




1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA  JUDEȚEANĂ  A  D.G.A.S.P.C. 

TELEORMAN 

DE  DEZVOLTARE A SERVICIILOR 

SOCIALE 

2022-2032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

CUPRINS 

 

 

I.    INTRODUCERE          2 

1.1 Cadrul legislativ           4 

1.2 Misiune            10 

1.3 Scopul strategiei județene          10 

1.4 Obiectivul general           11 

 

 

II.   POPULAȚIA ȘI CONTEXT SOCIO-ECONOMIC      11 

2.1 Indicatori demografici          11 

2.2 Contextul socio- economic 

 

 

III.  ANALIZA  NEVOILOR  SOCIALE  DIN  PERSPECTIVA  AUTORITĂȚILOR   

         PUBLICE LOCALE          20 

 

IV.  PREZENTARE  DGASPC  TELEORMAN       30 

4.1 Descriere            30 

4.2 Funcții            30 

4.3 Atribuții            31 

4.4 Categoriile de beneficiari si Serviciile oferite (DATE BENEFICIARI)    33 

4.5 Calitatea serviciilor (licențierea)         47 

 

 

 

V.    ANALIZA SWOT A  DGASPC  TELEORMAN      51 

VI.  PORTOFOLIU DE PROIECTE        54 

VII.  PLANUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI     55 

 

                          



3 
 

                 

 

 

I.  INTRODUCERE 

 

In România, asistența socială presupune evaluare, analiza nevoilor sociale, 

implicare, muncă în echipă, participare, resurse umane specializate, resurse materiale, 

resurse financiare, eficiență în rezolvarea lucrărilor, colaborare, transparenta . 

La fundamentarea Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a 

Județului Teleorman, pentru perioada 2022-2032, se vor avea în atenție toate categoriile 

dezavantajate: copiii abuzați, neglijați, exploatați, copiii cu dizabilități, mame minore, 

victime ale violenței domestice, persoane adulte cu dizabilități, persoane vârstnice, 

precum si alte grupuri vulnerabile. 

Prezenta strategie se focalizează pe protejarea, apărarea şi garantarea tuturor 

drepturilor omului şi copilului aşa cum sunt menţionate în Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului şi Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, în contextul 

ansamblului drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Prin implementarea ei se 

va asigura creşterea calităţii vieţii copiilor şi persoanelor aflate în situaţii de risc, 

urmărindu-se ca toate serviciile să respecte standardele minime naţionale prevăzute prin 

reglementări legale, care pot fi verificate în mod periodic într-un sistem competent, 

coerent şi unitar. 

Prin implementarea Strategiei se va asigura creşterea calităţii vieţii copilului şi a 

adultului aflat în situaţie de risc de excludere socială în judeţul Teleorman, urmărindu-se 

ca toate serviciile pentru aceste categorii, din oricare din domeniile de interes pentru 

acestea, să respecte standardele minime prevăzute prin reglementări legale, care să fie 

verificate în mod periodic într-un sistem competent, coerent si unitar. Pe de altă parte, se 

subliniază importanţa tuturor instituţiilor care, prin activitatea lor, au legătură cu copiii şi 

adulţii aflaţi în situaţie de risc, de excludere socială, şi care trebuie să conştientizeze 

faptul că sunt deopotrivă responsabile pentru protejarea intereselor şi a drepturilor acestor 

persoane. Vom acţiona împreună cu autorităţile locale şi comunitatea locală pentru a 

dezvolta servicii care să se adreseze eficient copiilor şi familiilor acestora, aflate în 

situaţii de risc/ dificultate, asigurându-ne că fiecare copil trăieşte într-o familie. 

 La nivel județean vom stabili obiective care vor fi concretizate în activități de 

prevenire a situațiilor de abuz, neglijare, exploatare, de suport emotional, informational, 

juridic, de consiliere și sprijin a familiilor, de recuperare in regim extern si intern, de 
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îngrijire la domiciliu a persoanelor dependente, activități care trebuie sa se deruleze în 

fiecare comunitate, astfel încât, copiii, persoanele adulte cu dizabilități precum si alte 

categorii vulnerabile să fie menținute în comunitate, cât mai mult posibil în propriul 

mediu de viață. 

 

 

1.1 Cadru legislativ 

 

         CADRU GENERAL 

 Legea nr.292/2011 asistenţei sociale cu modificările și completările ulterioare ; 

 Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 

orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare ; 

 Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr.476/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare a serviciilor sociale ; 

 Hotărârea Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul  

serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, anexele 1-30,; 

 Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentu aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 

sociale, cu modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile sociale; 

 Hotărirea Guvernului nr.1019 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii 

de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a 

municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor 

sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială 

şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a 

Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, 

încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi 

pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei 
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Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.151/2012; 

 Hotărârea Guvernului nr.1002 30/12/2019 - privind organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi 

Adopţii; 

 Legea nr.53/2003 republicată – Codul Muncii, cu modificările şi competările 

ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi competările 

ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului  286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzator funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile și completările ulterioare;   

 Regulamentul UE 679/2016  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și 

de abrogarea  Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor); 

 Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, institutiile 

publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

 Legea nr.287 din 17 iulie 2009 (republicată) privind Codul civil; 

 Ordonanța de urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative. 

 

         PROTECȚIA COPILULUI 

 Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi competările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr.502/2017 privind organizarea şi metodologia de 

funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;  

 Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările 

şi competările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr.679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, 

procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist, cu modificările 

şi competările ulterioare,  

 Ordinul nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi 

intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de 

handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau 

cerinţe educaţionale speciale.  

 Ordinul nr.288/2006 privind Standardele minime obligatorii privind managementul 

de caz in domeniul protecţiei drepturilor copilului; 
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 Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea 

planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea planului 

individualizat de protecţie;  

 Hotărârea Guvernului nr.691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de 

monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru 

aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a 

modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;  

 Hotărârea Guvernului nr.1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind 

realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor 

şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în 

situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare;  

 Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție 

special; 

 Ordinul nr.26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție special;  

 Ordinul nr.81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale organizate ca centre maternal; 

 Ordinul nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale de zi destinate copiilor; 

 Ordinul nr.1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de 

încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare 

a acestora; 

 Hotărârea Guvernului nr.49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei 

cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în 

situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de 

intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi 

în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de 

persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe 

teritoriul altor state 

 

    PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP SAU AFLATE ÎN 

NEVOIE: 

 Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, adoptata la New York de 

Adunarea Generală a O.N.U. la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 

martie 2007, semnată de Romania la 26 septembrie 2007 si intrată în vigoare în 

data de 3 mai 2008 ratificată prin Legea nr.221 din 11 Noiembrie 2010; 

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

handicap, republicată, cu modificările şi competările ulterioare; 
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 Hotărârea Guvernului nr.268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;  

 Hotărârea Guvernului nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

 Ordinul Ministrului Muncii, familiei si egalitatii de șanse și al ministrului sănătații 

publice nr.762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza 

cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap,cu modificarile și completarile 

ulterioare; 

 Ordinul  MMFPS nr.2298 din 23 august 2012 privind aprobarea Procedurii- cadru 

de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrarii în grad și tip de handicap; 

 Hotărârea Guvernului nr.548 din 27 iulie 2017 privind aprobarea condiţiilor de 

obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal 

profesionist; 

 Ordinul MMJS nr.1069/2018 din 13 februarie 2018 privind aprobarea Standardelor 

minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap 

grav sau accentuat la asistentul personal profesionist; 

 Ordinul MMJS nr.1691/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea modelului 

atestatului de asistent personal profesionist; 

 Ordin MMJS nr.1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor 

specific minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului 

de caz în protecția persoanelor adulte cu dizabilitații; 

 Decizia nr.878/30.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului 

de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap ; 

 Decizia nr.877/30.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei de reorganizare a 

centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap ; 

 Hotărârea Guvernului nr.427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al 

persoanei cu handicap – cu modificările ulterioare în baza H.G. nr.463/2005;  

 Hotărârea Guvernului nr.1177/2003, privind aprobarea cuantumului îndemnizaţiei 

lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;  

 Ordonanţa de urgenţă nr.69 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

 Ordinul MMSSF nr.223/2006 (M.O. nr.318/10.04.2006), pentru aprobarea 

Metodologiei de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite adulţilor şi 

copiilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA şi de control al utilizării de către cei 

în drept a acesteia. 

 Ordinul MMJS nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilităţi și (Anexele 1-7) 



8 
 

 Hotărârea nr.1118 din 17 decembrie 2020 privind modificarea si completarea HG 

nr.1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de 

acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu 

handicap,precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor art.24 alin.(9) și (10) 

din Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap; 

 

 

          PERSOANE VÂRSTNICE: 

 Legea nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – republicată 

(M.O. nr.157/06.03.2007), cu completările şi modificările ulterioare;  

 Ordinul MMJS nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilităţi și (Anexele 1-7) 

 Hotărârea Guvernului nr.886/2000, pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a 

nevoilor persoanelor vârstnice;  

 Ordin nr.510/1999 (M.O. nr.383/12.08.1999), privind aprobarea Programului de 

pregătire pentru practicarea ocupaţiei de îngrijitor la domiciliu;  

 Ordin nr.559/2003 (M.O. nr.516/17.07.2003), privind aprobarea Normelor 

metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de îngrijire la domiciliu;  

 Ordin nr.1063/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei 

nr.559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru 

acreditarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu;  

 Ordin nr.318/2003 (M.O. nr.255/1204.2003), pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi funcţionarea îngrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea 

persoanelor juridice şi fizice care acordă aceste servicii. 

 

         VIOLENŢA ÎN FAMILIE:  

 Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, 

republicată; 

 Ordinul MMJS nr.28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate 

pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei 

domestice;  

 Ordinul nr. 385 din 12 iulie 2004 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi 

funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie ; 

 Legea nr.211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protecției victimelor 

infracțiunilor, cu modificările și completarile ulterioare; 

 Ordinul MMPS nr.256/2017/C/2021  pentru aprobarea standardelor minime de 

calitate în baza cărora se acordă licența de funcționare a serviciului pentru 

sprijinirea victimelor infracțiunilor. 
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OPERAŢIUNI  DIN CADRUL  DIRECŢIEI  ECONOMICE:  

 

 Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată în M.O. nr.454/18.06.2008, cu 

modificările şi completările ulterioare prin O.U. nr.37/13.04.2011 OMFP 

1917/2005; 

 Ordinul nr.1917/2005 (M.O. nr.1186/29.12.2005), pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia – 

cu modificările şi completările ulterioare prin Ordinul nr.2169/2009 (M.O. 

nr.513/27.07.2009);  

 Legea bugetului de stat pe fiecare an în parte; 

 Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale – cu modificările şi 

completările ulterioare, prin OUG nr.102/2011 (M.O. nr.854/02.12.2011);  

 O.G. nr.119/1999, privind auditul intern şi controlul financiar preventiv – 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.84/2003, Legea 

nr.234/2010; 

 Ordin nr.808 din 08/07/2015, privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor 

publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, 

cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru 

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial ; 

 Ordin nr.923 din 11.07.2014, pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de 

norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control 

financiar preventiv propriu;  

 Legea nr.227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal;  

 Ordinul nr.1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – cu  

modificările şi completările ulterioare prin Ordinul nr.547/2009 (M.O. 

nr.216/03.04.2009);  

 Ordinul nr.2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;  

 Legea nr.98 din 19.05.2016 privind achiziţiile publice; 

 Hotărârea Guvernului nr.426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de 

cost pentru serviciile sociale; 

 Legea nr.672/2002  privind auditul public intern; 

 Hotărârea nr.1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale 

privind exercitarea activitatii de audit public intern. 
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         CRITERII SPECIFICE:  

 Ordinul MMFPSPV nr.424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la 

baza acreditării furnizorilor de servicii sociale; 

 

 

1.2 Misiune 

Stategia își propune aplicarea politicilor si strategiilor de asistență socială în 

domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, 

persoanelor singure precum si a oricăror alte persoane aflate în nevoie să promoveze 

investiția în dezvoltarea și bunăstarea copiilor, a asigurării mediului familial propice 

dezvoltării acestora, a recuperării și reabilitării copiilor și a prsoanelor adulte cu 

dizabiltăți, a sprijinirii și protejării victimelor violenței domestice si a persoanelor 

vârstnice, în contexul unei abordări integrate de către toate instituțiile și autoritățile 

statului, precum si asigurarea diversității serviciilor și facilitarea accesului la servicii. 

1.3 Scopul strategiei județene 

Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, are în vedere diversificarea şi 

dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială prin asigurarea aplicării politicilor sociale din 

domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârsnice, persoanelor cu dizabilităţi, 

precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi, în vederea asigurării de servicii sociale 

de calitate care să aibă o abordare integrată a nevoilor, în relaţie cu situaţia economică, 

starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al beneficiarilor.  

Prezenta strategie se focalizează pe protejarea, apărarea şi garantarea tuturor 

drepturilor omului şi copilului aşa cum sunt menţionate în Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului şi Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, în contextul 

ansamblului drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Prin implementarea ei se va asigura creşterea calităţii vieţii copiilor şi persoanelor 

aflate în situaţii de risc, urmărindu-se ca toate serviciile să respecte standardele minime 

naţionale prevazute prin reglementări legale, care pot fi verificate în mod periodic într-un 

sistem competent, coerent şi unitar.  

Strategia se axează pe rolul primordial al familiei şi comunităţii locale în creşterea, 

îngrijirea şi educarea copilului, în asistenţa persoanei cu handicap, a persoanei vârstnice 

sau a oricărei alte persoane aflată în situaţie de risc de excludere socială şi pe faptul că, 

eforturile societăţii trebuie îndreptate în direcţia întăririi şi susţinerii familiei în asumarea 

responsabilităţilor. 
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1.4 Obiectivul general 

 

Obiectivul general îl reprezintă protecţia şi respectarea drepturilor familiei, 

copilului şi ale persoanei adulte cu dizabilităţi/în dificultate, prin mobilizarea resurselor 

necesare, responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat eficient cu 

instituţiile care desfăşoară activităţi complementare domeniului asistenţei sociale. 

Prezenta strategie se referă la implementarea drepturilor familiei, copilului şi ale 

persoanei adulte cu dizabilităţi/în dificultate, în toate domeniile de interes pentru aceştia: 

social, familial, educaţional, de sănătate, etc. De asemenea, se axează pe creşterea calităţii 

vieţii beneficiarilor sistemului de protecţie socială, urmărindu-se ca toate serviciile 

furnizate să respecte standardele minime naţionale prevăzute prin reglementări legale.  

 

 

 

  II.    POPULAȚIE ȘI CONTEXT SOCIO-ECONOMIC 

 

2.1 Indicatori demografici 

 

Cu o suprafaţă de 5.790 km², Teleormanul este un județ situat la nord de Dunăre, în 

regiunea istorică Muntenia, în sudul României care se învecinează cu județele Olt, Argeș, 

Dâmbovița, Giurgiu și Republica  Bulgaria. 

Județul Teleorman este inclus in Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia împreuna 

cu județele Giurgiu, Dâmbovița, Călărași, Argeș, Prahova, Ialomița.    

Organizarea administrativă a teritoriului judeţului Teleorman, la 31 decembrie  

2020: 

Număr municipii 3  

Numar orașe 2 

Numărul comunelor 92 

Numărul satelor 231 

Tabelul nr.1 

     Reşedinţa judeţului este municipiul Alexandria. 

Populatia judetului Teleorman la data de 01.07.2020, în funcție de domiciliu, era de 

363189 persoane, din 132898 persoane în mediul urban si 184317 în mediul rural. In 

județul Teleorman, la data menționată mai sus, populația stucturată pe apartenență la gen, 

se prezenta astfel: 

-  un numar de 178872 bărbați, reprezentând un procent de 49,25% din totalul 

populației; 

-  un numar de 184317 femei, reprezentand un procent de 50,75% din totalul 

populației. 
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Nr. total populație judetul 

Teleorman 

Structura 

pe sexe 

Nr. 

persoane 

Procent față de 

total 

363189 Bărbați 178872 49,25% 

Femei 184317 50,75% 

Tabelul nr.2 

Nr. total populație 

județul Teleorman 

Medii de 

proveniența 

Nr. 

persoane 

Procent față de total 

363189 Urban  132898 36,60% 

Rural  230291 63,40% 

Tabelul nr.3 

La data de 01.07.2020 structura populației județului pe categorii de vârstă era 

urmatoarea: un numar de 59242 indivizi cuprinși în categoria de vârstă 0 – 18 ani, 42722 

indivizi cuprinși în categoria de vârstă 19 – 29 ani, 46385 indivizi cuprinși în categoria de 

vârstă 30 – 39 ani, 46842 indivizi cuprinși în categoria de vârsta 40 – 49 ani, 50609 

indivizi cuprinși în categoria de vârstă 50 – 59 ani, 107389 indivizi  peste 59 ani. 

Categorie vârstă populație Nr. 

persoane 

Procent față de total 

  0 – 18 ani 59242 16,30% 

19 – 29 ani 42722 11,80% 

30 – 39 ani 46385 12,80% 

40 – 49 ani 56842 15,70% 

50 – 59 ani 50609 13,90% 

Peste 59 ani 107389 29,60% 

Total  363189 100% 

Tabelul nr.4 

In județul Teleorman numarul total de copii la data de 01.07.2020 era de 60772, din 

care, în categoria de vârstă 1 – 10 ani se aflau un numar de 29357 (13950 de gen feminin 

si 15407 de gen masculin) iar în categoria de vârstă 10 – 18 ani se aflau un numar de 

31415 (15112 de gen feminin si 16303 de gen masculin). Din aceștia, un numar de 23261 

locuiau în mediul urban iar un număr de 37511 locuiau în mediul rural. 

Nr. copii pe 

categorii de vârstă si 

gen 

Mediul de 

proveniență 

Total  Total 

categorie 

Pondere 

Urban Rural 
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1 - 10 

ani 

Feminin 5256 8694 13950  

29357 

3,84% 

Masculin 6189 9218 15407 4,24% 

10- 18 

ani 

Feminin 5684 9428 15112  

31415 

4,16% 

Masculin 6132 10171 16303 4,49% 

Total nr. 

copii 

Feminin 10940 18122 29062  

60772  Masculin 12321 19389 31710 

Tabelul nr.5 

Numarul persoanelor vârstnice din județul Teleorman la data de 01.07.2020 era de 

107389, din care 62559 femei si 44830 bărbați. Dintre aceștia, un număr de 34712 locuiau 

in mediul urban iar un număr de 72677 în mediul rural. Numarul de personae vârstnice pe 

categorii de vârstă și gen se prezenta astfel: 

- In categoria de vârsta 60 – 40 ani sunt incluși un numar de 51481 de indivizi, din 

care 27801 femei si 23680 bărbați; 

- In categoria de vârsta peste 70 ani sunt incluși un numar de 55908 de indivizi, din 

care 34758 femei si 21150 barbați. 

 

Nr. persoane 

vârstnice pe categorii 

de vârsta si gen 

Mediul de 

proveniență 

Total  Total 

categorie 

Pondere 

Urban Rural 

60- 70 

ani 

Feminin 11925 15876 27801  

51481 

7,70% 

Masculin 9700 13980 23680 6,50% 

Peste 70 

ani 

Feminin 7991 26767 34758  

55908 

9,60% 

Masculin 5096 16054 21150 5,80% 

Total nr. 

persoane 

varstnice 

Feminin 19916 42643 62559  

107389 Masculin 14796 30034 44830 

Tabelul nr.6 

Reprezentarea grafică a populației județului Teleorman 
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Graficul nr. 1 
 

In ceea ce privește structura etnica a populației județului Teleorman conform 

datelor obținute la Recesemântul din anul 2011, etnia a fost identificată pentru un număr 

de 354275 persoane din totalul de 380123 persoane. Un număr de 345949 de persoane s-

au declarat români, 18 persoane de etnie maghiară, 8198 persoane de etnie romă, 3 

persoane de etnie ucrainiană, 5 persoane de etnie germană, 30 persoane de etnie turcă, 7 

persoane de etnie bulgară, 9 persoane de etnie greacă, 5 persoane de etnie italină , 5 

persoane declarate ceangai si un numar de 40 de persoane s-au declarat de altă etnie. 

 

 
Etnia 

Informație 

indisponibila 

români maghiari romi ucrainieni germani turci bulgari greci italieni ceangai Alta 

etnie 

25848 345949 18 8198 3 5 30 7 9 5 5 40 

Nr. populatie Teleorman 2011 380123 

Tabelul nr.7 
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Graficul nr. 2 

2.2 Contextul socio-economic 

Datorită poziției sale geografice agricultura reprezintă ramura de baza a județului 

ocupând primele locuri în ierarhia județelor țării în ceea ce privește suprafața agricolă și 

potențialul producției vegetale și animale. Ca resurse naturale, județul Teleorman dispune 

de zăcaminte de țiței și gaze naturale în partea de nord a județului. 

In ce privește fondul funciar total al județului Teleorman acesta este de 578.978 ha, 

din care: arabil-449.574 ha (77,6%), pășuni-33.564 ha (5,8%), fânețe-882 ha (0,2%), vii-

11.375 ha (2,0%), livezi-552 ha (0,1%). 

Sectorul zootehnic este reprezentat de cresterea bovinelor, ovinelor, porcinelor, 

păsărilor și familiilor de albine. 

Creșterea animalelor este favorizată de o bază furajeră corespunzatoare, 

principalele produse obținute fiind: carnea de porc si vită, ouăle, lâna și laptele. 

Piscicultura se practica pe Dunăre și apele curgătoare interioare, precum si în 

iazurile/heleșteele amenajate. 

Fondul forestier, circa 30 mii ha, format din specii de foioase, a favorizat 

dezvoltarea unui bogat fond cinegetic, cu specii caracteristice zonei de câmpie: caprior, 

iepure, cerb, vulpe, mistreț, prepelița, potârniche, dropie și fazan. 

Industria județului are o structură diversificată, ramurile semnificative fiind: 

industria chimică, industria construcțiilor de mașini și prelucrării metalelor, industria 

electrotehnică, industria metalurgică, industria textilă, industria extractivă si, cu ponderea 

cea mai importantă, industria alimentară și de prelucrare a produselor agricole. 

Industria alimentară și de prelucrare a produselor agricole – a cunoscut o dezvoltare 

semnificativă în ultimii ani, atât prin vechile unitati care au fost privatizate aproape în 

totalitate care se află în proces de retehnologizare cât și prin unități de prelucrare nou 

create, unele dintre acestea utilizând echipamente și tehnologii de mare performanță. 

Industria construcțiilor de mașini – înregistrează o evoluție mai puțin dinamică, 

explicabilă prin faptul ca vechile unități industriale – deși au fost privatizate aproape 

integral – au trebuit să își restructureze mult activitatea și personalul, iar firmele de 

producție nou înființate sunt foarte puține cu o pondere economică foarte redusă .  

Principalele subramuri sunt: 

- producția de rulmenți și alte organe de mașini; 

- producția de utilaje și echipamente. 

Industria metalurgică și a prelucrării metalelor – cunoaște o dinamică ascendentă în 

ultimii ani, în principal datorită firmelor nou înființate. 

Principalele subramuri sunt: 

- producția de țevi sudate; 

- producția de piese; 

- producția de confecții metalice. 
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Industria electrotehnică – a scăzut ca pondere în economia județului, în principal 

datorită restructurării pe care au conoscut-o marile sale unitați de producție din acest 

domeniu. De remarcat progresele care se înregistreaza în domeniul echipamentelor de 

calcul – o industrie ale cărei baze au fost puse în Teleorman începand abia în deceniul 

trecut.  

Principalele subramuri sunt: 

- producția de  echipamente electrotehnice; 

- producția de echipamente de calcul. 

Industria chimică și a maselor plastice – cunoaște un trecut ascendent, după 

regresul pe care la înregistrat în deceniul trecut combinatul chimic de la Turnu Magurele, 

care în momentul de față este privatizat.  

Principalele subramuri sunt: 

- producția de îngrașăminte chimice; 

- prelucrarea maselor plastice. 

Industria textilă – este unul dintre cele mai dinamice sectoare industriale ale 

județului, în principal datorită numeroaselor investiții cu capital străin facute în acest 

domeniu în ultimii patru ani. Majoritatea fabricilor nou create lucrează în sistemul lohn, 

dar este important faptul ca ele au absorbit și specializat forța de muncă numeroasă, în 

mare parte disponibilizată din sectoarele aflate în restructurare.  

Principalele subramuri sunt: 

- producția textilă; 

-producția de confecții. 

Industria extractivă – este un sector cu o dinamică constantă, bună, în care 

principalele subramuri sunt: 

-extracția petrolului; 

- extracția de minereuri auro-argintifere. 

Industria tipografică și edituri – este un sector cu o dinamică modestă, în care 

principalele subramuri sunt: 

- edituri; 

- tipografii. 

Comerțul – este sector integral privatizat care reunește marea majoritate a firmelor 

active în momentul de față în Teleorman, firme care dezvoltă atât comerțul cu ridicata cât 

și pe cel cu amănuntul. 

Sunt în curs de dezvoltare firme cu capital privat autonom, precum și cu participare 

de capital străin în agricultură, industrie și comerț, mulți operatori economici fiind un 

model pentru domeniul lor de activitate. 

In ceea ce privește potențialul turistic al județului Teleorman acesta nu este unul 

impresionat, în principal fiind practicat turismul de tranzit și agrement. Zone cu un 

pitoresc special sunt cele de pe malul Dunării, în apropierea lacurilor, precum și în 

apropierea pădurilor. Se poate practica, în condiții deosebite, pescuitul și vânatoarea. 
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2.2.1 Structura sistemului educațional al județului Teleorman 

 

In sistemul de învățământ al județului Teleorman erau înscriși la data 06.05.2021, 

un numar de 37183 de copii, astfel: 

- un numar de 6557 în învățămantul prescolar; 

- un numar de 11381 în învățămantul primar; 

- un numar de 9763 în învățămantul gimnazial; 

- un numar de 9209 în învățămantul liceal; 

- un numar de 273 în învățămantul special; 

Din numarul total de elevi, 19162 provin din mediul urban, iar 18021 din mediul 

rural. Elevii de gen masculin erau în număr de 19580, în procent de 53,05% din numărul 

total de copii înscriși în sistemul de învațământ, iar elevii de gen feminin erau în număr de 

17603, reprezentând un procent de 47,69% din totalul elevilor.  

 

Nr. copii înscriși în 

sistemul de învățământ 

Mediul de 

proveniență 

Total Total 

categorie 

Pondere/procent 

din totalul copiilor 

înscriși în sistemul 

de învățământ 

Urban Rural 

Invățământul 

preșcolar 

Feminin 1034 2013 3047 6557 8,26% 

Masculin 1184 2326 3510 9,51% 

Invățământul 

primar 

Feminin 2075 3271 5346 11381 14,48% 

Masculin 2249 3786 6035 16,35% 

Invățământul 

gimnazial 

Feminin 1843 2752 4595 9763 12,45% 

Masculin 1953 3215 5168 14,00% 

Invățământul 

liceal 

Feminin 4239 290 4529 9209 12,27% 

Masculin 4312 368 4680 12,68% 

Invățământul 

special 

Feminin 86 0 86 273 0,23% 

Masculin 187 0 187 0,51% 

Nr. copii 

înscriși în 

sistemul de 

învățământ 

Feminin 9277 8326 17603 37183 47,69% 

Masculin 9885 9695 19580 53,05% 

Tabelul nr. 8 

 

Evoluția ratei abandonului școlar la nivelul județului Teleorman în perioada 

2016-2020: 

- Rata abandonului în anul școlar 2016-2017 = 268 elevi (0,53%); 
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- Rata abandonului în anul școlar 2017-2018 = 211 elevi (0,44%); 

- Rata abandonului în anul școlar 2018-2019 = 282 elevi (0,66%); 

- Rata abandonului în anul școlar 2019-2020 = 171 elevi (0,41%); 

 
 

Reprezentarea grafică a ratei abandonului școlar la nivelul județului Teleorman în 

perioada 2016-2020 

 

Graficul nr. 3 

2.2.2 Șomajul la nivelul județului Teleorman 

Numarul șomerilor întregistrați la nivelul județului Teleorman la 31 martie 2021, 

era de 9496 persoane din care 5503 barbați și 3993 femei. Din aceștia, 2020 proveneau 

din mediul urban si 7476 dim mediul rural. 

Nr. total șomeri bărbați femei 

9496 5503 3993 

Tabelul nr. 9 

 

Nr. total șomeri Mediul de proveniență 

urban rural 

9496 2020 7476 

Tabelul nr. 10 

Distribuția numărului de șomeri pe grupe de vârstă: 

Grupa de vârstă Nr. total 

șomeri 

Pondere/procent din numărul total de 

șomeri 

<25 ani 910 9,58% 

Intre 25 – 29 ani 491 5,17% 

268

211

282

171

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
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Intre 30 – 39 ani 1554 16,36% 

Intre 40 – 49 ani 2553 26,90% 

Intre 50 – 59 ani 3080 32,43% 

Peste 59 ani 908 9,56% 

Număr total șomeri 9496 

Tabelul nr. 11 
 

Distribuția numărului de șomeri în funcție de nivelul de școlarizare: 

Nivel de școlarizare Nr. total șomeri Pondere/procent din numărul total de 

șomeri 

Primar, gimnazial și 

profesional 

7711 81,20% 

Liceal și postliceal 1669 17,58% 

Universitar 116 1,22% 

Nr. total șomeri 9496 

Tabelul nr. 12 

 

Evoluția ratei șomajului la nivelul județului Teleorman în perioada 2016-2020: 

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 31.03.2021 

Rata 

șomajului 

10,05% 10,02% 7,80% 6,15% 6,37% 6,61% 

Tabelul nr. 13 
 

Principalii factori de risc de la nivelul județului Teleorman care duc la apariția 

grupurilor vulnerabile sunt: 

-îmbătrânirea populației și creșterea gradului de dependență al persoanelor 

vârstnice; 

-nivelul redus al veniturilor; 

-costul ridicat al utilităților; 

-accesul la serviciile sociale și medicale specializate; 

- infrastructura insuficient dezvoltată; 

- numarul limitat al locurilor de muncă; 

- lipsa locuințelor sociale. 
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III.   ANALIZA  NEVOILOR  DIN  PERSPECTIVA   AUTORITĂȚILOR           

ADMINISTRAȚlEI  PUBLICE  LOCALE 

       Procesul de elaborare a Strategiei județene în domeniul asistenței sociale și a 

protecței drepturilor copilului a inclus o consultare amplă a autorităților publice locale 

cu atribuții în domeniul asistețtei sociale și a promovării, respectării drepturilor 

copilului, în scopul  identificării problematicii sociale locale, a caracteristicilor 

persoanelor aflate în stuații de risc, respectiv copii, familii, persoane cu dizabilități sau 

/ persoane vârstnice, a serviciilor sociale existente în comunitate, a parteneriatelor 

prezente și viitoare, a resurselor existente pe plan local, precum și a măsurilor  

identificate pentru  soluționarea problematicii sociale locale. 

Din centralizarea informațiilor primite de la autoritățile publice locale care au 

raspuns solicitării DGASPC Teleorman de a face o analiză a problematicii specifice 

comunitătii locale din perspectiva socială  au reieșit  urmatoarele aspecte : 

Nr. 

crt 

Municipiu/Oraș/ 

     Comuna 

Nevoi sociale/Probleme 

administarative 

Propuneri 

1. Alexandria  Comunicare dificilă cu 

cetățenii 

 Probleme sociale ale 

persoanelor marginalizate 

 Probleme cu depunerea 

documentelor solicitate 

 Probleme sociale ale 

persoanelor fără adăpost 

 Înfiintarea centre de zi 

pentru consiliere familii 

si persoane cu handicap 

 Înfiintarea unui Centru de 

zi destinat persoanelor cu 

dizabilitati 

2. Roșiorii de Vede  Tineri iesiti din sistemul 

de protectie 

 Lipsa instrumente si 

metodologie pentru 

analiza si evaluarea 

nevoilor sociale 

 Lipsa specialisti si fonduri 

financiare 

 Înfiintarea centre de zi 

 Îngrijirea la domiciliu 

 Centru reintegrare sociala 

a copilului care svarseste 

fapte penale si nu 

raspunde penal 

3. Turnu Măgurele  Persoane vulnerabile 

pensionari cu venit minim 

care au nevoie de ajutor 

social,medical si financiar 

  o alta categorie 

vulnerabila sunt copiii cu 

ambii parinti plecati in 

strainatate                 

 numar mare de 

documente pe care trebuie 

 Înfiintare centru pentru 

persoane fara adapost 
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sa le prezinte institutiei 

4. Zimnicea  Documentatie stufoasa 

 Lipsa baza de date 

venituri 

 Înfiintare serviciu 

ingrijire la domiciliu 

persoane varstnice 

 Serviciu de ingrijire 

paliativa la domiciliu 

5. Videle  Resursa umana si 

financiara 

 Centru de recuperare 

pentru copii si adulti 

6. Băbăița  Lipsa resurse si personal  Înfintarea serviciu 

îngrijire la domiciliu 

7. Beuca  Nu sunt probleme  sociale 

si administrative 

 

8. Blejești   Înființarea servicii 

sociale pentru persoane 

defavorizate 

9. Bogdana   Înfiintare centre personae 

vulnerabile 

 Înfiitare cantina socială 

10. Botoroaga   Înfiintare cresa sociala 

 Înfiintare cantina socială 

11. Bragadiru 

 
 Lipsa locuri de munca 

 Populatie imbatranita 

cu grad crescut de 

dependenta 

 Probleme de sanatate 

 înfiintare  servicii 

pentru  personae cu 

handicap 

 infiintare servicii 

pentru  varstnici si 

copii                    

 

12. Bujoreni   Asistenta medicala la 

domiciliu 

 Servicii sociale personae 

varstnice 

 Înfiintare cantină socială 

 Consiliere prevenire 

abandon scolar 

13. Bujoru  Lipsa locurilor de munca 

si venituri mici 

 Îngrijire batrani la 

domiciliu 

14. Buzescu  Nu sunt probleme de 

ordin administrativ 

 Nu sunt propuneri de 

infiintare a unor servicii 

sociale deoarece nu sunt 

solicitari in acest sens 

15. Călinești  Veniturile mici sau 

inexistente sunt o 

problemă principală 

 Sustinerea familiilor si 

 Înfiintare centru persoane 

varstnice 

 Dezvoltarea serviciilor 

de consiliere pentru 
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persoanelor nevoiase si 

integrarea pe piata muncii 

 Copii cu ambi parinti 

plecati in strainatate care 

duce la abandon scolar 

 Persoane varstnice cu 

dizabilitati care nu 

beneficiaza de sprijinul 

familiei 

persoanele care au în 

îngrijire copii cu ambii 

parinti plecati in 

strainatate si pentru 

persoanele vulnerabile 

 

16. Călmățuiu  Gradul de îmbatranire a 

populatiei localitatii 

cumulate cu exodul 

migratiei fortei de munca 

in strainatate 

 Înfiintarea de centru 

residential pentru 

persoane varstnice 

17. Călmățuiu de Sus  Lipsa locuri de munca, 

abandon scolar 

 Lipsa preocuparii cu 

privire la scolarizarea 

copiilor 

 Persoane varstnice care 

nu se pot gospodari 

 Înfiintarea unui post de 

asistent medical 

comunitar 

 Înfiintare centru ingrijire 

batrani 

 Înfiintarea unui program 

ce se poate desfasura 

dupa cursurile scolare in 

vederea ajutorarii 

copiilor cu probleme la 

învatatura. 

18. Cervenia  Lipsa comunicare cu 

beneficiari de servicii 

sociale 

 Lipsa personal calificat 

 Înfiintare centru de zi 

pentru copii 

 Serviciu îngrijire la 

domiciliu 

19. Ciolănești 

 

  Creare locuri de munca 

20. Conțești  Formulare stufoase  Înfiintare centru de zi 

pentru familie si persoane 

vulnerabile 

21. Crângeni   Înfiintare centre batrani si 

centre de zi 

 Angajare asistent medical 

comunitar 

22. Didești  Tineri proveniti din 

sistemul de protectie 

 Familii monoparentale 

 Copii cu parintii plecati la 

munca in strainatate 

 Persoane cu venituri 

 Înfiintare centru de 

batrani 

 Înfiintare centru de 

asistenta medico-sanitar 
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foarte mici si capacitate 

de autogospodarire 

scazuta 

23. Dracea  

 
 Lipsa locuri de munca  

24. Dobrotești  Persoane vulnerabile fara 

sustinatori 

 Înfiintare serviciu social 

pentru varstnici 

25. Drăgănești de 

Vede 
 Lipsa program pentru 

asistenta sociala pentru 

evidenta informatiilor 

 Locuinta sociala pentru 

persoanele fara adapost 

 Înfiintare azil de batrani 

si cantina socială 

26. Drăgănești Vlașca  Lipsa personal calificat 

 Persoane cu handicap 

grav care nu au familie 

 Lipsa buget pentru 

solutionarea problemelor 

 Centru socio-cultural 

 Echipa mobile asigurare 

servicii sociale 

27. Fântânele 

 
 Lipsa locuri de munca  

28. Frăsinet  Persoane varstnice in 

numar mare 

 Serviciu îngrijire la 

domiciliu persoane 

varstnice 

29. Frumoasa  Lipsa personal calificat  

 Inexistenta unei baze de 

date cu beneficiarii de 

servicii sociale 

 Înfiintare centru de zi 

pentru copii 

30. Furculești  Copii si familii aflate in 

dificultate 

 Persoane cu handicap 

 Familii monoparentale 

 Abandon scolar 

 

31. Gălăteni  Lipsa fonduri si personal 

specializat 

 Înfiintare camin varstnici 

 Înfiintare cantina sociala  

 Serviciu victime violenta 

32. Gratia  Varstnici singuri 

 Lisa resurse umane si 

nivel scazut profesional 

 Copii scolari care se 

confrunta cu mari lacune 

in educatie 

 Înfiintare serviciu de 

îngrijire socio-medicala la 

persoanele varstnice 

aflate in situatie de 

dependenta  

 Înfiintarea unui Centru 

After-school suport 

educativ pentru copii 

33. Islaz  Abandon scolar 

 Copii minori lasati in grija 

bunicilor si a rudelor 

 Înfiintare Centru cazare 

temporara 

 Înfiintare cantina sociala 
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 Îngrijire medicala la 

domiciliu 

34. Izvoarele 

 
 Nu sunt probleme  Nu avem propuneri 

35. Lisa  Lipsa personal 

 Lipsa fonduri 

 Servicii de îngrijire 

medicala la domiciliu 

 Servicii de asigurarea 

hranei efectuarea de 

cumparaturi pentru 

persoanele dependente 

36. Lița  Nu sunt probleme de 

ordin administrativ 

 

 Înfiintarea unor servicii 

pentru victimele violente 

domestic si personae 

varstnice 

37. Lunca 

 

  Înfiintare azil batrani 

38. Măldăieni  Lipsa locurilor de munca  

 Cresterea numarului de 

persoane cu dizabilitati 

care au nevoie de ingrijire 

permanenta 

 Familii cu climat 

defavorabil 

 

39. Mârzănești  Nu sunt nevoi sociale si 

administrative 

 Nu sunt propuneri 

40. Mavrodin  Lipsa personal specializat 

 Ingrijirea persoanelor 

varstnice singure 

 Serviciu social pentru 

persoane vulnerabile 

41. Mereni 

 
 Comunicare defectuoasa 

 Lipsa personal de 

specialitate 

 Serviciu social pentru 

persoane vulnerabile 

42. Moșteni  Persoane varstnice fara 

sustinatori 

 Personal insuficient 

 Înfiintare  Centru de zi 

pentru persoane varstnice 

 Înfiintare centru pentru 

victimele violentei in 

familie 

43. Nanov  Lipsa centrelor pentru 

batrani 

 Lipsa fonduri 

 Înfiintare camin pentru 

batrani 

44. Năsturelu  Lipsa locurilor de munca 

pentru persoanele care 

beneficiaza de ajutor 

social 

 Nu sunt propuneri 

45. Necșești  Persoane varstnice cu  Înfiintare centre de zi 
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handicap pentru personae cu 

handicap 

 Camine pentru varstnici 

 Cantina sociala si servicii 

de ingrijire-asistenta la 

domiciliu 

 Înfiintarea unei gradinite 

cu program prelugit 

46. Nencilulești  Nu sunt probleme sociale 

si administrative 

 Nu sunt propuneri 

47. Olteni  Familii vulnerabile 

 Lipsa fondurilor 

 Alocare fonduri pentru 

categoriile vulnerabile 

48. Peretu  Nu s-au identificat 

probleme sociale si 

administrative 

 Nu sunt propuneri 

49. Piatra  Lipsa prevederi bugetare 

 Lipsa personal 

 Înfiintare serviciu de 

ingrijire medicala la 

domiciliu  

50. Plosca  Nu sunt probleme de 

ordin administrative 

 Înfiintare camin de 

batrani 

51. Poeni 

 

 

 Prevenire abandon si 

instutionalizarea copiilor 

 Înfiintare centru pentru 

persoane fara adapost 

 Înfiintare centru de zi 

pentru copii 

52. Poroschia  Lipsa fonduri  Serviciu social pentru 

persoane cu handicap 

53. Purani  Venituri mici 

 Capacitate scazuta de 

autogospodarire a 

persoanelor varstnice 

 Înfiintare camin de 

batrani 

 Serviciu de recuperare 

54. Putineiu   Înfiintare serviciu 

ingrijire persoane 

varstnice la domiciliu 

55. Rădoiești 

 
 Persoane varstnice fara 

sprijin 

 Înfiintare centru 

personae varstnice 

56. Răsmirești  Abandon persoane 

varstnice care au 

capacitate de 

autogospodarire scazuta 

 Resurse financiare 

insuficiente 

 Lipsa specialistilor 

pentru copiii cu nevoi 

speciale 

 Înfiintarea unui 

dispensar 

 înfiintarea centru de zi 

pentru copii 

 înfiintare azil pentru 

batrani 
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57. Săceni  batrani bolnavi lipsiti de 

îngrijire 

 înfiintare centru pentru 

batrani 

 centru de zi pentru 

persoane aflate in 

dificultate 

 serviciu pentru îngrijire 

la domiciliu 

58. Saelele  gradul ridicat de 

îmbatranire a populatiei 

 lipsa resurselor 

financiare pentru 

categoriile defavorizate 

 lipsa de informare la 

nivelul persoanelor 

defavorizate 

 înfiintarea unui sistem 

de servicii sociale care 

sa asigure incluziunea 

sociala a categoriilor 

vulnerabile 

59. Sârbeni  lipsa personal de 

specialitate, lipsa asistent 

social si asistent medical 

comunitar 

 nu sunt propuneri 

60. Scrioaștea  copii si adulti cu 

dizabilitati 

 scolarizarea copiilor rromi 

 persoane varstnice singure 

si bolnave 

 copii cu parintii plecati in 

strainatate 

 copii cu risc de abandon 

scolar 

 persoane aflate in 

sistemul de probatiune 

 înfiintarea unui centru 

residential de ingrijire si 

asistență 

61. Scurtu-Mare   Centru pentru îngrijire 

varstnici 

 Centru pentru mame si 

copii 

 Sprijinirea copiilor cu 

parintii plecati la munca 

in strainatate 

62. Seaca 

 
 Nu s-au identificat 

probleme 

 Nu sunt propuneri 

63. Segarcea-Vale 

 
 Nu s-au identificat 

probleme 

 Nu sunt propuneri 

64. Sfințești  Procurarea de containere 

de locuit pentru persoane 

si familii fara adapost 

 Înfiintarea de servicii 

sociale destinate 

persoanelor vulnerabile 
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 Lipsa unui asistent 

medical comunitar  

 Consiliere psihologica 

pentru persoane 

vulnerabile 

 Consiliere juridica 

65. Siliștea-Gumești  Copii cu parintii plecati in 

strainatate 

 Persoane incadrate in grad 

de handicap, care nu au 

sustinatori 

 Servicii sociale pentru 

personae in varsta 

 Centru de zi pentru copii 

66. Siliștea  Lipsa personal  Servicii sociale pentru 

personae vulnerabile 

67. Slobozia-Mândră  Venituri mici in raport cu 

necesitatile si sanatate 

precara 

 Înfiintare cantina sociala 

68. Smârdioasa  Abandon scolar 

 Lipsa personal specializat 

in asistenta sociala 

 

 Nu sunt propuneri 

69. Stejaru 

 
 Nu sunt probleme  Nu sunt propuneri 

70. Ștorobăneasa  Persoane cu handicap 

 Persoane fara adapost 

 Abandon scolar 

 Înfiintare centru persoane 

varstnice 

 Înfiintarea unui post de 

asistent medical 

comunitar 

 Înfiintarea unui After 

school 

71. Suhaia 

 
 Populatie varstnica   Nu sunt propuneri 

72. Tătărăști de Sus  Persoane cu handicap care 

nu au sustinatori legali 

 Copii cu parintii plecati in 

strainatate 

 Înfiintare serviciu social 

pentru batrani cu 

handicap si copii ai caror 

parinti sunt plecati in 

strainatate 

73. Țigănești  Nu sunt probleme sociale 

si administrative 

 Nu sunt propuneri 

74. Trivalea-Moșteni  Persoane varstnice fara 

apartinatori legali 

 Lipsa unei farmacii 

 Lipsa unui centru de 

permanenta care sa ofere 

servicii medicale  urgente 

pentru persoanele 

varstnice nedeplasabile si 

 Înfiintarea unei cantine 

sociale 

 Centru de zi pentru copiii 

cu dizabilitati 

 After school 

 Serviciu îngrijire batrani 

la domiciliu 

 Azil pentru batrani 
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copii 

75. Uda-Clocociov  Fonduri bugetare 

insuficiente 

 Deficit de personal 

 Înfintarea servicii sociale 

destinate persoanelor 

vulnerabile 

76. Vedea  Lipsa personal de 

specialitate 

 Serviciu ingrijire la 

domiciliu 

 Parteneriate pentru 

servicii sociale 

 Servicii consiliere si 

suport persoane 

vulnerabile 

77. Viișoara   Centru persoane 

vulnerabile 

78. Vitănești  Incapacitate asigurare 

servicii sociale 

 Personal insuficient 

 Înfiintare centru de zi 

pentru persoane 

vulnerabile 

 Servicii sociale la 

domiciliu 

79. Zâmbreasca  Persoane vârstnice făra 

susținatori 

 Lipsa personal calificat in 

domeniul asistenței 

sociale 

 Înfiintare serviciu 

îngrijire persoane 

varstnice la domiciliu 

 Mentinerea in continuare 

a activitatii desfasurate de 

Centrul de Îngrijire de zi 

pentru copii 

 

Unităţile administrativ teritoriale care au dat curs solicitării noastre au identificat ca 

probleme sociale importante fiind: lipsa de resurse financiare, resurse umane de 

specialitate, lipsa servicii sociale îndreptate către copii, persoane vârstnice și persoanele 

cu nevoi speciale. 

 

Resursele financiare 

Insuficienţa bugetelor şi lipsa unei strategii de finanţare a determinat primăriile să 

nu poată realiza proiectele sociale. Singurele resurse financiare identificate de autorităţile 

publice locale pentru soluţionarea problematicii sociale sunt cele prevăzute în bugetul 

local cu destinaţia asistenţă socială. Bugetul UAT -urilor este alocat, în general acordării 

de prestaţii sociale și salarii (ajutoare de urgență cu caracter ocazional, plata salariilor 

asistenţilor personali) în detrimentul furnizării serviciilor sociale. 

 

Resursele umane 

Autorităţile locale consideră ca personalul cu atribuţii de asistenţă socială din 

cadrul primăriei, cadrele didactice, asistenţii sociali, medicii, asistenţii medicali 
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comunitari, agenţii de poliţie, asistenţii personali, asistenţii matemali, precum şi alţi 

membri ai comunităţii, sunt resursele umane existente în comunitate care pot pot contribui 

la rezolvarea problemelor sociale, însă fără să poată preciza cum vor fi retribuite aceste 

persoane şi în ce relaţii contractuale vor fi autorităţile cu aceştia, astfel încât să se asigure 

continuitatea şi eficienţa necesară serviciilor acordate. În lipsa unor standarde de calitate 

şi de cost pentru serviciile sociale necesare nu se poate face dimensionarea resurselor 

umane, financiare şi materiale necesare serviciilor şi nici nu se pot realiza fişele de post 

pentru personalul implicat. 

 

Resursele materiale 

Autorităţile locale au menționat că resursele materiale necesare pentru furnizarea / 

dezvoltarea de servicii sociale la nivel comunitar sunt reduse, în unele comunitati lipsind 

cu desavârșire.  Nici una dintre autorităţi nu au precizat dacă au resursele financiare 

necesare pregătirii infrastructurii şi logisticii în vederea acreditării şi licenţierii necesare 

pentru derularea serviciilor în condiţiile legii. 

 

Principalele probleme sociale identificate la nivel comunitar sunt: 

- lipsa locurilor de muncă; 

- insuficienţa locuinţelor sociale; 

- un număr mare de persoane cu resurse financiare şi materiale insuficiente; 

- un număr mare de persoane cu o stare de sănătate şi igienă precară; 

- un număr mare al persoanelor vârstnice singure; 

- foarte multi copii ai caror parinți muncesc în străinatate, aflaţi în situaţii de 

abandon      

  școlar; 

- multe cazuri de violenţă în familie. 

 

Exemplu de măsuri de soluţionare a problemelor identificate : 

- identificarea şi evaluarea familiilor, persoanelor care solicită sprijin şi acordarea 

de servicii şi prestaţii sociale; 

- informarea, consilierea, sprijinirea ( acordarea de ajutoare financiare, sprijin 

pentru găsirea unui loc de muncă, înscrierea la medicii de familie, accesarea de servicii şi 

prestaţii sociale, înscrierea la cursuri de calificare/recalificare, dobândirea de acte de 

identitate, înscrierea la şcoală) persoanelor aflate în situaţii de risc de excluziune şi 

marginalizare social; 

- acordarea de sprijin financiar, materiale de construcţii şi facilităţi în scopul 

introducerii de utilităţi pentru persoanele vulnerabile şi tinerii aflaţi în situaţii de risc; 

- dezvoltarea unor programe care privesc educaţia formală, informală, nonformală 

şi medicală a copiilor / tinerilor; 
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-  dezvoltarea unor parteneriate, proiecte comune cu organizaţiile guvernamentale 

care au ca obiect de activitate soluţionarea problematicii sociale; 

- dezvoltarea de proiecte interinstituţionale în scopul acordarii de servicii 

complementare (AJPIS, AJOFM, etc); 

-  construirea unor locuinţe sociale;  

- atragerea de investitori pentru crearea de noi locuri de muncă, suplimentarea 

fondurilor alocate asistenţei sociale; 

- stabilirea unor protocoale de colaborare cu instituţii şi autorităţi din domeniul 

asistenţei sociale, instituţii de învăţământ, medici de familie. 

 

In sprijinul rezolvarii problemelor sociale identificate pot veni  structurile 

comunitare consultative infiintate la nivel local. Aceste structuri reprezintă asocierea 

formală sau informală a unor oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, 

consilieri locali, poliţişti, alţi membri ai comunităţii, în vederea sprijinirii autorităţilor 

administraţiei publice locale şi furnizorilor de servicii sociale în soluţionarea nevoilor de 

servicii sociale ale comunităţii. Aceste structuri sunt înființate la nivelul autorităților 

locale, iar DGASPC a acordat în acest sens asistența tehnică necesară pentru crearea și 

formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de 

asistență socială și protecția copilului.  

DGASPC Teleorman va sprijini în continuare comunitatile locale prin coordonare 

metodologica în vederea îndeplinirii atribuțiilor și obligațiilor legale pe domeniul 

serviciilor sociale și a creșterii calității serviciilor oferite cetățenilor. 

 

 

  IV.  PREZENTARE   D.G.A.S.P.C.  TELEORMAN 

         4.1 Descriere 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, cu sediul 

în Alexandria, str. Dunării, nr. 7, judetul Teleorman, este instituţia publică cu 

personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman cu scopul 

de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 

comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de 

asistenţă socială şi a serviciilor sociale. 

D.G.A.S.P.C. Teleorman funcţionează, potrivit Organigramei și Statului de Funcţii, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 86/28.06.2018, modificate 

prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 163/31.10.2019 şi nr. 142/30.09.2020.  

D.G.A.S.P.C. Teleorman  funcţionează potrvit dispoziţiilor Regulamentului cadru 

de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 

aprobat prin H.G. nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de de organizare 
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şi funcţionare ale serviciilor publice de asistență socială și structurii orientative de 

personal, coroborate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

D.G.A.S.P.C. Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman  nr. 87 

din 28.06.2018 

 

         4.2 Funcții 

 

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia generală îndeplineşte, în 

principal, următoarele funcţii: 

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

serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Teleorman;  

b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a 

drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în famil ie, 

persoanelor vârstnice etc., precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de 

marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la 

nivelul judeţului Teleorman; 

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

d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 

instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice 

locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară 

activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi 

cu persoanele beneficiare; 

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

implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi 

colective la nivelul judeţului Teleorman; 

f) de reprezentare a Consiliului Judeţean Teleorman, pe plan intern şi extern, în domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei copilului; 

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

grupurilor vulnerabile. 

 

         4.3 Atribuții 

 

Atribuţiile Direcţiei generale din subordinea consiliului judeţean în domeniul 

beneficiilor de asistenţă socială sunt urmatoarele: 

a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de 

asistenţă sociala si facilităţile specifice, potrivit legii; 

b) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către persoanele îndreptăţite 

la beneficiile de asistenţă sociala si facilitati; 

c) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă sociala si 

facilitățile administrate; 

d) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de 

asistenţă socială; 

e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale speciale în vigoare.  
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Atribuţiile Direcţiei generale în domeniul organizării, administrării şi acordării 

serviciilor sociale sunt următoarele: 

a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile 

identificate, strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi 

lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi 

avizare comisiei judeţene de incluziune socială, o propune spre aprobare Consiliului 

Judeţean Teleorman şi răspunde de aplicarea acesteia; 

b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul judeţean şi le propune spre aprobare Consiliului Judeţean 

Teleorman, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, 

serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de 

contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare; 

c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de 

marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau 

comunităţi; 

d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat 

situaţiile de risc de excluziune socială; 

e) identifică barierele şi acţionează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu 

dizabilităţi în societate; 

f) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, 

interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu 

surdocecitate; 

g) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

h) încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public-public şi public-privat pentru 

sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul 

judeţului pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale; 

i) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes judeţean sau local; 

j) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, 

furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;  

k) realizează registre electronice pentru toţi beneficiarii de servicii sociale prevăzuţi de 

lege, care sunt transmise către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, 

autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale 

aflate în subordinea acestuia; 

l) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie; 

m) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în 

domeniul serviciilor sociale;  

n) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate 

cu planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; 

o) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei 

privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;  

p) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor 

cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari 

prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate; 

r) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în 

vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale 

aflate în administrare proprie; 
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s) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele    

diferitelor categorii de beneficiari; 

ş) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 

         4.4.Categoriile de beneficiari si serviciile oferite 

 

        După categoriile de beneficiari, serviciile sociale oferite de D.G.A.S.P.C. Teleorman 

sunt servicii sociale destinate copilului, tânarului  şi/sau familiei, persoanelor cu 

dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoanelor fără 

adăpost, persoanelor cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte 

substanţe toxice, victimelor traficului de persoane, victimelor violentei domestice, 

persoanelor private de libertate, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau 

pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, 

precum şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor. 

 

         4.4.1 Servicii pentru copii, tineri si familii: 

 

Aceste servicii sunt destinate categoriei de beneficiari care cuprinde copii ( 0 - 1 8  ani) şi 

familiile aflate în dificultate sau cu risc sporit de a ajunge în această situaţie. Tot în 

această categorie includem copiii cu nevoi speciale, cu deficienţe fizice, psihice sau de 

învăţare.  

La nivelul D.G.A.S.P.C. Teleorman aceste servicii sunt organizate astfel: 

Serviciul Management de caz: asigura instituirea, monitorizarea, incetarea masurilor de 

protectie la familii, persoane, asistenti maternali profesionisti şi centre rezidenţiale –

complexul de servicii pentru copilul cu nevoi speciale, din structura DGASPC 

şievaluarea persoanelor care doresc sa devină asistenți maternali profesioniști. 

Serviciul Management de caz, are în componență următoarele compartimente:  

- Compartimentul plasamente de tip familial; 

- Compartimentul pentru îngrijire de tip rezidenţial în domeniul protecţiei copilului;  

- Biroul Management de caz pentru AMP. 

Activitățile desfășurate în cadrul Serviciului sunt: 

- de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului aflat în plasament la 

familii/persoane/rude, în domeniul protecţiei copilului aflat în plasament la asistenţi 

maternali profesionişti, în domeniul protecţiei copilului aflat în plasament de tip 

rezidenţial, în domeniul protecţiei copilului care a săvârşit fapte penale şi nu răspunde 

penal;  

- de coordonare în procesul de identificare, evaluare, formare şi monitorizare a 

persoanelor care pot deveni asistenţi maternali profesionişti(AMP).  

Beneficiarii serviciului: 
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a)copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor 

părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub 

interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită 

tutela; 

b)copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din 

motive neimputabile acestora; 

c)copilul abuzat sau neglijat; 

d)copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare; 

e)copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal. 

 

Evoluția pe ultimii șapte ani a situației instituirilor de măsuri de protecție specială  

(Tabelul nr. 14 si Graficul nr. 4) 

An Instituiri măsuri de protecție specială 

2014 107 

  2015 91 

2016 77 

2017 52 

2018 56 

2019 70 

2020 70 

Tabelul nr. 14 

 

 
Graficul nr. 4 

 

Evoluția pe ultimii șapte ani a situației încetarilor de măsuri de protecție specială  

(Tabelul nr. 15 si Graficul nr. 5) 

An Incetari măsuri de protecție speciala 

2014 121 

2015 94 

2016 56 

2017 67 

2018 80 

2019 92 

2020 63 

Tabelul nr. 15 
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Graficul nr. 5 

 

Evoluția pe ultimii șase ani a situației a copiilor beneficiari ai masurilor de protecție 

specială pentru care a fost stabilit ca finalitate a Planului individualizat de protecție, 

adopția (Tabelul nr. 16 si Graficul nr. 6); 

 

An Finalitate a Planului individualizat de protecție - adopția 

2015 36 

2016 26 

2017 41 

2018 59 

2019 37 

2020 101 

Tabelul nr. 16 

 

 
Graficul nr. 6 

 

In prezent, rețeaua de AMP este constituită dintr-un numar de 200, din care 

numărul de asistenţi maternali activi este de 191, care au în plasament 301 copii. 

 

Evoluția pe ultimii șapte ani a copiilor cu măsuri de protecție specială la AMP (Tabelul 

nr. 17 si Graficul nr. 7) 

 

An Numar de copii cu măsuri de protecție specială la AMP 
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2015 360 

2016 376 

2017 359 

2018 344 

2019 324 

2020 302 

Tabelul nr. 17 

 

 
Graficul nr. 7 

 

Evoluția pe ultimii șapte ani a numărului de AMP activi la nivelul DGASPC 

Teleorman (Tabelul nr. 18 si Graficul nr. 8) 

 

An Numar de AMP activi 

2014 199 

2015 199 

2016 199 

2017 192 

2018 191 

2019 190 

2020 191 

Tabelul nr. 18 

 
Graficul nr. 8 
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Graficul nr. 9 

 

În cadrul Compartimentului plasamente de tip familial sunt instrumentate si cazurile copiilor 

care au savârşit fapte şi nu raspund penal, prin instituirea măsurilor de protecţie specială – 

supraveghere specializată - monitorizarea, precum şi încetarea acestor măsuri de 

protecție. 

Evoluția pe ultimii șapte ani a situației cazurilor active 

(Tabelul nr. 19 si Graficul nr. 10) 

An Numar de cazuri active 

2014 911 

2015 878 

2016 657 

2017 639 

2018 596 

2019 574 

2020 570 

 
Graficul nr. 10 

 

In ceea ce privește activitatea centrelor teritoriale, situaţia este următoarea: 

In prezent, la nivelul institutiei,  functioneaza 3 centre de zi pentru recuperarea copiilor cu 

dizabilitati şi 11 centre rezidențiale pentru protecția copilului cu si făra dizabilități.  

Centrele de zi sunt: 

- Centrul de zi de recuperare pentru copii cu tulburări din spectrul autist (10 locuri); 
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- Centrul de îngrijire și recuperare de zi pentru copilul cu nevoi speciale Alexandria (40 

locuri); 

- Centrul de îngrijire și recuperare de zi pentru copilul cu nevoi speciale Videle.   Facem 

mențiunea că acest centru va fi propus spre desființare datorită absenței solicitărilor de la 

potențiali beneficiari. 

Centrele teritoriale asigură servicii privind: 

- Cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul și condițiile igienico – sanitare necesare 

protecției speciale a copiilor și tinerilor în funcție de nevoile și caracteristicile fiecarei 

categorii de beneficiari; 

- supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere 

permanentă; 

- supravegherea şi securitatea beneficiarilor; 

- protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 

- accesul la educaţie, informare, cultură; 

- educaţie informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a 

deprinderilor necesare integrării sociale; 

- socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 

- climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 

- participarea copiilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor 

şi caracteristicilor lor; 

- intervenţie de specialitate; 

- posibilităţi de petrecere în mod plăcut şi util a timpului liber; 

- activitati de recuperare prin servicii de kinetoterapie, logopedie, activități de socializare, 

consiliere psihologică. 

In funcţie de specific, în centre îsi desfăsoară  activitatea personal de educare şi îngrijire 

(educatori), personal de specialitate (psihologi, asistenți medicali, medici, kinetoterapeuți, 

logopezi, instructori de educație), personal administrativ, iar coordonarea directă a 

activităţii centrelor este asigurată de șefii de centre/șefii de complexe. 

În teritoriu, activitatea de protecţie a copilului constă în susţinerea funcţionării centrelor, 

după cum urmează: 

- Centrul teritorial pentru protecţia de tip familial a copilului  Alexandria – asigură 

asistenţă şi sprijin pentru un număr de 54 de copii în 5 apartamente funcţionale, 

organizate pe model familial, situate în Roşiori de Vede.  

- Centrul teritorial pentru protecţia de tip familial a copilului Rosiori de Vede – asigură 

asistenţă şi sprijin pentru un număr de 60 copii și tineri, în 8 apartamente funcţionale, 

organizate pe model familial, situate în Roşiori de Vede.  

- Centrul teritorial pentru protecţia de tip familial a copilului cu nevoi speciale Rosiori de 

Vede – asigură asistenţă şi sprijin pentru un număr de 36 copii și tineri încadrați în grad de 

handicap, în 6 apartamente funcţionale, organizate pe model familial, situate în Roşiori de 

Vede.  



39 
 

- Centrul teritorial pentru protecţia de tip familial  a copilului cu nevoi speciale Alexandria 

– asigură asistenţă şi sprijin pentru un număr de 42 copii și tineri încadrați în grad de 

handicap, în 4 apartamente funcţionale, organizate pe model familial, situate în 

Alexandria. 

- Complexul de servicii pentru copilul cu nevoi speciale, cu urmatoarea componenta: 

 Centrul de tip familial „Violeta – Alexandra”, cu o capacitate de 18 locuri; 

 Casa de tip familial „Maria –Ioana”, cu o capacitate de 16 locuri; 

 Centrul de recuperare pentru copilul cu nevoi speciale „Pinocchio”, cu o capacitate de 12 

locuri; 

 Centrul de protectie de tip familial a copilului cu handicap sever „Raza de soare”,cu o 

capacitate de 6 locuri. 

- Complexul de servicii destinate copilului si familiei care are în structură: 

 Centrul de urgentă, cu o capacitate de 16 locuri; 

 Centrul maternal Alexandria, cu o capacitate de 8 locuri (4 cupluri mama/copil); 

 Centrul maternal Rosiori de Vede,cu o capacitate de 16 locuri (4 cupluri mama/copil); 

 

Serviciul Adopții si Postadopții 

Obiective: 

- Atestarea persoanelor/familiilor apte să adopte care domiciliază pe raza județului 

Teleorman; 

- Deschiderea procedurii de adopție pentru copiii care au ca finalitate a PIP-ului - adopția; 

- Potrivirea dintre copil și persoana/familia adoptatoare; 

- Încredințarea în vederea adopției interne; 

- Încuviințarea adopției interne; 

- Monitorizarea postadopție. 

Beneficiarii serviciilor oferite de compartiment au fost: 

- copiii pentru care instanța judecatorească a încuviințat deschiderea procedurii adopției 

interne; 

- familiile biologice ale copiilor care urmeaza sa fie adoptați; 

- familiile/persoanele care doresc sa adopte; 

Statistica activitații Serviciului Adopții si Postadopții: 

 

 

 

Familii atestate 
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Graficul nr. 11 

Copii aflați în evidența serviciului 

 
Graficul nr. 12 

 

Monitorizare postadopții 

 
Graficul nr. 13 

Serviciul evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi 

În cadrul acestui serviciu, își desfăşoară activitatea un numar de 6 specialişti (1 sef serviciu, 

1 medic specialist pediatru, 1psiholog cu atribuții de manager de caz, 1 psiholog clinician, 

1 psihopedagog, un asistent social), care au urmatoarele atribuții: 

- evaluarea copiilor cu dizabilităţi în vederea încadrării într-un grad de handicap, prin 

C.P.C.Teleorman; 
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- întocmirea rapoartelor de evaluare complexă şi a planurilor de abilitare-reabilitare pentru 

copiii cu dizabilităţi/încadrare în grad de handicap, aflați în evidenţa serviciului, de către 

managerul de caz; 

- reevaluarea condiţiilor privind încadrarea copiilor într-un grad de handicap; 

- încheierea contractului cu familia/reprezentantul legal în vederea furnizarii serviciilor si a 

interventiilor cuprinse in planul de servicii si fișa de monitorizare, anual sau de cate ori 

este nevoie; 

- eliberarea acordului instituției noastre privind obținerea indemnizației lunare de 

însoțitor/asistent personal pentru copiii cu încadrare într-un grad de handicap, respectiv 

gradul Grav, către autoritatile locale; 

- prezentarea, de către managerii de caz din cadrul serviciului, a dosarelor în CPC 

Teleorman, cu propunerile de încadrare în grad de handicap/respingere corespunzătoare 

pentru copii în cauză; 

- eliberare avize favorabile în vederea scolarizării copiilor cu dizabilități în instituțiile de 

învatamânt special din alte județe (Buzău si municipiul Bucuresti/sector 2,6); 

- eliberare adeverinte medicale de către medicul din cadrul SEC pentru copiii din sistemul 

de protecție; 

- transfer de dosare medicale către alte județe din țară; 

- transfer a ultimului dosar medical pentru copilul care împlineste vârsta de 18 ani (aflat în 

perioada de tranziție la viata de adult); 

- monitorizarea situaţiei copiilor aflați în evidenţa serviciului; 

- informarea părinților/reprezentantului legal cu privire la obligația respectării drepturilor 

copilului prin implementarea  serviciilor de abilitare - reabilitare; 

- colaborarea cu toate compartimentele din cadrul instituției cât și cu organismele private 

acreditate care își desfașoară activitatea în domeniul protecției copilului (autorităț i locale, 

etc.). 

 

Evoluția numărului de cazuri aflate în evidența compartimentului în ultimii șapte 

ani (Graficul nr. 14) 

 
Graficul nr. 14 
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  Serviciul Interventie in Regim de Urgenta in domeniul Asistentei Sociale 

  Serviciul reprezintă principala parta de intrare pentru sesizările adresate institutiei 

noastre.Acesta asigura  preluarea sesizărilor primite pentru copii si a persoanelor adulte, 

aflaţi în situaţii de risc major: abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi in maternităţi sau alte unităţi 

medicale, exploatati, fara locuinta, cazuri de repatriere şi instrumentarea cazurilor 

respective, prin realizarea evaluarii initiale a cazurilor. 

 

Evolutia numarului de sesizari repartizate serviciului in ultimii sase ani (Graficul nr. 

15) 

 
Graficul nr. 15 

 

             4.4.2 Serviciile pentru persoanele cu dizabilități 

 

Aceste servicii sunt destinate persoanelor cu handicap, definite ca fiind acele persoane 

cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, mentale, le împiedică 

total sau le limitează accesul cu şanse egale la viața socială potrivit vârstei, sexului, 

factorilor materiali, sociali şi culturali proprii, necesitând măsuri de protecţie specială în 

sprijinul integrării lor sociale şi profesionale.  

In domeniul persoanei adulte cu handicap, Direcția Generala de Asistență Sociala si 

Protecția Copilului Teleorman si-a desfașurat activitatea în urmatoarele direcții: 

Furnizarea serviciilor sociale pentru beneficiarii din centrele rezidențiale 

În cadrul centrelor rezidențiale publice au fost furnizate servicii sociale de găzduire, 

îngrijire, recuperare și reabilitare, socializare, în conformitate cu standardele specifice de 

calitate si standardele de cost,pentru persoane cu handicap evaluate medicopsihosocial, 

pentru care s-a stabilit masura de protecție. 

În cadrul DGASPC funcționează trei centre rezidențiale pentru persoanele adulte cu 

dizabilități:  
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- Centrul de îngrijire și asistența Olteni; 

- Centrul de îngrijire și asistența pentru persoane adulte cu dizabilități Videle, cu o 

capacitate de 50 de locuri; 

- Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități “Sfantul Iustin” cu o 

capacitate de 25 de locuri, ultimele doua centre fiind grupate în Complexul de servicii 

pentru persoana adulta cu handicap Videle. 

Odată cu apariţia OUG nr.69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, şi implicit a Deciziei 

nr.877/30.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidenţiale 

pentru persoanele adulte cu handicap, respectiv a Deciziei nr.878/30.10.2018 pentru 

aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale 

pentru persoanele adulte cu handicap Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi, a fost stabilit cadrul procedural pentru desfăşurarea procesului de 

reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap publice sau 

private, cu capacitate mai mică sau egală cu 50 de locuri, precum şi cadrul procedural 

pentru elaborarea planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele 

adulte cu handicap cu o capacitate mai mare de 50 de locuri, aflate în coordonarea 

metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, denumite în 

continuare centre rezidenţiale de tip vechi, având la bază următoarele principii:  

- respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusive a libertăţii de a 

face propriile alegeri şi a independenţei persoanelor cu dizabilităţi; 

- crearea parteneriatului local: restructurarea este un demers  colectiv, necesită capacitarea 

şi coordonarea resurselor existente, implicarea administrativă şi asigurarea susţinerii din 

partea societăţii civile; 

- planificarea într-o manieră integrată a activităţilor realizate la toate nivelurile, pentru a 

asigura o imagine completă a resurselor şi responsabilităţilor; 

- consultarea şi implicarea persoanelor cu dizabilităţi, a reprezentanţilor şi a organizaţiilor 

acestora. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, începând cu luna 

noiembrie 2018, a demarat acţiunea de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru 

persoanele adulte cu dizabilități.  

C.I.A.Olteni se afla în prezent în proces de reorganizare.Propunerea de reorganizare și 

înfiintare a Centrului de Îngrijire și Asistență Olteni va fi înaintată ANDPCA pentru a 

obţine avizul conform prevederilor art. 51, alin. (6) din Legea nr. 448/2006 privind 

protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu completările 

și modificările ulterioare și Decizia nr. 877/30.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei de 

reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap. 

       După obţinerea avizului de înfiinţare și reorganizare emis de ANDPDCA, pronunerea 

pentru înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență Olteni, organigrama și statul de 

funcții ale DGASPC   va fi înaintată Consiliului Judeţean Teleorman pentru aprobare.      
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        După emiterea hotărârii consiliului judeţean privind reorganizarea și înfiintarea 

Centrului de Îngrijire și Asistență Olteni și aprobarea organigramei și statului de functii 

ale DGASPC Teleorman, se vor demara procedurile pentru licenţierea noului serviciu 

social în conformitate cu Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 

serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.    

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Videle 

Centrele din cadrul comlexului amintit mai sus au parcurs etapa de reorganizare conform 

Deciziei nr.877/30.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor 

rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap. În data de 30.06.2021, Consiliul 

Județean Teleorman aproba înființarea Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane 

adulte cu dizabilități și a Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu 

dizabilități “Sfantul Iustin” din cadrul Complexului de servicii pentru persoana adulta cu 

handicap Videle prin Hotărârea nr. 118 și respectiv, Hotărârea nr. 117. 

 Serviciul Asistență Sociala 

 Serviciul Asistență Sociala are în structură următoarele compartimente: 

- Compartiment Prevenire,Marginalizare Socială și Asistență Persoane Varstnice; 

- Compartiment Evidenţă şi Plată Prestații Sociale; 

- Compartiment Management de Caz pentru Adulți,Adulți cu Dizabilități și 

Monitorizarea Servicii Sociale; 

 Principalele atribuții ale serviciului sunt: 

 centralizarea și monitorizarea informaţiilor despre dinamica numărului persoanelor cu 

handicap; 

 colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentaţi ai societăţii civile 

pentru diversificarea serviciilor sociale în funcţie de nevoile comunităţii pentru 

persoanele adulte aflate în situaţii de risc marginal; 

 crearea și gestionarea unei baze de date a beneficiarilor din centrele rezidentiale pentru 

persoanele vârstnice; 

 introducerea în baza de date D-Smart a dispozițiilor privind plata indeminizației lunare 

pentru persoanele cu handicap grav emise de  către primariile din județ și a contractelor 

de angajare a asistenților personali; 

 primeşte, verifică şi înregistrează cererile si documentele de stabilire a dreptului la 

facilități pentru persoanele care deţin certificate de încadrare în grad de  handicap; 

 acordă facilităţi de transport gratuit urban și interurban persoanelor cu handicap, conform 

legislaţiei în vigoare, precum şi altor categorii de persoane prevăzute de legislatia ce 

reglementează drepturile persoanelor cu handicap (însoțitori, asistenți personali); 

 introduce cereri privind decontarea carburantului persoanelor încadrate în grad de 

handicap grav și accentuat, conform legislaţiei în vigoare, 

 valideaza certificatele de handicap pentru acoradrea drepturilor cuvenite, precum și 

încetarea drepturilor în urma decesului/ transferului , etc. 
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 crează, gestioneză şi actualizează permanent baza de date a persoanelor cu handicap din 

judeţul Teleorman, atât neinstituţionalizate, cât şi instituţionalizate, cu toate aspectele 

menţionate de lege; 

 monitorizeaza beneficiarii încadrati în grad de handicap aflaț în centrele rezidențiale din 

structura direcției; 

 întocmește și transmite spre avizare S.E.C.P.A.H. planurile individuale  de servicii pentru 

persoanele ce obtin certificate de încadrare în grad de handicap; 

 transmite planurile individuale de servicii autorităților publice locale de la domiciliul 

persoanelor cu handicap, cât și persoanelor încadrate în grad de hanicap grav cu asistent 

personal; 

 asigurarea managementului de caz ca metodă de coordonare şi integrare a tuturor 

activităţilor destinate grupurilor vulnerabile, de organizare şi gestionare a măsurilor de 

asistenţă socială specifice, realizate de către asistenţii sociali şi/sau diferiţi specialişti, în 

acord cu obiectivele stabilite în planurile de intervenţie; 

 asigurarea procesului de acordare a serviciilor sociale care va cuprinde următoarele etape 

obligatorii:   

1. evaluarea iniţială; 

2. evaluarea complexă; 

3. elaborarea planului de servicii ( PIS, PP sau PPV); 

4. elaborarea planului de acțiune ( plan individual de servicii); 

5. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat;  

6. monitorizarea şi evaluarea acordării serviciilor. 

 Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap 
Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap desfășoară în principal, 

urmatoarele activități: 

a) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a persoanei adulte cu handicap, la sediul 

propriu sau la domiciliul persoanei; 

b) întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;  

c) recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de 

handicap a unei persoane; 

d) avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de 

caz;  

e) evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal 

profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

f) recomandă măsurile de protecţie a persoanei adulte cu handicap, în condiţiile legii. 

Evaluarea complexa pentru fiecare persoana care se adreseaza serviciului cuprinde: 

-evaluarea socială, asigurată de asistent social; 

-evaluarea medicală, asigurată de medici de specialitate/medicina de familie; 

-evaluarea psihologică, asigurată de psiholog; 

-evaluarea vocaţională sau a abilităţilor profesionale, asigurată de educator ; 
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-evaluarea nivelului de educaţie, asigurată de educator; 

-evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială, asigurată de psiholog, educator 

sau/si asistent social, kinetoterapeut. 

 

 

 

Situația persoanelor cu handicap neinstituționalizate la nivelul județului Teleorman 

(Graficul nr. 16) 

 

Graficul nr. 16 

 

4.4.3 Serviciile pentru persoane vârstnice 

 

      Aceste servicii sunt destinate persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare conform 

legislaţiei în vigoare, şi care din anumite motive (starea de sănătate, venituri insuficiente, 

lipsa relaţiilor sociale) se află în situaţie de risc de excludere socială. 

În cadrul DGASPC funcționează doua centre rezidențiale pentru persoanele vârstnice: 

- Centrul Pentru Persoanele Vârstnice Furculeși, cu o capacitate de 40 de locuri; 

- Centrul Pentru Persoanele Vârstnice Cervenia, cu o capacitate de 50 de locuri. 

 

4.4.4 Servicii destinate altor categorii 

 

Strategia este elaborată în mod direct şi pentru alte categorii de persoane ori familii, aflate în 

situaţii specifice de vulnerabilitate sau de risc de excludere socială. 

Pentru victimele violenţei în familie, DGASPC Teleorman furnizeaza servicii sociale în 

cadrul Locuinței protejate, serviciu social dezvoltat în cadrul Proiectului 
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POCU/465/4/4/128038 – “ Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!”, cu o 

capacitate de 6 locuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  Calitatea serviciilor (licențierea) 

 
 

Nr. 

crt 

Denumire 

Furnizor 

Denumire serviciu social Cod 

serviciu 

social 

Tipul serviciului 

social 

Capacitate

/ nr. 

beneficiari 

Data 

licența de 

funcționare 

pe termen 

de 5 ani 

Numar si 

serie licență 

de 

funcționare 

valabilă 5 

ani 

1 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 17 din cadrul Centrului 

teritorial pentru protecția 

de tip familial Alexandria 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidențiale pentru 

copii în sistemul 

de protecție 

speciala 

10 06.06.2017 LF/0001121 

2 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Centrul de recuperare 

pentru copilul cu nevoi 

speciale Pinocchio din 

cadrul Complexului de 

servicii pentru copilul cu 

nevoi speciale 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

12 07.08.2017 LF/0001147 

3 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Centrul maternal 

Alexandria 

8790 

CR- 

MC-I 

Centre 

rezidentiale de 

ingrijire si 

asistenta pentru 

mama si copil 

8 07.08.2017 LF/0001144 

4 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Centrul de lngrijire si 

recuperare de zi pentru 

copilul cu nevoi speciale 

Alexandria 

8891 

CZ- C-

m 

Centre de zi 

pentru copii: copii 

in familie, copii 

separati sau in risc 

de separare de 

parinti 

20 07.08.2017 LF/0001145 

5 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Centrul de lngrijire si 

Asistenta Olteni 

8790 

CR- D-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

persoane adulte 

 cu dizabilitati 

58 21.07.2017 LF/0001141 

6 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Centrul de lngrijire si 

Asistenta Videle din cadrul 

Complexului de servicii 

pentru persoane adulte cu 

handicap Videle 

8790 

CR- D-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

persoane adulte cu 

dizabilitati 

56 18.05.2017 LF/0001107 

7 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Centrul de Recuperare si 

Reabilitare 

Neuropsihiatrica Videle 

din cadrul Complexului de 

servicii pentru persoane 

adulte cu handicap Videle 

8790 

CR- D-

II 

Centre 

rezidentiale pentru 

persoane adulte cu 

dizabilitati 

20 18.05.2017 LF/0001109 
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8 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Centrul de lngrijire si 

recuperare de zi pentru 

copilul cu nevoi speciale 

Videle din cadrul 

Complexului de servicii 

destinate copilului si 

familiei 

8891 

CZ- C-

m 

Centre de zi 

pentru copii: copii 

in familie, copii 

separati sau in risc 

de separare de 

parinti 

10 26.06.2017 LF/0001129 

9 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Centrul pentru persoane 

varstnice Furculesti 

8730 

CR- V-I 

Centre 

rezidentiale de 

ingrijire si 

asistenta pentru 

persoane varstnice 

40 12.03.2018 LF/0004281 

10 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Centrul pentru persoane 

varstnice Cervenia 

8730 

CR- V-I 

Centre 

rezidentiale de 

ingrijire si 

asistenta pentru 

persoane varstnice 

50 12.03.2018 LF/0004282 

11 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Locuinta protejata pentru 

persoanele victime ale 

violentei domestice 

8790 

CR- 

VD-m 

Centre 

rezidentiale de 

ingrijire si 

asistenta pentru 

victimele violentei 

in familie 

(domestice) 

6 20.08.2021 LF/00095 

12 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament din cadrul 

Centrului Teritorial pentru 

Protectia de tip Familial 

Alexandria 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

12 15.05.2018 000393/LF 

13 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament din cadrul 

Centrului Teritorial pentru 

Protectia de tip Familial 

Alexandria 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

8 15.05.2018 000392/LF 

14 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament din cadrul 

Centrului Teritorial pentru 

Protectia de tip Familial 

Alexandria 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

12 15.05.2018 000394/LF 

15 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Centrul Maternal Rosiorii 

de Vede din cadrul 

Complexului de Servicii 

destinate copilului si 

familiei Alexandria 

8790 

CR- 

MC-I 

Centre 

rezidentiale de 

ingrijire si 

asistenta pentru 

mama si copil 

9 15.05.2018 000390/LF 

16 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Centrul de Urgenta din 

cadrul Complexului de 

Servicii destinate copilului 

si familiei Alexandria 

8790 

CR-C-II 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

4 15.05.2018 000391/LF 

17 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Centrul de zi de recuperare 

pentru copii cu Tulburari 

din Spectrul Autist 

8891 

CZ- C-

m 

Centre de zi 

pentru copii: copii 

in familie, copii 

separati sau in risc 

de separare de 

parinti 

8 15.05.2018 000395/LF 

18 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Asistenta Maternala 

Profesionista din cadrul 

DGASPC Teleorman 

8790 

SF- C 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

200 14.05.2019 000707/LF 
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19 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartamentul 16-Centrul 

de tip familia Alexandra 

Violeta din cadrul 

Complexului de Servicii 

pentru Copilul cu Nevoi 

Speciale Alexandria 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

16 18.07.2018 000497/LF 

20 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartamentul 30-Centrul 

de tip familia Alexandra 

Violeta din cadrul 

Complexului de Servicii 

pentru Copilul cu Nevoi 

Speciale Alexandria 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

16 18.07.2018 000498/LF 

21 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Casa nr. 1-Casa de tip 

familia Maria-Ioana din 

cadrul Complexului de 

Servicii pentru Copilul cu 

Nevoi Speciale Alexandria 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

16 03.08.2018 000504/LF 

22 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Casa nr. 2-Casa de tip 

familia Maria-Ioana din 

cadrul Complexului de 

Servicii pentru Copilul cu 

Nevoi Speciale Alexandria 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

16 03.08.2018 000503/LF 

23 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Centrul de protectie de tip 

familial a copilului cu 

handicap sever "Raza de 

soare" 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 07.04.2017 LF/0001750 

24 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 1 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 12.05.2017 LF/0001103 

25 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 9 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 12.05.2017 LF/0001105 

26 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 10 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 18.05.2017 LF/0001110 

27 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 12 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 18.05.2017 LF/0001111 

28 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 48 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 18.05.2017 LF/0001112 

29 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 57 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 12.05.2017 LF/0001104 

30 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 54 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 18.05.2017 LF/0001113 
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31 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 17 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 12.05.2017 LF/0001106 

32 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 3 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 13.06.2017 LF/0001127 

33 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 3 bis din cadrul 

Centrului teritorial pentru 

protectia de tip familial a 

copilului cu nevoi speciale 

Rosiori de Vede 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 13.06.2017 LF/0001125 

34 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 11 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 13.06.2017 LF/0001124 

35 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 11 bis 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 13.06.2017 LF/0001122 

36 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 15 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 13.06.2017 LF/0001123 

37 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 15 bis 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 13.06.2017 LF/0001126 

38 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 9 bis 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 06.06.2017 LF/0001120 

39 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 8 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 06.06.2017 LF/0001119 

40 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 8 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 26.06.2017 LF/0001134 

41 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 22 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 26.06.2017 LF/0001133 

42 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 5 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 26.06.2017 LF/0001131 
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43 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 25 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 26.06.2017 LF/0001132 

44 D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Apartament de tip familial 

nr. 17 

8790 

CR- C-I 

Centre 

rezidentiale pentru 

copii in sistemul 

de protectie 

speciala 

6 06.06.2017 LF/0001121 

 

 

V.  ANALIZA  SWOT A DGASPC TELEORMAN 

STRENGH (PUNCTE TARI) WEAKNESSES (PUNCTE SLABE) 

- Sistem de protecţie socială caracterizat printr-un 

cadru legislativ şi instituţional care favorizează 

incluziunea socială şi accesul la drepturile 

fundamentale, cum sunt: asistenţa socială, ocuparea, 

sănătatea, educaţia etc.; 

- Structura cadru de organizare şi funcţionare a 

DGASPC respectă prevederile legale în domeniu; 

- Centrele respectă standardele specifice minime de 

calitate; 

- Ponderea de peste 69,6% a serviciilor familiale 

(AMP, familii/persoane de plasament) pentru protecţia 

copilului faţă de cea a serviciilor rezidenţiale; 

-La nivelul serviciilor există proceduri operaţionale şi 

instrumente de lucru clare, respectiv implementarea 

SCIM-lui, cazurile efectuate până în prezent răspund 

cerinţelor managementului de caz. Aceste proceduri au 

fost aduse la cunoştinţa atât managerilor de caz cât şi 

beneficialilor indirecţi; 

- Lucrul in echipă; 

- Oportunităţi de formare profesională. 

- Majoritatea serviciilor sociale oreftite sunt licentiate; 

- Servicii slab dezvoltate/ insuficiente în anumite 

domenii ca de exemplu: prevenirea abandonului şi 

instituţionalizării, centre de tranzit pentru tinerii 

care părăsesc sistemul de protecţie, îngrijirea la 

domiciliu pentru vârstnici, violenţa în familie, 

consilierea şi tratarea persoanelor dependente; 

-Dezvoltarea inegală a serviciilor sociale pe 

teritoriul judeţului; 

-Lipsa personalului specializat şi/sau personal 

insuficient raportat la volumul de muncă (atât în 

cadrul aparatului propriu al DGASPC cât şi la 

nivelul centrelor rezidenţiale); 

- Servicii sociale comunitare insuficiente; 

-Creşterea frecvenţei fenomenului de abandon 

şcolar datorită mediului educaţional inadecvat al 

familiilor de provenienţă al copiilor şi a lipsei 

motivaţiei pentru continuarea studiilor şi 

participarea la programele şcolare şi extraşcolare; 

-Tinerii majori îngrijiţi în continuare în centrele 

rezidenţiale pentru copii; 

 

OPORTUNITIES (OPORTUNITĂŢI) THREATS (AMENINŢĂRI) 

-Posibilitatea accesării unor fonduri externe 

nerambursabile pentru dezvoltarea serviciilor şi/ sau 

restructurarea centrelor; 

-Derularea în prezent a două proiecte care au drept 

obiectiv: 

1.crearea unei locuinţe protejate pentru victimele 

violenţei domestice şi asigurarea funcţionării 

serviciilor sociale destinate victimelor violenţei 

domestice care necesită separarea de agresor şi sprijin 

pentru tranziţia la o viaţă independent, crearea şi 

dezvoltarea unei reţele naţionale de grupuri de suport 

pentru victimele violenţei domestic, creşterea nivelului 

de integrare socio-profesională a victimelor violenţei 

domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 

-Resurse materiale şi financiare limitate; 

-Rezistenţa la schimbare a unei părţi a personalului; 

-Inexistanţa pe plan local a unor ONG-uri care 

furnizează servicii sociale; 

-Tendinţa persoanelor aflate în situaţii de risc socio-

economic de a accepta şi de a se mulţumi doar cu 

măsurile sociale pasive; 

- Riscul de dependent a persoanelor aflate in 

situatie de risc fata de serviciile sociale oferite; 

-Creşterea numărului de familii plecate străinătate, 

lipsindu-i pe copii de sprijinul părintesc; 

-Oferta de formare preponderent teoretică; 

-Lipsa serviciilor medico-sociale specializate 

pentru beneficiarii cu afecţiuni neuropsihiatrice. 
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RESURSE FINANCIARE 

Asigurarea suportului financiar pentru realizarea serviciilor destinate protectei 

copilului, respectiv a persoanelor adulte cu handicap, constituie o actiune cu caracter 

permanent, aflata intr-o permanenta dinamica, nevoile beneficiarilor deteminata nevoia de 

resurse precum si realocari permanente ale fondurilor previzionate. 

Modificarile structurale si organizatorice la nivelul Direcpei Generale de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Teleorman, se regasesc si in structura bugetului de venituri si 

cheltuieli, buget ce se caracterizeaza prin mobilitate si adaptabilitate la noile conditii. 

Evolutia prognozata a prevederilor din bugetul aferent perioadei 2022 - 2032, se 

prezinta astfel: 

 

 

 

 

Mii lei 
Nr Specificate 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

 

1 
Cheltuieli , 

total ,din 

care : 

754867,91 75459,25 692131,93 71308.92 73448,22 75651,69 77921,27 80258,83 82666,73 85146,76 87701,18 

vocaţională, derularea unor campanii privind 

prevenirea şi combaterea violentei în familie; 

2.creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială şi a 

numărului de asistenţi maternali la nivelul comunităţii, 

prin introducerea de instrumente şi proceduri şi prin 

îmbunătăţirea nivelului de competenţe al 

profesioniştilor din sistem. 

-Promovarea voluntariatului; 

-Externalizarea serviciilor sociale; 

-Dezvoltarea şi înfiinţarea de servicii sociale la nivelul 

autorităţii publice locale; 

-Participarea activă a rezidenţilor la viaţa comunităţii; 
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2. Cheltuieli de 

personal 

47895 49331,85 50811,81 52336,17 53906,26 55523,45 57189,16 58904,84 60671,99 62492,15 64366,92 

3. Cheltuieli cu 

bunuri §i 

servicii 

12644,28 13023,61 13414,32 13816,75 14231,26 14658,2 15097,95 15550,89 16017,42 16497,95 16992,89 

4. 
Cheltuieli de 

capital 

3366,67 3246,67 2829,07 2913,95 3001,37 3091,42 3184,17 3279,70 3378,10 3479,45 3583,84 

5. 
Proiecte 

finanatare 

FSE, din 

care : 

3229,2 3243,8          

6. Proiect 

Venus - 

Impreuna 

pentru o 

viata in 

siguranta 

451,2 112,8          

7. Proiect 

TEAM - 

UP : 

Progres in 

calea ingrijirii 

alternative a 

copiilor 

2778 3131          

8 Transferuri 

MMJS 

962,02 990,88 1020,61 1051,23 1082,77 1115,26 1148,72 1183,19 1218,69 1255,25 1292,91 

9 Asistenta 

sociala 

574,74 591,99 609,75 628,05 646,9 666,31 686,3 706,89 728,10 749,95 772,45 

10 Alte 

cheltuieli 

515 530,45 546,37 562,77 579,66 597,05 614,97 633,42 652,43 672,01 692.17 

 

 

Principalele direcții de acțiune sunt : 

a) extinderea colaborarilor, cooperarilor sau parteneriatelor cu organizatiile non - 

guvernamentale, cu scopul degrevarii bugetului propriu al directiei ; 

b) asigurarea cotelor de cofinantare in cazul programelor / proiectelor externe 

nerambursabile, precum si in cazul proiectelor accesate pe plan intern, cu accent pe 

cheltuielile neeligibile ; 

c) diversificarea serviciilor sociale acordate persoanelor vulnerabile, care vor fi 

furnizate atat de catre DGASPC Teleorman in calitate de furnizor de servicii, cat si prin 

contractare cu furnizorii de servicii sociale acreditate in conditiile legii; 

d) alocarea fondurilor privind unele categorii de cheltuieli, cum ar fi : lucrari de 

reparatii si intretineri curente, reparatii capitale, obiecte de inventar, echipament si 

cazarmament, perfectionarea si pregatirea profesionala a personalului angajat; 

In vederea realizarii obiectivelor prevazute in strategie se va urmari atragerea de 

fonduri extra bugetare (finantari externe), precum si dezvoltarea de parteneriate public-privat 

sau public- public. 

 

 

 



54 
 

VI.   PORTOFOLIU DE PROIECTE 

 

In vederea realizarii misiunii sale prin atingerea obiectivelor asumate, Directia Generala de 

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman isi propune in calitate de solicitant principal sau 

in parteneriat cu alte institutii sau organizatii nonguvernamentale, in masura in care vor fi 

identificate surse de finantare, urmatorul portofoliu de proiecte: 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire proiect Buget aproximat Sursa de finantare 

1  Dezvoltarea și diversificarea paletei 

de servicii de asistență socială 

adecvată nevoilor cetățeanului  

Cf. documentației 

tehnico-economice  

POIDS 2021-2027, POEO 2021-

2027, Granturi SEE și 

Norvegiene, Buget propriu 

DGASPC  

2  Dezvoltarea parteneriatului public-

privat, în vederea asigurării unor 

servicii sociale de calitate  

Cf. documentației 

tehnico-economice  

Parteneriate Public Private, 

Buget propriu DGASPC  

3  Dezvoltarea competențelor și 

cunoștințelor personalului din 

aparatul propriu al instituției și din 

serviciile sociale  

Cf. documentației 

tehnico-economice  

POCU 2014-2020, POEO 2021-

2027, Buget propriu DGASPC  

4  Asigurarea unui grad sporit de 

accesibilitate a serviciilor furnizate 

de DGASPC Teleorman  

Cf. documentației 

tehnico-economice  

POCU 2014-2020, POCIDIF 

2021-2027, POIDS 2021-2027, 

POR Sud-Muntenia 2021-2027, 

Granturi SEE și Norvegiene, 

Buget propriu DGASPC  

5  Dezvoltarea capacității 

administrative a instituției de a 

preveni corupția prin educație 

anticorupție  

Cf. documentației 

tehnico-economice  

POCA 2014-2020, POEO 2021-

2027, Granturi SEE și 

Norvegiene, Buget propriu 

DGASPC  

6  Anticorupție prin etică, integritate și 

transparență la nivelul Județului 

Teleorman  

Cf. documentației 

tehnico-economice  

POCA 2014-2020, POEO 2021-

2027, Buget propriu DGASPC  

7  Reorganizare Centrului de Ingrijire 

si Asistenta Olteni (1 locuinta 

protejata, 1 cladire cu o capacitate 

de 40 de beneficiari, 1 centru de zi 

de recuperare) 

Cf. documentației 

tehnico-economice  

POIDS 2021-2027, PNRR, POR 

Sud-Muntenia 2021-2027, 

Granturi SEE și Norvegiene, 

Buget propriu DGASPC  

8  Reorganizare Complexului de 

Servicii pentru Persoana Adulta cu 

Handicap Videle (1 locuinta 

protejata, 1 centru de zi de 

recuperare) 

Cf. documentației 

tehnico-economice  

POIDS 2021-2027, PNRR, POR 

Sud-Muntenia 2021-2027, 

Granturi SEE și Norvegiene, 

Buget propriu DGASPC  

9  Reorganizarea/Reabilitarea 

Centrului Teritorial pentru Protecția 

de Tip Familial a Copilului cu Nevoi 

Speciale Alexandria (3 case de tip 

familial, 1 centru de zi de 

recuperare) 

Cf. documentației 

tehnico-economice  

POIDS 2021-2027, PNRR, POR 

Sud-Muntenia 2021-2027, 

Granturi SEE și Norvegiene, 

Buget propriu DGASPC  

10  Reabilitarea Centrului Teritorial Cf. documentației POIDS 2021-2027, PNRR, POR 
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pentru Protecția de Tip Familial a 

Copilului cu Nevoi Speciale Roșiori 

de Vede(3 case de tip familial, 1 

centru de zi de recuperare)  

tehnico-economice  Sud-Muntenia 2021-2027, 

Granturi SEE și Norvegiene, 

Buget propriu DGASPC  

11  Reabilitarea Centrului Teritorial 

pentru Protecția de Tip Familial 

Alexandria  

Cf. documentației 

tehnico-economice  

POIDS 2021-2027, PNRR, POR 

Sud-Muntenia 2021-2027, 

Granturi SEE și Norvegiene, 

Buget propriu DGASPC  

12  Reabilitarea Centrului Teritorial 

pentru Protecția de Tip Familial 

Roșiori de Vede  

Cf. documentației 

tehnico-economice  

POIDS 2021-2027, PNRR, POR 

Sud-Muntenia 2021-2027, 

Granturi SEE și Norvegiene, 

Buget propriu DGASPC  

13  Reorganizare/Reabilitare CSCNS 

Alexandria (3 case de tip familial și 

1 centru de zi de recuperare)  

Cf. documentației 

tehnico-economice  

POIDS 2021-2027, PNRR, POR 

Sud-Muntenia 2021-2027, 

Granturi SEE și Norvegiene, 

Buget propriu DGASPC  

14  Reabilitare complexul de servicii 

destinate copilului și familiei  

Cf. documentației 

tehnico-economice  

POIDS 2021-2027, PNRR, POR 

Sud-Muntenia 2021-2027, 

Granturi SEE și Norvegiene, 

Buget propriu DGASPC  

15  Dezvoltarea rețelei de centre de zi 

pentru copii din Județul Teleorman  

Cf. documentației 

tehnico-economice  

POIDS 2021-2027, PNRR, POR 

Sud-Muntenia 2021-2027, 

Granturi SEE și Norvegiene, 

Buget propriu DGASPC  

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.   PLANUL DE IMPLEMENTARE AL STRATEGIEI 

 

I. PROTECȚIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR  COPILULUI 

 OBIECTIV GENERAL 1.  Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate  

Obiective 

specifice 

Acţiuni Institutii 

responsabile/part

enere 

Responsabili 

DGASPC 

Termen de 

realizare 
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1.1.Dezvoltarea serviciilor sociale la 

nivelul autorităților public locale                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Asigurarea funcționalității 

serviciilor  publice de asistență 

socială 

 

 

 1.1.1.1. Ocuparea posturilor vacante din 

serviciile destinate protecţiei copilului de 

la nivelul DGASPC Teleorman. 

DGASPC 

Teleorman 

2023 

1.1.1.2. Asigurarea resurselor pentru  

formarea personalului implicat în oferirea 

de servicii sociale acordate copilului aflat 

în dificultate şi familiei acestuia. 

DGASPC 

Teleorman 

Permanent 

1.1.1.3. Informarea cu privire la linii de 

finanţare/oportunităţi de accesare de 

fonduri şi oferirea de asistenţă în accesarea 

finanţărilor nerambursabile. 

DGASPC 

Teleorman  

Compartimentul 

strategii, 

programe, 

proiecte și relații 

cu organizații 

nonguvernamental

e 

Permanent 

1.1.1.4. Oferirea de asistenţă tehnică 

pentru crearea/activarea structurilor 

comunitare consultative (SCC), ca formă 

de sprijin în activitatea de asistenţă socială 

şi protecţia copilului şi formarea 

profesională a acestora – la cerere. 

Număr 

întâlniri/activități 

de informare 

pentru crearea/ 

activarea SCC. 

Permanent  

 1.1.2. Furnizarea de servicii integrate 

sociale, de sănătate și educaționale, 

accesibile pentru copiii cu dizabilități 

şi familiile acestora 

1.1.2.1. Dezvoltarea serviciilor de 

abilitare/reabilitare prin accesarea de 

fonduri europene nerambursabile sau din 

alte surse . 

DGASPC 

Teleorman  

Compartimentul 

strategii, 

programe, 

proiecte și relații 

cu organizații 

nonguvernamental

e 

Autorități publice 

locale 

2022 - 2032 

1.1.2.2. Evaluarea complexă şi eliberarea 

certificatelor de încadrare a copilului într-

un grad de handicap si sprijinirea acestora 

în vederea accesării prestaţiilor sociale 

care le revin; 

 

DGASPC 

Teleorman  

Serviciul de 

evaluare 

complexa a 

copilului cu 

dizabilități 

CPC Teleorman 

Permanent 
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Autorități publice 

locale 

1.1.2.3. Îndrumarea şi sprijinirea părinţilor 

cu copii care prezintă dizabilităţi în 

vederea integrării acestora în servicii 

specifice de recuperare si consiliere 

DGASPC 

Teleorman  

Serviciul de 

evaluare 

complexa a 

copilului cu 

dizabilități 

Autorități publice 

locale 

Permanent  

1.1.2.4. Inființarea echipei mobile pentru 

aplicarea procesului de evaluare complexa 

a copiilor nedeplasabili in vederea 

incadrarii acestora in  

grad de handicap; efectuarea  de vizite in 

familiile beneficiarilor/centre rezidențiale 

DGASPC 

Teleorman  

Serviciul de 

evaluare 

complexa a 

copilului cu 

dizabilități 

 

2023 

1.2. Creşterea calităţii serviciilor 

furnizate copiilor 
 

1.2.1. Creşterea calităţii serviciilor 

sociale destinate copiilor 

 1.2.1.1. Elaborarea şi implementarea unor 

proceduri de lucru şi materiale informative 

pentru activitatea desfăşurată cu 

principalele categorii de copii vulnerabili, 

la nivelul serviciilor sociale din cadrul 

DGASPC Teleorman. 

DGASPC 

Teleorman  

 

Permanent 

1.2.1.2. Urmărirea permanentă a 

implementării şi îndeplinirii standardelor 

minime de calitate în toate serviciile 

sociale oferite de DGASPC DGASPC 

Teleorman. 

DGASPC 

Teleorman  

Compartimentul 

control si 

managementul 

calitatii serviciilor 

sociale 

Permanent 

1.2.2.  Dezvoltarea de facilităţi 

destinate activităţilor recreative şi 

petrecere a timpului liber de către 

copiii din sistemul de protecție   

1.2.2.1. Organizarea excursiilor/taberelor 

educaţionale, a taberelor la munte şi la 

mare pentru copiii din toate centrele 

rezidenţiale. 

DGASPC 

Teleorman 

Centre 

rezidentiale  

  

Permanent 

1.2.2.2. Organizarea activităţilor 

recreative şi cultural-artistice pentru 

copiii din centrele rezidenţiale. 

DGASPC 

Teleorman 

Centre 

rezidentiale  

  

Permanent 

1.2.3. Facilitarea accesului la 

serviciile 

medicale pentru copiii din sistemul de 

protecție 

1.2.3.1.  Înscrierea copiilor cu măsură de 

protecţie specială, la cabinete individuale-

medici de familie; 

Identificarea de modalitățior flexibile de 

asigurare a accesului copiilor la serviciile 

necesare de asistență medicală. 

DSP Teleorman 

CAS Teleorman 

DGASPC 

Teleorman 

 

Permanent 
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1.2.4. Oferirea de soluţii definitive 

pentru copilul aflat în plasament, 

pentru care reintegrarea/integrarea în 

familie nu a fost posibilă. 

1.2.4.1. Deschiderea procedurii de adopţie 

pentru copiii care nu au putut fi 

integraţi/reintegraţi în familia biologică/ 

lărgită. 

DGASPC 

Teleorman  

 

Permanent 

1.2.5. Creșterea calității 

profesionale a resurselor umanedin  

cadrul serviciilor sociale. 

1.2.5.1. Perfecționarea și formarea 

continuă a personalului din cadrul 

DGASPC Teleorman. 

DGASPC 

Teleorman  

 

Permanent 

1.3. Creșterea accesului 

beneficiarilor la servicii destinate 

copilului și familiei 

 

1.3.1. Creşterea gradului de 

cunoaştere şi de conştientizare de 

către copii şi familiile acestora a 

drepturilor şi responsabilităţilor şi a 

serviciilor pe care aceştia le pot 

accesa. 

1.3.1.2. Informarea periodică și cu 

mijloace adecvate părinţilor, cu privire la 

drepturile copilului şi la accesul la 

serviciile existente pentru copii, inclusiv 

prin acțiuni/campanii de 

informare/educare/conştientizare. 

DGASPC 

Teleorman  

Autorități publice 

locale 

Permanent 

OBIECTIV GENERAL 2. Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor         

aflaţi în situaţii vulnerabile     

Obiective  

specifice 

Acţiuni Institutii 

responsabile/partenere 

Responsabili DGASPC 

Termen 

de 

realizare 

2.1.  Asigurarea unui minim de 

resurse pentru copii în 

dificultate/din familii cu 

venituri reduse 

 

2.1.1. Crearea şi implementarea 

unui mecanism de identificare şi 

monitorizare a copiilor 

vulnerabili 

2.1.1.1. Instruirea angajaților SPAS 

pentru identificarea și monitorizarea 

copiilor vulnerabili. 

DGASPC Teleorman  

Autorități publice locale 

Permanent 

2.1.2. Creșterea accesului 

copiilor săraci la serviciile de 

bază 

2.1.2.1. Dezvoltarea/înființarea 

serviciilor integrate la nivelul 

comunităților cu pondere mare de 

copii în dificultate/proveniți din 

familii cu venituri reduse, prin 

accesarea de finanțări 

nerambursabile. 

DGASPC Teleorman  

Autorități publice locale 

2025 

2.2. Continuarea tranziţiei de la 

îngrijirea instituţională a 

copiilor la îngrijire comunitară 

 

2.2.1. Creșterea  eficienței și 

eficacității actualului sistem de 

servicii de îngrijire de tip 

familial 

2.2.1.1. Specializarea reţelei de 

asistenţă maternală  pentru anumite 

categorii de copii, cum ar fi copilul 

mic, pentru care este interzisă 

instituţionalizarea, copilul cu 

dizabilităţi şi copilul cu tulburări de 

comportament. 

DGASPC Teleorman  

 

Permanent 
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2.2.1.2. Dezvoltarea rețelei de 

asistență maternală, prin extinderea 

acesteia până la un numar de 250 de 

persoane atestate 

DGASPC Teleorman  

 

2025 

2.2.1.3 Pregătirea copiilor pentru 

reintegrarea in familie, adoptie sau 

integrarea socio - profesionala 

DGASPC Teleorman  

Autorități publice locale 

Permanent 

2.2.2. Dezvoltarea abilităților de 

viață independentă ale copiilor, 

în vederea pregătirii acestora 

pentru părăsirea sistemului de 

protecţie specială 

2.2.2.1. Asigurarea condiţiilor 

necesare pentru exercitarea 

deprinderilor de viaţă independentă 

în instituţiile destinate protecţiei 

copilului. 

DGASPC Teleorman  

 

Permanent 

2.2.2.2.  Desfăşurarea în fiecare 

centru de protecție de tip rezidențial 

a activităţilor  pentru  formarea  

deprinderilor de viaţă independentă 

(DVI)  pentru copiii rezidenţi. 

DGASPC Teleorman  

 

Permanent 

2.2.3. Sprijinirea integrării 

socio-profesionale a tinerilor 

care urmează să părăsească 

sistemul de protecţie.  

2.2.3.1. Participarea la Bursele 

Locurilor de Muncă a tinerilor care 

urmează să părăsească sistemul de 

protecţie 

DGASPC Teleorman  

AJOFM Teleorman  

O.N.G 

2022-2032 

2.2.3.2. Sprijinirea tinerilor în 

vederea dobândirii unei locuinţe 

sociale. 

DGASPC Teleorman  

Autorități publice locale 

2022-2032 

2.2.3.3. Încheierea unui parteneriat 

cu AJOFM Teleorman, care să aibă 

drept obiectiv principal incluziunea 

socială a tinerilor aflaţi în dificultate 

şi confruntaţi cu riscul excluderii 

profesionale, precum şi a tinerilor 

absolvenţi ai instituţiilor de 

învăţământ, inclusiv cel special, din 

rândul tinerilor beneficiari ai 

măsurilor de protecţie specială. 

DGASPC Teleorman  

AJOFM Teleorman 

ONG 

2022-2032 

2.3. Reducerea influenţei 

factorilor de risc la consumul 

de droguri şi alte substanţe 

nocive pentru copii 

 

 

2.3.1. Conştientizarea de către 

copii, familie şi comunitate a 

efectelor grave ale consumului 

de droguri sau de alte substanţe 

nocive în 

rândul copiilor 

2.3.1.1. Derularea de acţiuni de 

informare, educare, sensibilizare şi 

conştientizare, în vederea neînceperii 

consumului de droguri şi alte 

substanţe nocive, precum şi în 

vederea evitării transformării 

consumului experimental şi 

ocazional în consumul regulat de 

către copii, prin intervenţii de 

prevenire în şcoală, familie şi 

comunitate. 

DGASPC Teleorman 

Centrul de prevenire, 

evaluare si consiliere 

antidrug Teleorman 

ONG 

APL 

ISJ Teleorman 

IPJ Teleorman 

Periodic 
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            OBIECTIV GENERAL 3 Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă 

Obiective 

specifice 

Acţiuni Institutii 

responsabile/ 

partenere 

Responsabili 

DGASPC 

Termen de 

realizare 

3.1.  Promovarea valorilor non-

violenței și implementarea unor 

acțiuni de sensibilizare 

 

 

3.1.1. Creşterea gradului de 

cunoaştere şi de conştientizare 

de 

către copii, părinţi, profesionişti 

şi 

populaţia generală a tuturor 

formelor de violenţă 

 

 3.1.1.1. Întărirea capacității și 

promovarea telefonului copilului (TC) 

de la nivelul DGASPC Teleorman , 

pentru semnalarea tuturor situațiilor de 

violență asupra copilului și intervenție 

în urgență. 

DGASPC Teleorman 

SIRU 

Permanent 

3.1.1.2. Înființarea serviciului/ 

compartimentului pentru sprijinirea 

victimelor infracțiunilor  

DGASPC Teleorman  

SIRU 

2022 

3.1.2 Promovarea drepturilor 

copilului si a responsabilizarii 

parintilor si a comunitatii în 

vederea intolerării relelor 

tratamente applicate copilului 

3.1.2.1 Implementarea mecanismului 

de evidențiere a semnalărilor cazurilor 

de violenţă asupra copilului, indiferent 

de locul de producere (familie, şcoală, 

alte instituţii, comunitate). 

DGASPC Teleorman 

APL 

ISJ Teleorman 

IPJ Teleorman 

Permanent 

 

PROTECTIA  PERSOANELOR  ADULTE  CU  DIZABILITATI 

Obiectivul Responsabil Termen de realizare 

 

Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciile oferite de D.G.A.S.P.C. Teleorman 

Evaluarea si accesibilizarea cladirilor 

D.G.A.S.P.C. (locuri de parcare, dispozitive 

speciale) 

Conducerea DGASPC 

Serviciul 

Administrativ,Patrimoniu, 

Tehnic si Aprovizionare 

Permanent 

Accesibilizarea  modalitatilor de comunicare si 

informare a persoanelor adulte cu dizabilitati 

prin transpunerea in formate accesibile a 

documentelor DGASPC inclusiv afisajul 

public (pictograme, scriere Braille, inregistrari 

audio, scriere in caractere mari, pagina web 

accesibilizata) 

Conducerea DGASPC 

Serviciul de Evaluare 

Complexa a Persoanelor 

Adulte cu Handicap 

 

Serviciul de Asistenta Sociala 

Serviciul Informatica, 

Monitorizare, Strategii in 

domeniul asistentei sociale 

Permanent 



61 
 

Îmbunătățirea continuă a serviciilor de informare, consiliere, evidenţă şi stabilire drepturi a 

persoanelor adulte cu handicap 

Infiinţarea unui ghişeu de informare a 

persoanelor adulte privind incadrarea in grad 

de handicap si drepturile de care beneficiază 

persoanele cu dizabilităţi 

Conducerea DGASPC 

Serviciul de Evaluare 

Complexa a Persoanelor 

Adulte cu Handicap 

 

 

 

 

2025 

Actualizarea si dezvoltarea programului de 

evidenţă şi drepturi persoane cu dizabilităţi D-

Smart 

Serviciul de Asistenta Sociala 

Serviciul de Evaluare 

Complexa a Persoanelor 

Adulte cu Handicap 

 

Permanent 

Stabilirea drepturilor şi asigurarea beneficiilor 

şi facilităţilor persoanelor încadrate în grad de 

handicap în conformitate cu prevederile legale 

Serviciul de Asistenta Sociala 

 

Permanent 

Asigurarea informării, asistenţei, sprijinului şi 

consilierii persoanelor adulte cu dizabilităţi 

aflate în situaţii de risc 

Serviciul de Asistenta Sociala 

– Compartiment Management 

de Caz pentru Adulti, Adulti 

cu Dizabilitati si 

Monitorizare Servicii Sociale 

 

Permanent 

Colaborarea cu instituţii publice cu atribuţii în 

domeniu şi cu organizaţiile 

nonguvernamentale în vederea dezvoltării unor 

niveluri de intervenţie pentru anumite 

segmente din cadrul populaţiei care necesită 

sprijin imediat şi/sau de durată. 

Conducerea DGASPC  Permanent 

 

 

Îmbunatatirea accesului persoanelor cu dizabilitati la transport 

 

Incheierea de conventii cu operatorii de 

transport public in vederea asigurarii 

transportului gratuit pentru persoanele cu 

dizabilitati si publicarea in formate accesibile, 

inclusiv pe pagina web, a operatorilor de 

transport public cu care s-au incheiat conventii. 

Conducerea DGASPC 

Serviciul de Asistenta Sociala 

Serviciul Informatica, 

Monitorizare, Strategii in 

domeniul asistentei sociale 

Permanent 

Publicarea in formate accesibile, inclusiv pe 

pagia web, a modalitatii de depunere de 

sesizari, reclamatii sau petitii privind accesul la 

transport si monitorizarea acestora 

Serviciul de Asistenta Sociala 

Serviciul Informatica, 

Monitorizare, Strategii in 

domeniul asistentei sociale 

Permanent 

Cresterea accesului persoanelor cu dizabilitati la ocupare 

Incheierea de parteneriate cu factorii implicati 

publici si privati – AJOFM, angajatori privati 

Conducerea D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

 

2022-2032 

Accesibilizarea mediului fizic, comunicational 

si informational in care are loc furnizarea de 

servicii de ocupare 

Conducerea D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

AJOFM 

 

2022-2032 

Derularea de campanii de constientizare cu 

scopul de a informa, activa si  responsabiliza 

atat persoanele cu dizabilitati, cat si 

Conducerea D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Conducerea serviciilor 

 

2022-2032 
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angajatorii, inclusiv autoritatile si institutiile 

publice 

sociale pentru persoanele 

adulte cu handicap 

AJOFM 

 

Cresterea accesului persoanelor cu dizabilitati la formare profesionala 

Evaluarea competentelor si abilitatilor 

persoanelor adulte cu handicap, de varsta 

activa si furnizarea de servicii de orientare 

profesionala persoanelor cu dizabilitati 

interesate de angajare 

Serviciul de Evaluare 

Complexa a Persoanelor 

Adulte cu Handicap 

Comisia de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu 

Handicap Teleorman 

 

2022-2032 

Incheiere de parteneriate cu furnizori de 

servicii de formare profesionala publici sau 

privati 

Conducerea D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

2022-2032 

 

Îmbunătăţirea continuă a sistemului judeţean de protecţie de tip rezidenţial a persoanelor adulte 

cu handicap 

 

Asigurarea calităţii serviciilor funcţionale de 

îngrijire, asistenţă, abilitare şi reabilitare a 

persoanelor adulte cu handicap (licenţiere, 

auditare, etc.). 

Conducerea serviciilor 

rezidenţiale pentru persoane 

adulte cu handicap 

Permanent 

Gestionarea eficientă a resurselor financiare 

necesare funcţionării sistemului judeţean de 

protecţie a persoanelor adulte cu handicap 

Conducerea serviciilor 

rezidenţiale pentru persoane 

adulte cu handicap 

Permanent 

Gestionarea eficientă a resurselor financiare 

necesare funcţionării sistemului judeţean de 

protecţie a persoanelor adulte cu handicap 

Conducerea serviciilor 

rezidenţiale pentru persoane 

adulte cu handicap 

Permanent 

Identificarea de surse financiare 

nerambursabile pentru dezvoltarea serviciilor 

sociale existente şi/sau crearea unor noi 

servicii, conform planurilor de reorganizare/ 

restructurare a centrelor rezidenţial 

Conducerea DGASPC 

Teleorman 

Conducerea serviciilor 

rezidenţiale pentru persoane 

adulte cu handicap 

Permanent 

Dezvoltarea serviciilor rezidenţiale în vederea 
asigurării 
continuităţii furnizării serviciilor la trecerea de 
la sistemul deprotecţie al copilului la servicii 
destinate adultului cu dizabilităţi, conform 
nevoilor identificate 

Conducerea DGASPC 
Teleorman 

  Serviciul de Asistenta Sociala - 

Compartiment Management 

de Caz pentru Adulti, Adulti 

cu Dizabilitati si 

Monitorizare Servicii Sociale 

Permanent 

Contractarea de servicii de tip rezidenţial de la 

furnizori privaţi acreditaţi 

Conducerea DGASPC 
Teleorman 

  Serviciul de Asistenta Sociala - 

Compartiment Management 

de Caz pentru Adulti, Adulti 

cu Dizabilitati si 

Monitorizare Servicii Sociale 

2022-2032 

Îmbunătăţirea infrastructurii fizice în care îşi 

desfăşoară activitatea centrele rezidenţiale 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi (prin 

achiziţie, construcţie de noi imobile, 

reabilitare, modernizare, extindere, creşterea 

eficienţei energetice, etc. a imobilelor 

Conducerea serviciilor 
rezidenţiale pentru persoane 
adulte cu handicap 

Conducerea DGASPC 

Teleorman 

Permanent 
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existente) 

 

Continuarea / finalizarea procesului de reorganizare / restructurare a Centrelor Rezidenţiale 

pentruPersoanele Adulte cu Dizabilităţi 

 

Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor oferite 

adulţilor cu dizabilităţi prin crearea/înfiinţarea 

unor noi servicii sociale – 

Reorganizarea Centrului de Ingrijire si 

Asistenta Olteni (1 locuinta protejata, 1 cladire 

cu o capacitate de 35 de beneficiari, 1 centru 

de zi de recuperare) 

Conducerea DGASPC 
Teleorman 
 
Conducerea serviciilor 
rezidenţiale pentru persoane 
adulte cu handicap 
 

 

 

2022-2032 

Reorganizarea Complexului de Servicii pentru 

Persoana Adulte cu Handicap Videle (1 

locuinta protejata, 1 centru de zi de recuperare) 

Conducerea DGASPC 
Teleorman 
 
Conducerea serviciilor 
rezidenţiale pentru persoane 
adulte cu handicap 
 

2022-2032 

Identificarea de surse financiare 

nerambursabile pentru dezvoltarea serviciilor 

sociale existente şi/sau crearea unor noi 

servicii. 

Conducerea DGASPC 
Teleorman 
 
Conducerea serviciilor 
rezidenţiale pentru persoane 
adulte cu handicap 
 

 

 

Permanent 

Colaborarea cu UAT-uri şi organizaţii 

nonguvernamentale în vederea derulării 

procesului de dezinstituţionalizare, respectiv 

de integrare în comunitate a persoanelor adulte 

cu dizabilităţi 

Conducerea DGASPC 
Teleorman 
 
Conducerea serviciilor 
rezidenţiale pentru persoane 
adulte cu handicap 
 

 

 

Permanent 

 

Dezvoltarea de servicii alternative de îngrijire a persoanelor cu handicap 

 

Operaţionalizarea serviciului de Asistenţi 

Personali Profesionişti 

Serviciul de Evaluare 
Complexă a Persoanelor 
Adulte cu Handicap 

2022-2032 

Instruire si consiliere Asistenţi Personali 

Profesionişti 

Serviciul de Evaluare 
Complexă a Persoanelor 
Adulte cu Handicap 

2022-2032 

Asigurarea continuităţii asistenţilor maternali 

profesionişti prin Asistenţi Personali 

Profesionişti pentru copii cu handicap cu 

vârsta apropiată de 18 ani, care ar trebui să 

părăsească reţeaua de asistenţă maternală 

profesionistă 

Conducerea DGASPC 
Teleorman 

Serviciul management de caz 
-Biroul Management de Caz 
pentru A.M.P. 
 

Serviciul de Evaluare 

Complexă a Persoanelor 

Adulte cu Handicap 

Permanent 

Colaborare/sprijin metodologic al UAT-urilor 
si organizaţiilor nonguvernamentale din 
domeniu în vederea dezvoltării şi furnizării de 
servicii sociale comunitare cu scopul prevenirii 

Conducerea DGASPC 
Teleorman 

Serviciul de Asistenta 

Sociala- Compartiment 

Permanent 



64 
 

instituţionalizării şi integrării în comunitate a 
persoanelor adulte 
cu dizabilităţi 

Management de Caz pentru 

Adulti, Adulti cu Dizabilitati 

si Monitorizare Servicii 

Sociale 

   

Asigurarea funcţionării Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

(SECPAH)  cât şi a Secretariatului Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Imbunătăţirea infrastructurii fizice în care îşi 

desfăşoară activitatea SECPAH  (prin 

achiziţie, construcţie unui nou imobil, 

reabilitare, modernizare, extindere, creşterea 

eficienţei energetice, etc. a unui imobile 

existent) 

Conducerea DGASPC 
Serviciul Administrativ, 
Patrimoniu, Tehnic si 
Aprovizionare 
 

2022-2024 

Preluarea şi procesarea cererilor depuse pentru 

încadrare în grad de handicap conform 

criteriilor medico-psiho-sociale legiferate; 

fundamentarea propunerii privind încadrarea în 

grad de handicap către Comisia de Evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap 

Serviciul de Evaluare 
Complexă a Persoanelor 
Adulte cu Handicap 

Permanent 

Intocmirea programului individual de 
reabilitare şi integrare socială 

Serviciul de Evaluare 
Complexă a Persoanelor 
Adulte cu Handicap 
Comisia de Evaluare a 
Persoanelor  Adulte cu 
Handicap Teleorman 
 

Permanent 

Atestarea asistenţilor personali profesionişti 

conform prevederilor legale şi monitorizarea 

activităţii acestora 

Serviciul de Evaluare 
Complexă a Persoanelor 
Adulte cu Handicap 
Comisia de Evaluare a 
Persoanelor  Adulte cu 
Handicap Teleorman 
 

Permanent 

 

 

 

Obiectiv General   

DEZVOLTAREA  SI  IMBUNATATIREA  SERVICIILOR DE  INCLUZIUNE  SOCIALA  A 

PERSOANELOR  VARSTNICE AFLATE  IN SITUATII DE  RISC 

Obiectiv 

specific 

Actiuni Responsabili Termen de 

implemntare 

 

 

 

 

1.1 Asigurarea functionarii 

Compartimentului Prevenire 

marginalizare sociala si asistenta 

persoane varstnice 

Conducerea D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Permanent 
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1. Acordare 

servicii     

destinate 

persoanelor 

varstnice 

1.2 Asigurarea informarii, asistentei, 

sprijinului si consilierii persoanelor 

varstnice aflate in situatii de risc 

Compartimentul Prevenire 

marginalizare sociala si 

asistenta persoane varstnice; 

Conducerea Centrului pentru 

Persoane Varstnice Cervenia; 

Conducerea Centrului pentru 

Persoane Varstnice Furculesti 

 

Permanent 

1.3 Consiliere in accesare servicii 

rezidentiale si furnizarea de servicii de 

tip rezidential persoanelor varstnice 

aflate in situatii de risc 

 

Compartimentul Prevenire 

marginalizare sociala si 

asistenta persoane varstnice; 

Conducerea Centrului pentru 

Persoane Varstnice Cervenia; 

Conducerea Centrului pentru 

Persoane Varstnice Furculesti 

 

Permanent 

1.4 Colaborare/ sprijin metodologic al 

UAT-urilor si organizatiilor 

nonguvernamentale din domeniu in 

vederea dezvoltarii si furnizarii de 

servicii sociale comunitare cu scopul 

prevenirii institutionalizarii 

persoanelor varstnice aflate in situatii 

de vulnerabilitate 

Compartimentul Prevenire 

marginalizare sociala si 

asistenta persoane varstnice; 

Permanent 

1.5 Contractarea de servicii sociale de 

tip rezidential/ specializate pentru 

persoane varstnice de la furnizori 

privati acreditati 

Conducerea D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

2022-2032 

 

 

2. 

Imbunatatirea 

continua a 

sistemului 

judetean de 

protectie de 

tip rezidential 

al persoanelor 

varstnice 

 

 

2.1Asigurarea calitatii serviciilor 

functionale de ingrijire si asistenta a 

persoanelor varstnice 

Conducerea Centrelor pentru 

Persoane Varstnice 

Permanent 

 

 

2.2 Gestionarea eficienta a resurselor 

financiare necesare functionarii 

sistemului judetean de protectie a 

persoanelor varstnice 

Conducerea Centrelor pentru 

Persoane Varstnice 

Permanent 

 

 

  2.3 Dezvoltarea, intelegerea si 

aplicarea corecta a procedurilor 

specifice serviciilor rezidentiale 

destinate  persoanelor varstnice 

Conducerea Centrelor pentru 

Persoane Varstnice 

Permanent 

2.4 Programe de formare specifice, 

conform nevoilor identificate, pentru 

abordarea problermaticii persoanelor 

varstnice 

Conducerea Centrelor pentru 

Persoane Varstnice 

Permanent 

2.5 Identificarea si accesarea continua 

de fonduri nerambursabile pentru 

dezvoltarea resurselor umane 

Conducerea D.G.A.S.P.C. 

Teleorman 

Permanent 

 

2.6 Formarea si perfectionarea 

continua a resurselor umane care vin in 

contact direct cu beneficiarii si a 

Birou Resurse Umane in 

colaborare cu conducerea 

D.G.A.S.P.C. Teleorman 

Permanent 
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personalului aferent asigurarii 

functionalitatii serviciilor sociale 

 

Comisia: 

                                                                                                Păscuțu Dănuț – președinte 

                                                                                                Zalana Emil     -  președinte supleant 

                                                                                                Putineanu Marius-Mugurel- membru 

                                                                                                Curcă Mirela – membru 

                                                                                                Vasilescu Ciprian – membru 

                                                                                                Urziceanu Elena – membru 

                                                                                                Pătrana Adriana – membru 

                                                                                                Almăjanu Mihaela-Costina – membru 

                                                                                                Stuparu Nicoleta-Alexandra- membru 

                                                                                                Isar Paula - secretar 
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