice pe locuri de  folosință a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a 

celorlalte valori materiale. 

Au fost gestionate bazele de date, fişierele de date, aplicaţiile existente, s-a pregătit  lunar 

tabelul nominal privind persoanele cu handicap în plată pentru verificare la Biroul Județean de 

Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Suceava, s-a operat în baza de date lunar 

modificările puse la dispoziție de către Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind 

Evidenta Persoanelor Suceava, s-a urmărit punerea corectă în plată a prestațiilor sociale  acordate 

conform legii, cu respectarea termenului de valabilitate prevăzut de certificatul de încadrare într-o 

categorie de persoane cu handicap, emis de  Comisia de Protectie a copilului sau de Comisia de 

Evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap; 
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S-a primit de la compartimentul persoane adulte in dificultate al Directiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului - Suceava documentele prezentate de către persoanele cu handicap (sau 

de către reprezentanţii lor legali) care asigură continuitatea acordării facilităţilor (certificate de 

persoană cu handicap, adeverinţe de venituri, cupoane pensii, adeverinţe diverse, etc.), si care au fost  

înregistrate pe calculator şi apoi înapoiate salariaţilor care răspund de introducerea lor în dosarele 

persoanelor în cauză. 

 A fost intocmita documentatia privind  acordarea facilităților sociale persoanelor cu handicap și 

anume servicii de transport  , dobânzi la credite acordate, eliberarea rovignetelor. 

A fost verificate facturile privind plata transportului interurban prezentate de operatorii de 

transport, constatând dacă biletele au imprimată ștampila cu anul în curs și ștampila rotundă a unității, 

au înscris numărul de dosar al persoanei cu handicap și semnătura persoanei care le-a distribuit, s-a 

verificat dacă ruta si tariful  corespund cu cel prezentat de operatorul de transport la data incheierii 

conventiei, în baza procedurilor de lucru aprobate de conducerea instituției, a legislației în vigoare și a 

convențiilor existente. 

  A fost acordata viza de control financiar preventiv pentru toate operaţiunile de încasări şi plăţi 

care produc modificări în cadrul patrimoniului instituţiei, precum si pentru serviciile sociale acordate 

persoanelor adulte internate în centrele rezidențiale , conform dispoziţiei emise de ordonatorul de 

credite. 

  

Au fost întocmite și depuse dările de seamă lunare, trimestriale şi anuală la Consiliul Județean 

Suceava in programul SICO, precum și în FOREXEBUG pe site-ul Ministerului de Finanțe în 

termenele stabilite prin actele normative în vigoare sau prin adresele primite de la aceaste instituţii;  

Ministerul Finantelor Publice a implementat un proiect privind creșterea responsabilizării 

instituțiilor publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situațiilor financiare ale 

instituțiilor publice. Acest proiect s-a materializat prin crearea sistemului național de raportare 

FOREXEBUG. 

FOREXEBUG este o platformă informatică (program informatic) online (cu acces prin internet) 

cu ajutorul căreia instituțiile publice raporteaza electronic situațiile financiare aferente contabilității 

patrimoniale și bugetare. 

FOREXEBUG a apărut ca necesitate a implementării Pactului de Stabilitate și de Creștere, în 

cadrul căruia au fost adoptate măsuri pentru garantarea disciplinei bugetare, promovarea stabilității 

economiei europene . 

Astfel , și institutia noastră, prin serviciul financiar contabil s-a inrolat în acest sistem de 

raportare care raspunde necesităților de transparență și publicitate a datelor financiare, creșterea 

gradului de încredere a datelor colectate prin validări încrucișate între evidențele FOREXEBUG și 

evidențele financiare ale instituției.   

  De asemenea, prin raportarea situațiilor financiare și publicarea informațiilor de detaliu privind 

utilizarea fondurilor publice în conformitate cu clasificația bugetară, prin aceste instrumente moderne, 

standardizate se asigură creșterea eficienței și a transparenței administrative.  
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