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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa este instituţie publică cu personalitate
juridică  de  interes  judeţean,  înfiinţată  în  subordinea  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa,  prin  Hotărârea  nr.  23  din
25.07.1997  a Consiliului Judeţean Ialomiţa şi reorganizată prin Hotărârea nr. 35 din 30.11.2004.

Misiunea DGASPC este: 
 implementarea la nivelul judeţului a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricărei persoane aflate
în nevoie. 

 dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale  specializate, în funcţie de nevoile identificate, cu 
scopul prioritar de a menţine functionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă,
familial şi comunitar.

Conducerea  Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Ialomiţa  este  asigurată  de
directorul general, ajutat de directorul economic şi colegiul director, iar numărul angajaţilor la sfârşitul anului 2013
era de 505, fiind organizaţi într-un număr de 30  compartimente (birouri, servicii, centre pentru copii si adulţi).

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului îndeplineşte atribuţii în domeniul asistenţei
sociale a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, a altor categorii aflate în situaţie de risc şi în domeniul
respectării şi promovării drepturilor copilului.

A. PROTECŢIA COPILULUI
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Obiectivele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în anu l  2013, pentru  acest
domeniu au fost:

1. Prevenirea separării copilulului de familie

 Acordarea de ajutoare materiale unui număr de 12  familii aflate în situaţie de risc ,care au în întreţinere în
total 54 copii. 

 Prevenire prenatală – Au fost consiliate în vederea prevenirii sarcinilor nedorite 176 persoane de pe raza
judeţului Ialomiţa. Pe parcursul anului 2013 un număr de 364 fete au beneficiat de metode contraceptive,
din care 44 au fost cazuri noi.

    Asigurarea de servicii în regim de zi/săptămânal   prin intermediul c  entrului de zi din cadrul Complexului  de
Servicii Urziceni. - Pe parcursul anului 2013 au beneficat de găzduire în regim de zi/săptămânal un număr
de 26 copii.

 Centrul Maternal Slobozia - Pe parcursul anului 2013, a fost găzduit un număr de 46 cupluri mama-copil,
din care: 
-  26 au fost cazuri sociale, cu risc de abandon al copiilor ;
-  20 au fost găzduite în acest centru pentru a facilita accesul copiilor cu dizabilităţi la serviciile Centrului de
Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia, domiciliul  lor fiind situat în zona Urziceni.
Din cei 26 copii aflaţi în situaţie de risc, gazduiţi împreună cu mamele lor, au fost :
- 11 reintegraţi în  familia extinsă ;
- 9 plasaţi în servicii de tip rezidenţial ;
- 2 plasaţi la asistenţi maternali profesionişti ;
- 4 găzduiţi în continuare în centrul maternal la sfârşitul anului 2013 .

 Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
Din datele solicitate primăriilor de pe raza judeţului Ialomiţa a reieşit faptul că la sfârşitul anului 2013 un
număr de 775 copii au un păriinte sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

Din totalul de 775, un număr de 82 copii sunt  în evidenţa DGASPC Ialomiţa cu măsură de protecţie  
          specială  şi anume :
         -     8  plasaţi la asistenţi maternali profesionişti ;
         -    12  plasaţi în centre de plasament ;
         -    59  plasaţi la rude până la gradul IV ;
         -      3  plasaţi la alte familii/persoane .
 C  on      sili  e      rea         p      si  ho      l  o  g      ică şi juridică pentru copii şi familii aflate în situaţie de risc

Această activitate s-a realizat în special prin intermediul specialiştilor din cadrul  Complexului de Servicii
Comunitare pentru Protecţia Copilului Slobozia. 

Tabel privind activitatea pe anul 2013  
Număr sesizări (verbale, scrise) 192
din care :
- Sesizări facute de persoane/ familii 41
- Sesizări făcute de instituţii 140
- Autosesizări 11
Număr şedinte consiliere 550
Număr persoane consiliate 370
Asistarea copiilor în cadrul audierilor de către poliţie 37

Pe  parcursul  anului  2013  problematica  celor  192  sesizări, primite  în  cadrul  Complexului  de  Servicii
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Comunitare Slobozia , a fost următoarea : 
- abuz sexual - 28
- abuz fizic – 17
- abuz emoţional – 24
- tulburări comportamentale – 31
- evaluare minori (divorţ) – 35
- infracţiuni – 3
- tentativă de sucid – 5
- trafic – 2
- tulburari emoţionale – 4
- neglijare – 7
- act sexual cu minor – 5
- consiliere suportivă - 31

2. Evaluarea copilului aflat în situaţie de risc şi stabilirea unei măsuri de protecţie 

În cursul anului 2013 , pentru un număr de 150 copii - cazuri noi  , au fost stabilite măsuri de protecţie
specială şi anume :

- plasamente în instituţii - 47
- plasamente la rude până la gradul IV – 24
- plasamente la alte familii/persoane – 6
- plasamente la asistenţi maternali profesionişti - 2
- supravegheri specializate în familie - 71

       Din cele 150 cazuri noi  , pentru care a fost instituită o măsură de protecţie specială :
- 105 au fost cu acordul părinţilor şi au fost soluţionate în cadrul Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului

Ialomiţa; 
-   45 părinţii nu au fost de acord şi au fost soluţionate de către instanţă - Tribunalul Ialomiţa.

La sfârşitul anului 2013 în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Ialomiţa
se aflau un număr de 741 copii cu măsura de protecţie specială. Din distribuţia pe tipuri de măsuri de protecţie
observăm faptul ca 59% din măsurile de protecţie stabilite sunt de tip familial .

Număr copii cu măsură de protecţie specială la data de 31.12.2013 741
Măsuri de tip familial 442
Măsuri de tip rezidenţial 228
Supraveghere specializată în familie 71

 MĂSURI DE PROTECŢIE DE TIP FAMILIAL
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Din cele 442 măsuri de protecţie de tip familial existente la sfârşitul anului 2013, au fost :
-   96 copii plasaţi la 82 asistenţi maternali angajaţi de DGASPC Ialomiţa ;
-  296 copii plasaţi la rude până la gradul IV ;
-    50 copii plasaţi la alte familii/persoane.

Plasamente la asistenţi maternali profesionişti 

În cursul anului 2013 au beneficiat de plasament la asistenţi maternali profesionişti un număr de 135 
copii/tineri de pe raza judeţului Ialomiţa.

Din cei 135 copii/tineri ,119 au fost plasaţi la asistenţi maternali angajaţi de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi 16 au fost plasaţi la asistenţi maternali angajaţi de Fundaţa “New Life”
Slobozia.

a. asistenţi maternali angajaţi de DGASPC Ialomiţa 

   Număr copii/tineri la 01.01.2013 111
    Număr copii plasaţi în cursul anului 2013 8
   Număr copii/tineri pentru care a încetat/ modificat  măsura de protecţie în 
cursul anului 2013

23

   din care :
   - reintegrat în familia biologică 1
   - încredinţaţi în vederea adopţiei 2
   - plasaţi în centre de plasament 10
   - plasat la un alt asistent maternal 1
   - efectul legii 9
    Număr copii/tineri la 31.12.2013 96
    Numărul asistenţilor maternali la 01.01.2013 93
    Numărul asistenţlor maternali la 31.12.2013 82

     b.  asistenţi maternali angajaţi de Fundaţia “New Life” Slobozia

   Număr copii/tineri la 01.01.2013 13
    Număr copii plasaţi în cursul anului 2013 3
   Număr copii/tineri pentru care a încetat/ modificat  măsura de protecţie în 
cursul anului 2013

16

   din care :
   - plasaţi la familii/persoane 12
   - încredinţaţi în vederea adopţiei 1
   - plasaţi în centre de plasament 2
   - adopţie 1
    Număr copii/tineri la 31.12.2013 0
    Numărul asistenţilor maternali la 01.01.2013 10
    Numărul asistenţlor maternali la 31.12.2013 0

Plasamente la familii/persoane 
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                     În cursul anului 2013 au beneficiat de plasament familial la rude până la gradul IV un număr de 355
copii/tineri şi de plasament familial la alte familii/persoane un număr de 61 copii/tineri. 

    Număr copii/tineri la 01.01.2013 370
     din care :
    - plasamente la rude până la gradul IV 330
    - plasamente alte familii/persoane 40
    Număr copii plasaţi în cursul anului 2013 46
   Număr copii/tineri pentru care a încetat/modificat  măsura de protecţie în 
cursul anului 2013

70

   din care :
   - reintegraţi în familia biologică 43
   - efectul legii 19
   - plasament în centru de plasament 2
   - declinare competenţă alt judeţ 2
   - adopţie 1
   - alte cauze 3
    Numar copii/tineri la 31.12.2013 346
     din care :
    - plasamente la rude pana la gradul IV 296
    - plasamente alte familii/persoane 50

 MĂSURI DE PROTECŢIE DE TIP REZIDENŢIAL

Din cele 228  măsuri de protecţie de tip rezidenţial existente la sfârşitul anului 2013, au fost :
-   17 copii plasaţi în centre de primire în regim de urgenţă ;
-  203  copii/tineri plasaţi în centre de tip clasic şi familial ;
-    8 copii/tineri plasaţi la Fundaţia “Cuvioasa Paraschiva” Slobozia.

Plasamente în regim de urgenţă   

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 0 - 3 ani Slobozia
Pe parcursul anului 2013, au beneficiat de serviciile acestui centru un număr de 39 copii . În urma 

reevaluărilor efectuate de managerii de caz un număr de 22 copii, au fost  :
              -  2 reintegraţi în familia biologică;
              -  6 plasaţi la asistenţi maternali profesionişti; 
              -  1 încredinţat în vederea adopţiei;
              -  9  plasaţi în servicii de tip rezidenţial;
              -  3 plasaţi la familii/persoane;
              -  1 transferat la DGASPC-ul de domiciliu
            

 Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 3 - 18 ani Slobozia
În  cursul anului 2013 au fost găzduiţi în acest centru un număr de 65 copii . În urma instrumentării 

acestor cazuri : 28 au fost reintegraţi în familia biologică, 25 au fost plasaţi în centre de plasament , 10 au fost 
transferaţi la DGASPC-urile de domiciliu  şi 2 au fost plasaţi la asistenţi maternali profesionişti . 

Număr copii plasaţi în centre de primire în regim de urgenţă la 31.12.2013 17
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Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 0 – 3 ani Slobozia 17
Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 3 – 18 ani Slobozia 0

 Plasamente în centre de tip clasic şi familial   

           În cursul anului 2013 au beneficiat de plasament în centrele de tip clasic şi familial un număr 
de 241 copii/tineri. 

    Număr copii/tineri la 01.01.2013 196

    Număr copii plasaţi în cursul anului 2013 45
   Număr copii/tineri pentru care a încetat/modificat măsura de protecţie 
în cursul anului 2013

38

   din care :
  -  reintegraţi în familia biologică 11
  -  efectul legii 19
  -  încredinţat în vederea adopţiei 1
   - plasamente la rude până la gradul IV 1
   - plasamente la familii/persoane 4
   - plasament la Fundaţia “Cuvioasa Paraschiva” Slobozia 1
   - deces 1
    Număr copii/tineri la 31.12.2013 203

   Număr total copii/tineri  plasaţi  în centre de tip clasic şi  familial  la
31.12.2013

203

      din care :
    Centre de plasament de tip clasic: 82
Centrul de Plasament nr.2 Slobozia  21
Centrul de Plasament nr.3 Slobozia 34
Serviciul rezidential din cadrul Complexului de Servicii Urziceni 27
    Case de tip familial : 121
Casa de Tip Familial “MARIAN” Slobozia 14
Casa de Tip Familial “RALUCA” Slobozia 14
Casa de Tip Familial “CRISTINA” Slobozia 14
Casa de Tip Familial “BOGDAN” Tandarei 15
Casa de Tip Familial “GABRIELA” Fetesti 16
Complex Case de Tip Familial Cartier Bora Slobozia 48

Plasamente la Fundaţia “Cuvioasa Paraschiva” Slobozia

          Distribuţia copiilor/tinerilor din centrele de plasament şi case de tip familial
                                         pe grupe de vârstă la data de 31.12.2013    
Grupa de vârstă 3 - 6 7 - 9 10 – 13 14 – 17 > 18
Număr copii/tineri 33 23 65 38 44
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Număr copii/tineri plasaţi la Fundaţia “Cuvioasa Paraschiva” 31.12.2013 8

 PROTECŢIA  COPILULUI  CARE  A  SĂVÂRŞIT  FAPTE  CU  CARACTER  PENAL,  DAR  NU
RĂSPUNDE PENAL

Pe parcursul anului 2013, în urma sesizărilor primite de la parchetele de pe lângă judecatoriile de 
pe raza judeţului  Ialomiţa,  pentru  73 copii ,care nu au împlinit  vârsta  de 14 ani,  au fost  stabilite  măsuri  de
supraveghere specializată în familie şi plasamente familiale.

În urma evaluării celor 73 cazuri Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Ialomiţa a hotărât instituirea
unei măsurii de protecţie specială, după cum urmează:

- 71 copii supraveghere specializată în familie ;
- 2 copii plasament la rude până la gradul IV. 

Fapta comisă 

Număr de copii care au savârşit o faptă
penală şi nu răspund penal

 Număr cazuri
din care cu

antecedente 

furt 53 9
distrugere bunuri 10 1
vătămare corporală 2 1
relaţii sexuale cu minori 4 1
viol 1 0
violare domiciliu 2 0
pescuit fără permis 1 1

Total 73 13

3. Adopţii  

                  Situaţia adopţiilor în anul 2013
Total adopţii  definitive 15
Număr copii pentru care instanţa a constatat adoptabilitatea în anul 2013 69
Persoane /Familii atestate 17

din care : atestate în 2013 14
reatestate în 2013 3

Persoane/Familii atestate în aşteptarea unui copil 8
Încredinţaţi în vederea adopţiei la 31.12.2013 10
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4. Servicii acordate copiilor cu dizabilităţi

a.   Evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap

Situaţia evaluărilor în cursul anului 2013
Numărul de copii cu dizabilităţi evaluaţi socio-medico-psiho-pedagogic 1166
Numărul de copii cu dizabilităţi încadraţi în grad de handicap 1123
        din care :
     - gradul grav 511
     - gradul accentuat 207
     - gradul mediu 400
     - gradul uşor 5
Numărul cazurilor noi în anul 2013  156
Numărul de copii cu dizabilităţi monitorizaţi de către asistenţii sociali 
de la nivelul DGASPC în colaborare cu asistenţii sociali/ persoanele 
cu atribuţii de asistenţă socială de la nivelul primăriilor

1237

          b. Protecţia specială a copiilor cu dizabilităţi aflaţi în situaţie de risc

Număr total de copii cu dizabilităţi la sfârşitul anului 2013 : 1123
Mediul de provenienţă

familia
biologică

plasament
familial

plasament la
asistenti
maternali

plasament în centre 

988 17 68 50
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c. Servicii de recuperare a copiilor cu dizabilităţi

Pe parcursul anului 2013 un număr de  306 copii  au fost incluşi în activităţi de recuperare şi reabilitare în
Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia, ca urmare a recomandărilor făcute de
Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului.

             Centrul oferă urmatoarele servicii:
 Activităţi ce vizează recuperarea şi reabilitarea copiilor cu dizabilităţi, în conformitate cu planul

de  recuperare:  terapie  cognitiva,  logopedie,  kinetoterapie,  terapie  ocupatională,  masaj,
fizioterapie, ludoterapie.

 Socializarea şi stimularea integrării în comunitate 
 Consilierea şi susţinerea familiilor 
 Transportul de la domiciliu la centrul de recuperare: 

     Ruta 1: Slobozia - Ţăndărei – Săveni
     Ruta 2: Slobozia- Ţăndarei - M.Kogalniceanu

      Ruta 3: Slobozia – Griviţa
 Ingrijirea de zi/săptămânal, un număr mediu de 52 copii/săptămână care servesc masa în

cadrul centrului
 Asistenţă medicală pe durata şederii copiilor în centru
 Asistenţă socială

Mediul de provenienţă al copiilor care au beneficiat de recuperare pe parcursul anului 2013  – 306 copii

din propria familie
                          din sistemul de protecţie

asistent maternal centru de plasament

241 20 45

    

d.Eliberarea unui număr de 83 acorduri pentru indemnizaţii şi a unui număr de 62 acorduri pentru asistenţi 
personali, în cazul copiilor încadraţi în gradul grav de handicap

5. Proiecte derulate pe parcursul anului 2013
 

 Proiectul „Include Me”, finanţat prin Programul Tineret în Acţiune,   Acţiunea 2 - Serviciul European 
de Voluntariat, data de începere a acestuia a fost 01.08.2012, iar perioada de derulare a fost de 15 luni, până la
31.10.2013. Partenerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în acest proiect au fost
European Intercultural Forum e.V. c/o Schweitzer din Germania şi Asociacion Cultural en Construccio din Spania,
rolul acestora constând în recrutarea, selecţia şi pregătirea celor 4 voluntari (doi din Spania şi doi din Germania)
care şi-au desfăşurat stagiul de voluntariat în cele trei case de tip familial din municipiulSlobozia. 

Obiectivele  acestui  proiect  au  fost:  socializarea  şi  integrarea  în  comunitatea  locală  a  copiilor/tinerilor
găzduiţi în casele de tip familial din Slobozia, dezvoltarea de abilităţi de viaţa independentă şi abilităţi de angajare
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pentru 17 tineri din casele de tip familial din Slobozia, dezvoltarea de competenţe în domeniul lucrului cu copiii şi
tinerii defavorizaţi social şi în domeniul antreprenoriatului pentru un număr de 4 voluntari.

Stagiul  celor 4 voluntari  s-a desfăşurat pe o perioadă de 12 luni,  iar activităţile  pe care aceştia le-au
desfăşurat cu cei  36 de copii/tineri  găzduiţi  în casele de tip familial  au fost:  activităţi  sportive, jocuri  de grup,
gimnastică şi dansuri, întâlniri cu tinerii din comunitate, origami, picatat, modelaj în plastilina/fimo, învăţarea unei
limbi străine, formarea unor deprinderi de viaţa independentă, organizarea unor cursuri pentru voluntari, activităţi
care au avut ca scop schimbul intercultural şi cunoaşterea ţărilor de origine ale voluntarilor, realizarea un blog al
proiectului, a unui seminar de prezentare a importanţei educaţiei nonformale, a Programului Tineret în Acţiune şi a
Serviciul European de Voluntariat, etc.

Suma primită prin proiect a fost de 30.243,77 euro, iar contribuţia DGASPC Ialomiţa a fost de 440 euro,
reprezentând 10% din costurile biletelor de călătorie, sumă acoperită de voluntari şi costurile cu comisioanele.
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B. PROTECŢIA PESOANELOR ADULTE

1.  Pregătirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului pentru viaţa independentă, prin
găzduirea pe o perioada determinată în cadrul Centrului de protecţie temporară pentru tinerii care părasesc
centrele de plasament, localizat î n orasul Fierbinţi.

Pe parcursul anului 2013 de serviciile acestui centru au beneficiat  21 tineri. La sfârşitul anului mai erau
găzduiţi un număr de 19 tineri. 

2.  Susţinerea persoanelor victime ale violenţei în familie, prin serviciile oferite în cadrul Centrului de Primire
în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie Slobozia, cu o capacitate de 9 locuri.

Pe  parcursul  anului  2013  au  beneficiat  de  serviciile  centrului  un  număr  de  49 persoane,  după  cum
urmează:

Repartiţia pe tipuri de beneficiari 
Adulţi Copii

23 26
Repartiţia în funcţie de mediul de provenienţă

Urban Rural
22 27

 

3. Reinserţia socială a persoanelor fără adăpost, prin serviciile oferite de catre Centrul Social de Urgenţă
pentru Persoanele fără Adapost Slobozia, cu o capacitate de 24 locuri.

Pe parcursul  anului  2013 au beneficiat  de serviciile  centrului  un număr de  119 persoane,  după cum
urmează:

Repartiţia pe tipuri de beneficiari
Adulţi Copii

101 18
Repartiţia în funcţie de mediul de provenienţă

Urban Rural
61 58

În anul 2013 au fost  înregistrate  un număr de 106 cereri  de găzduire,  din care 101 au fost
aprobate, 5 respinse  şi 1 retrasă. De asemenea pe parcursul anului 2013 au fost înregistrate un număr de
71 cereri de prelungire a găzduirii în centru.   

4. Oferirea de servicii persoanelor adulte cu handicap:

a)  Evaluarea  persoanelor  adulte  cu dizabilităţi,  în  vederea  încadrării  în  grad  de  handicap şi  orientării
profesionale

       În evidenţa Serviciului de Evaluare si Asistenţă Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap ,  la sfârşitul anului
2013 , se aflau un număr de 7.182  persoane adulte cu handicap . Pe parcursul anului 2013 au fost  857
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cazuri noi .
        Pe parcursul anului 2013 Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a realizat evaluarea unui
număr de 4286 persoane.

           

b)  Asigurarea de servicii de recuperare în cadrul Centrul de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu
Slobozia. 

Pe parcursul anului 2013 au beneficiat  de serviciile acestui centru un număr de 89 persoane, din care 
41 din comunitate si 58 din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia. De asemenea un număr de 27 
persoane au solicitat prelungirea serviciilor acordate.  

Servicii oferite în cadrul centrului :
- Servicii de fizioterapie, constând în electroterapie, magnetoterapie, terapie cu ultrasunete şi laser
- Consiliere psihologică pentru susţinerea beneficiarilor şi familiilor acestora.
- Masaj terapeutic şi kinetoterapie
- Asistenţă medicală

Mediul de provenienţă al beneficiarilor

                 Distribuţia persoanelor adulte cu handicap pe grade de handicap la 31.12.2013
Handicap grav 2422
Handicap accentuat 3943
Handicap mediu 712
Handicap uşor 105
Total 7182
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din familie din sistemul rezidenţial
Slobozia Centrul de Ingrijire si Asistenta Slobozia

41 58

c)  Găzduirea în regim rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap prin Centrul de Ingrijire şi Asistenţă 
Slobozia.

Pe parcursul anului 2013 au beneficiat de serviciile Centrului de Ingrijire şi Asistenţă Slobozia un număr de
154 persoane adulte cu handicap.

Evoluţia asistaţilor in Centrul de Ingrijire si Asistenta Slobozia

Nr. beneficiari 
01.01.2013

Intrari Iesiri Nr. beneficiari 
31.12.2013

139 15 14
 (reintegrare in familie,

decese)

140

Repartiţiacelor 140 beneficiari în funcţie de tipul de handicap
Handicap

psihic
Handicap

mintal
Handicap

fizic
Handicap
somatic

Handicap
vizual

Handicap
auditiv

Handicap
asociat

Fara
certificat de
incadrare

(caz social)
15 78 23 3 8 0 8 5

Pe parcursul  anului  2013 au  fost  înregistrate  un  număr  de 28  cereri  de  internare,  din  care 15  s-au
soluţionat  prin  internarea  în  centrul  menţionat,  2  respinse,  1  monitorizare,  2  persoane  au  decedat  până  la
finalizarea dosarului şi 8 dosare în aşteptare.

d) Eliberarea unui număr de 270  acorduri pentru îndemnizaţie şi a unui numar de 97  acorduri pentru
asistent personal în cazul persoanelor adulte cu  handicap.

5. Consilierea persoanelor adulte aflate î n dificultate  – prin intermediul Serviciului  de Asistenţă Socială
pentru Persoane Adulte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa

Pe parcursul anului 2013 au fost furnizate servicii de consiliere şi evaluare psihologică, unui număr de
167 

persoane asistate în centrele rezidenţiale din subordinea DGASPC, după cum urmează:
-  12 tineri,  din cadrul Centrului de Protecţie temporară pentru tinerii care nu mai sunt instituţionalizaţi

Fierbinţi;
- 105 de persoane vârstnice asistate în caminele din comuna Balaciu şi oraşul Fierbinţi-Târg;
-   50 de persoane adulte cu handicap asistate în Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Slobozia.

6. Furnizarea  de servicii specializate pentru persoanele vârstnice aflate în situaţie de risc

a)   Caminul pentru Persoane Vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu
       
  Pe parcursul anului 2013 au beneficiat de serviciile Căminului pentru Persoane Vârstnice „ing. Vadim Rusu”
Balaciu  un număr de 80  persoane vârstnice.
         Pe parcursul anului 2013, la nivelul Serviciului de Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte din cadrul
D.G.A.S.P.C.  Ialomita  au  fost  înregistrate  un  numar  de  39 cereri  de  institutionalizare  pentru Căminul
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Balaciu, din care 10 au fost soluţionate prin internare, 5 cereri  au fost  retrase, 7 respinse şi 17 cazuri
sunt în aşteptare.

Evolutia asistaţilor in Căminul pentru persoane vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu – anul 2013

Nr. beneficiari ian. 2013 Intrări Ieşiri Nr. beneficiari 31.12. 2013
70 10 6

 (reintegrare in familie,
decese)

74

      
b)  Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi 

         Pe parcursul anului 2013 au beneficiat de serviciile Centrului pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi un număr
de 57  persoane vârstnice.
         Pe parcursul anului 2013, la nivelul Serviciului de Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte din cadrul
D.G.A.S.P.C. Ialomiţa au fost înregistrate un număr de 29 cereri  de  instituţionalizare  pentru  acest  centru ,
din care 12 au fost soluţionate prin internare, 3 cereri au fost  retrase, 4 respinse şi 10 dosare în curs de
rezolvare (dosar de internare incomplet). 

Evoluţia asistaţilor în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi

Nr. beneficiari ian. 2013 Intrari Iesiri Nr. beneficiari 31.12. 2013
45 12 10

 (reintegrare in familie,
decese)

47

c) Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia

        Începând cu luna octombrie 2013,Centrul de zi pentru persoane vârstnice Slobozia asigură
un  cadru  adecvat  de  asistenţă  persoanelor  vârstnice,  respectând  identitatea  şi  demnitatea
acestora.  Serviciul  este  real izat  în  cadrul  Proiectului  „Extindere,reabil i tare  termică  şi  dotare  –
Centrul  de  Îngri j ire  şi   Asistenţă  Slobozia”,  cod   SMIS  24602,  finanţat  prin  Programul
Operaţional  Regional  2007-2013,  Axa  Priori tară  3,  „ îmbunătăţirea  infrastructur i i  sociale”,
DMI3.2”Reabil i tare/modernizare/dezvoltarea şi echiparea infrastructur i i  servici i lor sociale”.
         În cadrul Centrului de zi se desfăşoară activi tăţi  de socializare şi  petrecere  a  t impului
l iber,  activi tăţi  de  informare  prin  ci ti rea  zilnică  a  presei,cărţ i,reviste,etc.,terapie  ocupaţională,
activităţ i  de  stimulare  a  memoriei,  activi tăţi  de  asistenţă  şi  consil iere(socială,  psihologică,
juridică,  medicală,  spir ituală,  de  mediere  a  confl ictelor),  asistenţă  socio-medicală  şi  activităţ i
sociale, culturale, recreatice.
         Din  luna  octombrie  2013,  la  nivelul  Serviciului  de  Asistenţă  Socială  pentru  Persoane
Adulte  din  cadrul  DGASPC  Ialomiţa  au  fost  înregistrate  un  număr  de  110  cereri  care  au  fost
aprobate, persoanele vârstnice benefici ind de servici i le centrului.
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7. Infiinţarea unor servicii pentru adulţii aflaţi în situaţie de risc/modernizarea serviciilor existente

1. PROIECTUL«EXTINDERE, REABILITARE TERMICĂ ŞI  DOTARE „CENTRU DE ÎNGRIJIRE ŞI 
ASISTENŢĂ”, MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEŢUL IALOMIŢA

I.Prezentare generală

Titlu proiect Extindere, reabilitare termica si dotare „Centru de 
Ingrijire si Asistenta”, municipiul Slobozia, Judetul 
Ialomita.

Beneficiar Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Ialomita

Număr de referinţă / cod SMIS SM 35/3/3.2/395/29.07.2010 / COD SMIS 24602

Axa prioritară

Domeniu major de intervenţie 

3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

3.2. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Perioada de raportare 31.01.2014

OI / Regiunea de Dezvoltare OIPOR Sud Muntenia / Sud Muntenia

II.Detalii 

Nr. şi data semnării contractului:  19.10.2011

Data de începere a perioadei de implementare a contractului de finanţare : 20.10.2011.

Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanţare: 19.03.2013, se
solicită prin act adiţional prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data
de 19.09.2013.

III.BUGETUL PROIECTULUI SI STADIUL REALIZARII ACESTUIA LA DATA DE 22.07.2013
PREVEDERI CONTRACT DE FINANTARE:

Valoarea totală a proiectului                                            3.446.360,00  lei 
   Valoarea eligibilă a proiectului                                      2.735.767,00 lei  
   Valoarea neeligibilă a proiectului                                       49.003,00 lei 
   TVA     661.590,00 lei 
    Contribuţie proprie proiect     103.718,34 lei 
 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ    2.681.051,66 lei 

REALIZĂRI PROIECT :
Valoarea totală a proiectului                                            2.282.632,44 lei 
   Valoarea eligibilă a proiectului                                      1.841.268,21 lei  
   Valoarea neeligibilă a proiectului                                         8.972,45 lei 
   TVA     462.391,78 lei 
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    Contribuţie proprie proiect       36.825,37 lei 
 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ    2.236.834,62 lei 

Au fost depuse 11 cereri de rambursare după cum urmează : 
1. Cerere de rambursare în valoare de 130.466,22 lei şi s-au decontat  124.595,34 lei, 

diferenţa reprezintă corecţii  financiare de 5 % din valoarea contractului de servicii nr. 
14859/21.10.2010 încheiat cu SC TECHNO ART DESIGN SRL BUCURESTI deoarece nu a  fost 
precizat în mod clar şi detaliat subfactorul de evaluare „Propunerea tehnica „ cu ponderile 
relative ale acestora sau algoritmul de calcul precum şi metodologia concretă de punctare a 
avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice prezentate de ofertanţi şi TVA neeligibil.
   2.  Cerere de rambursare în valoare de 11.437,50 lei si s-au decontat        11.437,50 lei

3.  Cerere de rambursare în valoare de 242.693,84 lei   (31.01.2013)        236.674,03 lei
4.  Cerere de rambursare în valoare de 269.865,12 lei    (29.03.2013)       265.512,46 lei

   5. Cerere de rambursare în valoare de    96.450,07 lei   (30.05.2013)         94.877,77 lei
   6. Cerere de rambursare în valoare de   719.381,11 lei   (20.06.2013)       707.778,19 lei
   7. Cerere de rambursare în valoare de          965,13 lei   (31.07.2013)             762,76 lei
   8. Cerere de plată în valoare de             422.328,19 lei   (31.07.2013)      415.516,44 lei
   9. Cerere de rambursare în valoare de     51.383,31 lei   (30.08.2013)        50.554,55 lei 
  10. Cerere de rambursare în valoare de   165.603,79 lei   (30.09.2013)      160.051,65 lei 
  11. Cerere de rambursare în valoare de   171.870,66 lei   (30.11.2013)     urmeaza a fi 
decontată.

TOTAL  SUME 2.282.632,44 lei 
 s-au decontat     2.067.760,69 lei
       din care :
          - sume FEEDR        1.446.216,91 lei
          - sume Bug.stat         221.186,11 lei 
          - sume TVA                400.357,67 lei  

 Studii teren   GEO 7 SRL SLOBOZIA in valoare de                                    1.495,25 lei
 Servicii de proiectare  SC TECHNO ART DESIGN SRL BUCURESTI            108.973,10 lei 
 Servicii consultanta  SC EUROPEAN PROJECT CONSULTING BUCURESTI 62.000,00 lei 
 Comision Inspectoratul de Stat in Constructii                                       15.976.37 lei 
 PFA GOLOVEI (diriginte santier)                                                             6.800,00 lei 
 Publicitate DIRECT PARTENERS SLOBOZIA                                             18.600,00 lei
 Asistenta tehnica proiectant                6.448,00 lei
 SEMAUDIT           10.000,00 lei
 Lucrari de constructii   -contract nr. 13932/17.10.2013 icheiat cu SC CONCIVIC SRL 

SLOBOZIA - Valoare contract : 1.755.630,00 lei + tva 421.351,34 lei =   2.176.981,34 lei , 
valoarea totala a lucrarilor executate a fost de 1.971.342,10 lei 

Termen de executie al lucrarilor a fost de 9 luni (17.07.2013).Prin actul adiţional 
nr.1/16.07.2013 a fost prelungita durata  de executie a lucrarilor de la 9 luni la 11 luni (17.09.2013).
              - Lucrari executate 1.971.342,10 lei , lucrari ce au fost decontate integral.  

A fost încheiat contractul de furnizare nr. 8671/27.06.2013  cu S.C.  MERVAL GRUP SRL 
PLOIEŞTI, JUDETUL PRAHOVA, pentru Lotul 1 Mobilier , termen de livrare 30 zile şi prelungit prin 
act adiţional nr.1/23.07.2013 cu încă 30 zile, în valoare de 61.960,00  lei, la care se adaugă 14.870,40 lei
TVA. , valoare totală inclusiv tva 76.830,40 lei 

Au fost livrate si receptionate produsele.
A  fost  incheiat  contractul  de  furnizare  nr. 8672/27.06.2013   cu  S.C.GERMROM  TRADING

IMPORT EXPORT SRL CRAIOVA termen de livrare 30 zile si prelungit prin act aditional nr.1/23.07.2013
cu inca 30 zile (27.08.2013), pentru urmatoarele loturi :
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Lotul 2  Birotică şi echipamente electronice                                      –   17.890,02 lei fara tva
Lotul 3 Echipamente de bucătărie                                                     –     6.490,01 lei fara tva
Lotul 4  Echipamente pentru oficiu (aparate electrice de uz casnic) –     2.190,00 lei fara tva
Lotul 5  Diverse                                                                                 –   17.849,94 lei fara tva
Lotul 6  Echipamente împotriva incendiilor                                        –     4.488,00 lei fara tva
Total - 48.907,97 lei fara tva la care se adaugă 11.737,91 TVA, valoarea totala inclusiv tva

60.645,88 lei .  

IV.Obiectivele generale / specifice ale proiectului 
Obiectivul general al proiectului constă imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor

sociale si ridicarea acestora la standarde europene in cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta
Slobozia, cu impact direct asupra egalizarii sanselor de acces al persoanelor cu handicap si
persoanelor varstnice din municipiul Slobozia, judetul Ialomita si Regiunea Sud Muntenia, la
servicii specifice de ingrijire si asistenta medico - sociala.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Cresterea accesibilitatii populatiei din municipiul Slobozia, judetul Ialomita si Regiunea
Sud Muntenia la serviciile sociale oferite de Centrul de Ingrijire si Asistenta Slobozia;
-  Crearea  unui  mediu  de  viata  care  sa  contribuie  la  o  stare  de  spirit  pozitiva  a
persoanelor asistate;
-  Constientizarea  opiniei  publice  asupra  problematicii  persoanelor  varstnice  care
reprezinta un segement vulnerabil al populatiei si are nevoie de sprijinul comunitatii;
- Prevenirea si tratarea consecintelor legate de procesul de imbatranire prin asigurarea
unor  conditii  de  ingrijire  care  sa  respecte  identitatea,  integritatea  si  deminitatea
persoanelor;
 - Asigurarea mentinerii capacitatii fizice si intelectuale a persoanelor asistate in cadrul
acestei unitati, prin organizarea de activitati psihologice si culturale;
  - Prevenirea institutionalizarii prelungite prin stimularea participarii la viata sociala;
  - Facilitarea si incurajarea legaturilor interumane, inclusiv cu propriile familii,
  -  Intarirea  capacitatii  administratiei  publice  locale  de  a  implementa  initiative  in
domeniul infrastructurii serviciilor sociale.

2. PROIECTUL“ INFIINTAREA CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE NEURO-PSIHICA, PENTRU
ADULTI MOVILA JUDETUL IALOMITA „

I.Prezentare generală

Titlu proiect Infiintarea Centrului de Recuperare si Reabilitare 
Neuro-Psihica, pentru adulti Movila Judetul Ialomita 

Beneficiar Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Ialomita

Număr de referinţă / cod SMIS SM 35/3/3.2/395/29.07.2010 / COD SMIS 24603

Axa prioritară

Domeniu major de intervenţie 

3. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

3.2. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii serviciilor sociale
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Perioada de raportare 31.01.2014

OI / Regiunea de Dezvoltare OIPOR Sud Muntenia / Sud Muntenia

II.Detalii 

Nr. si data semnării contractului:  2346/19.10.2011

Data de începere a perioadei de implementare a contractului de finanţare : 20.10.2011.

Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanţare: 19.03.2013 si a
fost prelungit prin acte additionale pana la data de 19.03.2014.

III.BUGETUL PROIECTULUI SI STADIUL REALIZARII  LA DATA DE 22.07.2013

   Valoarea totală a proiectului                                            3.710.023,60  lei 
   Valoarea eligibilă a proiectului                                      2.927.088,00 lei  
   Valoarea neeligibilă a proiectului                                       69.982,00 lei 
   TVA     712.953,00 lei 
    Contribuţie proprie proiect     128.523,76 lei 
 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ    2.868.546,24 lei 

Au fost depuse 8 cereri de rambursare dupa cum urmeaza : 
1. Cerere de rambursare în valoare de 108.413,97 lei şi s-au decontat  103.558,80 lei , 

diferenţa reprezinta corectii  financiare de 5 % din valoarea contractului de servicii nr. 
14859/21.10.2010 incheiat cu SC TECHNO ART DESIGN SRL BUCURESTI deoarece nu a  fost 
precizat in mod clar si detaliat subfactorul de evaluare „Propunerea tehnica „ cu ponderile 
relative ale acestora sau algoritmul de calcul precum si metodologia concreta de punctare a 
avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice prezentate de ofertanti si TVA neeligibil.

    2. Cerere de rambursare in valoare de 12.201,52 lei si s-au decontat     12.201,52 lei
    3. Cerere de rambursare in valoare de 346.320,89 lei si s-au decontat   340.725,53 lei 
    4. Cerere de rambursare in valoare de 349.832,46 lei si s-au decontat   344.190,00 lei 
    5. Cerere de rambursare in valoare de 333.447,73 lei si s-au decontat   328.050,19 lei

 6. Cerere de rambursare in valoare de 441.065,29 lei si s-au decontat   433.949,02 lei
    7. Cerere de rambursare in valoare de  431.333,47 lei si s-au decontat   423.551,75 lei          
    8. Cerere de rambursare in valoare de  199.580,34 lei si urmeaza a se deconta
  TOTAL  SUME                             2.222.393,35 lei 

s-au decontat :                          1.986.226,81 lei 
din care :

                 - SUME FEEDR        1.385.950,65 lei
                 - SUME BUG.STATULUI                      211.968,92 lei
                 - SUME TVA            388.307,24 lei

Au fost efectuate plati catre furnizorii de lucrari si servicii aferente proiectului in derulare in 
valoare de  1.684.897,52 lei din care :

 Studii teren   GEO 7 SRL SLOBOZIA  în valoare de                                    3.408,25 lei
 Servicii de proiectare  SC TECHNO ART DESIGN SRL BUCURESTI             141.891,60 lei 
 Servicii consultanta  SC EUROPEAN PROJECT CONSULTING BUCURESTI     66.141,50 lei 
 Publicitate DIRECT PARTENERS SLOBOZIA                                                  7.130,00lei
 Comision Inspectoratul de Stat in Constructii                                          15.498,97 lei 
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 PFA GOLOVEI (diriginte santier)                                                               8.500,00 lei
 Asistenta tehnica proiectant                                                                    4.030,00 lei 
 Lucrări de construcţii   - SC OYL COMPANY SRL SLOBOZIA  - Valoare contract nr. 

11351/30.08.2012 : 1.988.000,00 lei + tva 477.120,00 lei =   2.465.120 lei,
Prin actul aditional nr.1/27.06.2013 a fost diminuata valoarea contractului cu suma 

de 23.223,87 lei fara tva, noua valoare a contractului este de 1.964.776,13 lei fara tva la care se 
adauga tva in valoare de 471.546,27 lei.Pana la data de 31.01.2013 s-a decontat  suma de 
2.040.739,93 lei,  iar valoarea ultimei situatii de lucrari   este de 134.153,45 lei .

Durata de executie a lucrarilor 10 luni  incepand cu data de 11.09.2012.
Prin actul aditional nr.2/10.07.2013 a fost prelungita durata  de executie a lucrarilor de la 10 

luni la 15 luni (11.12.2013).
La data de 18.12.2013 a fost efectuată recepţia  la terminarea lucrărilor de construcţii.

  - Dotări de specialitate :
A fost încheiat contractul de furnizare nr. 9163/08.07.2013  cu S.C. ELADA SRL PETRESTI, 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, termen de livrare 30 zile si prelungit prin act aditional    
          nr.1/23.07.2013 cu inca 30 zile, pentru următoarele loturi :

- LOT 1    MOBILIER                           -  in valoare de  70.860,00 lei fără tva 
- LOT 2    BIROTICA SI ECHIPAMENTE  ELECTRONICE -  in valoare de  20.700,00 lei fără tva
- LOT 3    APARATE ELECTRICE  DE UZ CAZNIC            -  in valoare de  30.880,00 lei fără tva
TOTAL  -  122.440,00 lei fără tva la care se adauga tva în valoare de 29.385,60 lei . 

IV.Obiectivele generale / specifice ale proiectului 

Obiectivul general al proiectului constă in cresterea calitatii infrastructurii sociale din 
judetul Ialomita, prin infiintarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro-Psihica pentru
adulti Movila, cu impact direct asupra egalizarii sanselor de acces al persoanelor la servicii
specifice de asistenta medico-sociala si de ingrijire. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Cresterea accesibilitatii persoanelor din judetul Ialomita la serviciile sociale oferite de
infiintarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuro-Psihica pentru adulti Movila;
- Imbunatatirea calitatii vietii, deziderat care va fi realizat si atins prin toate obiectivele
investitionale;
- Cresterea calitatii serviciilor sociale oferite persoanelor cu handicap neuro-psihic;
-  Prevenirea situaţiilor generatoare de marginalizare şi excluziune socială.

8. Proiecte în derulare

I. Titlul proiectului: CALIFICAREA MESERIAŞILOR TRADIŢIONALI ROMI
ID 124568
Durata proiectului: 22 de luni
Actorii implicati in proiect: DGASPC Ialomita, solicitant, SC K Consulting Management and 
Coordination S.R.L., Partener 1 si Asociatia Romano Butiq, Partener 2
Valoarea totala eligibila a proiectului este:de 1.798.218 lei, din care valoarea  finantarii 
nerambursabile eligibile este de 1.762.253,64 lei, iar contributia DGASPC  - 35.964,36 lei Din totalul 
de 1.798.218 lei, 1.267.684 lei revin DGASPC, 409.535 lei P1 si 120.999 lei P2 
Obiectivul proiectului:
 Asigurarea accesului si a participarii persoanelor de etnie roma din regiunea Ialomita in campul muncii 
prin consiliere, formare si combaterea discriminarii, si implicit asigurarea dreptului la o viata mai buna 
atat pentru ei cat si generatiile viitoare.
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Grupul tinta: 220 de persoane de etnie roma
Echipa de management va cuprinde: manager de proiect, responsabil financiar, expert contabil, 
secretar, din partea solicitantului si consilier juridic, asistent proiect, persoana responsabila cu 
intretinerea IT si pagina web, din partea P1. Auditul proiectului va fi subcontractat. Suma alocata 
acestei activitati  este de 313.651 lei
Achizitionarea bunurilor si serviciilor necesare derularii proiectului: responsabil solicitantul, suma 
alocata – 7411, 50 lei
Informare si publicitate – se vor organiza trei conferinte de presa (una la deschiderea proiectului, una 
la debutul cursurilor de calificare si una la inchidere),  va fi creata o pagina web a proiectului, se vor 
realiza materiale publicitare (afise, fluturasi, roll-up,
banner, materiale personalizate) si se vor da comunicate de presa la debutul proiectului si finalul 
acestuia, responsabil P1, suma alocata – 67.203,50 lei
Identificare si recrutare grup ţintă – responsabil – Solicitantul si Partener 2 , printr-un Responsabil cu 
recrutarea si mentinerea grupului tinta, bugetul alocat – 73.795,50 lei  
Consiliere si dezvoltarea ofertelor individualizate de formare profesionala (organizarea de intalniri cu 
persoanele recrutate in cadrul proiectului; evaluarea pregatirii, resurselor si a nevoilor de formare ale 
acestora; indrumarea catre cursurile oferite in cadrul proiectului sau catre alte cursuri relevante pentru 
profilul, situatia si aspiratiile individuale; consilierea post formare a persoanelor participante la cursurile
prevazute in proiect) – responsabil- Solicitantul (consilier orientare profesionala) si Partener 1 (consilier
orientare profesionala), bugetul alocat pentru aceasta activitate – 46.376, 64 lei
Formare profesionala  - se vor organiza urmatoarele cursuri de calificare: Curs de calificare nivel unu 
“Confectioner constructii metalice” pentru 40 persoane, Curs de calificare nivel unu “Spoitor-cositor” 
pentru 40 persoane, Curs de calificare nivel unu “Lucrator in prelucrari la cald” pentru 40 persoane, 
Curs de calificare nivel unu “Tinichigiu-carosier” pentru 40 persoane - Curs de calificare nivel unu 
„Babysitter”, pentru 15 de persoane, Curs de calificare nivel unu „Ingrijitor batrani”, pentru 15 de 
persoane, Curs de calificare nivel unu “Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport”, pentru 15 
persoane. In plus va fi organizat un curs complementar in antreprenoriat social cu accent pe utilizarea 
TIC, autorizat ANC, pentru 15 persoane - curs furnizat de Partenerul 1. Toate cursurile de calificare si 
cursul de antreprenoriat social din cadrul proiectului vor fi subcontractate, responsabil activitate - 
Partener 1 (expert tehnic formare, 2 formatori) si Solicitant (subcontractarea cursurilor), suma alocata – 
1.071.596,50 lei.
Acompaniere pentru membrii de familie aflati in ingrijire- asigurarea ingrijirii copiilor parintilor pe 
durata participarii la programele de formare- responsabil- Solicitantul, suma alocata – 77.211,50 lei 
(servicii de catering pentru copiii aflati in ingrijire) 
Campanie antidiscriminare in scopul schimbarii atitudinii sociale privind romii si egalitatea de sanse
(Dezbateri cu autoritati, organizatii relevante la nivel local si regional si presa locala si/sau
regionala, Organizare seminar cu 15 participanti pentru reprezentanti ai autoritatilor locale, societate 
civila, lideri locali formali si informali pentru constituirea unui grup de sprijin pentru comunitatile 
vizate in proiect, responsabil- Partener 2, prin specialistul relatii publice, suma alocata – 45.028,50 lei 
(salariul specialistului relatii publice, organiare seminar) 
Medierea relatiilor dintre participantii la cursurile de formare si potentiali angajatori (organizarea de
intalniri intre angajatori si grupul tinta inclus in proiect in vederea facilitarii ocuparii acestora) – 
responsabil - Solicitantul (consilier orientare profesionala) si Partenerul 1 (consilier orientare 
profesionala, consultant in resurse umane), suma alocata – 95.948,64 lei (2 evenimente mediere relatii 
angajatori – cursanti – valoare 64.000 lei, salariile persoanelor responsabile activitate,etc.)
Rezultatele proiectului: 1 conferinta de lansare, 1 conferinta lansare cursuri, 1 
conferinta de inchidere, 205 persoane calificate, 205 persoane consiliate, 15 persoane formate in 
antreprenoriat social, cel putin 1 dezbatere cu autoritati, societate civila si presa, 1 grup de sprijin 
constituit, 2 intalniri intre angajatori si grupul tinta, 1 pagina web a proiectului, cel putin 10 mesaje 
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informative transmise catre retele electronice, cel putin 40 de membrii ai familiilor cursantilor (familii 
monoparentale si/sau familii cu mai mult de 2 copii) acompaniate, cel putin 4 vizionari gratuite de filme
cu mesaje anti-discriminare si de promovare a egalitatii de sanse in randul grupurilor vulnerabile, 22 de 
intalniri ale echipei, cel putin 5 rapoarte tehnico-financiare, 260 de persoane apartinand grupului tinta 
incluse in proiect, 205 persoane consiliate 220 persoane participante lacursuri 175 persoane de etnie 
roma calificate si mediate

II.Titlul proiectului: SOLIDAR-RECUNOAŞTERE ŞI DEMNITATE PE PIAŢA MUNCII DIN 
REGIUNEA SUD-MUNTEANIA   ID 124561

Solicitant: D.G.A.S.P.C. Ialomiţa, Partener: Asociaţia Colfasa

Durata proiectului: 24 luni
Bugetul proiectului: valoarea totala eligibila a proiectului este de 2.011.816,00, din care valoarea 
finantarii nerambursabile eligile este de 1.971.579,68, iar contributia solicitantului - 40.236,32 (va fi 
asigurata conform Acordului de parteneriat nr. 11684/29.08.2013 de Asociatia Colfasa).
 Obiectivul general al proiectului: consta in facilitarea accesului la formare si integrare/reintegrare a 
persoanelor vulnerabile pe piata muncii (in special a celor provenite din comunitati rurale sau izolate), 
in scopul evitarii excluziunii sociale, marginalizarii si discriminarii, prin implementarea de masuri 
active care sa asigure sanse egale in integrarea pe piata muncii, prin oportunitati de ocupare, servicii de 
sprijin si acompaniere si constientizarea actorilor de pe piata muncii si a comunitatii cu privire la 
abilitatile, drepturile si beneficiile sociale ale participarii persoanelor vulnerabile pe piata muncii.
 Grupul ţintă: - 60 persoane de etnie romă ;
                        -150 de persoane care provin din familii cu mai mult de 2 copii, inclusiv monoparentale.
Activitati de management si monitorizare a proiectului :
Echipa de management va cuprinde : manager proiect, responsabil financiar, expert achizitii, asistent 
proiect, expert implementare, asistent financiar. Serviciile de audit si expertiza contabila vor fi 
subcontractate. Suma alocata pentru aceasta activitate este de 416.344,40 lei.
Achizitionarea de bunuri si servicii in cadrul proiectului: suma alocata fiind de 42.055,20 lei
Informare si publicitate – vor fi organizate cel putin 2 conferinte de presa (de lansare si finala) si 
elaborate cel putin 4 comunicate de presa. Vor fi realizate o pagina web a proiectului, 1100 de brosuri, 4
bannere, 4 roller-up-uri si 300 de pixuri personalizate. Responsabili solicitantul si partenerul, suma 
alocata fiind de 137.379,60 lei
Activităti pentru dezvoltarea potentialului profesional al persoanelor vulnerabile şi pentru 
identificarea şi dezvoltarea oportunitătilor de ocupare, inclusiv formare profesională, grupuri de 
lucru, asistentă, consiliere etc. 
In cadrul acestei activitati va fi realizata o Baza de date cu persoanele vulnerabile la nivelul judetului 
Ialomita, vor fi promovate activitatile proiectului in comunitatile vizate, se va realiza recrutarea si 
inregistrarea beneficiarilor proiectului. Va fi realizata evaluarea psiho-sociala a beneficiarilor in vederea
stabilirii modalitatilor individualizate de facilitare a accesului la educatie si integrarea/reintegrare a 
persoanelor vulnerabile pe piata muncii si stabilirea planurilor individualizate de servicii. Se vor 
furnizarea de servicii de consiliere individuala pentru motivarea persoanelor din grupul tinta in vederea 
integrarii acestora pe piata muncii. Se vor organiza grupuri de sprijin pentru furnizarea serviciilor de 
informare şi consiliere profesională pentru persoanele din grupurile vulnerabile vizate de proiect. Se vor
oferii servicii de sprijin si asistenta beneficiarilor proiectului (mediere pe piata muncii) in vederea 
integrarii acestora pe piata muncii si monitorizarea post-angajare a acestora Se va organiza o  Bursa a  
Locurilor de Munca pentru Persoanele vulnerabile.
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In vederea furnizarii acestor servicii catre grupul tinta vor fi angajati, partenerul va angaja un numar de 
5 experti pe termen lung (1 asistent social – manager de caz, 3  experti evaluare sociala si mediere, 1 
responsabil angajatori). 
Responsabili pentru implementarea acestor activitati sunt solicitantul si partenerul, iar bugetul alocat 
este de 524.433,60 lei.
Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile 
specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea competentelor de bază şi certificarea 
acestora.
Se va realiza analiza pietei muncii (a locurilor de munca accesibile in zonele de provenienta a 
beneficiarilor proiectului) si se vor furniza servicii de formare profesionala (de tip 
calificare/recalificare) pentru grupul tinta si monitorizarea cursurilor de formare. Pentru realizarea 
cursurilor de calificare/recalificare se vor subcontracta formatori.
Responsabili pentru implementarea acestor activitati sunt solicitantul si partenerul, iar suma alocata este
de 699.463,60 lei
Dezvoltare profesională şi grupuri de lucru pentru organizatii relevante
Se vor organiza 5 ateliere de lucru cu participarea unor experti nationali şi internaţionali pentru cel putin
50 de persoane din instituţii publice şi private cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale şi combaterii 
discriminării pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile. Se urmareste dezvoltarea tarea şi promovarea 
diferitelor forme de cooperare între alţi actori relevanţi pe piaţa muncii în vederea identificării şi 
promovării oportunităţilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile prin organizarea de grupuri de lucru 
la nivelul judetului Ialomita. Se vor realiza Campanii pentru promovarea voluntariatului în activităţile 
dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială si training pentru 
voluntarii selectati, precum si Campanii de sensibilizare a angajatorilor şi angajaţilor acestora, a 
comunităţilor locale şi factorilor de decizie judeteni si locali cu privire la schimbarea atitudinii privind 
grupurile vulnerabile. 
Responsabil pentru implementarea acestei activitati este partenerul, iar suma alocata este de 192.139,60 
lei.
 Rezultatele proiectului: 200 de anchete sociale realizate, 200 de profile vocationale elaborate (pe baza 
instrumentelor de evaluare psihologica), 200 de rapoarte de evaluare psiho-sociala redactate, 200 de 
planuri individualizate de servicii elaborate, cel putin 120 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile
consiliate individual pentru motivarea in vederea integrarii acestora pe piata muncii, cel putin 120 de 
grafice de consiliere individuala elaborate, cel putin 16 grupuri de sprijin organizate cu participarea a 
cel putin 100 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile, 16 tabele de prezenta completate, 16 
rapoarte de grup elaborate, 200 persoane din categorii vulnerabile mediate in vederea angajarii, 200 
planuri de mediere elaborate si aplicate, cel putin 50 de persoane integrate profesional, cel putin 50 de 
persoane monitorizate post-angajare, o Bursa a Locurilor de Munca pentru Persoanele Vulnerabile 
organizata, cel putin 70 de persoane din grupurile vulnerabile vor participa la Bursa Locurilor de 
Munca; cel putin 10 angajatori vor participa cu oferte la Bursa Locurilor de munca, cel putin 160 de 
beneficiari acompaniati in vedere integrarii pe piata muncii, realizarea unei analize a pietei muncii din 
regiunea Sud-Muntenia, cel putin 200 de persoane apartinand grupurilor vulnerabile vor participa la 
cursurile de calificare/recalificare profesionala; minim 160 dintre acestia vor fi certificati, 1 5 ateliere de
lucru cu participarea a 50 de persoane din institutii publice si private cu atributii in incluziune sociala, 
minim 4 parteneriate stabilite, 2 campanii de promovare a voluntariatului cu implicarea a miminum 30 
de voluntari
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C. Resurse materiale

1. Surse de finanţare

Contul de execuţie al DGASPC Ialomiţa , pe surse de finanţare la data de 31.12.2013 se prezintă astfel:

 Alocaţii de la bugetul de stat 37.916.068 lei
din care : 26.194.411 lei pentru asistenţă socială

 Alocaţii/ subvenţii de la bugetul local   3.194.490 lei

 Venituri proprii din contribuţii                          1.165.772 lei

 Donaţii şi sponsorizări        54.500 lei 

                                   Total               42.330.830 lei

Conform Ordinului 467/2009, contribuţia de întreţinere datorată de persoanele asistate cu handicap sau
susţinătorii legali ai acestora, din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia ,a fost stabilită în cuantum de
602 lei/beneficiar . 

Conform  Legii  17/2000,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  si  Hotarârii  Consiliului  Judeţean
Ialomiţa  nr.  90/  20.12.2013, costul  mediu  lunar  de intreţinere pentru  anul  2013,  a  persoanelor  vârstnice  din
centrele de la Balaciu si Fierbinţi a fost stabilită la suma de 750 lei/beneficiar.

Plăţile efectuate în anul 2013 pe surse de finanţare şi titluri de cheltuială (personal , bunuri şi servicii , 
investiţii ) se prezintă în Anexa 1 .

23



Anexa 1

24



Anexa 1

PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL 2013 PE SURSE DE FINANŢARE

Sursa de finantare

Componenta familie si copil ¹ Componenta adulti ²
         Componenta persoane 
                   cu handicap ³

Total
generalPersonal Bunuri si

servicii Capital Total familie
si copii

Personal
Bunuri,

servicii şi
transferuri

Capital Total
adulti

Bunuri si
servicii

Prestatii
sociale

Total
persoane cu

handicap
Alocatii de la 
bugetul de stat

7.555.496 2.026.080 9.581.576 1.430.527 709.554 2.140.081 200.790 25.993.621 26.194.411 37.916.068

Alocatii/subventii de
la bugetul local 

708.868 1.239.920 1.948.788 976.566 296.136 1.245.702 3.194.490

Venituri proprii din 
contributii

0 11.000 1.154.772 1.164.772 1.165.772

Donatii si 
sponsorizari

16.680 16.680 37.820 37.820 54.500

TOTAL 8.264.364 3.282.680 0 11.547.044 2.418.093 2.171.282 0 4.589.375 200.790 25.993.621 26.194.411 42.330.830

1. Centre rezidenţiale pentru copii , Centrul pentru Persoane fără Adapost , Centrul pentru Persoane Victime ale Violenţei în Familie , asistenţi maternali , Centrul de Recuperare pentru 
Copilul cu Handicap Neuropsihic
2. Căminul pentru Persoane Vârstnice Balaciu , Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi , Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Slobozia , Centrul de Recuperare Neuro-motorie 
Slobozia 
3. Prestaţii sociale  
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            Fondurile primite cu destinaţie specială pentru persoanele cu handicap , de la Bugetul Ministerului 
Muncii , Familiei şi Protecţiei Sociale sunt prezentate în următorul tabel :

FONDURI PRIMITE DE LA BUGETUL MINISTERULUI MUNCII,FAMILIEI,PROTECŢIEI SOCIALE ŞI
PERSOANELOR VĂRSTNICE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP NEINSTITUTIONALIZATE

Nr.
crt.

Denumire prestaţie socială
Număr mediu lunar de

beneficiari la
31.12.2013

Total plăţi la
31.12.2013 

( lei)

1. Dobânzi la credite pentru 
autoturisme 49 117.832

2. Alocaţie de hrană pentru copilul HIV-
SIDA 2 8.030

3. Indemnizaţie însoţitor 674 4.878.305

4. Indemnizaţie lunară pentru 
persoana cu handicap 6326 13.634.916

5. Bugetul complementar pentru 
persoana cu handicap 7899 6.857.069

6. Transport 1650 497.469
7. Taxe 6203 200.790

            TOTAL 26.194.411

2. Costuri pentru serviciile din cadrul DGASPC 

  În urma plăţilor efectuate s-au realizat următoarele costuri/beneficiar/lună (cheltuieli materiale)  în  
serviciile sociale destinate copiilor şi adulţilor :

COST/COPIL/LUNĂ ÎN ANUL 2013

Denumirea serviciului
Numărul mediu de copii

2013
Cost mediu/copil/lună
 (cheltuieli materiale)

lei
Centrul de Primire în Regim de 
Urgenţă Copil 0-3 ani Slobozia

16 327

Centrul de Primire in  Regim de 
Urgenţă Copil 3-18 ani Slobozia 

9 386

Centrul Maternal Slobozia 7 331
Centrul de Plasament nr.2 
Slobozia

24 591

Centrul de Plasament nr.3 
Slobozia

31 596

Centrul de Plasament nr.6 
Slobozia Noua

47 515

Complexul de Servicii Urziceni 
(componenta de tip rezidential)

33 572

Complexul de Servicii Urziceni 
(centrul de zi)

21 225

Centrul de Recuperare pentru 
Copilul cu Handicap Neuropsihic 
Slobozia

185 79
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Denumirea serviciului
Numărul mediu de copii

2013
Cost mediu/copil/lună
(cheltuieli materiale)

Lei
Casa de Tip Familial  „MARIAN” 
Slobozia

12 469

Casa de Tip Familial  „RALUCA” 
Slobozia

11 507

Casa de Tip Familial  „CRISTINA”
Slobozia

13 439

Casa de Tip Familial  „BOGDAN” 
Tandarei

14 484

Casa de Tip Familial „GABRIELA”
Feteşti

15 730

Asistenţi maternali 101 365

                      COST MEDIU/COPIL/LUNĂ - 2013 

33
1

59
1

59
6

22
5

79
46

9 50
7

43
9

32
7
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6
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COST/ADULT/LUNĂ ÎN ANUL 2013

Denumire serviciului Nr. mediu beneficiari 2013
   Cost mediu/adult/lună
     (cheltuieli materiale)

lei
Centrul de Ingrijire si 
Asistenta  Slobozia

140 714

Caminul  pentru Persoane 
Varstnice „ing. Vadim Rusu” 
Balaciu

72 618

Centrul pentru Persoane 
Varstnice Fierbinti

47 793

Centrul de Protecţie 
Temporară pentru Tinerii care 
nu mai sunt Instituţionalizaţi 
Fierbinţi

17 588

Centrul Social de Urgenţă 
pentru Persoanele fără 
Adăpost Slobozia

31 261

Centrul de Primire în Regim de
Urgenţă pentru Victimele 
Violenţei în Familie Slobozia

7 335

Centrul de Servicii de 
Recuperare Neuromotorie 
Slobozia

9 -

COST/ADULT/LUNĂ - 2013

640
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OBIECTIVE DE INVESTIŢII REALIZATE ÎN ANUL 2013

  Obiective de investiţii realizate Plăţi (mii lei)
A. PROIECTE CU FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE DE LA UNIUNEA 
EUROPEANĂ
1. „Extindere , reabilitare termică şi dotare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

Slobozia”,
1.950
(din care 1748 
construcţii+montaj)

2. „Înfiinţare Centru de recuperare şi reabilitare neuro-psihică pentru adulţi 
Movila”

1.495
(din care 1407 
construcţii+montaj)

TOTAL(B) 3.445
C. PROIECTE  FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE DE LA COMISIA 
EUROPEANĂ
1. Proiect “Tineri în acţiune” 96
TOTAL(C) 96

TOTAL GENERAL INVESTIŢII 2013 3.541 mii lei
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D. Resurse umane

             Numărul de posturi prevăzute în organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Ialomiţa pentru anul 2013 a fost de 630. 
 Structura şi numărul de personal, aprobată pentru anul 2013, este următoarea :

Nr
.
crt
.

Denumirea serviciului Număr 
posturi 
prevăzute 
în 2013

Număr 
posturi 
ocupate la 
31.12.2013

1 Conducere
Director general 1 1
Director economic 1 1

2 Serviciul de evaluare şi monitorizare 9 9
3 Birou relaţii cu publicul , secretariat , strategii , 

programe
6 5

4 Serviciul resurse umane , normare , organizare, 
salarizare 

8 5

5 Serviciul juridic contencios , trafic , exploatare ,
migraţiune şi asistenţa copiilor străzii

8 6

6 Birou adopţii 6 5
7 Compartiment audit intern 1 0
8 Serviciul buget, finanţe – contabilitate 17 15
9 Serviciul tehnic , achiziţii publice , 

administrativ
15 14

Compartiment intervenţii , reparaţii , întreţinere 8 6
10 Căminul pentru persoane vârstnice „Balaciu” 

ing. Vadim Rusu
33 25

11 Serviciul de evaluare şi asistenţă socială pentru 
persoane cu handicap

12 9

12 Serviciul de asistenţă socială pentru persoane 
adulte

8 8

13 Complex de servicii Sociale Slobozia
Şef complex 1 1
13.1. Centrul social de urgenţă pentru persoanele
fără adăpost

4 3

13.2. Centrul de primire în regim de urgenţă 
pentru victimele violenţei în familie Slobozia

3 3

14 Centrul de îngrijire şi asistenţă Slobozia 96 76
15 Centrul de servicii de recuperare neuromotorie 

Slobozia
6 6

16 Serviciul pentru îngrijirea de tip familial şi asistenţă maternală
16.1.Compartiment plasamente de tip familial 5 3
16.2.Compartiment asistenţă maternală 
profesională

3 2

16.3.Asistenţi maternali profesionişti 111 84
17 Serviciul de evaluare complexă a copilului 8 8
18 Complex de servicii comunitare pentru 

protecţia copilului Slobozia
10 8
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19 Complex de servicii pentru protecţia copilului Urziceni
19.1. Centru de plasament 23 18
19.2. Centrul de zi 7 6

20 Complex de servicii sociale Fierbinţi
20.1. Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi 26 21
20.2. Centrul de Protecţie Temporară pentru 
Tinerii care nu mai sunt Instituţionalizaţi 
Fierbinţi

4 4

21 Centrul de zi pentru recuperare copilului cu 
handicap neuropsihic Slobozia

33 27

22 Centrul de Primire al Copilului în Regim de 
Urgenţă Slobozia

6 4

23 Centrul de primire în regim de urgenţă copil 
0-3 ani Slobozia

16 10

24 Centrul de Plasament nr.2 Slobozia 18 15
25 Centrul de Plasament nr.3 Slobozia 27 24
26 Complex de Servicii pentru Copilul cu 

Handicap Slobozia 
Şef complex 1 1
Casa de Tip Familial  „KALINA” Slobozia 15 12
Casa de Tip Familial  „MARIA” Slobozia 16 13
Casa de Tip Familial  „VLĂDUŢ” Slobozia 10 5

27 Serviciul pentru căsuţe de tip familial 
Şef serviciu 1 1
Administrator 1 1
Casa de Tip Familial  „MARIAN” Slobozia 8 7
Casa de Tip Familial  „RALUCA” Slobozia 8 8
Casa de Tip Familial  „CRISTINA” Slobozia 8 6
Casa de Tip Familial  „BOGDAN” Ţăndărei 8 7
Casa de Tip Familial „GABRIELA” Feteşti 8 6

28 Centrul Maternal Slobozia 2 2
29 Centrul Movila 4 4
                                    TOTAL 630 505

Din totalul de 505 posturi ocupate la sfârşitul anului 2013 , 25 sunt funcţii de conducere şi 480 funcţii de execuţie. 

Fluctuaţii de personal în anul 2013

În  cursul  anului  2013 s-au  angajat în  cadrul   Direcţiei  Generale  de Asistenţă  Socială  şi  Protecţia
Copilului Ialomiţa 6 persoane şi anume:

 -  5 persoane cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;
 -  1  persoană cu  contract  individual  de  muncă pe perioadă  determinată,  aceştia  fiind angajaţi  pe

perioada suspendării contractelor individuale de munca ale titularilor aflaţi în concediu pentru creşterea copilului
în vârstă de până la 1- 2 ani.

Pe pacursul anului 2013 şi-a încetat contractul individual de muncă un număr de 27 persoane.
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Formarea personalului 

 40  angajaţi  au  participat  la  cursuri  de  instruire  «Direcţii  de  Îmbunătăţire  a  eficacităţii
organizaţionale a sistemului de protecţie a copilului în România » , organizate de Ministerul
Muncii,  Familiei,  Protecţiei  Sociale   şi  Persoane  Vârstnice  –  Direcţia  Protecţia  Copilului  în
parteneriat cu Fundaţia SERA România;

 52 asistenţi  maternali  profesionişti  au participat la cursul de formare cu tema  «Comunicare în
limba oficială- Rolul comunicării interpersonale în relaţia asistent maternal-copil » , organizat
de firma SACE Direct SRL Bucureşti ;

 4 psihologi au participat la atelierul de lucru « Tulburări din spectru autist: screening timpuriu,
diagnostic, atitudini terapeutice » , organizat de Institutul pentru Dezvoltarea Copilului ;

 20 angajaţi au participat la programul de specializare în domeniul incluziunii sociale  «Consilier
vocaţional »,  organizat  de Organizaţia  Naţională  a  Persoanelor  cu  Handicap  din  România  şi
Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Formare Profesională ;

 15  angajaţi  au  participat  la  seminarul  cu  tema  «  Barierele  de  integrare  profesională  ale
persoanelor cu dizabilităţi», organizat de Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din
România .

 7  angajaţi  au  participat  la  seminarul  cu  tema  « Îmbunătăţirea  accesului  persoanelor  cu
dizabilităţi  la  formare  profesională »,  organizat  de Centrul  de  Resurse  şi  Informare  pentru
Profesiuni Sociale CRIPS ;

 27 asistenţi medicali,angajaţi în cadrul DGASPC Ialomiţa, au participat la cursul de perfecţionare
« Tulburări afective în îngrijirea copilului şi bătrânului. Influenţa stilului de viaţă»  organizat de
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa;

                       Testarea psihologica a personalului DGASPC

Pe parcursul lunilor noiembrie – decembrie  2013, psihologii din cadrul DGASPC au realizat
evaluarea psihologică a personalului, prin gruparea acestora pe categorii profesionale şi aplicarea de
teste psihologice în funcţie de specificul funcţiei/profesiei/meseriei.
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