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 În conformitate cu prevederile legale în vigoare respectiv Legea nr. 292/2011 legea 

asistenţei sociale a modificărilor Legii 272/2004 ”privind protecţia drepturilor copilului”, a 

Legii 448/2007 „privind protecţia persoanelor cu handicap”, dar şi a strategiei naţionale şi 

judeţene în domeniu, DGASPC Sălaj realizează la nivel judeţean măsurile de asistenţă socială 

în domeniul protecţiei familiei şi a copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor 

victimelor violenţei în familie, persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de risc social precum 

şi oricărei persoane aflate într-o situaţie de nevoie socială.    

 În domeniu protecției copilului în anul 2020 ne-am axat activitatea în principal pe 

măsurile cuprinse în strategie națională cu privire la închiderea centrelor de plasament 

clasice, extinderea rețelei de case de tip familial și a alternativelor de tip familial.   

 În acest sens DGASPC Sălaj a depus în cadrul Apelului de proiecte POR 

2019/8/8.1.8.3/C Creșterea gradului de ocupare cu serviciile sociale, grup vulnerabil copii, 

un număr de 5 proiecte care vizează închiderea centrelor de plasament Jibou, Cehu Silvaniei 

și Șimleu Silvaniei, prin înființarea a 10 case de tip familial în localitățile Cehu Silvaniei, 

Șimleu Silvaniei, Crasna, Var, Someș Odorhei, Inău, dar și a 3 Centre pentru deprinderi de 

viață independentă în localitățile Cehu Silvaniei, Jibou și Șimleu Silvaniei, servicii care 

urmează a fi realizate în sediile principale ale centrelor.  

 În acest sens pentru identificarea de terenuri eligibile pentru aceste proiecte am 

colaborat cu unitățile administrative locale în vederea identificării de terenuri disponibile – 

proprietate publică care să fie transferate în domeniul public al județului Sălaj. Din acest 

punct de vedere o parte din primării au fost deschise în a ne sprijini în acest sens, doar la 
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Cehu Silvaniei nu am identificat soluții în parteneriat cu primăria, astfel că s-au primit 

donație două terenuri din partea Asociației Hepsipah, în valoare totală de 72766 lei. 

 La această dată toate cele 5 proiecte, în valoare totală de 18.818.445 lei sunt aprobate 

fiind finalizate proiectele tehnice pentru toate proiectele astfel că vor fi realizate 10 Case de 

tip familial respectiv 3 Case de tip familial în Șimleu Silvaniei, case în Crasna, 2 case în 

Cehu Silvaniei, 1 casă în localitatea Var, 1 casă în localitatea Mirșid și 2 case în comuna 

Someș Odorhei.    

 În parteneriat cu ANDPDCA București în cursul anului 2019 am început 

implementarea proiectului „TEAM – UP” având ca și principal scop identificarea de persoane 

care doresc să devină asistent maternal profesionist, precum atestarea și formarea acestora, 

astfel că până în anul 2023 dorim să extindem rețeaua de asistenți maternali profesioniști cu 

40 persoane. Deși am inițiat campanii de informare și recrutare în tot județul cu sprijinul 

UAT-urilor prin mass media, rețele de socializare, AJOFM, SPOT publicitar, unitățile de cult 

și prin alte modalități, nu am reușit să identificăm până la această dată numărul de asistenți 

maternali profesioniști propuși pentru anul 2020. Astfel că în anul 2019 și în anul 2020 am 

angajat un număr de 10 asistenți maternali profesioniști.   

La 31.12.2020 avem un număr de 79  asistenți maternali profesioniști având în 

plasament un număr de 90 copii. 

Deși s-au intensificat campaniile de informare în acest sens au fost angajați doar 5 

asistenți maternali profesioniști, 3 asistenți sunt atestați dar nu au copii există 30 solicitări ale 

persoanelor fizice care doresc să devină asistenți maternali și aceste persoane sunt din mediu 

rural, dar datorită standardelor minime obligatorii o parte dintre aceștia nu îndeplinesc 

condițiile de spațiu și cele referitoare la utilități.  

 Principala cauză a intrărilor în sistem este faptul că nu există servicii de prevenire  a 

instituționalizării realizate la nivelul primăriilor, la această dată există doar 8 servicii de zi 

organizate la nivelul comunităților locale 3 organizate de O.N.G.- uri și 2 centre de zi în 

structura DGASPC Sălaj, dar și dezinteresul familiilor cu privire la starea de sănătate a 

copiilor, față de educația acestora și dezvoltarea fizică și psihică a copiilor, dar  sunt și situații 

în care părinții pleacă la muncă în străinătate și nu întocmesc documentația necesară cu 

privire la delegarea drepturilor părintești altor persoane și cea mai gravă situație este când 

unicul părinte sau ambii părinți execută pedepse privative de libertate. 

 În anul 2020 situația fiind mai critică deoarece atât serviciile de zi ale DGASPC cât și 

cele din comunități au funcționat cu întreruperi datorită pandemiei de COVID – 19, astfel că 

mulți copii nu au beneficiat de servicii de prevenire.  
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 Având în vedere aspectele de mai sus în multe situații este aproape imposibilă 

reintegrarea copiilor în familia naturală deoarece nu există servicii de suport în comunitate 

sau familiile  nu prezintă interes pentru reintegrarea acestora în familie schimbându-și în 

nenumărate rânduri domiciliul în fapt și nu mai pot fi identificate, iar situația materială a 

familiilor este perecară.  

 În anul 2019 am înființat încă o casă de tip familial în localitatea Stârciu, într-un 

spațiu transferat de la UAT Horoatu Crasnei, această fiind ocupată în anul 2020 la capacitatea 

maximă. La această casă au fost realizate din fondurile Consiliului Județean Sălaj, lucrări de 

investiții în vederea obținerii autorizației de securitate la incendii.  

 Menționăm faptul că în anul 2020, CTF Hereclean cu o capacitate de 12 locuri a fost 

transformată din casă de tip familial pentru copii fără dizabilități în CTF pentru copii cu 

dizabilități datorită creșterii numărului de intrări în sistem a copiilor cu dizabilități.  

 La data de 31.12.2020 în cele 13 case de tip familial din județ beneficiază de servicii 

sociale un număr de 128 copii, iar în centrele de plasament clasice beneficiază de servicii un 

număr de 99 de copii, iar la finalul anului 2022 toți copiii din sistem vor beneficia de servicii 

sociale de tip familial.     

Pentru a da șansa acestor copii DGASPC Sălaj și-a axat activitatea pe  declararea 

adoptabilității pentru copiii care nu pot fi reintegrați în familia naturală, astfel  că în anul 

2020 un număr de 11 copii au  fost încredințați în vederea adopției, iar pentru 9 copii s-au 

încuviințat adopțiile din care 1 a fost adoptat internațional, iar la această dată un număr de 3 

copii sunt în proces de potrivire cu familiile atestate cu procedură internațională. În acest sens  

au fost organizate întâlniri cu familiile adoptatoare, cursuri de pregătire a acestora pentru a 

înțelege procesul de adopție cât și de acceptare a copiilor cu vârste de 3 – 4 ani și cu mici 

probleme de sănătate. În anul 2020 pentru un număr de 52 de copii a fost deschisă procedură 

de adopție, la o parte este finalizată și vor putea intra în proceduri de potrivire în anul 2021.  

 În anul 2020 s-a reușit menținerea a 50 copii și tineri în familiile naturale prin oferirea  

de servicii de îngrijire de zi și pentru copiii aflați în situație de risc și abandon școlar din 

orașele Zalău și Șimleu Silvaniei, servicii care continuă să existe în structura DGASPC Sălaj 

cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și a celor 2 primării unde acestea funcționează, deși în 

anul 2020 activitatea centrelor de zi a fost diminuată datorită pandemiei de COVID - 19  

De asemenea, prin Centrele de recuperare din Zalău și Șimleu Silvaniei s-au oferit  

servicii de recuperare și reabilitare neuromotorie și psihologică pentru un număr de 150 de 

copii cu dizabilități aflați în plasament sau în familiile naturale, dar și pentru 40 de copii cu 

autism care au beneficiat de servicii de recuperare, servicii care la această dată sunt 
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insuficiente în județul Sălaj și s-ar impune înființarea unor astfel de servicii în orașele Cehu 

Silvaniei și Jibou, cât și în comunele Crasna și Sărmășag, dar pentru acest tip de servicii nu 

există fonduri bugetare alocate în acest sens și nici fonduri europene.   

 În sistemul de protecție rezidențial beneficiază de o măsură de protecție un număr de  

99 copii, cu vârste cuprinse între 7 – 26 ani, din care un număr de 15 copii au fost reintegrați 

socio profesional cei care și-au finalizat cursurile școlare, iar un număr de 10 copii au fost 

reintegrați în familia naturală. 

 Menționăm că 116 copii aflați în centrele de plasament și casele de tip familial, sunt  

copii cu diferite dizabilități pentru care măsura reintegrării profesionale sau în familie este 

aproape imposibilă astfel că în anul 2020 un număr de 2 tineri au fost transferați din unitățile 

de protecție a copilului în unitățile de protecție pentru persoane adulte cu handicap, deoarece 

pentru acești tineri nu am identificat nici o posibilitate de integrare socio profesională, dar 

pentru 5 dintre acești tineri s-a reușit integrarea socio profesională prin identificarea de locuri 

de muncă în județul Sălaj, Bihor și Cluj, cu sprijinul Organizațiilor Neguvernamentale 

partenere.  

 Măsura plasamentului la rude până la gradul IV –lea inclusiv este o măsură de 

protecție alternativă, prin care copilul rămâne în familia extinsă astfel că în anul 2020 un  

număr de 231 copii au beneficiat de măsură de protecție, dintre aceștia 168 de copii 

beneficiază de măsura plasamentului la rude la gradul IV, 41 de copii se află în plasament la 

alte familii, un număr de 22 copii se află în măsură de plasament în alte județe.  

 Menționăm faptul că în anul 2020 un copil a fost adoptat de către familia de 

plasament, iar pentru 5 a fost deschisă procedura de adopție a copiilor, urmând ca acestea să 

fie  finalizate în anul 2021.   

 Abandonul direct în maternitate a copiilor este o problemă nesoluționată nici în anul  

2020 deoarece au fost abandonați 3 copii pe parcursul anului, iar pentru cei 3 copii din care 

doi cu dizabilități grave, s-a stabilit o măsură de protecție și nici o mamă după ce au fost 

consiliate de către asistenți sociali din cadrul Spitalului Județean și cei ai DGASPC Sălaj, nu 

au decis păstrarea copiilor în familie sau plasamentul acestora în familia extinsă, tocmai 

datorită diagnosticelor complexe de care suferă copiii.   

 În anul 2020 au fost monitorizate pe o perioadă de 6 luni un număr de 130 mame  

minore care au în îngrijire copii, pentru a se preîntâmpina abandonul copiilor, dar și în acest 

domeniu întâmpinăm greutăți deoarece în multe situații nu ni se sesizează și de către medicii 

de familie sau de către asistenții sociali din cadrul autorităților locale a acestor cazuri 

monitorizarea realizându-se la intervale mari de timp, deoarece aceste mame își schimbă 
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foarte des domiciliul, nu sunt școlarizate, sau nu dețin o locuință proprie, nu au întocmite acte 

de identitate proprii și pentru copii, nu înscriu copilul minor la un medic de familie. În unele 

situații există mame minore care au dat naștere la 2 copii, iar monitorizarea de către primării 

este îngreunată datorită aspectelor enumerate. Având în vedere faptul că numărul mamelor 

minore se menține ridicat în fiecare an propunem realizarea unui proiect județean în 

colaborare cu medici de familie, axat pe prevenirea sarcinilor nedorite și la vârste mici.   

 Un număr de 54 de copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal au fost  

evaluați din care pentru un număr de 27 copii s-a stabilit măsura supravegherii specializate în 

familie. În vederea evaluării acestor cauze întâmpinăm dificultăți în colaborarea cu părinții 

acestor copii, cu asistenții sociali din comunitățile de unde provin datorită faptului că multe 

familii își schimbă frecvent domiciliul și nu pot fi identificați după domiciliul din actele de 

identitate, s-au datorită faptului că aceștia pleacă în străinătate nu există nicio informare în 

acest sens și nu deținem metode de identificare în afara teritoriului României a copiilor 

plecați cu părinții în străinătate.    

 În anul 2020 situația a fost mai critică deoarece datorită măsurilor de prevenire a 

răspândirii virusului SARS nu au fost realizate toate evaluările acestor copii în vederea 

stabilirii unei măsuri în sarcina familiei, iar 3 tineri care au săvârșit fapte penale au fost 

preluați în regim de urgență în sistemul de protecție, unul dintre aceștia direct din Centrul de 

Recrutare Buziaș deoarece familia naturală a refuzat preluarea tânărului, astfel am fost 

nevoiți să preluăm copii/tineri cu probleme penale deși nu avem un centru specializat pentru 

copii delicvenți.  

 Serviciul de Evaluare Complexă pentru copii a evaluat medical, social și psihologic  

un număr de 788 copii din județ, pentru un număr de 770 copii s-a acordat un grad de 

handicap, iar pentru un număr de 18 s-a respins încadrarea într-un grad de handicap. Dintre 

acestea 665 de cazuri au fost cazuri revizuite, iar 123 de cazuri sunt cazuri noi de copii care 

au necesitat încadrarea în grad de dizabilitate. În anul 2020 a fost creată o adresă de e-mail 

specială, adresă pe care părinții au depus documentele on line în vederea sprijinirii familiilor, 

a planificărilor copiilor la evaluare, pentru încadrarea într-un grad de dizabilitate.    

 Activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului s-a concretizat într-un număr de 2231  

cazuri evaluate, din care pentru un număr de 1036 s-au emis Hotărâri de plasamente sau 

încadrare în grad de handicap, iar 1195 cazuri au fost dezbătute și prezentate rapoarte de 

monitorizare, a evoluției copiilor și de menținere a măsurii de protecție.   

 Compartimentul Violență în Familie a evaluat în anul 2020 un număr de 30 de copii  
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victime ale violenței în familie, iar 8 dintre acestea au fost cazuri soluționate, 22 cazuri s-au 

infirmat, iar 5 fiind în curs de soluționare, din cele 8 sunt finalizate pentru un număr de 2 

copii s-a luat măsura instituționalizării într-un serviciu specializat.  

 În anul 2018 s-a semnat un program de finnațare cu ANES, care a fost finalizat și în  

anul 2020, astfel că s-a înființat o casă protejată pentru victimele violenței în familie, 

finanțarea acestui obiectiv a fost realizată și prin contribuția Consiliului Județean Sălaj. 

Această casă protejată a obținut licență de funcționare provizorie, fiind admise în 

locuința protejată 6 persoane victime  ale violenței împreună cu copiii. Tot în cadrul acestui 

proiect au primit consiliere vocațională un număr de 34 persoane, iar 14 persoane au fost 

cuprinse într-un grup de suport.   

 În domeniul protecției persoanelor cu dizabilități în anul 2020 principala activitate s-a 

axat pe reevaluarea tuturor beneficiarilor din cele 9 servicii destinate persoanelor cu 

dizabilități în conformitate cu noile standarde minime de calitate, dar și pentru a se realiza un 

plan de integrare sau reintegrare în familie sau în societate.  

 În cadrul acestor servicii au beneficiat de servicii un număr total de 449 beneficiari la 

începutul anului din care pentru o parte dintre aceștia trebuie să identificăm soluții de 

integrare, reintegrare sau inserție profesională având în vedere faptul că începând cu anul 

2021, unitățile de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități nu pot avea o capacitate mai 

mare de 50 locuri, existând la această dată un blocaj cu privire la posibilitatea DGASPC Sălaj 

de a oferi servicii rezidențiale persoanelor adulte cu dizabilități, având în vedere că există un 

număr de 38 cereri de instituționalizare care nu pot fi realizate din lipsă de capacitate.

 Deși prin Consiliul Județean Sălaj se derulează un program de îngrijire la domiciliu  a 

persoanelor adulte, acest program nu acoperă nevoile de îngrijire și asistență a acestora, 

deoarece aceste servicii sunt insuficiente la nivelul comunităților locale, nu există centre de 

recuperare, centre de zi care să se adreseze  persoanelor adulte cu dizabilități și nu se oferă 

servicii de îngrijire la domiciliu realizate de UAT-uri.   

 Principalele motive invocate în cererile de instituționalizare sunt lipsa locuinței, lipsa 

serviciilor de suport în comunitate, veniturile mici, lipsa aparținătorilor care să-i îngrijească, 

persoane singure.   

 La această dată în cele 4 centre de adulți respectiv CIA Boghiș, CSS Bădăcin, CSS nr. 

2 Jibou și CIA Crasna, există un număr de 426 beneficiari astfel că depășim capacitatea de 

instituționalizare cu 11 persoane.  

Din analiza realizată la nivelul DGASPC Sălaj în decembrie, având în vedere și numărul 

de solicitări de instituționalizare a persoanelor cu dizabilități se impune înființarea unui 
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Centru de îngrijire și asistență cu o capacitate de 50 de locuri într-un alt spațiu deoarece 

spațiile pe care le deținem nu pot acoperi această nevoie. Prin programele europene de 

finanțare nu am identificat nici un program de finanțare prin care să accesăm fonduri pentru 

înființare de servicii rezidențiale pentru adulți cu dizabilități.  

 La Centrul Medico Social Ileanda unde există o capacitate de 30 locuri au beneficiat  

de servicii de îngrijire socio medical temporară, respective un număr maxim de 45 de zile, 

unui număr de 113 persoane cu handicap sau persoane cu boli cronice grave care au nevoie  

de îngrijire medicală și sprijin social, deoarece nu există alte servicii specializate pentru acest 

tip de beneficiari în județul Sălaj, existând foarte multe solicitări chiar și de prelungire a 

perioadei de acordare de servicii pentru 6 luni, o parte din beneficiari sunt persoane 

pensionate care nu au nici un sprijin în familia proprie sau chiar nu au aparținători și pentru 

care nu există servicii de îngrijire la domiciliu sau centre rezidențiale pentru persoane 

vârstnice, doar unul public în Cehu Silvaniei și 4 centre private unde costurile sunt prea mari 

pentru persoanele vulnerabile.   

 În anul 2020 în acest centru au beneficiat de îngrijire și 14 copii de la CSS Jibou 

infectați cu COVID – 19 și pe care am fost nevoiți să-i izolăm într-un spațiu separat după 

ieșirea din spital în conformitate cu metodologia existentă în iulie 2020.  

 În anul 2020 ne-au fost avizate planurile de restructurare pentru CIA nr. 1 Crasna, 

CIA Boghiș, CIA Bădăcin, CRRN Bădăcin, CIA Nușfalău și nu ne-a fost aprobat planul de 

restructurare pentru 2 Locuințe maxim protejate de la Bădăcin, deoarece ni se solicită și 

înființarea unui Centru de zi pentru beneficiarii din locuințe protejate într-o altă locație decât 

cea a centrului.  

 Pentru CIA nr. 2 Crasna și CRRN Jibou ne-au fost aprobate planurile de reorganizare, 

dar la finalul anului 2020 depășim capacitatea acestor servicii cu 11 beneficiari pentru care nu 

am identificat alternativă de reintegrare în familie sau într-un alt serviciu specializat.         

 În conformitate cu Legea 448/2006 persoanele cu handicap cărora nu li se pot asigura  

în familie îngrijirea și supravegherea, au dreptul la îngrijire în unitățile de protecție de pe raza 

administrativ teritorială unde își au domiciliul, iar din cele 38 solicitări de instituționalizare 

au fost acceptate doar 5 cazuri, deoarece și în cursul anului 2020 am fost nevoiți să 

transferăm în instituțiile de îngrijire pentru persoane adulte un număr de tineri cu handicap 

grav care beneficiau de o măsură de protecție a copilului deși erau adulți, iar cazurile care au 

fost acceptate, au fost doar cazuri grave și fără susținători.     

 Prin Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap au fost  
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evaluate în anul 2020 un număr de 3881 persoane pentru care s-a impus reevaluarea anuală 

conform normelor legale în vigoare, iar un număr de 1131 persoane au solicitat încadrarea în 

grad de handicap ca și dosar inițial. 

    La sfârșitul anului 2020 beneficiază de prestații sociale un număr de 14711  persoane 

cu handicap neinstituționalizate, din care 4313 gr. I, 9082 gr. II, gr. III – 1093, gr. IV 223.   

 În anul 2020 un număr de 88 persoane au fost evaluate medical și psihologic la  

domiciliu, deoarece acestea erau în incapacitate de a se deplasa în vederea evaluării la sediul 

DGASPC, datorită imobilizării acestora.                                                              

 Persoanele cu handicap beneficiază conform legislației în vigoare de transport gratuit  

pe mijloacele de transport în comun astfel au fost acordate un număr de 28507 bilete unice, 

787 legitimații de călătorie pentru transportul urban. Menționăm că în conformitate cu 

legislația aprobată în luna decembrie 2018 s - au acordat bilete unice de călătorie care pot fi 

folosite pe orice tip de transport, ceea ce vine în sprijinul mobilității persoanelor cu 

dizabilități, iar începând cu anul 2021 persoanele cu dizabilități vor beneficia de decontarea 

combustibilului aferent deplasării cu mașina proprietate personală în cuantum de 750 de 

lei/an pentru gr. II și 1500 lei lei/an pentru gr. I de dizabilitate.  

 Pentru a se elimina suprapunerea de beneficii între persoanele cu handicap și  

persoanele pensionare, s-a întocmit o bază de date informatizată care este verificată lunar prin 

Casa Județeană de Pensii Sălaj, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor și Direcția de 

Asistență Comunitară Zalău, AJPIS și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar și cu 

UAT – urile din județ.   

 În cursul anului 2020 au fost evaluate și transmise consiliilor locale un număr de 2191  

de cereri privind acordarea indemnizațiilor lunare care înlocuiește asistentul personal pentru 

persoanele adulte cu handicap de gradul I și care sunt îngrijite de către membrii familiei sau 

persoane care au statut de pensionari.  

 Începând cu anul 2016 în domeniul persoanelor adulte cu handicap  s-a introdus  

cardul european, pentru activități culturale și sportive, reușind să întocmim documentația 

pentru un număr de 14 persoane, acestea fiind în posesia persoanelor beneficiare.   

    În conformitate cu prevederile Ordinului M.M.J.S. nr. 1106/2011 privind  

constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap, a fost implementat un 

program informatic SEE SOFT, program în care au fost introduse toate dosarele persoanelor 

cu handicap și care este actualizat permanent. Acest program permite un control intern mult 

mai eficient cu privire la acordarea drepturilor persoanelor cu handicap respectiv 

indemnizațiile, buget complementar sau bilete de călătorie, fiind un instrument de lucru foarte 
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eficient, având în vedere și noile cerințe cu privire la existența unui sistem informatic pentru 

toți beneficiarii de servicii și prestații sociale.   

 În vederea realizării activităților de socializare și integrare socio profesionale au fost 

realizate activități în parteneriat cu Asociația Benefacto București, SC Tenaris Silcotub 

Zalău, Asociația Hepibah Cehu Silvaniei, Grădina Botanică Jibou, Asociația Cert 

Transilvania, Asociația Noi Orizonturi București, Parohia Ortodoxă Șimleu Silvaniei, 

Fundația SC Hapy Pluto Booth Srl Zalău. În luna decembrie a fost semnat un Acord de 

colaborare cu Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare, 

prin care se vor oferi servicii de consiliere și formare profesională pentru un număr de 45 

copii/tineri din CSS Jibou și CSS Cehu Silvaniei care urmează să părăsească sistemul de 

protecție și să fie reintegrați socio – profesional.  

 În parteneriat cu Agenția Națională a Traficului de Persoane au fost realizate întâlniri 

on-line cu beneficiari, dar și cu angajați din sistemul de protecție, întâlniri care au avut ca 

scop principal prevenirea traficului de persoane în rândul persoanelor vulnerabile.  

 În anul 2020 am beneficiat în activitatea noastră de sprijinul unor organizații 

neguvernamentale care ne-au donat produse alimentare, produse de protecție împotriva 

COVID – 19, cele mai importante fiind: 

- Kaufland România bonuri valorice de 24000 lei pentru alimente și produse de igienă;  

- Asociația Charitatis Oradea – suma de 28250 lei sprijinirea asistenților maternali  

profesioniști; 

- Asociația “Inimioare Fericite” Bobota produse alimentare pentru beneficiarii din  

centre; 

- Asociația Benefacto București tablete pentru desfășurarea de cursuri on-line; 

- Persoane fizice suma de 16430 lei pentru realizarea de acțiuni împotriva COVID-19; 

- UNICEF România ne-au alocat măști și mănuși în valoare de 23947 lei pentru  

angajați și beneficiari din serviciile sociale; 

- MAI – ISU Porolissum Sălaj – măști pentru angajații din centre 44678 lei. 

- Pachete de igienă în valoare de 18573 lei. 

În anul 2020 din bugetul alocat s-au realizat lucrări de reparații curente și capitale și  

au fost achiziționate mijloace fixe pentru îmbunătățirea vieții beneficiarilor din centre.  

- La CTF Stârciu s-au realizat lucră de modernizare și adaptare a spațiului, dar și lucrări  

care privesc sistemul de stingere a incendiilor.  

- La CSS Bădăcin s-au realizat lucrări de racordare la rețeaua de canalizare a comunei. 

- S-a revizuit rețeaua de internet la CSS Șimleu, CSS Jibou și CSS Crasna.  
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- S-au achiziționat mașini de spălat profesionale la CSS Bădăcin, uscător de rufe la CSS  

Jibou. 

- Pentru serviciile de protecție pentru persoane adulte cu dizabilități s-au luat câte 2  

concentratoare de oxigen, având în vedere că toți beneficiarii au fost tratați contra virusului în 

cadrul serviciilor. 

- Prin programul Rabla a fost reînoit parcul auto al serviciilor sociale cu 3 autoturisme  

și 1 microbuz. 

- S-au demarat lucrările de modernizare a spațiilor de la CIA Boghiș; 

- La CSS nr. 2 Zalău – centru de recuperare s-au realizat lucrări de înlocuire șarpantă. 

Prin proiectul în parteneriat cu ANES pentru victimele violenței în familie ni s-a  

restituit suma de 390.736 lei, iar în cadrul Programului TEAM – up ni s-a restituit suma de 

483109 lei reprezentând salarii ale asistenților maternali.     

 În vederea îmbunătățirii condițiilor de îngrijire și recuperare ale beneficiarilor au fost 

achiziționate lenjerii de pat, saltele, mobiliere în spațiile beneficiarilor, aparatură 

electrocasnică, au fost achiziționate materiale pentru activitățile de ergoterapie și deprinderi 

de viață independentă.    

DGASPC Sălaj are la data de 31.12.2020 un număr de 16869 cazuri active din care 

persoane adulte cu dizabilități 14711, copii cu dizabilități 898 copii în plasament familial 209 

copii, copii plasați la asistenți maternali profesioniști 50 copii, copii în centre de plasament 

99, copii în centre în regim de urgență 18, copii în case de tip familial 138, copii în centru de 

zi 55, copii delicvenți 54, mame minore 140, persoane adulte cu dizabilități în centre 

rezidențiale 426 persoane, tineri în centre multifuncționale 35 tineri, 30 de cazuri victime de 

violență domestică, 6 beneficiari de locuințe protejate.   

 Pentru anul 2020 bugetul de funcționare și cel de investiții, a fost asigurat din bugetul 

județean la nivelul solicitărilor astfel că la această data nu există restanțe la plata drepturilor 

salariale pentru angajați și nici restanțe către furnizorii  de utilități sau alimente, reușind să 

acoperim nevoile beneficiarilor conform standardelor minime de calitate.  

 

 

Director executiv, 

Milaș Violeta 
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