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SECTIUNEA A 

STRATEGIA JUDEȚENĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI  

ŞI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI 

Perioada: 2014-2020 

 

CAPITOLUL I 

CONSIDERATII GENERALE 

INTRODUCERE 

Strategia județeană în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, pentru perioada 

2014-2020, își propune abordarea problematicii drepturilor copilului într-o dimensiune complexă și cât 

mai realistă. 

 Strategia urmareste sa continue procesul de reformă și modernizare a sistemului județean de 

protecție a copilului, inițiat prin strategiile din perioadele anterioare:1998-2007, respectiv 2008-2013.  

La nivel general Strategia tinteste implementarea unor programe coerente, bine definite in 

contextul socio-eonomic-politic caracterizat printr-o perioada incerta si critica determinata de procesul 

de pre/regionalizare si criza economica. Isi doreste sa realizeze o convergență și o armonizare a 

acţiunilor prevăzute în strategiile locale/regionale și naționale a altor domenii de activitate: educație, 

săntate, tineret şi în planurile operaţionale aferente acestor strategii cu planul propriu. 

Menționăm că, în plus față de strategiile precedente, prezenta strategie doreste sa determine un 

impact si efecte la un alt nivel, în sensul că  își propune să transfere accentul de la potecţia copilului 

din sistemul de protectie  la protecţia drepturilor tuturor copiilor.  Strategia subliniază rolul 

primordial al părinţilor şi al familiei în creşterea, îngrijirea şi educarea copilului şi faptul că 

eforturile comunității trebuie îndreptate în direcţia întăririi şi susţinerii familiei, în vederea creșterii 

capacității și responsabilităţilor familiei faţă de copil, în scopul prevenirii intrării în dificultate a 

copilului și separării acestuia de familie.  

O alta caracteristica a acestei strategii consta in trecerea de la accentul care l-au avut strategiile 

anterioare si anume de asigurare a infrastructurii, conditiilor si a confortului de trai conform 

standradelor in special in serviciile de tip rezidential (centre de plasament, centre de primire in regim de 

urgeanta, CTF ) la o protectie care sa puna accent pe activitatile informale ca metode principale  de 

dezvoltare a personalitatii copiilor (de educatie, de ingrijire, de petrecere a timpului liber de 

autogospodarire, etc.) si implicarea beneficiarilor in activitatile zilnice. Asadar prin aceasta strategie se 

va pune accent pe activitatile si educatia informala in unitatile de protectie, ca modalitate eficienta 

de completare a activitatilor educative actuale.    

De asemenea, strategia isi doreste sa aiba un caracter bine orognizat și sistematizat, țeluri bine 

definite și identificate, corelate cu liniile prioritare prevăzute în Planurile nationale si regionale de 

dezvoltare (regiunea  de Nord-Vest). Strategia propune soluţii concrete pentru problemele prezente 

existente la nivel județean, pornind de la identificarea resurselor și implementarea acțiunilor necesare 

intervențiilor  până la  monitorizarea modului de gestionare a acestora. Pe de altă parte, subliniază 
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importanţa parteneriatelor și implicarea tuturor instituţiilor publice și private care, prin 

activitatea lor intră în legătură cu copiii, şi care trebuie să conştientizeze faptul că sunt deopotrivă 

responsabile pentru protejarea intereselor şi a drepturilor copiilor. Strategia evidențieză faptul că 

responsabilitatea implementării drepturilor copilului nu se poate limita la o singură instituţie, ci fiecare 

entitate publică sau privată va trebuii să considere copilul o prioritate în orice demers pe care-l 

efectuează. 

 În consecință ,strategia tinde sa asigure un cadru coerent, integrat pentru intervenţia instituţiilor 

responsabile şi totodată promovează colaborarea între aceste instituţii, organizaţii neguvernamentale, 

profesionişti şi beneficiari, prin contiunarea si punerea în parctică a unor noi parteneriate, viabile şi 

eficiente, bazate pe interese comune, respect si incadrabile obligatoriu in a legislația nationala  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II 

OBIECTIVUL GENERAL AL STRATEGIEI/PRINCIPII/DREPTURILE COPILULUI  

 

1.OBIECTIVUL GENERAL-Promovarea și respectarea drepturilor copilului în vederea 

îmbunătăţiria condițiilor de viață şi a valorizării condiţiei acestuia.  

Se va urmări implentarea drepturilor copiilor așa cum sunt ele definite în documentele 

internaţionale (Convenţia ONU) și în pachetul legislativ intern ( capitoul IX legislație), a cărui bază 

sunt: Legea 272/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 292/2011- Legea asistentei 

sociale. 

2.PRINCIPII 

 În  vederea respectarii și garantării drepturilor copilului toate demersurile și acținile strategice se 

vor realiza în conformitate cu următoarele principii: 

 Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;   

 Egalitatea șanselor și nediscriminarea;   

 Responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor 

părintești;   

 Primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor 

copilului;   
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 Descentralizarea serviciilor de protecție a copilului, intervenția multisectorială și parteneriatul 

dintre instituțiile publice și organismele private autorizate;   

 Asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate pentru fiecare copil;   

 Respectarea demnității copilului;   

 Ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținând cont de vârsta și de 

gradul său de maturitate;   

 Asigurarea stabilității și continuității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului ținând cont 

de originea sa etnică, religioasă, culturală și lingvistică, în cazul luării unei măsuri de 

protecție;   

 Celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;   

 Asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;   

 Interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la copilului în corelație cu ansamblul 

reglementărilor din această materie.  

3.DREPTURILE COPILULUI  

 Toti copiii sunt egali, făra discriminare, indiferent de rasa, culoare, sex, naționalitate sau etnie, 

religie, opinii politice, stare materială sau poziție socială, dizabilități din naștere sau de orice fel; 

 Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale, dreptul de a avea un nume și o 

cetățenie. Copilul are dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu acestea, 

precum și cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, în măsura în 

care acest lucru nu contravine interesului său superior; 

 Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și 

familiale; 

 Copilul are dreptul la libertate de exprimare, copilul este liber să primească și să dea mai 

departe orice informație care corespunde interesului lui. Părintii sau persoanele care au copii în 

îngrijire sunt obligați să ofere informații, sfaturi și explicații copiilor și să le permită să-și 

exprime propriile idei și păreri; 

 Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și de religie. Părinții îndrumă copilul, 

potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condițiile legii, ținând seama de opinia, 

varsta și de gradul de maturitate al acestuia, făra a-l putea obliga să adere la o anumită religie 

sau la un anumit cult religios; 

 Copilul are dreptul sa creasca alaturi de parintii sai si sa fie crescut in conditii care sa permita 

dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala; 

 Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănatate pe care o poate atinge și de 

a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective 

a acestui drept; 

 Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții 

nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale. Părintii copilului cu prioritate dreptul de a 

alege felul educației care urmeaza să fie dată copiilor lor și au obligația să înscrie copilul la 

școală și să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor școlare; 

 Copilul cu dizabilități are dreptul la îngrijire specială pentru a îndeparta barierele sociale și 

economice din calea copiilor cu dizabilități și pentru a crea un mediu în care acești copii sunt 

acceptați de copiii de vârsta lor și în viața comunității; 

 Copilul are dreptul la protecție specială. Copiii au dreptul să fie protejați și dreptul la asistență 

din partea autorităților locale; 
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 Copilul aflat în conflict cu legea are dreptul la asistență și consiliere. Până la vârsta de 14 ani 

copiii nu răspund în fața legii. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului de orice 

natură: exploatare economică,  abuz psihic, fizic, sexual, neglijenta etc. 

 

 

CAPITOLUL III 

CONTEXTUL ACTUAL 

 

1.Considerații generale 

In judetul SALAJ s-au înregistrat progrese considerabile în domeniul “protecţiei copilului” în 

ultimii ani, motiv pentru care strategia actuala isi propune continuarea reformei protecţiei copilului, 

punând de data aceasta accent pe diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de prevenire a separarii 

copiului de parinti. 

Totodata considerăm că este momentul necesar pentru începerea unei reforme în domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor copilului care să se adresează tuturor copiilor și să aiba in vederea 

rerspectarea tuturor drepturilor copilului. De la crearea sistemului de protecţie a copilului, în perioada 

1998-2008, s-au produs schimbări semnificative în ceea ce privește condiţiile și confortul oferit de 

instituţiile de protectie din sistemul judetean. Astfel s-au restructurat vechile centre de plasament  

(orfelinatele) de tip clasic din: Cehu Silvaniei, Șimleu Silvaniei, Zalău, s-a închis centrul pentru copii 

cu handicap din Bădăcin și s-au dezvoltat servicii noi: de recuperare, servicii de tip familial (case de tip 

familial, asistenta maternala profesionista, centru maternal) etc.. De asemenea s-au dezvoltat resursele 

umane prin aparitia unor profesii noi, specifie protectiei si asistentei sociale si angajarea de 

profesionişti în meseriile specifice  protecției și îngrijirii copilului: instructori de educație, 

ergoterapeuți, psihologi, kinetoterapeuți, asistenți sociali, pedagogi de recuperare etc. 

Prin restructurarea unităților s-a făcut posibil implementarea în mare parte a standardelor 

minime obligatorii pentru majoritatea serviciile sociale existente  în structura DGASPC Sălaj. 

A doua etapa semnificativa in protectia copilului, care a creionat un contur ferm al sistemului de 

asistenta sociala  din judet a fost perioada 2008-2013 in care s-a contiunat procesul de reforma si 

modernizare/dezvoltare a serviciilor de asistenta sociala si protectie a copiului. Prin finantari in special 

nermabursabile (programe finantate prin POR, BIRD, BDCE, Banca Mondiala etc.) s-au infiintat 

servicii noi atat rezidentiale (centre de plasament, case de tip familial, apartamente de tranzit, centre 

maternale, centru de primire in regim de urgenta pentru copiiii strazii,  s.a) cat si nerezidentiale (centre 

de zi, centre de consiliere, servicii de recuperare mobile, ateliere vocationale etc.) si s-au transformat 

unitatile de asistenta si protectie din: Cehu Silvaniei,  Zalau, Jibou Si Smleu Silvaniei in centre sociale 

multifunctioanale (CSM-uri) moderne, echipate si doatate la standarde. S-a inchis CSC nr.2 din Zalau 

si s–au facut demersurile pentru infiintare de centre multifunctionale (servicii de dezvoltare a vietii 

independente)  pentru tinerii care parasesc centrele de plasament, inclusiv pentru tinerii cu dizabilitati.   

2.Rezultatele strategiei anterioare, perioada 2008-2013 
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 În vederea dezvoltării capacității sistemului județean de asistență și protecție socială, astfel 

încât acesta să poată oferi servicii de calitate conform normelor legislative și conform nevoilor reale 

identificate și exprimate în cadrul grupurilor vulnerabile, DGASPC  in perioada 2008-2013 a intocmit 

si implement in calitate de aplicant principal sau partener proiecte cu finantare nerambursabila. In 

consecinta rezultatele strategiei anterioare sunt date in primul rand de oportunitatea implementarii 

setului de programe de finantare nerambursabile in valoare totala de aproximativ 4.353.176  euro.  

Acestea au dus la: cresterea calitatii serviciilor oferite beneficiarilor, la modernizareasi 

echiparea locatiilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de protectie a copilului din judet, si nu in 

ultimul rand la crarea de locuri de munca atat temporare cat si pe perioade nelimitate . Principalele 

proiecte si rezultatele obtinute in urma implementarii acestor proiecte pentru perioad 2008-2013 sunt 

redate in tabelul nr.1.  

Un rol în dezvoltarea serviciilor sociale la nivel de județ l-a avut şi îl au în continuare 

organizaţiile neguvernamentale, care au creat, gestionat sau/şi transferat servicii către autorităţile 

administraţiei publice locale.  

Astfel lin perioada 2008-2013 au fost infiintate servicii de asistenta si protectie a copiilor, 

persoanelor varstnice si persoanelor cu boli/dizabilitati, exemple : 

 Centrul NORO –centru pilot de referinta pentru boli rare, infiintat in Zalau de catre 

Asociatia Parder Willi Romania. Beneficiarii centrului sunt copiii cu boli rare, cu tulburări  

din spectrul autistic și alte dizabilități/boli rare.  Centrul se adreseaza copiilor din Zalău și 

alte localități ale Județului Sălaj.Centrul NoRo asigură o gama diversificata  de posibilități 

terapeutice specifice categoriei de beneficiari cărora se adreseaza: terapie comportamentală, 

terapie senzorială, logopedie, kinetoterapie, hidroterapie, masaj, fizioterapie, ergoterapie, 

meloterapie, art-terapie etc.. 

 Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice "Sfânta Vineri”,dat in folosinmta in 2009 

in Zalau, infiintat de catre Asociatia Haller. Centrul are o capacitate de 84 de locuri si are ca 

beneficiari persoane varstnice din judet si din late judete.  

 

Rezultate proiecte implementate in perioada 2008-2013 de catre DGASPC Salaj in calitate de 

aplicant principal sau partener: 

Nr. 

Crt 

Denumire proiect Program de 
finantare/finantaorul 

principal 

Buget Scop 

1.  Înfiinţarea şi funcţionarea 
unui Centru de primire în  
Regim de Urgenţă pentru 
Copii Străzii. 

Proiect Iniţiativa Copiii Străzii, 
BDCE-ANPDC Bucureşti. 

 

474.500 
euro 

- funcţionarea unui serviciu social 
pentru Copiii Străzii,  în oraşul Zalău 
cu o capacitate de 15 locuri. 

2.  Infiintare centru social 
multifuncțional (CSM)-
Cehu Silvaniei . 

Programul „Tinerii aflaţi în 
situaţii de risc “- 
BDCE/Ministerul Muncii. 

243.750 
euro  

-infiintare  CSM 15 locuri,pentru tinerii 
dezinstitutionalizati 
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3.  Infiintare centru social 
(CSM) multifuncțional-
Jibou.   

Programul „Tinerii aflaţi în 
situaţii de risc “- 
BDCE/Ministerul Muncii . 

243.750 
euro  

-infiintare CSM /15 locuri,  pentru 
tinerii dezinstitutionalizati; 

4.  Infiintare centru social 
multifuncțional-Simleu 
Silvaniei . 

Programul „Tinerii aflaţi în 
situaţii de risc “- 
BDCE/Ministerul Muncii.  

162.500 
euro 

-infiintare CSM /10 locuri  pentru 
tinerii dezinstitutionalizati ; 

5.  Infiintarea unei echipe 
mobile de recuperare a 
copiilor cu dizabilitati. 

BIRD  80.000 euro -oferirea unor servicii de recuperare 
copiilor cu dizabilitati  ingrijiti in 
familii. 

6.  
 Modernizarea 
Complexelor de Servicii 
Sociale din Jibou, Simleu 
Silvaniei si Zalău. 

 

Programul Operaţional 
Regional/ Domeniul de 
intervenţie 3.2 – Reabilitarea 
/modernizarea/ dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale. 

953.838 
euro 

 

-transformarea unitatilor de protectie 
in centre sociale multifunctionale 
moderne; 

-infiintarea de ateliere si servicii de 
dezvoltare aabilitatilor de viata 
indemententa si a abilitatilor 
vocationale. 

7.  Modernizarea si extinderea 
Complexului de servicii 
comunitare Cehu Silvaniei 

prin înființarea de ateliere 
vocaționale pentru tinerii 
iesiți din sistemul 
rezidențial. 

 

Programul Operaţional 
Regional/ Domeniul de 
intervenţie 3.2 – Reabilitarea 
/modernizarea/ dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale 

 

953.838 
euro 

 

-dezvoltarea capacitatii centrului  
maternal; 

-infiintare apartamente de trazit; 

-infiintare ateliere vocationale; 

-transfoarmarea unitatii de protectie 
in centru social multifunctional 
modern si echipat conform 
standardelor. 

 

8.  Modernizarea procesului 
de inregistrare-
monitorizare  si arhivare a 
documentelor si 
informatiilor. 

* 
80.000* -un flux rapid  al documentelor; 

-constituitrea arhivei electronice a  
documentelor/datelor. 

  

9.   

Infiintarea Centrului de 
consiliere si asistenta 
pentru persoanele cu TSA 
in Zalau. 

Program POSDRU  

(Proiect implementat in 
parteneriat cu Fundatia RAA 
Bucuresti) 

80.000** - functionarea Centrului de consiliere 
pentru copiii cu TSA; 

-dezvoltarea resurselor umane care 
lucreaza cu copiiii cu TSA. 

 

10.  Dezvoltara infrastructurii 
IT din DGASPC si centrele 
de copii si adulti din 
subordine  

Programele derulate de catre  
Asociatia Ateliere fara 
Frontiere (Assoclic , perioada 
2010-2013) 

90.000 euro  -infiintarea de infolaboartoare in  
centrele de copii  din Jibou, Cehu S. Si  
Simleu Silvaniei , echiparea cu 
calculatoare a centrelor pentru adulti 
din Badacin,  Jibou etc.   

 

 



Strategia 2014-2020, Protectia Copilului 

Page 7 

Strategia 2014-2020, DGASPC Salaj 

Red. Edit. Cristescu Elena-consilier  

Tabel nr.1-Rezultate  Perioada 2008-2013 

 De asemenea s-a importat și preluat din sectorul neguvernamental: tehnici de expertiză, 

programe de profesionalizare a resurselor umane, modalități de implicare a comunităţii etc. Există la 

nivel de județ un număr de aproximativ 27 de organizații acreditate ca furnizori de servicii sociale și un 

număr de 45 de Servicii publice de asistență în cadrul consiliilor locale. Cu toate acestea s-a constatat 

că oferta de servicii primare la nivel comunitar este foarte mică iar cele specializate lipsesc, cu toate că 

actualele nevoi locale identificate și cerințele normelor legislative, prevăd că acestea ar trebui 

dezvoltate.  

Implicarea instituţiilor locale este în prezent insuficientă în ceea ce priveşte intervenţia în 

situaţii de abuz și încălcare a drepturilor copilului, motiv pentru care este nevoie în continuare de 

sprijinirea autorităților locale în crearea de servicii sociale specifice nevoilor comunității.  

Perioada anterioara se caracterizează printr-o atitudinea în creștre de: flexibilitate, mobilitate şi 

disponibilitate a structurilor centrale, județene şi locale de a adapta permanent programele și serviciile  

la dinamica și nevoile comunității. Prezenta Strategie cuprinde obiectivele prioritare care urmaresc 

îmbunătățirea situaţiei copiilor din sistemul județean de protecţie specială, accelerarea dezvoltării 

serviciilor sociale la nivel local, tratament corect şi echitabil al tuturor copiilor și exercitarea drepturilor 

de către copii.  

Elementul de noutate al acestei Strategii constă în promovarea abordării participative şi 

multisectoriale a problematicii copilului, facilitând respectarea interesului superior al copilului în 

toate domeniile. 

 

1.  Restructurarea Centrului 
de Integrare prin Terapie 
Ocupațională pentru 
Persoane cu Handicap 
(CITOPH) Bădăcin. 

Programului pentru Persoane 
Cu Dizabilităţi 

 (Programe de asistenţă 
socială - Partea a III-a, 
Componenta 1), ANPH 
Bucuresti. 

 

999.000 
euro 

-infiintarea unui centru de tip  Centru 
de ingrijire si asistenta ( CIA) 
Nusfalau/ 50 locuri, pentru persoanele 
adulte cu handicap neuropsihiatric si 
abilitati de viata foarte scazute. 

11.  Modernizarea procesului 
de inregistrare-
monitorizare  si arhivare a 
documentelor si 
informatiilor 

* 
80.000* -un flux rapid  al documentelor; 

-constituitrea arhivei electronice a  
documentelor/datelor. 

  

12.   

Infiintarea Centrului de 
consiliere si asistenta 
pentru persoanele cu TSA 

Program POSDRU  

(Proiect implementat in 
parteneriat cu Fundatia RAA 
Bucuresti) 

80.000** - functionarea Centrului de consiliere 
pentru copiii cu TSA; 

-dezvoltarea resurselor umane care 
lucreaza cu copiiii cu TSA. 

 

13.  Dezvoltara infrastructurii 
IT din DGASPC si centrele 
de copii si adulti din 
subordine  

Programele derulate de catre  
Asociatia Ateliere fara 
Frontiere (Assoclic , perioada 
2010-2013) 

90.000 euro  -infiintarea de infolaboartoare in  
centrele de copii  si Simleu Silvaniei , 
echiparea cu calculatoare a centrelor 
pentru adulti din Badacin,  Jibou etc.   
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3 .DGASPC SĂLAJ-PREZENTARE GENERALA 

3. 1. Misiunea DGASPC 

Misiunea DGASPC Sălaj ca servicil public specializat in protectia copilului consta in 

transpunerea in practica a Normelor Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite, a legislaţiei interne 

actuale în domeniul protectiei copilului 

3.2. STRUCTURA / SERVICII DGASPC  

Conform organigramei dircției aprobată prin Hotărârea CJ Sălaj  din 2013, DGASPC-Protecția 

Copilului are în structură următoarele  servicii: 

A)Serviciul monitorizare in management de caz a copilului aflat in plasament la o 

persoana sau familie, tutela si plasament in servicii de tip rezidential 

Atribuțiile serviciului: 

 întocmește raportul de evaluare iniţială al copilului și familiei acestuia și 

propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială; 

 monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a masurilor de 

protecţie speciala a copilului;  

 identifica și evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;  

 monitorizează familiile și persoanele care au primit în plasament copii pe toata durata acestei 

măsuri;  

 acordă asistență și sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul 

său familial;  

 reevaluează, cel puţin o data la tei luni și ori de cate ori este cazul, împrejurările 

care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială și propune, după caz, menţinerea, 

modificarea, sau încetarea acestora. 

 întocmește planul individualizat de protecţie (PIP) imediat după primirea cererii de instituire a 

unei măsuri de protecţie specială sau imediat după ce directorul direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului a dispus plasamentul în regim de urgenţă. (Ordin nr. 

286/6.06.2006). Planul  individualizat de protecţie poate avea drept finalitate, după caz: 

reintegrarea în familie,adoptia; 

 integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de peste 18 ani care urmează să părăsească 

sistemul de protecţie a copilului, 

 adopţia internă. 

Prestaţiile şi serviciile cuprinse în PIP se adresează atât copilului, cât şi 

familiei/reprezentantului legal şi persoanelor importante pentru copil. Pip-ul este dezvoltat în programe 

de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte: 

-nevoile de sănătate şi promovare a sănătăţii; 

-nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; 

-nevoile fizice şi emoţionale; 
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-nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de 

dezvoltare a copilului; 

-nevoile de petrecere a timpului liber; 

-nevoile de socializare; 

-modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi cu alte 

persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament; 

-dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă; 

-reintegrarea în familie. 

Familia este contextul natural de viaţă al copilului, deci familia rămâne unitatea centrală asupra 

căreia se concentrează intervenţia care vizează copilul. De asemenea, din punct de vedere legal-până la 

decăderea părinţilor din drepturile lor parentale - părinţilor le revin dreptul şi responsabilităţi 

fundamentale privind educarea propriilor copii. Ataşamentul din relaţia părinte-copil este un fundal 

emoţional puternic şi este temeiul dezvoltării sentimentului de identitate a copiilor, chiar în temeiul 

unor relaţii tensionate, iar ruperea acestor relaţii emoţionale nu este în beneficiul și interesul acestora. 

De aceea acţiunile de protecţie a copilului se vor orienta prioritar spre prevenirea dezintegrării familiei. 

În cazul în care un copil este scos din familie, pentru a i se asigura protecţie, acest principiu va trebui să 

însemne păstrarea legăturilor copilului cu propria familie în cea mai mare măsură posibilă şi 

desfăşurarea unei munci susţinute cu familia în vederea creării condiţiilor reîntoarcerii copilului în 

FAMILIE. 

Plasamentul constituie o măsura de protecţie specială, având caracter temporar. Luând în 

considerare efectele negative ale instituţionalizării (dezadaptare socială, dependenţă faţă de serviciile 

sociale, ruperea legăturii cu familia, deprinderi de viaţă slab consolidate, probleme de socializare și 

relaționare, etc.) şi rolul pozitiv al unui model familial pentru dezvoltarea şi integrarea socială a 

copilului/tânărului, se evidenţiază clar prioritatea creşterii copilului într-un mediu familial  

Plasamentul la familii, persoane sau rude până la gradul IV este în contiunare o măsură de 

protecţie prioritară ( fig 1). În perioada aferntă acestei strategii această măsură va continua să stea în 

centrul activităţii, ca alternativă prioritară la instituţionalizare. 

În prezent, un număr de aproximativ 550 de copii beneficiază de măsura de plasament familial ( 

rude până la gradul IV/plasament la familii/ persoane). 
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Fig.1 Situatia Măsurii  de Plasament –Sălaj, iulie 2013 

Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 2 ani poate fi dispus numai la familia extinsa 

sau substitutivă, plsamentul acestuia într-un serviciu de tip rezidenţial fiind interzis. Prin excepţie se 

poate dispune plsamentul într-un serviciu de tip rezidenţial al copilului mai mic de 2 ani, în situaţia în 

care acesta prezintă handicapuri grave, cu dependenţa de îngrijiri în servicii de tip rezidenţial 

specializate.  

Plasamentul  instituțional (în unitățile de tip rezidențial) 

Plasamentul copilului-componenta instituţională, în judeţul Sălaj este în prezent realizată prin 4 

instituții de tip  Centre Sociale Multifunctionale si 1 Complex de servicii comuniatre având un efectiv 

(conform Fisei de monitorizare din luna iulie din 2013) de 594  copii de copii, din care 180 sunt 

beneficiari ai centrelor de zi, iar  414 copii de copii/tineri  sunt ocrotiţi în servicii de tip  familial 

(Centre de plasament modulate și Case de Tip Familial). 

 În afara celor 5 unităţi subordonate DGASPC Sălaj, în judeţ funcţionează sub patronajul 

bisericii reformate un Centru de plasament, în localitatea Jebuc (de copii/tineri) care ocrotește un 

număr de 50 de copii , iar sub egida Mănăstrii BIC funcționeză un  centru, care are în îngrijire un 

număr de  aproximativ 25 de copii. 

Plasamentul copilului în regim de urgenţă este o măsura de protecţie specială, cu caracter 

temporar, care se stabileşte în situaţia copilului abuzat sau neglijat, precum si în situaţia copilului găsit 

sau a celui abandonat în unităţi sanitare. Măsura plasamentului în regim de urgenţă se stabileşte de către 

directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-

teritorială în care se găseşte copilul găsit, sau cel abandonat de către mama în unităţi sanitare, ori 

copilul abuzat sau neglijat, în situaţia în care nu se întâmpina opoziţie din partea reprezentanţilor 

persoanelor juridice, precum și a persoanelor fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia copilului 
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respectiv. În caz contrar măsura plasamentului în regim de urgenţă se stabileşte de către instanţa 

judecătorească. Instanţa este obligată să se pronunţe și cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti.   

 Observații/nevoi identificate   

Până la încetarea situaţiei de criză a familiei biologice, dintre măsurile legale de protecţie a 

copilului prioritar este plasamentul, având în vedere rolul modelului familial în dezvoltarea şi 

integrarea socio-profesională a copilului; păstrarea identităţii, în asigurarea dezvoltării complexe a 

personalităţii copilului, în dezvoltarea abilităţii de viaţă independentă. Măsura de plasament familial 

cu prioritate la rude până la gradul IV, este cea mai bună alternativă la instituţionalizarea 

copilului. Măsura de plasament la familie este eficientă şi din punct de vedere financiar, necesită 

costuri mult mai scăzute (în prezent alocaţia de plasament este de 97 lei/lună, cu majorare de 50% 

pentru copilul cu handicap) în timp ce costurile pentru un copil instituţionalizat este între 1500-2400 

lei/lună  etc.  

Se observa ca inca predomina ca si masura de protectie a copilului  plasamentul in institutii de 

tip rezidential. O cauza care determina ajungerea copilului in centre rezidentiale este data de lipsa unor 

programe care sa acţionează pentru prevenirea sarcinii nedorite și implicit a abandonului prin acțiuni de 

planning familial și educație contraceptivă. Este necesar dezvoltarea/dinamizarea rețelei de planning la 

nivel județean, în care să fie implicați medicii de familie și medicii de specialitate. De asemnenea este 

necesar reluarea campaniilor de informare pe această temă si pe tema violentei in familie in special in 

comunitatile de romi.  

Legislație 

 Lege nr.272 din 21/06/2004 privind protecția și promavarea drepturilor copiluluicu 

completarile  si modificarile ulterioare; 

 Ordin nr.286 din 06/07/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea 

Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat 

de protecţie; 

 Ordin nr.219 din 15/06/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare 

a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la 

muncă în străinătate; 

 Ordin nr.287 din 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi 

a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde; 

 Ordin nr.280 din 06/07/2006 privind introducerea informaţiilor din sistemul de protecţie a 

copilului în baza de date Child Welfare Monitoring and Tracking Information System;      

 Ordin nr.288 din 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului. 

 Ordin nr.289 din 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de 

implementare a acestor standarde; 
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 Ordin nr.219 din 15/06/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare 

a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la 

muncă în străinătate; 

B)Compartimentul Adoptie 

Plecând de la principiul conform căruia mediul familial deterioarat trebuie înlocuit cu unul 

în care copilul abandonat să-şi poată regăsi condiţiile de bază pierdute, s-a continuat 

promovarea adopţiilor naţionale. În perioada 2006-2008 au fost  finalizate un  număr de 27 de 

adopții naționale. Iar in perioada 2012-2013  activitatea serv. s-a finalizat cu un fost  numar de 

16 incuvintari. Pe rolul instantelor de judecata se aflau  in septembrie 2013 un numar 5 cazuri, 

aflate in etapa de incredintare in vederea adoptiei.  

 

Foto. 1-Ziua Adoptiei, Zalau 2012 

În ceea ce privește adopțiile atribuțiile serviciului din cadrul DGASPC constau în:  

 Luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate 

adopţia internă; 

 Asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind consemnată 

şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere; 

 Stabilește profilul psihologic al familiilor  potential adoptatoare si a copiilor in vederea  și  

determinarii compatibilităţii *copil-familia* pe baza dorintelor familiei si a nevoilor copilului,a 

dorinţelor şi opiniilor exprimate de acesta;  

 Oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta consiliere si  informaţii complete 

despre procedura  de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente; 

 Asigură evaluarea psiho-sociala a persoanei/familiei care doreşte să adopte; 
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 Sprijina procesul de  pregătire și acomodare dintre copil şi persoana/familia atestată ca aptă să 

adopte;  

 Desfăşoară activităţi de informare/diseminare şi promovare a adopţiei naţionale;  

 Asigură pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potenţial 

adoptatoare şi organizează programe de pregătire pentru acestea;  

 Asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi 

familiei biologice;  

 Asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi 

adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege (evaluări trimestrial e pe o perioadă de 2 ani);  

 Formulează şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specifice domeniului de 

activitate, respectiv deschiderea procedurii de adopţie, încredinţarea în vederea adopţiei, 

încuviinţarea adopţiei, desfacerea şi nulitatea adopţiei şi reprezintă instituţia în aceste cauze.  

 Etapele adopției-procesul de adopție presupune următoarele secvențe, acestea au un carcater 

sistematic și complementar: 

 Atestarea ca persoană/familie aptă să adopte; 

 Deschiderea procedurii adoptiei; 

 Încredinţarea în vederea adopţiei (minim 90 de zile); 

 Încuviinţarea adopţiei:  

 consimţământul copilului peste 10 ani dat în faţa instanţei de  judecată; 

 consimţământul adoptatorului dat în faţa instanţei de judecată; 

 instanţa de judecată admite cererea de încuviinţarea a adopţiei numai în interesul  

superior al copilului. 

  Monitorizarea: post-adopţia. 

Legislatia in baza careia se desfasoara  actiunile in procesul de adoptie este:  

 Legea nr. 273/2004 republ;icata  privind regimul juridic al adopţiei;  

 Hotărârea Guvernului nr. 350 din 18.04.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;  

        Observații/nevoi   

În vederea realizării proceduriilor de adopție conform cerințelor legale cu privire la 

confidețialitatea datelor, normele deontologice ale asistentului social/psiholog, normele necesare 

consilieri psioholgice s-a amenajat un spațiu special în sediul DGASPC care să corespundă 

activității de evaluare și consiliere psihologică, juridica etc.  

Avand in vedere numarul mare de cazuri de copii reevaluati , numarul mare de persoane care 

solicita informatii referitoare la adoptie si numarul mare de dosare aflate in lucru este necesar  

dezvoltarea capacitatii profesioanale a compartimentului adoptii din cadrul institutiei se urmareste  
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implementarea Programului *Sistemul informati integrat pentru Oficiul Roman de Adoptie*( 

proiectul este  depus de ORA la Ministerul pentru Societatea Informationala). 

 

C)Compartimentul de interventie in regim de urgenta,  

situatii de abuz, neglijare, trafic in domeniul asistentei sociale, telefonul pt. semnalizarea, 

cazurilor de urgenta. 

Serviciul ofera : 

 oferă persoanelor - victime ale traficului de persoane, asistenţă (psihologică, juridică);  

 sprijina acces la servicii medicale, sociale, de formare sau reconversie profesională, etc. în 

scopul depaşirii situaţiei de criză şi reintegrării lor sociale, precum şi dezvoltarea unor 

programe de prevenţie la nivelul categoriilor vulnerabile din judeţ ; 

  asigura coordonarea activităților de colaborare cu toți actorii sociali implicaţi în combaterea 

fenomenului; 

  colectează, stochează, procesează și analizează date și informații cu caracter statistic în  

domeniul sau de competență; 

 facilitează schimbul de date și informații cu caracter statistic între instituțiile cu competente 

în  domeniu;  

 elaborează raspunsurile la chestionare în domeniul traficului de persoane; 

  sprijină activitatea de informare privind drepturile persoanelor, victime ale traficului. 

Serviciul evaluează, pregăteşte  reintegrarea socială a copilului care a comis infracţiuni şi 

previne dezvoltarea fenomenului delicvenţei juvenile la nivelul comunităţiilor locale printr-un 

ansamblu de activităţi care se adresează copilului, familiei acestuia şi comunităţii. 

În judeţul Sălaj fenomenul delincvenţei juvenile este în  continuă creştere. De exemplu în anul 

2012 un număr de 46 copiii au savârşit o faptă penală.  

Problematica fenomenului delincvenţei juvenile este insuficent acoperită datorită lipsei unor 

servicii specializate de supraveghere şi orientare a copilului delincvent, a unor campanii eficiente de 

prevenire a consumului de alcool, tutun, substante haluciongene jocuri de noroc.    

  Conform Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi Hotărârii 

Guvernului nr.1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârsit o faptă 

penală si nu răspunde penal DGASPC trebuie să asigure serviciile specializate necesare. 

In cazul în care fapta prevăzută de legea penală, săvârşită de copilul care nu răspunde penal, 

prezintă un grad ridicat de pericol social Comisia pentru Protecţia Copilului sau după caz instanţa 

judecătorească trebuie să dispună plasamentul copilul într-un serviciu de tip rezidenţial, dar în situaţia 

actuală Comisia pentru Protecţia Copilului Sălaj poate dispune numai măsura de supraveghere 
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specializată în familie doarece la nivelul judeţului Sălaj nu există o unitate de asistenţă şi protectie a 

copilului care să poată oferi serviciile specializate necesare copiilor care au savârşt o faptă penală.  

Lipsa unor servicii specializate la nivel regional pentru copiii care au săvârşit o faptă penală şi 

nu răspund penal duce la dezvoltarea şi accentuarea trăsăturilor comportamentale negative la această 

categorie de copii şi creşterea riscului recidivei. 

Aceste lucruri periclitează dezvoltărea personalităţii copilului, scad şansele de reintegrare 

şcolară a copilului şi au impact negativ și direct asupra viitoarei integrarii a copilului în societate. De 

asemenea creşte riscul săvârşirii de fapte antisociale de către alţi copii, prin copierea modelelor 

neagtive.  

Compartimentul in ce priveste interventia in regim de urgenta îndeplinește urmatoarele atribuții: 

- în cazuri exceptionale  face propunerea de plasament în regim de urgenţă a copilului; 

- promovează dreptul la protecție al minorului împotriva oricăror forme de violență, 

neglijare,exploatare, trafic, migrație, abandon; 

- asigură preluarea , înregistrarea, verificarea şi soluționarea , în regim de urgenţă, a fiecărei 

solicitări primite, pe orice cale - sesizări scrise, telefonice, autosesizări - asigurind intrarea în sistem, 

sau referirea cazului către alte instituții abilitate în soluționare; 

- asigură intervenţia optimă, în acord cu problema sesizată, în cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare migrație, repatrieri, abandon, în conformitate cu prevederile cadrului legislativ în domeniu; 

- intervine, imediat, în situaţii de urgenţă - asigură intervenţia directă în teren, prin care se 

evaluează durata, gravitatea situaţiei de dificultate în care se află copilul, contextul socio-economic şi 

cultural al familiei; 

- realizeaza evaluarea initială a situaţiei copilului care se încadrează în problematica serviciului,  

-stabileste tipologia cazului, evaluează riscul şi propune soluția cea mai potrivită pentru ieșirea 

copilului din dificultate; 

-asigură monitorizarea, pe o perioadă de 3-6 luni, împreună cu autorităţile publice locale, a 

copiilor  care s-au confruntat cu situaţii de risc;  

- colaborează cu alte instituții implicate în activităţi de asistenţă socială;  

- asigură respectarea legislaţiei specifice de prevenire și intervenţie în cazurile de abuz, 

neglijare, repatriere, exploatare, abandon, trafic de copii; 

- dezvoltă activităţi de informare și promovare a serviciilor oferite în interesul superior al 

copilului abuzat, neglijat, exploatat; 

- preia apelurile de la telefonul de urgenţă, pentru toate cazurile semnalate despre copii aflați în 

dificultate; 

- evaluează nevoile imediate ale solicitantului și potenţialul de risc privind expunerea copilului 

la abuz, neglijare, exploatare; 
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-asigură solicitantilor asistenţă şi consiliere pentru depășirea situaţiilor de criză și solutionarea 

adecvată a cazurilor expuse sau semnalate de către acestia; 

-asigură deplasarea de urgenţă, în teren, pentru evaluarea şi intervenţia în situaţiile de urgenţă; 

-asigură preluarea copilului din mediul în care s-a produs abuzul, neglijarea, exploatarea şi 

propune emiterea dispoziției de plasament în regim de urgenţă în vederea protejării copilului aflat în 

dificultate; 

 Observații  

 În vederea asigurării unui echilibru între nevoia de protecţie a societăţii pe de o parte, şi 

nevoile specifice acestei categorii de persoane este necesar înfiinţarea şi funcţionarea în 

Municipiul Zalău a unui Centru de orientare, supraveghere şi sprijin a copiilor care au 

săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal ( cu o capacitate de aproximativ10-15 locuri).  

 În vederea asigurării speciliștilor care să deservească acest centru,  asigurarea mai ușor a 

fondurilor necesare înfințării și funcționării unui astfel de serviciu propunem ca acesta să fie 

înființat la nivel regional în parteneriat cu alte DGASPC–uri din județele  vecine: 

Maramureș, Satu Mare, Bihor, Cluj etc.   

 Desfasurarea de servicii de preventie si  campanii de informare; 

 Desfasurarea de programe in parteneriat cu organizatii acyive in acest domeniu. 

 

D) Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului 

 și Echipa Mobila 

D.1Prezentare serviciu –componenta SEC 

Serviciul de Evaluare Complexă și Echipa mobila este un serviciu care face parte din structura 

DGASPC Sălaj. Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al DGASPC, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.116/2004 și actualizat  Hotărârea Consiliului Județean Sălaj 

nr. 24/2011 Serviciul de Evaluare complexă și  echipa mobila are următoarele atribuții:  

a)evaluează și monotorizează copiii cu handicap și/sau dificultăți de învățare și adaptare socio-

școlară, verifică îndeplinirea condițiilor privind încadrarea lor într-o categorie de persoane cu handicap 

care necesită protecție specială și, după caz, orientare școlară întocmind rapoarte de evelaure complex 

și planuri de servicii personslizate. 

b)ofera prin echipa mobila pluridisciplinara formată din: asistent social, psihopedagog/logoped, 

kinetoterapeut, psiholog/psihoterapeut, asistent medical) sprijin copiilor cu dizabilităţi, părinţilor 

acestora şi specialiştilor din comunitatea în care se află copiii,  in procesul de recuperare si reabilitare a 

copiulului cu dizabilitati  în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în planul de recuperare.  

 Similar altor servicii sociale din domeniul protecției copilului acest serviciu are ca scop 

promovarea și implentarea drepturilor copiilor așa cum sunt ele definite în documentele 

internaţionale (Convenţia ONU) și în pachetul legislativ intern, a cărui bază este Legea 272/2004. 
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  Convenția cu privire la drepturile copilului și Regulile standard privind egalizarea șanselor 

pentru persoanele cu handicap (Rezolutia ONU din 1993), precum si alte documente internaționale 

mentionează cu claritate nevoia de participare socială și de egalizare a șanselor pentru copiii și 

persoanele cu handicap, ca mijloace de promovare a drepturilor umane. Identificarea si aprecierea 

gradului de handicap se fac prin raportare la Clasificarea internațională a funționării, dizabilităților și 

sănătății, ICF 2001, adoptată de Organizația Mondială a Sănătății. Aceasta ia în considerare deficiența 

(afectarea), ca limitare a activității și restricțiile de participare socială ale persoanei respective. 

Simpla prezență a unei condiții de sanătate (boli, afecțiuni etc.) este o premisă, dar aceasta nu conduce 

obligatoriu la handicap (dizabilitate).  Diagnosticul medical în sine nu este suficient pentru a 

fundamenta încadrarea într-o categorie de handicap, el trebuie corelat cu evaluarea psihosocială. 

 În concluzie, la evaluarea stării de handicap sau dizabilitate a copiului, alaturi de stabilirea 

gradului de disfuncționalitate a organismului, se iau considerare și factorii de mediu, inclusiv cei 

familiali, calitatea educației, măsurile luate de familie, posibila neglijare/abuzare, precum și factorii 

personali. În absența familiei se evaluează particularitățile mediului substitutiv. Se analizează atent 

ponderea acestor factori în constituirea handicapului. Atât în procesul evaluarii medico-psihosociale, 

cât si în luarea deciziilor privitoare la copil se respectă principiile asistenței sociale, drepturile copilulu 

precum și principiile parteneriatului cu familia și cu copilul, în raport cu vârsta și gradul sau de 

dezvoltare. 

 Misiunea serviciului: creșterea calității vieții copilului cu dizabilitate, prin îmbunatatirea 

îngrijirii și intervenții personalizate cu scop recuperator și de facilitare a integrarii sociale. 

 Evaluarea si încadrarea într-un grad de handicap nu este un obiectiv în sine, activitatea 

serviciului trebuie sa ducă la creșterea calității vieții copilului cu dizabilitate. Acestea se 

concretizeză în planul de recuperare personalizat, elaborat pe baza raportului de evaluare complexă. 

Planul de recuperare este pus  în practica de familia in primal rand, echipa mobila și de institutiile 

competente, furnizoare de servicii ( de recuperare, medicale, sociale  etc.), cu implicarea activă a 

copilului. Serviciul de Evaluare Complexă (SEC) a Copilului cu Dizabilități și Echipa Mobila 

inființat în temeiul art. 20 alin 1, din H.G 1205/2001, în vederea îndeplinirii misiunii și realizării 

atribuțiilor care îi  revin desfășoră următoarele tipuri de activității: 

 Identifică copiii cu dizabilități și dificultăți de învațare și adaptare socio-școlară, care 

necesită încadrare într-un grad de handicap și orientare școlară/profesională, în urma 

solicitărilor directe, a referințelor din partea specialiștilor care vin în contact cu copiii 

cu dizabilități și a sesizărilor din oficiu;  
 Verifică îndeplinirea condițiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap și 

orientare școlară/profesională a acestuia;  

 În situații excepționale,efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente ale 

acesteia la domiciliul copilului;  

 Întocmește raportul de evaluare complexă;  În acest sens fiecare copil este evaluat de 

către: 

 medic, în funcție de afecțiune competența evaluării va fi a  medicului pediatru sau a 

medicului neuropsihiatru; 

 psiholog -evaluarea psihologiocă urmărește: stabilirea gradului de dezvoltare senzorial-

perceptivă; nivelul dezvoltării psiho-motricității; nivlul de dezvoltare intelectuală     

coeficientul de dezvoltare); capacitatea de gândirea, de memorie, atenția, imaginația, 

limbajul și comunicarea. De asemenea se urmărește stabilirea: tipului de temperament, 

motivația, voința, afectivitatea, aptitudinile și atitudinea subiectului. În final se stabilește 
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nivelul maturizării psiho-sociale și profilul psihologic și se fac recomandările psihologice 

necesare. Testele și metodele utilizate în evaluarea psihologică a copiilor de către 

speciliștii din cadrul serviciului sunt: Tesul Cognitrum Assessment System(CAS);Testul 

NEPSY;Testul Matrici Progresive Color (CPM);Testul Matrici Progresive Standard 

(SPM);Interviul clinic structurat pentru DSM-IV, versiunea pentru copii;Testul  Rey-

verbal;Testul Rey -figură complexă;Proba de baraj Toulouse-Pieron; Testul bender A și 

B;Testul frosting;Scala portage.                                 

 psihopedagog 
 asistent social.  

În urma acestei evaluări complexe se stabilește gradul de severitate a handicapului, iar 

dosarul care conține și raportul final de evaluare complexă va fi înaintat Comisiei pentru 

protecția copilului, împreuna cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane cu 

handicap, orientarea școlară sau, dacă situația o impune stabilirea unei măsuri de protecție.  

 Întocmește planul de recuperare a copilului cu dizabilități;  

 Întocmește în condițiile legii planul individualizat de protecție pentru copilul cu dizabilități 

instituționalizat;  

 Propune comisiei de protecție a copilului:  

- Încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap;  

- Orientarea școlară (școală specială, școală de masă, profesor de sprijin, profesor la 

domiciliu);  

- Dupa caz, stabilirea unei măsuri de protecție (servicii rezidențiale de protecție pentru 

copii cu handicap, centre de zi , centre de recuperare etc.);  

- Sprijină beneficiarul în vederea întocmirii documentației pentru obținerea drepturilor 

ce i se cuvin (facilități de transport, alocație de stat majorată, asistent personal, etc.) .   

 Urmărește realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilități aprobat de comisie;  

 Efectuează reevaluarea încadrării în handicap (la cerere, autosesizare) în funcție de evoluția 

stării de sănătate a copilului;  

 Efectuează reevaluarea periodică (anuala, semestrială etc.) a copiilor încadrați într-o categorie 

de persoane cu handicap (la cererea părinților sau reprezentantului legal). 

D.2 ETAPE  

Solutionarea unui caz  presupune  efectuarea următoarelor etape: 

a)Cerere solicitant&fișe de înregistrare  

Cererea solicitantului și fișa de înregistrare se completeaza la sediul DGASPC de catre 

reprezentantul legal al copilului  

b)Întocmire documentație- dosar  

 Pentru eliberarea certificatului de încadrare în grad de dizabiliatate dosarul va cuprinde: 

Certificat medical eliberat de medicul specialist din cadrul centrelor medicale acrediate 

(Ambulatorii de specialitate sau spitale) și alte documente medicale reprezentative pentru 

evaluarea stari de sanatate a copilului (bilete de ieșire din spital, scheme de tratamente,de 

recuperare); Certificat de naștere copil–copie; BI/CI părinti sau reprezentanți legali–copie; 
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Certificat de căsătorie părinți sau în funcție de caz Certificat de deces; Sentință 

Judecătorească de divort, Hotărâre de plasament; Adeverințe de venit / taloane de pensie de 

la ambii părinții; Fișa psihologică-formular tip; Fișă medicală sintetică-formular tip; Dosar cu 

șina. 

c)Evaluarea  
Managerul de caz/Asistentul social va stabili impreuna cu solicitantul și membrii echipei de 

evaluare: Data evaluării;Locul în care se va desfășura (există posibilitatea evaluării la domiciliu 

pentru copiii nedeplasabili si actele ce sunt necesare pentru întocmirea dosarului);Copilul, la data 

si locul stabilit, va fi evaluat din punct de vedere al tulburarilor functionale (stabilite prin 

evaluarea medicală facută pe baza dignosticului medicului specialist curant) și al stadiului de 

evoluție, de probleme în activitatea și participarea socială (prin evaluarea psiho-sociala). Fiecare 

copil va fi evaluat de catre medic (în funcție de afecțiune competența evaluării va fi a medicului 

pediatru sau neuropsihiatru), psiholog, psihopedagog si asistent social. 

d)Intocmire dosar  

 În urma evaluării complexe se stabilește severitatea handicapului (mediu, accentuat, grav) 

iar dosarul care conține și raportul final de evaluare complexa va fi înaintat Comisiei pentru 

Protectia Copilului, împreuna cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, 

orientarea școlară sau, daca situația o impune stabilirea unei măsuri de protecție.  

e)Înaintarea dosarului la CPC 

Dosarul este înaintat Comisiei pentru Protectia Copilului Sălaj, acesta îl analizează  și 

elibereaza o Hotărare care este însoțită de anexele: 

 Certificat de încadrare în grad de dizabilitate pentru copii cu deficiențe (până la vârsta de 18 

ani ); 

 Plan de recuperare a copilului cu dizabilități (acces la servicii de specialitate: recuperare, 

terapie, socializare etc.).  

f)Contractul cu familia 

g)Acordarea drepturilor 

 Solicitantul depune Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate (în copie) și Planul de 

recuprare (copie) împreuna cu actele de identitate la sediul DGASPC pentru acordarea 

drepturilor aferente gradului de dizabilitate. Certificatul de Orientare Școlară și Profesională se 

depune iî copie la instituția de învătământ recomandată copilului.  

 Personalul serviciului împreună cu personalul din cadrul SPAS-urilor desfașoară activități de 

monitorizare a stadiului de implementare a Planului de recuperare și  întocmește rapoarte de 

vizită la domiciliu;   

g)Reevaluare 
Solicitantul revine pentru obținerea Certificatului de încadre în grad de dizabilitate cu 30 de zile 

inainte de data expirării Hotărârii anterioare sau în cazul modificării stării da săntate a copilului. 

Certificatului de Orientare Școlară este valabil pe durata unui ciclu școlar (I-IV, V-VIII, IX - XII) 

http://www.protectiacopilului6.ro/Files/formulare/serviciul-evaluare-complexa/2007-fisa-psihologica.pdf
http://www.protectiacopilului6.ro/Files/formulare/serviciul-evaluare-complexa/2007-fisa-medicala-sintetica-tip1.pdf
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pentru copiii institutionalizati și se reînoiește la 4 ani respectiv anual odată cu reinnoirea 

certificatului de handicap pentru copii ingrijiți în familie. Solicitantul revine pentru obținerea unui 

nou Certificat de Orientare Școlară și Profesională la terminarea cicului școlar, sau în situația (30 

de zile) in care copilul iși schimbă unitatea de  învățământ.  

D3.Echipa Mobilă pentru Copii cu Dizabilitati (EMCD) 

 Echipa mobilă-este serviciul specializat, alcatuit din profesionisti (asistent social, asistent 

medical, logoped/psihopedagog, kinetoterapeut, psiholog/psihoterapeut) care se deplaseaza la 

domiciliul familiei copilului cu dizabilități în vederea oferiri de sprijin în procesul de recuperare si 

reabiliatre a copilului, prin intervenții specifice conforme cu obiectivele evidențiate în planul de 

recuperare. Un alt aspect important al EM constă în transmiterea de informații , cunoștințe și tehnici de 

lucru părinților sau reprezentantului legal și deschiderea unor canale de comunicare între diverși actori 

socilai (primarie, CL, scoala, unitati medicale, ONG-uri, etc), furnizori de servicii socile (centre de zi, 

centre de recuperare etc.) și familia copilului. 

 Activitati si metode utilizate: 

Activități Evaluarea copilului cu dizabilități: inițială, de etapă (diferențiată pe categorii de specialiști, 

evalaure diferențiată finală; Interevenții specializate de recuperare și reabilitare: kinetoterapie, lgopedie, 

psihoterapie; 

             

Foto.nr. 2  Echipa mobila pentru copii cu dizabilitati – diverse activitati  

  Consiliere și informare familiei/reprezentanților legali cu privire la drepturile copilului; 

 Acțiuni de mediere și sprijinire a familiei în vederea accesului la diferite tipuri de prestații 

și servicii; 

 Cooperarea cu unitățile de învățământ, instituții publice, ONG-uri,  alti furnizori de 

servicii socialie , etc. 

Metode și instrumente utilizate: 

 Plan  individulaizat de intervenție;  
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 Fișă de intervenție;Rapor de progres (de evolutie); 

 Dosarul electronic al copilului cu dizabilitaăți (DECD); 

 Test de evaluare  a nivelului de functionare a diferitelor functii cognitive  neuropsihice 

pentru copiii cu varsta intre 9-12 ani- Milon Pre-Adolescent Clinical Inventory (M-PCI)  

 Test care permite evaluarea personalitatii  copilului  si a relatiilor sale cu mediul,  11+ ani -

Chestionarul nonverbal de personalitate (NPQ); 

 Test care  permite diagnosticare  diferitelor tulburari de dezvolatare, pentru copii si tineri 2-

24 de ani -Instrument Behaviour Assessment System for Children (BASC-2nd edition) ; 

 Test de evaluare a nivelului  inteligentei generale, pentru copii si tineri 3-19 ani cu 

dizabilitati de limbaj si auz – Block Design  Test. 

   D4-Beneficiarii serviciului 

Beneficiarii serviciului-componenta evaluare complexă- sunt copiii cu dizabilități de diferite 

tipuri (aproximativ 1082 de copii) și familiile/aparținătorii legali ai acestora cu domiciliul în județul 

Sălaj. Din punct de vedere al gradului de handicap (fig.2) și al afecțiunilor situația se prezinta la 

începutul anului 2010 astfel: 

 un număr de 390 copii sunt încadrați în gradul  I (grav);  

 un număr de  311 copii sunt încadrați în gradul II (accentuat); 

 un număr de 329  copii sunt încadrați în gradul III( mediu); 

 un număr de 51 de copii au fost evaluați și încadrați în gradul ușor . 

Situația beneficiarilor pe grade de handicap

gradul I

38%

gradul II

30%

grdaul III

32%

gradul I gradul II grdaul III

 

Fig.2 Situatia copiilor cu dizabilități/grade de handicap 

-Sălaj, iulie  2012-  
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Table.nr.2-Situatia pe tipuri de dizabilitati –Salaj  2012 

Situația copiilor din punct de vedere al categoriilor de afecțiuni se prezintă astfel:  
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Fig.3 Situatia copiilor pe tipuri de afecțiuni-Sălaj 2012,  

Beneficiarii serviciului–componenta Echipa mobila, sunt 40-50 de copii/an cu dizabilitati, 

incadrati in diferite grade de handicap, aflați în îngrijire în propriile familii și aparținătorii legali ai 

acestora. 

 Observații/nevoi   

 În vederea realizării activității de evaluare a copiilor cu dizabilități conform principiilor de 

păstrare a confidețialității informațiilor și respectare a demnității umane este necesar: 

amenajarea și dotarea unui spațiu corespunzător în sediul DGASPC care să corespundă 

activității de evaluare (psihologică, socio-economică, abilități/dexteritate etc.) și inforamre, sau 

chiar a  unor activității specifice evaluării stării de sănatate; 

 De asemnea este necesar înființarea unui serviciu rezidențial specializat destinat copiilor cu 

handicap locomotor (greu deplasabili),  cu varsta intre 10-15 ani. Acestă măsură trebuie corelată 

cu posibilitatea urmării cursurilor școlare, înființarea de clase speciale pentru copiii cu acestă 

afecțiune.   

 Devoltarea/extinderea  Serviciului pentru persoanele cu TSA pentru familiile din zona Simleu 

Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei; 

Situația pe tipuri de dizabiltăți 

fizic somatic auditiv vizual mintal Neuromotor Asociat  

85 212 36 150 200 287 186 
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 Dezvolarea de servicii de recuperare in  Simleu Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei in vederea 

facilitarii accesului la servicii specializate copiilor cu dizabilitati ingrijiti in familii; 

 

E)Serviciul de îngrijire de tip familial/ 

Asistenţă maternală profesioniastă (AMP) 

  

Asistenţa maternală profesionistă reprezintă o alternativă a asigurării creşterii şi dezvoltării 

copiilor, atunci când copilul nu poate să rămână în propria familie. În prezent sunt un număr de 155 de 

copii în această formă de protecţie, monitorizaţi permanent. Pentru asistenţii maternali profesionişti 

sunt organizate periodic cursuri de formare şi perfecţionare profesională. 

 Serviciul are ca atribuții:  

 Identifică şi selectează candidaţii pentru profesia de asistent maternal; 

 Evaluează şi propune spre atestare, Comisiei pentru protecţia copilului, persoanele 

corespunzătoare pentru această  profesie; 

 Încheie convenţiile de plasament pentru fiecare copil primit de către asistenţii maternali 

profesionişti si instrumenteaza dosarele copiilor; 

 Formează asistenţii maternali profesionişti, organizează cursuri pentru pregătirea acestora şi 

evaluează asistenţii maternali profesionişti; 

 Urmăreşte şi supraveghează modul în care asistentul maternal profesionist care a primit în 

plasament un copil, îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, propunând măsuri în consecinţă atât 

la nivelul Direcţiei Generale cât şi a Comisiei pentru protecţia copilului ,depunând acesteia din 

urmă trimestrial rapoarte de evaluare/supraveghere; 

 Sprijină asistenţii maternali profesionişti prin consiliere şi  cursuri de informare/perfecţionare 

permanentă pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin; 

 Propune Comisiei pentru protecţia copilului retragerea atestatului când este cazul;  

 Observație/nevoi identificate    

 O analiză a acestui serviciu evidențiază necesitatea implementării unui set de măsuri în vederea 

eficientizării și facilitării functionarea acestuia conform standardelor:  

 Datorită faptului că un număr mare de copii aflați în dificultate care ajung în plasament la AMP 

provin din familii cu mai mulți copii, in anii precedenti a fost   necesar creșterea numărului de 

asistenți maternali profesioniști care au in  îngrijire 2 si chiar 3 copii. Acest lucru a stat 

intradevar la baza  asigurării condiției de neseparare a copiilor proveniți din aceiași familie, de 

neseparare pe cât este posibil a fraților dar a generat si un fenomen negativ. Veniturile mici fac 

ca motivatia si intersul pentru aceasta profesie sa scada considerabil, inregistrabdu- se un numar 

mare de renuntare si plecare din sistem a AMP cu experienta.  Este necesar si echitabil corelarea 
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salariilor cu numarul de copii aflati in plasament la AMP si cu particularitatile copilului  aflat in 

plasament( varsta sub 2 ani, dizabilitatea copilului,  etc.). 

 Cresterea numarului de AMP care au in ingrijire 2 copii si care au in ingrijire copii cu varsta  

cuprinsa intre 0-2 ani;  

 Creșterea numărului de asistenți MP care au în îngrijire copii cu handicap/boli rare și 

organizarea unor cursuri pentru AMP privind particularitățile copiilor diagnosticați cu boli rare 

si TSA. 

  În vederea asigurării unei alternative a plasamentului la AMP și în vederea asigurării îngrijirii 

copiilor din AMP pe perioada concediilor asistenților MP, situații grave desănătate etc. este 

necesar înființarea unui centru de respiro cu o capacitate de 10 locuri. 

 Este necesar identificarea de resurse necesare asigurării cheltuielilor pentru tratamente 

complexe,  proteze , consultatii medicale și lucrari dentare ale copiilor din AMP. 

 

F.Compartimentul Violenta in familie 

F.1Prezentarea servicilui  

 Misiunea serviciului consta in „protectia si promovarea drepturilor victimelor violentei in 

familie”. In toate demersurile întreprinse în cadrul servicilui se urmăreste implemtarea drepturilor 

copiilor așa cum sunt ele definite în documentele internaţionale (Convenţia ONU) și în pachetul 

legislativ intern Conform Rezolutiei Parlamentului European din 11 iunie 1986 “toate aspectele 

violenţei fizice sau mintale împotriva persoanei umane constituie o violare a drepturilor sale " 

Legea 25/2012 privind prevenirea si combatera violentei in familie defineste violenta in familie 

ca „ orice actiune sau inactiune intentionata, cu exceptia actiunilor de autoaparare ori de aparare, 

manifestata fizic sau verbal, savarsita de catre un membru de familie impotriva altui membru al 

aceleiasi familii, care provoaca ori poate cauza un prejudiciu sau suferinte fizice, psihice, sexuale, 

emotionale ori psihologice,inclusiv amenintarea cu asemenea acte, constrangerea sau privarea arbitrara 

de libertate.“ 

Violenta in familie se manifesta sub mai multe forme: 

a) violenta verbala – adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, 

amenintari, cuvinte si expresii degradante sau umilitoare; 

b) violenta psihologica – impunerea vointei sau a controlului personal, provocarea de stari de 

tensiune si de suferinta psihica in orice mod si prin orice mijloace, violenta demonstrativa asupra 

obiectelor si animalelor, prin amenintari verbale, afisare ostentativa a armelor, neglijare, controlul 

vietii personale, acte de gelozie, constrangerile de orice fel, precum si alte actiuni cu efect similar; 

c) violenta fizica – vatamarea corporala ori a sanatatii prin lovire, imbrancire, trantire, tragere de 

par, intepare, taiere, ardere, strangulare, muscare, in orice forma si de orice intensitate, inclusiv 

mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otravire, intoxicare, precum si alte actiuni cu efect 

similar; 

http://www.infolegal.ro/tag/violenta-verbala/
http://www.infolegal.ro/tag/violenta-psihologica/
http://www.infolegal.ro/tag/violenta-fizica/
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Foto.3 Violenta in familie  

d) violenta sexuala – agresiune sexuala, impunere de acte degradante, hartuire, intimidare, 

manipulare, brutalitate in vederea intretinerii unor relatii sexuale fortate, viol conjugal; 

e) violenta economica – interzicerea activitatii profesionale, privare de mijloace economice, 

inclusiv lipsire de mijloace de existenta primara, cum ar fi hrana, medicamente, obiecte de prima 

necesitate, actiunea de sustragere intentionata a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a 

poseda, folosi si dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor si resurselor 

comune, refuzul de a sustine familia, impunerea de munci grele si nocive in detrimentul sanatatii, 

inclusiv unui membru de familie minor, precum si alte actiuni cu efect similar; 

f) violenta sociala – impunerea izolarii persoanei de familie, de comunitate si de prieteni, 

interzicerea frecventarii institutiei de invatamant, impunerea izolarii prin detentie, inclusiv in 

locuinta familiala, privare intentionata de acces la informatie, precum si alte actiuni cu efect similar; 

g) violenta spirituala – subestimarea sau diminuarea importantei satisfacerii necesitatilor moral-

spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiratiilor membrilor de familie, a 

accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice sau religioase, impunerea aderarii la credinte si 

practici spirituale si religioase inacceptabile, precum si alte actiuni cu efect similar sau cu 

repercusiuni similare. 

 Elementele specifice care diferenţiază violenţa familiala de alte forme de agresiune sunt: 

Accesul permanent/facil al agresorului la victima; Existenţa unui ciclu al violenţei (repetare în 

timp, cu o frecvenţă tot mai mare şi o gravitate tot mai crescută;Schimbări produse in personalitatea 

celor implicaţi, cu scăderea eficienţei lor în indeplinirea funcţiilor sociale; Antrenarea întregului 

sistem familial; Relaţiile emoţionale între cei doi parteneri sunt manifestate sau latent; Caracterul 

privat, care face ca victima sa aibă acces redus la surse de sprijin;Tendinţa celorlanţi de a nu 

interveni, toleranţa socială faţă de fenomen;Aspecte de tortură a victimei; Lipsa de specialişti şi 

servicii adecvate;În general, victima este femeie (91% din cazuri) violenţa fiind înrădăcinată în 

inegalităţile de gen si în structurile tradiţionale de putere instituţionalizată. 

http://www.infolegal.ro/tag/violenta-sexuala/
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Victima violenţei în familie are dreptul la respectarea personalităţii, demnităţii şi vieţii sale 

private, la protecţie specială, la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare, asistenţă medicală 

gratuită, socială, consiliere şi asistenţă juridică gratuită. Pe cale de consecinta serviciul are ca 

atributii:   

 monitorizarea cazurilor de violenta in familie din judet; 

 culegerea informatiilor asupra acestora; 

 intocmirea unei evidente separate; 

 asigurarea accesului la informatii la cererea organelor judiciare si a partilor sau reprezentantilor 

acestora;  

 informarea si sprijinirea lucratorilor politiei care in cadrul activitatii lor specifice intalnesc 

situatii de violenta in familie; 

 identificarea situatiilor de risc pentru partile implicate in conflict si indrumarea acestora spre 

servicii de specialitate;  

 colaborarea cu institutii locale de protectie a copilului si raportarea cazurilor, in conformitate cu 

legislatia in vigoare; 

 indrumarea partilor aflate in conflict in vederea medierii; 

 solicitarea de informatii cu privire la rezultatul medierii; 

 instrumentarea cazului impreuna cu alti specialisti in domeniu. 

    In concluzie serviciile oferite beneficiarilor sunt: informare/indrumare; consiliere (juridica, 

psihosociala, psihopedagogica); suport emotional si mediere/accesarea de alte servicii complementare 

medicale, judiciare, educationale  de reabilitare, integrare profesionala etc.. 

  

Foto. 4.Flyer - Campaniei de informare, Salaj 2013       &      Seminarul  „Fericirea în familie se învaţă!” Zalau  2013 
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 F..2.Metodologia de lucru  

Etape principale a activitatii serviciului sunt: semnalarea/ identificarea/ cazului, evaluarea 

initiala, evaluarea/analiza sociala, psihologica, medicala juridica si evaluarea riscurilor, interventia 

specilaizata , monitorizarea si inchiderea cazului.    

Cazurile semnalate se inregistreaza intr-un registrui special-Registru evidenta violenta in 

familie. Identificarea cazului se face de catre profesionistii in domeniu (profesori, asistenti sociali, 

educatori, cadre medicale) sau autosesizare, direct de catre victimele violentei. Datele necesare 

evaluarii initiale se realizeaza prin: nota telefonica/interviu si/sau ancheta sociala realizata cu 

sprijinul SPAS-ului. In urma evaluarii initiale se stabileste daca este un caz  specific violentei. In 

functie de tipul violentei constatate (fizica, exploatare prin munca, emotional, neglijare etc.) personalul 

serviciului semnaleaza autoritatile competente ( politie, scoala, Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj, 

organizatii neguvernamentale etc. ) si realizeaza evaluarea comprehensiva si multidimensionala 

(sociala, medicala, psihologica, juridica,etc.) si intocmeste un Plan de interventie in 

colaborare/consultare cu Echipa multidisciplinara si interinstitutionala constituita prin HC Judetean 

Salaj pe langa DGASPC. Planul de interventie cuprinde: forma/tipul violentei, nevoile 

copilului/persoanei victime ale violentei, obiectivile interventiei (reabilitare, reintegrare 

scolara/profesionala, scoterea din mediul familia al agresorului sau chiar a victimei/plasament, protectie 

in centre specializate etc.) si tipurile de servicii oferite (consiliere, servicii medicale, suport emotional, 

mediere,).Serviciile furnizate sunt permanent monitorizate de catre personalul compartimentului. Se 

reevalueaza trimestrial sau ori decate ori este cazul situatia beneficairilor. Dupa furnizarea serviciilor la 

iesirea din dificultate a beneficiarului are loc inchiderea cazului, respectiv intocmirea Planului post-

servicii ( pe termen scurt 6 luni). 

  F.3.Instrumente de lucru si beneficiarii serv. 

 Conform datelor de mai sus serviciul utilizează metode și tehinici specifice asistenței sociale și 

protecției sociale/protectiei copilului (anexa-instrumente de lucru): Registru sesizari; Fișă de semnalare 

a cazului cazului/adresa-notificare autoritati (spital scoala, politie) Ancheta sociala Planul de 

protecţie/interventie; Dispoziție de plasament în regim de urgeță (unde este cazul); Hotărârea CPC Sălaj 

de instituire a măsurii de protecție (plasament la persoane/familia, unde este cazul); Contractul cu 

familia (in cazul copilului victima a violentei); Raport de monitorizare (periodic); Fișă de închidere a 

cazului si Planul post-servicii. 

 Beneficiarii serviciului sunt copii si adulti (in special femei) victime ale violentei in familie. In 

baza de date a serviciului au fost  inregistrati in anul 2011  un numar de 60 de  beneficiari. Pe 

parcursul anului 201 in judetul Salaj au fost inregistrate peste 120 de cazuri de violenta in familie, in 

care au fost afectati si implicati un numar de aproximativ 93 de copii.Tipurile de violenta mai 

ferecvente au fost: fizica, sexuala (7 cazuri) , fizica (8 cazuri) si neglijare ( peste 50 de cazuri). 

   Observatii/nevoi identificate  

 La nivelul judetului Salaj,nu exista, in prezent servicii specializate publice sau private 

destinate persoanelor adulte victime ale violentei in familie. In situatia in care apar cazuri de 

violenta in familie in care sunt implicati copii, acestia au posibilitatea sa fie protejati in cadrul 

centrelor de urgenta pentru copii, din structura DGASPC, Insa acest lucru presupune 

despartirea copiilor de familie , in special de mama. Despartirea , chiar si temporara are 

consecinte negative si devastatoare asupra dezvoltarii psihice si fizice ale copilului, uneori 
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producand traume psihice care nu pot fi inlaturate sau care necesita perioade lungi si costuri 

ulterioare mari pt. ameliorarea sau inlaturarea lor 

 Datorita numaruli in crestere a a persoanelor care se confrunta cu violenta in familie, 

numarului restrans de specialisti implicati in aceste serviciu, spatiului insuficient in care isi 

desfasoara activitatea compartimentul rezulta necesitatea dezvoltarii unui serviciu care sa 

ofere servicii de calitate victimelor violentei in familie. 

 

4.BENEFICIARII SERVICIILOR 

DE PROTECȚIE A COPIULUI 

4.1.Cosideratii generale: 

La nivelul judetului Salaj conform darelor ultimului recensamant exista o populatie de:  224 384 

locuitori, din care  aproximativ 84% (188.378) sunt copii si tineri: 

 Un numar de 12120 sunt copii cu varsta intre 0-5ani; 

 Un numar 12547 sunt copii cu varsta intre 5-9 ani; 

 Un numar de 13518 sun cu varsta intre 10-14 ani; 

 Un numar de 13069 sunt cu varsta intre 16-19 ani; 

 Un numar de 137124 sunt cu varsta intre 20-24 de ani. 

Din totalul de 188.378 copii/tineri un numar de aproximativ 2741 sunt beneficiari  ai serviciilor 

DGASPC Salaj (copii cu dizabilitati, copii care provin din familia care se confrunta cu violenta in 

familia, copii aflati in centre de plasament, mame minore, tineri dezinstitutionalizati, copii aflati in 

plasament la persoane, familia/AMP etc.). Beneficiarii serviciilor DGASPC Salaj sunt copii și tinerii cu 

vârsta cuprinsă între 0-18 ani, respectiv 18-26 de ani daca sunt cuprinsi la o forma de invatamant de zi 

și familiile acestora. Conform datelor statistice a DGASPC Sălaj (Fișei de monitorizare  și 

Centralizatorul privind încadrarea în handicap din  luna iulie 2013) situația beneficiarilor se prezenta 

astfel:  

 a) copiii aflaţi în plasament- în număr de 559. 

 Protecţia copilului-alternativă, nonrezidenţială de tip familial se realizează la nivel judeţean prin: 

 Reţeaua de asistenţi maternali profesionoşti (AMP): 155 de copii se află în plasament la 

asistenții maternal profesionosti; 

 Plasament  familial/persoane: 509 de copii se află în plasament la rude până la gradul IV și un 

număr de 47 de copii sunt în plasament la alte persoane; 

 b) copii protejați în serviciile de tip rezidențial- în număr de 414. 

 Centre de plasament-271 de copii; 

 CTF-75 de copii; 



Strategia 2014-2020, Protectia Copilului 

Page 29 

Strategia 2014-2020, DGASPC Salaj 

Red. Edit. Cristescu Elena-consilier  

 Centru maternal-în medie 4 beneficiari/luna; 

 Centre în regim de urgență-64 de copii/luna; 

  De asemenea un număr de 70 de copii sunt protejați în cadrul serviciilor dezvoltate de instituțiile 

de cult:   

* Centrul de plasament Jebuc-50 de copiii; 

* Centru de plasament Bic-20 de copii;  

c)copii abndonați în unități spitalicești– în număr de 8-9/an. 

Abandonul copilului în spitale are o evoluţie fluctuantă şi continuă să fie o problemă gravă. 

Acest lucru se datorează în primul rând lipsei de informare a modalităţilor de accesare a mijlocelor de 

planificare familială în special  la femeile /tinere din mediul rural şi din comunităţile sărace de romi. 

 d)copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate-în număr de aproximativ  

1094. 

 Un număr de 213 sunt cu un singur părinte plecat în străinătate; 

 Un număr de  807 sunt cu un singur părinte plecat în străinătate; 

 Un număr de 74 sunt din familii monoparentale cu un singur părinte în care și acesta este  plecat 

din țară. 

Din punct de vedere al vârstei această categorie de copii se prezintă astfel:  

 

 

  

 

 

e)copii care au săvârșit o faptă penală și nu răspund penal: 

 În medie un număr de 4-5 copii / lună;  

 f) Copiii abuzaţi, neglijaţi, supuşi exploatării si copii victime ale violentei in familie 

Similar altor județe, la nivelul judeţului nostru numărul copiilor abuzați (psihic, fizic, sexual) și 

neglijați sau exploataţi economic ( puși la cerșit, exploatare prin muncă, să presteze diferite activități, 

copii care se confrunta cu violenta domestica  etc.) a simţit o uşoară creştere în ultimii ani. În medie se 

înregistrază 8-9 cazuri pe an, dar la acest număr se  adaugă și numărul de copii care din diferite cauze 

determinate de abuz și neglijare ajung în centrele de urgență, aproximativ 10-12 copii /trimestrial.  

g)tinerii dezinstitutonalizati in medie parasesc sistemul rezidential de protectie 30-34 de copii 

pe/ an; 

Situația pe vârste acopiilor cu părinții plecați în străinătate 

Sub 1an 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani 

15 54 198 237 303 287 
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 h) Copiii cu dizabilităţi- în număr 925.   

 Din punct de vedere al gradului de handicap ( fig.2) și al afecțiunilor situația se prezintă astfel: 

 un număr de 399  copii sunt încadrați în gradul gr. accentuat(15 fizic, 55 somatic, 15vizual, 

24 mental, 108 psihic,   182 asociat,  1HIV/ SIDA, 1 boli rare );  

 un număr de 265  copii sunt încadrați în gradul gr.grav (I (21 fizic, 88 somatic, 20vizual, 2 

mental, 308 psihic,   104 asociat); 

 un număr de 259 copii sunt încadrați în gradul gr.mediu  ( 12 fizic, 33somatic, 23 auditiv,  

61 vizual, 9 mental, 89 psihic, 32 asociat). 

 

 

Fig.2 Situatia copiilor cu dizabilități/grade de handicap-Sălaj  

Situația copiilor din punct de vedere al categoriilor de  dizabilități in judet s prezinta 

astfel: 

Tabel. Nr. 2 –Tipuri de dizabilitati 

Situația pe tipuri de dizabiltăți 

fizic somatic auditiv vizual mental psihic asocia HIV/SIDA Boli rare Surdocecitate 

48 176 23 96 35 227 318 1 1 0 
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h) alte categorii de copii aflați în dificultate (copii din familii sărace,  mame minore, copii din 

comunitatile de romi  etc.) 

 pe parcursul anului 2012 au fost inregistrare un numar de 94 de mame minore cu varsta 

cuprinsa intre 13-18 ani; Pana in luna septembrie 2013 erau inregistrate un numar de  de 73 de 

cazuri; Peste 90% din cazuri sunt fete care provin din mediul rural si din comunitatile de romi; 

 la nivelul județului numărul de  familii  monoparentale cu venit sub este de aproximativ  1895; 

o  numarul de persoane rome este  aproximativ15.137 de romi, ceea ce reprezinta 6,9  %la suta 

din totalul populatiei  iar numărul copiilor  romi este de aproximativ 4559. 

 

5.UNITĂȚILE  DE PROTECȚIE  A COPILULUI/TÂNĂRULUI 

SEPARAT DE PĂRINȚI 

Unitatile de protectie sociala in in numar de 5 din care 4 sunt de tip Centre Sociale 

multifunctionlae iar una de tip Comlplex de Servicii Comunitare, aflate in subordinea Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Salaj sunt: 

 Centrul Social Multifunctional Cehu Silvaniei; 

 Centrul Social Multifunctional Jibou; 

 Centrul Social Multifunctional  Simleu Silvaniei; 

 Complexul de Servicii  Comunitare pentru Copiii cu Handicap Zalau.  

 Aceste unitati  asigură protecția copilului în regim rezidențial/instituțional. 

5.1 Protecția de tip instituţional a copiilor este un termen care se utilizează pentru a descrie o 

formă de protecţie specială, care constă în luarea copilului aflat  în dificultate din mediul său de origine 

(famila lui) şi plasarea lui într-un alt mediu,  într-o instutuţie specializată în furnizarea de servicii 

specifice protecţiei copilului. Decizia de plasament/instituţionalizare al unui copil/tânăr se 

subordonează ideii conform căreia scoaterea lui din familia naturală şi încredinţarea lui unui mediu de 

ocrotire, care este considerat adecvat pentru creșterea şi educarea copilului, reprezintă o investiţie 

pentru viitor, atât pentru copil şi familia lui, cât şi pentru societate. 

Cu toate eforturile numărul copiilor în instituţii nu a scazut  scăzut în  ultimii ani, intrările în 

institutiile de protecție din județ  nu pot fi stopate deoarece cauzele pentru care cei mai mulţi dintre 

copii/tineri ajung în instituţii sunt cauze asociate (sociale, economice, de sanatate etc.). Lipsesc servicii 

de preventie la nivel de comunitate. Aşadar cauzele instituţionalizării copiilor sînt multiple, 

copii/tinerii care ajung într-o instituţie de protecţie a copilului  avînd la bază 3-4 motive care au 

determinat măsura de plasament a lor în instituţia respectivă:    

        Principalele cauze ale instituţionalizării sunt:  

 Dificultăţi materiale în familie şi condiţii de trai  precare (venituri reduse, familii cu mulţi copii,  

şomaj, lipsa unei locuinţe, lipsă utilităţi, etc.) ;    

 Deficienţe în  dezvoltarea psihică şi fizică;    
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 Probleme grave  de sănătate ale părinţilor;   

 Statutul  familiei (familii monoparentale, familii dezorganizate,  divorţul părinţilor etc.) 

 Decesul părinţilor sau aparţinătorilor legali; 

 Abandonul copiilor de către părinţi (plecarea/dispariţia părinţilor, plecarea la muncă în 

strainate); 

  Comportament deviant al copiilor sau al membrilor familiei (alcoolism, consum de narcotice, 

domestică, vagabondaj, infracţiuni, cerșit, dependent fata de jocurile de noroc  etc. )    

 Decăderea din drepturi a părinţilor (maltratarea, abuzarea, exploatrarea, traficarea sau  neglijarea 

copiilor). 

 Familii care se confrunta cu diferite dipuri de  abuz, violenta domestica, trafic de persoane etc; 

5.2 Instiuții de protecție din structura DGASPC SĂLAJ   

5.2.1.Centrul Social multifunactioanl nr. 1 Zalău funcționează  într-o clădire care are o 

suprafață construită de aproximativ  664,30 mp, de tip P+1E+M. Aceasta este situat la parterul cladirii  

și  la etajul I+mansarda  al imobilului situat în Zalău, str. Crisan, nr.4 Cealata parte a cladirii este 

dstinat Scolii de educatie incluziva “Speranta”. 

In componenta CSM Zalau intra urmatoarele servicii:  

 Centrul de zi-pentru copiii aflati in dificultate cu risc de separare de catre parinti/familii 

din Municipiul Zalau; 

 Centrului de plasament in regim de urgenta; 

 Centrului de Asistenta si sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosocial ; 

 Telefonul copilului; 

 Centrul de primire in regim de urgenta pentru copii strazii. 

Servicii oferite  în cadrul centrului  sunt:   

 Educare, asistență și ingrijire, consiliere psihologoica  pentru copil si familie, socializare  si 

petrecrea timpului liber, reintegrare familiala si comunitara in cadrul Centrului de zi; 

 Primire si gazduire temporara, asistenta medicala si ingrijire, support emotional si consiliere 

psihologica, edcuare, reintegrare familiala si comunitara in cadrul Centrului de plasament in 

regim de urgenta; 
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Foto: 5 Centrul Social Multifunctional  nr.1 Zalău-Componenta-Centrul de primirire in regim de urgenta 

 Consiliere sociala psihologica pentru copil si familie, informare, suport emotional, reintegrare 

familiala si comunitara in cadrul Centrului de Asistenta si sprijin pentru readaptarea copilului cu 

probleme psihosocial ; 

 Consiliere sociala,psihologica si juridica pentru copil si familie, informare, linie telefonica de 

urgenta in cadrul Serviciului de interventie in situatiii de abuz, neglijare, trafic si migratie ( 

Telefonul copilului). 

 Primire si gazduire, asistenta medicala si ingrijire, suport emotional si consiliere psihologica, 

educare, reintegrare familiala si comunitara in cadrul Centrului de de primire  regim de urgenta 

pentru copiii strazii; 

    

           Sala activitati educatie                                                                       Spatiu cazare                                                      

Foto6: Centrul Social Multifunctional  nr.1 Zalău  Componenta CPRU pt. copii strazii 

 Beneficiarii complexului sunt în medie 150 de copii/an aflați în dificultate și lipsiți temporar sau 

definitiv de orcotirea părintescă. Aceștia sunt protejați în cadrul Centrului de primire în regim de 

urgență sau în cadrul Centrului de Zi. 

Observatii/Nevoi  
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Pentru facilitarea integrarii si adaptarii la conditiile din centru a copiilor cu tulburari emotionale 

datorate fie abuzurilor la care au fost supusi in familie sau dupa caz a separarii de  unii din membrii 

familiei, este necesar dezvoltarea de programe si servicii care sa sprjine readaptarea emotionala a 

copiilor si prevenirea aparitiei unor tulburari psiho-comportamentale si atitudinale grave.  

Intrucat copii sunt de diferite varste, provin din medii  ostile diferire,  acestia ajung in centru cu grave 

probleme emotionalae si de comportament ca urmare este necesar dezvoltarea si suplimentarea 

personalului de consiliere si  recuperare in vederea  optimizarii contextului necesar dezvoltarii 

copiilor.      

5.2.2. Complexul de Servicii Comunitare pentru Copiii cu Handicap Zalău  cu sediul in 

imobilul situat in str. Salcâmilor nr. 1, Municipiul Zalău,  Sălaj. Acesta are în structură două 

componente structurale:  

 Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilitati; 

  Case de tip familial  (7 CTF): CTF Dumbrava Minunata, CTF Prichindel, CTF Licurici, 

CTF Piticot, CTF Floare de Colt, CRF Fizes, CTF Hereclean.  

  Centrului de consiliere si asistenta pentru persoanele cu TSA.Centrul de recuperare este 

destinat atât copiilor cu handicap neuromotoriu din sistemul de protecție cât și celor din 

comunitate. 

Complexul este rezultatul implementării proiectului Închiderea centrului pentru copii cu 

handicap Bădacin şi înfiinţarea complexuluii de servicii comunitare Zalău, finațat  prin Programul  

PHARE –COPIII MAI ÎNTÎI, în valoare de  aproximativ 474.500,13 euro. Proiectul a avut ca 

finalitate închiderea unităţi rezidenţiale de tip clasic din Bădăcin, destinată copiilor cu handicap 

sever, cu scopul de a le oferi acestora servicii personalizate într-un mediu cât mai apropiat celui 

familial. În cele 5 Case de tip familial din Zalău familial sunt ocrotiţi în medie un număr de 39 de 

copii aceştia fiind cuprinşi în programe de recuperare neuro-motorie desfășurate în  cadrul Centrului 

de recuperare. Structura Complexului a fost extinsă prin  înființarea  si  funcționarea a 2 CTF in 

Fizes si Hereclean. Valoarea investiție pentru înființarea celor 2 CTF a fost de aproximativ 

190.000-200.000 euro și s-a realizat cu sprijinul Consiliilor locale din Sîg respectiv Hereclean 

parteneriat cu Fundației Acasă Zalău. 

Centrul de recuperare ofera servicii de recuperare si reabilitare psiho-neuromotorie pentru copii/ 

si tinerii (0-26 ani) protejati in cadrul CTF din Zalau si pentru copiii din comunitate. 

CTF–urile ofera servicii de: gazduire si ingrijire,  asistenta medicala, suport emotional si 

consiliere psoihologica,  recuperare si reabilitare, educare , socializare si petrecerea timpului liber; 
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Foto7:  Activitati-Case de Tip Familial Zalău  

 

                   

Foto8: Casă de Tip Familial Sîg-Fizeș 

CTF-urile sunt amplasate în localitățile Hereclean respectiv Sîg-Fizeș. Acestea au intrat conform 

Hotărârii CJ Sălaj în componența Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Zalău 

si cheltuielile de functionare sunt suportate de catre DGASPC Salaj. Misiunea CTF-urilor este sa 

furnizeze o ingrijire cat mai apropiata de mediul familial, o educatie de calitate copiilor, prin 

respectarea drepturilor fiecarui copil, sa ofere acestuia contextul de a-si dezvolta potentialul sau maxim, 

in ritm propriu.Sa formeze copiilor abilitatile de viata independenta, prin promovarea cooperarii si 

respectului reciproc in vederea integrarii lor in comunitate.  
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Foto9: Beneficiari Casa de Tip Familial Hereclean- diverese activitati  

 

 

Observatii/nevoi identificate  

 Avand in vedere numarul mare de copii mici cu varsta intre 0-2 ani parasiti in 

spitale/maternitati in  ultimii ani (in medie 15 copii/an) din care peste 50% sunt  cu handicap 

sever sau boli rare/grave este necesar infiintarea unui serviciu de protectie specilaizat care sa 

ofere servicii de ingrijire si cazare/supraveghere si asistenta medicala conform nevoilor copiilor. 

 Ca urmare a fapatului ca beneficiarii CTF nr. 2 din Bradet  si nr. sunt o parte dintre ei cu 

varsta peste 18 ani sau se afla in preajma adultuizarii se impune reabilitarea si transformarea 

acesteia intr -un serviciu destinat copiilor cu varsta 3-7 ani cu handicap sever. Noul serviciu 

va avea o capacitate de 10-14 locuri.  

5.2.3.Centrul social multifunctional   Jibou  funcționează  într-o clădirea care se desfășoară pe o 

suprafață construită de 586,10 mp, alcătuită dintr-un singur singur corp de clădire. Clădirea are un 

regim de tip demisol+parter+2 etaje. Spaţiul unde functioneză complexul este situat în loc. Jibou, 

str. Parcului, nr.3. În cadrul CSM Jibou  funcţionează următoarele servicii:Centru rezidential; 

 Centrul de Consiliere si sprijin pentru parinti; 

 Centru de zi; 

 Serviciului de Asistenta si sprijin al tinerilor pentru pregatirea integrarii socioprofesionale. 

 CTF Somes Odorhei. 



Strategia 2014-2020, Protectia Copilului 

Page 37 

Strategia 2014-2020, DGASPC Salaj 

Red. Edit. Cristescu Elena-consilier  

               
Foto10:CSM Jibou-Centrul rezidential   

 Serviciile oferite în cadrul centrului sunt: gazduire si ingrijire,  asistenta medicala, suport 

emotional si consiliere psoihologica,  recuperare si reabilitare, educare , socializare si petrecerea 

timpului liber reintegrare familiala si comunitara in cadrul Centrului rezidential de protectie, 

structurat in module de tip familial și în cadrul CTF din Someș Odorhei. 

  Beneficiarii complexului sunt 77-80 de aflați în dificultate și lipsiți temporar sau definitiv de 

orcotirea părintescă, din care 56 sunt protejați în cadrul Serviciului de tip rezidențial. Un număr de 8 

copii aflați în dificultate sunt protejați în cadrul Centrului de Zi iar 10 in CTF Somes Odorhei. 

 

5.2.5.Centrul Social Multifunctional Cehu Silvaniei funcționeză în imobilul situat la 

adresa: strada  Ghe. Pop de Basești nr. 4, Cehu Silvaniei. Clădirea are are o suprafață construită de 

2173,95 mp și are în componență 3 corpuri de :corpul A-de tip parter + două etaje; corpul B-de  tip 

parter + etaj;corpul care face legătura dintre catină și sala polivalentă –de tip demisol+ parter + etaj+  

parțial. 
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Foto 9: Spatii cazare+activitati, CSM Cehu Silvaniei  

CSM Cehu Silvaniei are în structura urmatoarele servicii sociale de tip rezidențial şi 

nonrezidenţial:  

a) Serviciul rezidential de protectie (serviciu social de tip centru de plasament, modulat);  

b) Serviciul de consiliere si sprijin pentru  parinti (serviciu social nonrezidential);  

c) Centrul maternal (serviciu social de tip rezidential/familial);  

d) Centrul de plasament in regim de urgenta (serviciu social de tip rezidential);  

e) Serviciul de asistenta si sprijin al tinerilor pentru pregatirea integrarii soci-profesionale (serviciu 

social de tip rezidential –apartamente de tranzit); 

f) 2 Case de tip familial (serviciu social de tip rezidential);  

g) Centrul de zi. 

h) Ateliere vocatinale (serviciu de dezvoltare a abilitatilor de viata si a abilitatilor practce) 

  CSM Cehu Silavniei este un serviciu public specializat, destinat copiilor/tinerilor cu/sau fara 

deficiente  aflați in dificultate. Beneficiarii complexului sunt aproximativ 150 de copii aflați în 

dificultate și lipsiți temporar sau definitiv de orcotirea părintescă. În prezent în CSC sunt ocrotiți 

copii/tineri de ambele sexe, cu vârsta cuprinsa între 0-26 de ani.  

 Observații 

 Ca urmare a faptului ca CSM  Cehu Silvaniei era o unitate care avea  cuprinsi in serviciile din 

structura peste 100 de beneficiari si  o infrastructura deficitara, in 2008 a fost inițiat Programul de 

modernizare și restructurare a CSC Cehu Silvaniei. Valoarea totală necesară implementării 

programului a fost de  aproxiomativ 1.5 milioane de euro.  

 Unul din obiectivele programului a vizat înființarea a 2 CTF-uri. Astfel numărul copiilor 

asistații în serviciul de tip rezidențial  (centru plasament) din CSC s-a redus in primii ani de functionare 
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a CTF-urilor  la  aproximativ 50-48.  Valoarea investiție pentru înființarea  CTF a fost de aproximativ 

190.000-200.000 euro și s-a realizat cu sprijinul Consiliilor locale  din Sîg respectiv Hereclean și 

implicarea Fundației Acasă Zalău. Un alt proiect semnificativ pentru modernizare si reabilitare a CSM 

Cehu a fost proiectul Reabilitarea şi extinderea serviciilor în cadrul Complexului de Servicii 

Comunitare Cehu Silvaniei prin înfiintarea de ateliere vocationale pentru tinerii iesiti din sistemul 

rezidential, finantat in cadrul  Programul Operaţional Regional/Domeniul de intervenţie 3.2 – 

Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, in valoare de 

953.838 euro. 

  

                                       Foto. 10: Inaugurare sala de sport - CSM Cehu Silvaniei -2011 

 Alte programe derulate in perioada 2008-2013 in CSM Cehu Silvaniei au fost: 

 Programul de dezvoltare a abilitatilor practice si vocationale ale copiilor institutionalizati in 

CSM Cehu Silvaniei care a cuprins: cursuri de utilizare a PC, cursuri de limba engleza, vizite 

de lucru la angajatori, activitati de mediere amuncii, finantat de Tenaris Sicotub Zalau, in 

perioada 2010-2012; 

 Programul privind  asigurarea accesului la activitati ludice in conditii de siguranta, amenjarea 

unui spatiu de joaca pentru copii de varsta mica- finantator  Tenaris Sicotub Zalau,2010- 2012; 

 Proiectul *Primii pasi* finantat de catre Asociatia HPSIBAH Cehu Silvaniei-care are ca 

obiectiv *dezvoltarea voluntariatului* in cadrul CSM Cehu Silvaniei. 

 Programul privind dezvoltarea capacitatii profesionale ale angajatilor din CSM Cehu Silvaniei 

si a voluntariatului, derulat in parteneriat cu Asociatia Bambini din Italia, 2010-2011. 

            

 

 

 5.2.6 .CSM  Șimleu  Silvaniei  
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Imobilul în care functioneză complexul este situat în loc. Șimleu Silvaniei, str. N. Bălcescu, 

nr.19.Clădirea unde se află sediul CSM are are o suprafață construită de 1087,20 mp și are în 

componență următoarele corpuri de clădire:-corp de clădire Internat și sediul administrativ , cu un  

regim, de tip P+2E;- corp cantină- cu un  regim, de tip P+E; Anexe: magazie unelte.    

  

Foto. 11:  CSM Simleu  Silvaniei (exterior, accesul in cladre) 

Serviciile oferite beneficiarilor în cadrul complexului CSC Șimleu Silvaniei sunt: 

 Gazduire si ingrijire,  asistenta medicala, suport emotional si consiliere psoihologica, 

recuperare si reabilitare, educare , socializare si petrecerea timpului liber, reintegrare familiala 

si comunitara in cadrul Centrului rezidential de protectie pentru copii cu dizabilitati, structurat 

in module de tip familial; 

 Gazduire si ingrijire,  asistenta medicala, suport emotional si consiliere psoihologica,  

recuperare si reabilitare, educare , socializare si petrecerea timpului liber  reintegrare familiala 

si comunitara in cadrul  Casa  de tip familial- Iaz; 

 Consiliere sociala, psihologica  juridica si informare in cadrul Centrului de Consiliere si sprijin 

pentru parinti; 

 Educare, asistenta si ingrijire, consiliere psihologoica pentru copil si familie, socializare  si 

petrecrea timpului liber, reintegrare familiala si comunitara in cadrul Centrului de Zi;  

 Consiliere sociala si psihologica, suport emotional, informare , orientare profesionala si 

integrare  comunitara in cadrul Serviciului de Asistenta si sprijin al tinerilor pentru pregatirea 

integrarii socioprofesional ; 

 6.Consiliere sociala psihologica pentru copil si familie, informare, suport emotional , 

reintegrare familiala si comunitara in cadrul Centrului de Asistenta si sprijin pentru 

readaptarea copilului cu probleme psihosociale; 

 Recuperare si reabilitare neuromotorie in cadrul Centrului de Recuperare. 

Beneficiarii complexului sunt 102 copii si tineri aflați in dificultate, băieți și fete, cu vârsta cuprinsă 

între 7-21 de ani. Un număr de 76 copii/tineri  aflați în dificultate și lipsiți temporar sau definitiv sunt 

protejați în cadrul Centrului Rezidențial. Aceștai sunt în procent de 82% încadrați în diferite grade de 

handicap.  În CTF din Iaz sunt ocrotiți un număr de 13 copii/tineri nu au încadrarae în gard de handicap 

iar un număr de 13 copii/tineri sunt beneficiari  în cadrul Serviciul de Recuperare. Beneficiarii acestui 
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serviciu sunt atât copiii/tinerii proteajați în cadrul Centrului rezidențial (7) cât și copii îngrijiți în 

familie (6). 

 

Foto. 11: Receptie lucrari -CSM Simleu Silvaniei –serviciu pentru tinerii dezinsitutionalizati 

 Observații 

     În vederea modernizării complexelor de servicii comunitare din Zalău,  Jibou, Cehu Silvaniei 

și Șimleu Silvaniei s-a accesat fonduri ( Fonduri structurale etc.) aproximativ 2,5 milioane de 

euro. Rezultatele obtinute în urma implementării proiectelor sunt: 

a) CSC Şimleu Silvaniei:- 2173,10 mp suprafaţă totală modernizată;- 666,00 mp suprafaţă 

platforme şi trotuare din beton; 140 ml reţea canalizare menajeră exterioară; 

b) CSC Jibou: 2151,00 mp suprafaţă totală modernizată; 45 ml reţea canalizare menajeră 

exterioară; 

c) CSC nr.1 Zalău: 722,70 mp suprafaţă totală modernizată; 

d) 14 servicii modernizate la cele 3 centre sociale;; 

e) 2 servicii nou înfiinţate la CSC Şimleu Silvaniei; 

f)modernizarea, extinderea spațiului (mansardare cantină) care deservește CSC ȘimleuSilvaniei  

și transformarea acestuia într-un centru social multifuncaţional -CSM  Simleu Silvaniei; 

 g)înființarea în CSC Șimleu Silvaniei a unor ateliere vocaționale de: croitorie, 

tâmplărie/pirogravură la parterul corpului de clădire –internat și birouri administrativ ( P+2E)  și  

transferarea serviciilor de la parter în spațiul mansardat;   

  h) modernizarea și reabilitarea spațiului care deservește CSC Jibou şi transformarea acestuia 

într-un centru social multifuncaţional- CSM Jibou; 

 i) modernizarea și reabilitarea spațiului care deservește CSC nr. 1 Zalău şi transformarea acestuia 

într-un centru social multifuncaţional –CSM Zalău. 

Alte rezulate: 

 îmbunătățirea  confortului şi a condițiilor de cazare, îngrijire și educare pentru aproximativ 

520 an  de  copii/ tineri aflați în dificultate; 
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 creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor centrelor  față de serviciile primite; 

 creșterea gradului de integrare socio-profesională ca urmare a dezvoltării abilităților 

beneficiarilor prin activitațile desfășurate în cadrul atelierelor vocaționale nou înființate; 

 diminuarea riscului de excluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a 

copilului; 

 creșterea nivelului de satisfacție al personalului din centru prin crearea condițiilor optime de 

desfășurare a activității.  

Serviciile de tip rezidential din sistemul judetean  se prezinta conform tabelului nr. 3.  

 

Tipul 

Serviciulu

i   

Servicii de tip rezidenţial Nr. total copii   

La data de 31 iulie 2013 
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Tabel nr.2 -Servicii sociale de tip rezidential-Salaj  

 

 

 

5.3 CENTRELE DE ZI 

Centrele de zi (CZ) sunt servicii sociale, de tip nerezidențial (semirezidential) pentru copiii 

aflați in dificultate. Acestea sunt servicii de ingrijire temporară a copiilor aflați în dificultate, cu vârsta 

cuprinsă între  6 la 18 ani, cu program flexibil, gratuit, unde copiii/tinerii  beneficiaza de: supraveghere, 

educație, îngrijire si socializare. 

S
e
r
v

ic
ii

 d
e
 t

ip
 r

e
z
id

e
n

ţi
a
l 

 D
G

A
S

P
C

  
Centru de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii din cadrul Centrului Social Multifuncţional Zalău 8 

Centru de primire în regim de urgenţă din cadrul Centrului Social Multifuncţional Zalău 10 

Centru de plasament în regim de urgenţă din cadrul Centrului Social Multifuncţional Cehu Silvaniei 41 

Centru de primire în regim de urgenţă din cadrul Centrului Social Multifuncţional Şimleu Silvaniei 3 

Centru de primire în regim de urgenţă din cadrul Centrului Social Multifuncţional Jibou 2 

Centrul rezidenţial de protecţie din cadrul CSM Jibou 56 

Casa de tip Familial Someş Odorhei din cadrul CSM Jibou 10 

Centrul rezidenţial din cadrul CSM Cehu Silvaniei 51 

Centrul maternal din cadrul CSM Cehu Silvaniei 0 

Casa de tip Familial nr. 1 din cadrul CSM Cehu Silvaniei 11 

Casa de tip Familial nr. 2 din cadrul CSM Cehu Silvaniei 12 

Centrul rezidenţial din cadrul CSM Şimleu Silvanie 74 

Casa de tip Familial Iaz din cadrul CSM Şimleu  Silvaniei 13 

Casa de tip Fam. "Dumbrava Minunată" din cadrul Complexului de Servicii pentru copii cu handicap Zalău 0 

Casa de tip Fam. "Prichindel" din cadrul Complexului de Servicii pentru copii cu handicap Zalău 15 

Casa de tip Fam. "Licurici" din cadrul Complexului de Servicii pentru copii cu handicap Zalău 9 

Casa de tip Fam. "Piticot" din cadrul Complexului de Servicii pentru copii cu handicap Zalău 15 

Casa de tip Fam. "Floare de Colţ" din cadrul Complexului de Servicii pentru copii cu handicap Zalău 11 

Casa de tip Fam. "Fizeş" din cadrul Complexului de Servicii pentru copii cu handicap Zalău 13 

Casa de tip Fam. Hereclean din cadrul Complexului de Servicii pentru copii cu handicap Zalău 10 

TOTAL BENEFICIARI 364 

Servicii 

de tip 

rezidenţia

l OPA  

Centrul de plasament Bethesda"Jebuc" 50 

TOTAL   BENEFICIARI 50 

TOTAL GENERAL  BENEFICIARI 414 
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În urma unui studiu realizat în anul 2008, DGASPC SALAJ a constat existența unui număr de 

aproximativ 5 localităti rurale din județ care se confruntau cu un  număr mare de copii  aflați în 

dificultate: copii aflați în plasament 10-24 copii (Bobota, Pericei, Sărmăsag,  Românasi, Ileanda, 

Ortelec  etc.). Pe lângă numărul mare de copii afalți în dificultate aceste localități aveau și alte 

probleme sociale: comunităţi sărce de romi, rata somajului crescută, număr mare de familii cu grad 

ridicat de vulnerabilitate, nivelul educatiei la adulti extrem de scăzut, rata abandonului școlar crescută, 

număr mare de copii cu dizabiltăti, cazuri de mame minore  etc.. În vederea gestionării problematicii 

sociale la nivel local si în vederea prevenirii abandonului copiilor si prevenirea institutionalizării lui se 

impunea dezvoltarea în aceste localităţi a unor servicii sociale  de TIP CENTRE DE ZI adecvate 

nevoilor specifice fiecarei localitati. 

Cu toate ca în perioada 2006-2007 în cadrul Programului de Interes Naţional (PIN) 

„Dezvoltarea reţelei serviciilor sociale comunitare pentru copil şi familie şi susţinerea familiilor aflate în 

criză în vederea prevenirii separării copilului de familia sa”, Asociaţia pentru Copiii Noştri  Bucureşti în 

parteneriat cu  DGASPC Sălaj au implementat un proiect prin care s-au înfiinţat în judeţul Sălaj un număr 

de 5 unităţi de asistenţă şi protecţie socială a copiilor, de tip-Centru  de zi. în localitățile rurale din: 

Meseşenii de Jos, Cuzăplac, Sărmăşag, crasna (Marin) și Plopiș numarul de centre de zi este inca 

insuficient la nivelul judetului.Asigurându-se asfel accesul la servicii sociale locale a peste 112 copii, de 

vârstă şcolară. La aceasta data in judetul SALAJ exista un numar de 15 servicii sociale de tip CZ din care 

:un numar de 7 CZ se afla in mediul urban si 8 in mediul rural; un numar de 4 CZ (Zalau, Cehu Silvaniei, 

Jibou, Simleu Silvaniei) sunt in componenta Complexelor de Servicii Comunitare a DGASPC SALAJ;  Un 

numar de 8 CZ se afla in in  subordinea  Consiliilor locale: Bobota,Crasna, Hida,Cuzaplac, Mesesenii de 

Jos, Sarmasag, Plopis, Horoatu Crasnei;     

 

          

Foto12: Centre de zi –Sălaj 

 un numar de 5 CZ sunt gestionate de catre ONG-uri (Asociatia Pro Vita Iaz, Fundatia Maya 

Zalau, Asociatia Maria Schinina Zalau,  Fundația Rainbow Cehu Silvaniei). 

CONCLUZIE:    

 CZ oferă o modalitate alternativa eficienta de educatie si ingrijire a copiilor defavorizati; 

 CZ este o alternativa la institutionalizare mult mai economica in comparatie cu protectia 

copiilor de tip rezidential, in centrele de plasament;  
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 CZ sunt mai eficace si in ceea ce priveste rezultatele,  copii protejati in CZ au sanse mai mari 

de a se integra  socio-profesinal in viitor, datoriata in primul ramanerii acestuia in mediul 

familial.   

Observatii/Nevoi  

 Având în vedere eficiența CZ și creșterea contiună a grupurilor de copii aflați în dificultate, 

creșterea solicitărilor de acces în CZ-care funcționează în prezent, precum si crestrea numarului  altor 

categorii  de copii aflați în dificultate (Ex.copii cu părinții plecați în strărinăte, copii consumatori de 

etnobotanice, copii care se confrunt cu dezadaptare scolara, ) considerăm că este necesar și ne 

propunem în acest sens sprijinirea CL și a organizatiilor interesate în inființare a 8-10 CZ noi, cu 

precadere în mediul rural (Năpradea, Valcău de Jos, Pericei, Halmăjd, Ileanda, Mirșid, Oretelec, 

Creaca, etc.) in unrmătorii 4-5 ani precum și suținerea/dezvoltarea activității centrelor funcționale în 

prezent. 

  _______________________________________________________________________ 

 

CAPITOLUL  IV 

BENEFICIARII/GRUPURILE ŢINTĂ ALE STRATEGIEI 

 

 Asa cum am aminitit in capitolele anterioare aceasta strategie se adresează tuturor copiiilor 

din județul SĂLAJ: 

 copiii aflați pe teritoriul  județului; 

 copiii  care tranzitează județul și care se află  află în alte localități din țară sau strainatate si 

care provin din parinti cu domiciliul in județul Sălaj.  

Aceasta urmăreşte promovarea și respectare cât mai multa  drepturilor copiilor precum şi 

conştientizarea primordialităţii acestora în toate acţiunile societăţii. De aceea, Strategia actuală doreşte 

să determine și să reglementeze aspecte care ţin de drepturile copiilor în general, dar mai ales de 

egalizarea şanselor pentru realizarea acestor drepturi pentru grupuri vulnerabile de copii şi tineri, 

care necesită o atenţie sporită în vederea prevenirii excluderii sociale a acestora.  

Categorii de grupuri vulnerabile: 

a)Copiii aflaţi în dificultate cu risc crescut de separare de părinţi. 

Din acest grup fac parte şi copiii din familii aflate în situaţie de criză  de ex: calamităţi naturale, 

lipsa unei locuinţe,  fără venituri, venituri insuficiente,  familii monoparentale etc. Pentru această 

categorie modalitățile de intervenţie trebuie să fie rapide. Pentru aceşti copii, planurile de servicii va 

trebui să cuprindă şi măsuri imediate care, deocamdată, nu sunt expres prevăzute în lege, de natură să 

susţină familia până la punerea în drepturi şi ieşirea din situaţia care a generat criza. 

b)Copiii separaţi de părinţi. 
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 Pentru copiii aflaţi în plasament la o persoană sau familie, la asistent maternal sau într-un 

serviciu rezidenţial, planul individualizat de protecţie trebuie să aibă drept finalitate o soluţie 

cu caracter permanent: reintegrarea în familie, adopţia sau integrarea socio-profesională. 

  Copii separaţi de părinţi sunt şi copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate. Pentru unii dintre aceştia situaţia separării de părinţi este cu atât mai gravă cu 

cât sunt lăsaţi în grija unor membri ai familiei extinse sau a unor cunoştinţe de familie, 

nenominalizate ca reprezentanţi legali ai copiilor, fapt care conduce la imposibilitatea, 

pentru aceşti copii, de a beneficia de drepturile care li se cuvin, potrivit legii, sau la intrarea 

lor, ca unică alternativă, în sistemul de protecţie specială. 

 Copiii copiii aflaţi în plasament în cadrul serviciilor rezidențial de protecție (centre de 

plasament, centre deprimire în regim de urgență, CTF ).  

c)Copiii părăsiţi în unităţile sanitare. 

 Pentru copiii nou născuţi sănătoşi sau cu diferite dizabilităţi, dar şi pentru copiii de diferite vârste, 

părăsiţi în diferite unităţi sanitare, trebuie să se dispună plasamentul în regim de urgenţă in maxim 8 

zile.  

 d)Tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie.  

Tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind 

confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază conform legislației, la cerere, pe o perioadă de până 

la 2 ani, de protecţie specială, în scopul facilitării integrării sale sociale. 

 e)Copiii abuzaţi, neglijaţi sau supuşi exploatării.  

Abuzul, neglijarea şi exploatarea sunt forme de rele tratamente produse de către părinţi sau orice 

altă persoană aflată în poziţie de răspundere, putere sau în relaţie de încredere cu copilul, care produc 

vătămare actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi îi pun în pericol viaţa, dezvoltarea şi 

demnitatea. 

 În această categorie sunt incluşi şi copiii traficaţi, exploataţi prin muncă, exploataţi 

sexual în scopuri comerciale, copiii expuşi migraţiei ilegale, copiii neacompaniaţi aflaţi pe 

teritoriul altor state, copiii repatriaţi, copiii refugiaţi. 

  Copiii străzii sunt incluşi, de asemenea, în această categorie. Din acest grup facparte 

copiii care trăiesc şi/sau muncesc pe stradă, împreună sau nu cu familia lor, respectiv:  

 copiii străzii - cei care trăiesc permanent în stradă şi nu întreţin nici un fel de legături cu 

familia;  

 copii în stradă – cei care se află ocazional în  stradă şi care păstrează legături cu familia;  

 copii pe stradă – cei care se află permanent pe stradă trimişi de familie pentru a câştiga 

bani prin diverse munci, cerşit sau mici furturi;  

 familii cu copii în stradă-fără adăpost, evacuați etc. 

 f)Copiii delincvenţi și copiii aflați în conflict cu legea. 
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Din acest grup fac parte atât copiii care au săvârşit o faptă penală dar nu răspund penal, cât şi 

cei care răspund penal. Astfel, copiii care nu răspund penal sunt cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani 

şi cei cu vârsta între 14 şi 18 ani dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta fără discernământ; copiii care 

răspund penal sunt cei care au vârsta între 14 şi 18 ani dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu 

discernământ. 

 d)Copiii cu dizabilităţi, infectaţi HIV/bolnavi SIDA şi boli cronice grave. 

Din acest grup fac parte copiii încadraţi într-un grad de handicap, copiii din învăţământul 

special şi cei integraţi în învăţământul de masă, copiii infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, precum şi cei cu 

boli cronice grave, de exemplu cancer, leucemia etc.Abordarea acestui grup de copii se bazează pe 

Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii aprobate în anul 2001 de către 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 

 e)Copiii cu tulburări de comportament.  

În contextul actual, acest grup de copii se află la risc de a fi separaţi de familie şi, uneori, de a fi 

integraţi în învăţământul special din cauza lipsei de servicii adecvate în toate cele trei sisteme cu care 

aceştia interferează, respectiv sănătate, educaţie şi protecţia copilului. Prezenta strategie are în vedere şi 

îmbunătățirea în fapt a situaţiei reale a acestei categorii de copii. 

 f)Copiii aparţinând minorităţilor etnice.     

Din cadrul acestui grup, se va acorda o atenţie sporită copiilor din comunitatea rromă. 

           g) Tinerii dezinstitutionalizati 

           h) Parintii minori (*Copiii cu copii*)   

Strategia se adresează şi părinţilor, atât în calitate de beneficiari direcţi ai serviciilor sociale, 

alături de copii, cât şi în vederea responsabilizării lor în creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii.  

i) Copiii si tineri  victime ale violentei in familie  

j) Copiii si tineri consumatori de substante halucinogene, droguri si care practica 

abuziv jocurile de noroc. 

 Alte categorii de beneficiari  

 a)profesioniştii în domeniu:  personalul DGASPC din structura proprie,  din centrele din 

subordinea DGASPC, personalul din serviciile de asistenta sociala de la nivelul CL si din alte strucuri ( 

unitati de cult, organizatii   etc.),  acreditate ca furnizori de servicii sociale. 

 b)personalul din instituții publice și private care prin specificul activității lor interacţionează 

cu copiii (cadre didactice, cadre medicale, polițiștii de proximitate, consilierii scolari, personalul 

CEPECA Salaj, etc.)  

           c)parintii, familiile, tutorii si alte persoane care au in ingrijire copii /tineri aflati in situatii 

de risc .   

          d)comunitatile locale care au copii in sistemul de protectie, sau copiii/familii  aflate in 

situatii de risc.  
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__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V 

PARTENERIATE 

 

Partenerii în implementarea strategiei 

Dintr-o perspectivă de ansamblu, activitatea din ultimii ani a DGASPC Sălaj se caracterizează 

din acest punct de vedere prin rezultate bune, deoarece s-a realizat consolidarea relațiilor de 

indrumare/coordonare şi colaborare cu structurile guvernamentale şi judeţene, cu responsabilități în 

domeniu (DGPC Bucuresti, ORA, DPH Bucuresti, AJOFM, AJPIS. DSP; ISJ, IJP, Centrul de 

Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (C.P.E.C.A.) Sălaj, primării etc.) şi consolidarea 

parteneriatelor și protocoalelor de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale.  

Pentru modernizarea sistemului județean de protecţie şi promovarea drepturilor copilului, o 

cerinţă importantă este aceea a implicării unui număr cât mai mare de parteneri care să împărtăşească 

aceleaşi principii şi valori în activităţile desfăşurate pentru bunăstarea copilului. Principalii parteneri în 

implementarea Strategiei anterioare și prezentei sunt reprezentanţii societăţii civile, prin intermediul 

organizaţiilor neguvernamentale. 

Astfel de parteneriate de succes  sunt: 

 Parteneriatul cu Fundatia RAA Bucuresti care a avut ca scop  infiintarea Centrului de 

consiliere si asistenta pentru persoanele cu TSA Zalau;  

 Convenţia de colaborare încheiată cu Fundaţia Acasă-Zalău, care a avut ca scop înființarea de 

servicii sociale rezidențiale- 2 CTF în Hereclean, Sîg( Fizeș); 

 Parteneriatul cu asociaţia Pro Vita Iaz  care are ca scop furnizrea de servicii sociale de calitate 

in cadrul Centrului de Zi si a Casei de Tip Familial Iaz (Plopiş); 

 Parteneriatul încheiat cu Biserica reformata Jebuc-ce are ca scop  furnizarea de servicii 

sociale de calitate în cadrul Centrului de Plasament Jebuc; 

 Parteneriatul cu Asociatia “Filantropia Porolissum” Zalau ce are ca scop implementarea 

proiectului „JUCATORII” SPUN NU! MIRAJULUI PRIMULUI CONSUM! care are ca 
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scop prevenirea consumului de alcool, etnobitanice si practicarea abuziva  a jocurilor de noroc 

si formarea unei retele de specialist in adictii. 

     

Foto.13- Cursul de instrurire a consilierilor in adictii, Zalau 2013 

 Conventia cu Scoala Gimnaziala *Mihai Eminescu*  din Zalau care a  vizat  implementarea programului 

“Prietenia”, program care a avut  beneficiari  copiii protejati in în cadrul CSC nr. 1 Zalău  şi elevii clasei 

I-a C a Şcolii Gimnaziale  “Mihai Eminescu” Zalău. Obiectivul central al acestui program 2008-2011 a 

constat în conştientizarea şi asumarea de către copiii din familii şi de către cei instituţionalizaţi a 

principiului conform căruia TOTI COPIII SUNT EGALI, indiferent de mediul din care şi în care trăiesc.  

      

 Fot 13: Activitati  proiect* Prietenia* 

 Parteneriatele cu  unitati de cult si parohiile: Sig, Romanasi, Horoatu Crasnei, Cizer, Moiad, 

Jibou etc. care are ca scop implementarea  proiectelor din cadrul  programului  de finanţare  a 

activităţilor de asistenţă socială prestate de  unităţile de cult şi /sau entităţile care acordă 

asistenţă  socială persoanelor cu nevoi sociaple asistate (persoane vârstnice singure, cu 

dependenţă socială, neuromotorie şi fizică  accentuată; copii aflaţi în dificultate; copii şi 

tineri cu sindrom down), în judeţul sălaj, pentru anii  2008-2013; 
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 Parteneriatul cu Societatea Handicapatilor Zalau care avut ca scop dezvoltarea capacitatii 

profesionale a personalului din sistemul de protective si asistenta sociala public si privat 

(cursuri , seminarii, conferinte etc.). 

 Parteneriatul cu Fundati Acasa, DASC Zalau, Asociatia Prader Willi din Romania, Asociatia 

catolica Caritas BACH Oradea-filiala Zalau, care a avut ca scop organizarea activitatii sportive 

SPECIAL OLYMPICS-etapa judeteana si regional in anii 2008-2011. 

      

Foto 14: Activitati -Special Olympics, Zalau 2008-20011 

 In parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sălaj s-au organizat tabere, excursii 

si stagii de tratament pentru copiii din sistemul de protectie ( aproximativ 100 de copii-tineri /an  

au beneficiat  de excursii si tabere la mare, munte , statiuni si  alte zone de agrement si turism. 
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Foto 15:Tabara Praid-2009 

 Se urmăreşte în continuare realizarea unui dialog eficient pentru consultarea organizaţiilor. 

Strategia prezentă marchează necesitatea contractării serviciilor sociale de către organizaţiile 

neguvernamentale. De asemenea o categorie importantă a partenerilor o constituie instituțiile de 

cult religioase recunoscute de lege, ale căror vocaţie socială şi. implicare sunt în continuă 

creștere un ultimii ani. 

Strategia prezentă, urmăreşte consolidarea colaborării cu instituțiile de cult pentru promovarea 

si respectarea drepturilor copilului. De asemenea un obiectiv care trebuie să capete consistenţă constă în 

atragerea sindicatelor şi patronatelor mai ales în ceea ce priveşte integrarea socio-profesională a 

tinerilor, precum şi prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor. 

Un rol esențial în implementarea strategiei, în special în asigurarea resurselor financiare îl vor 

avea structurile și organismele care gestionează/coordonează programe de finantare. 

 

 

 

 

 

                                                  CAPITOLUL  VI                                                                                                                                                  

PROBLEME IDENTIFICATE, 

DIRECŢIILE DE ACŢIUNE, PRIORITĂȚI 

 

Operaţionalizarea Strategiei constă în determinarea domeniilor sale principale de interes şi a 

direcţiilor aferente de acţiune. Pentru a facilita implementarea şi monitorizarea acesteia, liniile 

prioritare ale strategiei s-au desprins din: actualul context socio-economic; din obictivele 

politicilor/strategiilor naționale; cadrul legislativ în vigoare şi nu în ultimul rând din nevoia exprimată 

și identificată constant la nivelul comunităților din județ:  

Nevoi identificate in  cadrul comunitatilor locale  si in cadrul serviciilor din structura DGASPC 

Salaj. 

1.Problemele sociale identificate la nivelul  comunitatilor din judet sunt: 

 conditii de locuit precare/congestionate cu precadere in cadrul comunitailor de romi; 

  o insuficienţa acuta a locuinţelor sociale, a locuintelor pentru tineri, pentru persoane cu 

dizabilitati; 
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 lipsa utilitatilor (apa, canal, retea de electricitate) in special  mediul rural situatie care 

determina persoanelor o stare de sănătate  precara;  

 problem acute de igiena si deratizare in comunitatile de romi  in special in orase (in primul 

rand probleme  de functionare  utilitatilor : intreruperea  furnizarii de apa, electricitate, gaz 

etc..)  

 un număr mare de  familii cu cu multi copii si  cu resurse financiare şi materiale 

insuficiente; 

 un număr mare de persoane, în special în comunităţile de romi, fara acte de identitate, copii  

cu nasterea neinregistrata  si copii   fara certificate de nastere;  

 numarul in contiuna crestere a persoanelor vârstnice singure (o populatie imbatranita mai 

ales la sate,  comunităţi izolate) si cu venituri reduse; 

 numarul in crestere accentuata a copiilor  cu abandon scolar si risc de abandon (absenteism 

scolar, dezadaptare scolara, nefregventarea gradintiei etc).; 

 numarul in crestere a situaţiilor de abandon familial, de familii dezorganizate; 

 creşterea cazurilor de violenţă în familie in care sunt implicate copii; 

 cresterea consumului de alcool ,al consumului de substante halucionogene, cresterea 

numarului de persoane (copiisi adulti)  dependente de jocurile de norc  sau care  practica 

abuziv  jocurile  de noroc; 

  problem privind identificarea si pastrarea unui loc de munca; 

  decalaj/ necorelare intre cerintele pe piata muncii si calificarile  populatiei; 

  cerintele tot mai complexe privind abilitatile/competentele  vocationale si inteligenta 

sociala din partea angajatorilor;   

 probleme de readaptare la conditiile de trai si  la cerintele (profesionale, scolare) din 

Romania a persoanelor care au  trait/lucrat in strainatate timp mai indelungat. 

2.Măsuri de soluţionare a problemelor identificate: 

o identificarea şi evaluarea familiilor, persoanelor care solicită sprijin şi acordarea de servicii 

şi prestaţii sociale,  

o informarea, consilierea, sprijinirea ( acordarea de ajutoare financiare, sprijin pentru găsirea 

unui loc de muncă, înscriere la medici de familie, accesarea de servicii şi prestaţii sociale, 

înscriere la cursuri de calificare/recalificare, dobândirea de acte de identitate, înscriere la 

şcoală) persoanelor aflate în situaţii de risc de excluziune şi marginalizare socială, 

o acordarea de sprijin financiar, materiale de construcţii şi facilităţi în scopul introducerii de 

utilităţi pentru persoanele vulnerabile şi tinerii aflaţi în situaţii de risc, 

o dezvoltarea unor programe care privesc educaţia formală, informală, nonformală şi medicală 

a copiilor / tinerilor;   
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o dezvoltarea unor parteneriate, proiecte comune cu organizaţiile ne/guvernamentale care au 

ca obiect de activitate soluţionarea problematicii sociale,  

o dezvoltarea de proiecte interinstituţionale şi mediere în scopul acordării unor servicii 

complementare (AJPIS, AJOFM),  

o pregătirea şi asistarea în vederea participării la bursele de locuri de muncă, 

o construirea unor locuinţe sociale, 

o atragerea de investitori pentru crearea de noi locuri de muncă si infiintarea unor structure 

sociale bazate pe principiul economiei sociale; 

o suplimentarea fondurilor alocate asistenţei sociale; 

o stabilirea unor protocoale de colaborare cu instituţii şi autorităţi  din domeniul asistenţei 

sociale, instituţii de învăţământ, medici de familie.              

 

3.Nevoi identificate  

in cadrul DGASPC si a serviciilor din structura 

 

Principalele probleme cu care se confrunta sistemului de asistenta si protectie sociala si 

beneficiarii acestuia sunt:  

3.1. Numarul mare de copii aflati in dificultate care ajung in  contiunare unitati de tip 

rezidential. 

Cu toate ca plasamentul la familii/persoane este prioritar lipsa unor programe eficiente de 

prevenire a ajungerii copilului in dificultate, lipsa unor masuri de protectie active indreptate spre 

familiile cu risc de a ajunge in dificulate (sarace, dezorganizate, monoparentale, familii care se 

confrunta cu consum de alcool/drogori, vilolenta in familie etc.) face  imposibil stoparea plasarii 

copiilor in serviciile de tip rezidential. Se observa clar ca inca predomina ca si masura de 

protectie a copilului plasamentul in institutii de tip rezidential.  

O cauza care determina ajungerea copilului in centre rezidentiale este data de lipsa unor 

programe care sa acţionează pentru prevenirea sarcinii nedorite și implicit a abandonului,  

abuzului prin acțiuni de planning familial și educație contraceptivă.  

 Este necesar dezvoltarea/dinamizarea rețelei de planning la nivel județean, în care să fie 

implicați medicii de familie și medicii de specialitate. 

 De asemnenea este necesar reluarea campaniilor de informare pe această temă atât în 

comunități cat si în școli, unitățile de protecție a copilului. 

 3.2.Perioada lunga de timp necesara realizarii procesului de adoptie si prejudecati a 

potentialelor familii adoptatoare in ce priveste copiii romi si copiii cu dizabilitati. 



Strategia 2014-2020, Protectia Copilului 

Page 54 

Strategia 2014-2020, DGASPC Salaj 

Red. Edit. Cristescu Elena-consilier  

 Avand in vedere numarul mare de cazuri de copii reevaluati, perioada de realizare a 

procedurilor de adoptie extinsa in timp,  numarul mare de persoane care solicita informatii 

referitoare la adoptie si numarul mare de dosare aflate in lucru este necesar  dezvoltarea 

capacitatii profesioanale  si informationale/logistic a compartimentului. 

 De asemenea este nevoie de campanii de informare si sensibilizare a comunitatii in ce 

priveste adoptia si egalitatea de sanse a copiilor aflati in dificultate.  

3.3 Cresterea si diversificarea formelor de delincventa juvenila, lipsa unor servicii specializate 

pentru copiii care au săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal   

 În vederea asigurării unui echilibru între nevoia de protecţie a societăţii pe de o parte, şi 

nevoile specifice acestei categorii de persoane este necesar înfiinţarea şi funcţionarea în 

Municipiul Zalău a unui Centru de orientare, supraveghere şi sprijin a copiilor care au săvârşit 

o faptă penală şi nu răspunde penal ( cu o capacitate de aproximativ10-15 locuri).  

 În vederea asigurării speciliștilor care să deservească acest centru,  asigurarea mai ușor a 

fondurilor necesare înfințării și funcționării unui astfel de serviciu intenționăm ca acesta să 

fie înființat în parteneriat cu alte DGASPC–uri din județele  vecine: Maramureș, Satu Mare, 

Bihor, Cluj, Bistrita Nasaud etc.  

 Este necesar desfasurarea de servicii de preventie si  campanii de informare, in special prin 

parteneriate cu unitatile de invatamant.  

3.4 Dezvoltare insuficienta a aserviciilor destinate copiilor cu dizabilitati in special pentru 

copiii ingrijiti in familii, lipsa centrelor de respiro pentru copiii cu dizabilitati, deficit de personal 

calificat, cu experienta in munca cu copiii cu duzabilitati  

 Este necesar eficientizarea activitatii EMCD , dezvoltarea centrului de consiliere pentru 

copii cu TSA si dezvoltarea capacitatii SEC.  

 De asemnea este necesar înființarea unui serviciu rezidențial specializat destinat copiilor 

cu handicap locomotor (greu deplasabili). Acestă măsură trebuie corelată cu posibilitatea 

urmării cursurilor școlare, înființarea de clase speciale pentru copiii cu acestă afecțiune.   

3.5. Necorelarea numarului de copii ingrijiti de catre AMP si a particularitatile copiilor aflati 

in ingrijire a cu veniturile AMP; fluctuatii a intrarilor si iesirilor din sistemul AMP; lipsa unui 

centru de tip resipiro pentru copii din APM; cresterea numarului de copii care se vor adultiza in 

urmatorii ani; reticienta AMP fata de copiii cu cerinte speciale de educatie si ingrijire.   

 Veniturile mici fac ca motivatia si intersul pentru aceasta profesie sa scada considerabil, 

inregistradu- se un numar mare de  renuntare si plecare din sistem a AMP cu experienta. 

Este necesar si echitabil corelarea salariilor cu numarul de copii aflati in plasament la AMP 

si cu particularitatile copilului aflat in plasament (varsta sub 2 ani, dizabilitatea copilului, 

boli rare, etc.).Cresterea numarului de AMP care au ingrijire 2 copii, si copii cu varsta 

cuprinsa intre 0-3 ani; 

 Este nevoie de creșterea numărului de asistenți MP care au în îngrijire copii cu 

handicap/boli rare și organizarea unor cursuri pentru AMP privind particularitățile si nevoile 

speciale de educatie si ingrijire  a copiilor cu dizabilitati, copiilor diagnosticați cu boli rare, 

TSA etc.. 
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  În vederea asigurării unei alternative a plasamentului la AMP și în vederea asigurării 

îngrijirii copiilor din AMP pe perioada concediilor asistenților MP, situații grave desănătate 

etc. este necesar înființarea unui centru de respiro cu o capacitate de 10 locuri. 

 Este necesar identificarea de resurse necesare asigurării cheltuielilor pentru tratamente, 

consultatii medicale,  lucrari dentare , proteze  a copiilor din AMP. 

 Se impune dezvoltarea de servicii dezvoltare a abilitatilor pt. un trai independent pentru 

tinerii  carea u implinit 18 ani si parasesc AMP. 

3.6. Numarul in crestere a cazurilor de violenta in familie si lipsa serviciilor destinate persoanelor 

adulte victime ale violentei in familie, agresorilor, insuficienta acoperire din partea DGASPC a 

fenomenului violentei in familie  

 Datorita numarului in crestere a persoanelor care se confrunta cu violenta in familie, numarului 

restrans de specialisti implicati in aceste serviciu, spatiului insuficient in care isi desfasoara 

activitatea compartimentul rezulta necesitatea dezvoltarii unor centre sociale  care sa ofere 

servicii de calitate victimelor violentei in familie. 

 Este nevoie de desfasurarea de campanii de informare si constientizare a consecintelor actelor 

de violenta in famile; 

 Este necesar infiinatarea unui centru care sa ofere servicii de cazare si asistenta persoanelor 

adulte victime ale violentei in familie.  

 Este necesar dezvoltarea unei retele de specialisti si dezvoltarea personalului implicat in oferira 

de servicii persoanelor victime ale violentei in familie. 

 Alte nevoi identificate: 

 3.7.Cresterea numarului de *copii cu copii *(parinti minori) si scaderea alarmanta  a varstei la 

care acestia devin parinti (12-13 ani) si lipsa unor programe/servicii specilaizate/integrate  adresate 

acestor;  

 3.8.Cresterea numarului de de copii si tineri care consuma substante halucionogene si practica 

abuziv jocurile de noroc lipsa unor  programe si servicii specilaizate/integrate  adresate acestor; 

          3.9.Cresterea numarului de copii/tineri care au probleme de adaptare scolara si sociala ca urmare 

a trairii unei perioade mai lungi de timp in strainatate; 

 4.1.Cresterea numarului de copii  separati/abandonati de parinti ca urmare a plecarii  parintilor  

in strainate; 

          4.2. Lipsa unor servicii  de ingrijire de tip paleativ pentru copiii cu boli in faze  terminale, grave ( 

HIV/ SIDA etc.) si de consiliere pentru parintii/familiile acestor copii. 

4.3 Numarul mare de copii care jung in serviciile de protectie cu tulburari emotionale datoarte 

fie abuzurilor la care au fost supusi in familie sau dupa caz a despartirii de  unii din membrii familie: 

- Necesitatea dezvoltarii  de programe si servicii care sa sprjine readaptarea emotionala a 

copiilor si prevenirea aparitiei unor tulburari psiho-comportamentale si atitudinale grave.   
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-Necesitatea de dezvoltare/suplimentare a personalului de consiliere si  recuperare in vederea  

optimizarii contextului necesar dezvoltarii copiilor care trec prin stari de abuz si prin traume pana sa 

ajunga intr un centru de plasament.      

4.6 Dificultati privind accesul copiilor romi si din comunitatile sarace la servicii 

sociale/educationale in cadrul comunitatii din care face parte si care sa sprijine ramanera copilului in 

familie; 

  

_______________________________________________________________________ 

5. DIRECTII DE ACTIUNE  

PRIORITARE /OBIECTIVE 

 In perioada 20014-2020 intreaga activitate a DGASPC Salaj  si a partenerilor/colaboratorilor sai  

care au obiective si misiune comuna cu a DGASPC se va canalize pe urmatoarele directii de actiune:    

5.1 Protecţia şi promovarea drepturilor copilului: 

a)Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii; 

b)Creşterea accesului la serviciile sociale pentru copiii din comunitatile cu precadere din mediul 

rural, adaptarea serviciilor sociale la nevoile copiilor din comunitatile vulnerabile; 

5.2Prevenirea separării copilului de părinţi şi protecţia specială a copilului separat de părinţi: 

a) Responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi în 

susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii;  

b)Reducerea disparitatilor geografice, economice si promovarea incluziunii sociale; 

implementarea de măsuri integrate, efective şi eficiente, adresate grupurilor de copii şi tineri  

vulnerabili, care se confruntă cu riscuri specifice, în vederea promovării incluziunii sociale,  

b) Dezvoltarea de iniţiative menite să reducă inegalităţile şi să îmbunăţească măsurile de  

combatere a discriminării grupurilor  de copii aflati in situatii de risc( vulnerabili), excluziunea lor 

socială şi economică, măsuri iniţiate, în colaborare, cu  autorităţi locale şi regionale, respectiv din 

mediul privat şi al societăţii civile;  

 5.3 Continuarea  procesului de modernizare și diversificare a serviciilor sociale pentru copil 

şi familie:  

a) Infiintarea de servicii noi in perioda 2014-2020 

Servicii propuse spre infiintare in componenta DGASPC si CL, ONG-uri, fundatii si  alti 

furnizori de servicii sociale, in perioada 2014-2020 se regasesc in tabelele de mai jos: 

Servicii  propuse de catre DGASPC:  
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Nr . 

crt 

Tip 

serviciu 

Beneficiarii 

serviciilor. 

 

Locatie/ 

Capacitate 

Data 

preconizat

a 

Buget necesar/Sursa de 

finantare preconizata 

1)  

Centru de recuperare 

si reabilitare 

(adapost) 

Persoane victime ale 

violentei 

Zalau/10 

Cehu Silvaniei/ 4 

locuri 

2014 

 

 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020) 

2)  
Serviciu de asistenta 

si consiliere 

Persoane victime ale 

violentei 
Zalau/12 2014 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020)  

3)  Centrul de respiro Copiii din AMP Zalau/10 2015 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020 

4)  Centrul de respiro 
Copii cu dizabilitati 

ingrijiti in familii 
 Zalau/10 2015 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020 

5)  CTF 
Copii cu dizabilitati,  

0-2 ani 
Zalau/12 2013 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020 

6)  
Apartamente de 

tranzit  
Tineri 16-26 ani  

2 ap. cu 6 

locuri/Zalau  

 

2016 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020 

7)  

Serviciu de integrare 

prin terapie 

ocupationala  

Copii cu tulburari 

emotionale si 

psihocomportamentale

, 6-14 ani  

Cehu Silvaniei/30-

50 
2015 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020 

8)  
Serviciu de consiliere 

vocationla  

Tinerii 16-26 ani  din 

sistemul de protectie 

rezidential, AMP 

Zalau-Jibou  2014 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020 

9)  
Centru Social 

Multifunctional  
Tinerii 18-26 ani Cehu Silvaniei/15  2014 Fonduri Banca Mondiala  

10)  
Centru Social 

Multifunctional 
Tinerii 18-26 ani 

Simleu 

Silvaniei/10  
2014 Fonduri Banca Mondiala  

11)  
Centru Social 

Multifunctional 
Tinerii 18-26 ani Jibou/15 2014 Fonduri Banca Mondiala  

12)  CTF 

Copii si tinerii cu 

tulburari de 

comportament si 

adictii  

Simleu 

Silvaniei/Zalau 12 

locuri  

2016 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020 

Tabel nr. 4-Servicii sociale propuse spre infiintare –DGASPC Salaj 

      Servicii propuse spre infiintare in structura CL/ONG-uri/fundatii:  
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Nr . 

crt 

Tip 

serviciu 

Beneficiarii 

serviciilor. 

 

Locatie/ 

Capacitate 

Data 

preconiza

ta 

Buget necesar/Sursa de 

finantare preconizata 

1.  Centru de zi  
Copii de varsta 

scolara,6-14 ani  
Agrij/24 2014 

CL Agrij 

PNDR 

2.  
Centru  de tip –

After scool  

Copii de varsta 

scolara,6-14 ani 
Banisor  2015 CL Banisor  

3.  
Centru  de tip –

After scool  

Copii de varsta 

scolara,6-14 ani 
Cehu Silvaniei  2015 CL Cehu Silvaniei  

4.  
Centru de primire 

in regim de urgenta   

Victimele violentei 

in familie  
Cehu Silvaniei 2015 CL Cehu Silvaniei 

5.  
Centru  de tip –

After scool 

Copii de varsta 

scolara,6-14 ani 

Chichis/Balan 

 
2015 CL Nalan  

6.  

Serviciu de 

ingrijire,paleativa, 

non-oncologica  

Copii 0-18 ani  Zalau  2015 Fundatia Acasa  Zalau  

7.  Centrul de ingrijire  PV  Letca  2015 CL Letca /PNDR  

8.  Centru de zi  
Copii de varsta 

scolara,6-14 ani 

Lompirt/Sarmasa

g  
2015 CL Sarmasag  

9.  CTF  
Copii aflati in 

dificultate ,0-12 ani  
Valcau de Jos  2015 CL Valcau de Jos 

10.  Cresa pt copii  Copii 0-3ani   Boghis    2017 CL Boghis  

11.  CZ  
Copii de varsta 

scolara,6-14 ani 
 Crasna  2015 

CL Crasna* FEADR masura 

322 

12.  CZ  
Copii de varsta 

scolara,6-14 ani 

 Ratin 

/Huseni/Crasna  
2015 

CL Crasna 

MMFPSPV 

13.  
Centru  de tip –

After scool  

Copii de varsta 

scolara,6-14 ani 

Valea Pomilor/ 

Samsud   
2015 CL  Samsud  

14.  
Centru de prevenire 

a adictiilor   
Tineri/Adulti  Zalau  2016 

Asociatia Haller  

 

15.  

Serviciu  
specializat pentru 
victimele 
abuzurilor  si a 
violentei 
domestice  

Femei si copii/ 
adolescenti  

 

Zalau  
2015-

2017 
Episcopia Salajului  

16.  CTF  
Copii (de varsta 
scolara) aflati in 
situatii de risc 

Zalau  
2015-

2017 
Episcopia Salajului  
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         Tabel nr.5 Servicii propuse spre infiintare in structura CL/ONG-uri , perioada 2014-2020 

b) Dezvoltarea si promovarea serviciilor existente  

 Dezvoltarea si diversificare serviciilor  oferite de catre  centrele de tip rezidential  existente 

(centre de plasament, CTF) existente; 

 Dezvoltarea  unor componente noi în cadrul unor servicii deja existente care să ofere asistenţă si 

servicii integrate copiilor aflati in situatii de risc;  

 Dezvoltarea si asigurarea contiunitatii functionarii serviciilor de ingrijire alternative, de tip  CZ 

din: Dobrin, Marin, Cuzaplac, Mesesnii de Jos, Plopis, Jibou, Zalau, Simleu silvaniei, Cehu 

Silvaniei etc.; Dezvoltarea serviciilor de suport, sprijin  pentru familiile care au copii ingrijiti  in 

cadrul CZ; 

 Desfasurarea de campanii de promovare si informare a serviciilor oferite de catre DGASP Salaj 

si parteneri. 

 

c) Campanii de informare, sensibilizare, prevenire  si constientizare  

Desfasurarea unui set de campanii de informare, sensibilizare si constientizare  si prevenire pe 

anumite problematici:  

 prevenirea violentei in familie;  

 drepturile copilului si rolul familiei/obligatiile parentale in cresterea si educarea copilului; 

  copii cu dizabilitati/TSA; 

 un stil de viata sanatos, igiena  si prevenirea depreciarii starii de sanatate; 

17.  Cantina sociala  
Persone aflate in 
dificultate , adulti si 
copii  

Zalau/Jiiou   2017 Episcopia Salajului 

18.  

Centru PRO VITA -
Infiintarea unui 
centru de consilere 
si asistenta   
postavort, 
contraceptie, BTS 

Adulti si copii 
Zalau  2019 Episcopia Salajului 

19.  

Centru 
multifunctional ( 
servicii medicale 
primare, servicii 
de recuperare, 
stomatologie  

Persoane aflate in 
dificultate ( 
neasigurate, 
persoane sarace, 
varstnici, 
dizabilitati)adulti+c
opii 

Zalau  2018 
Episcopia Salajului 

 

20.  

Serviciu 
rezidential pentru 
copii (CTF, centrul 
de respiro) 

Copii si tineri , 
varsta 3-18 (8-10 
locuri) 

Romanasi  2015 Biserica Ortodoxa Romanasi  

21.  
Serviciu alternativ 
pt copii ( CZ)  

Copii aflati in 
situatii de risc 

Jibou  2018 Biserica Ortodoxa Jibou  
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  adoptia; 

  contraceptie/planning familial/sanatate reproducerii si prevenirea BTS; 

  consumul de alcool/etnobotanice/tutun si practicarea   abuziva a jocurilor de noroc/video; 

 rolul  comunitatii si a parteneriatul public –privat in protectia copilului; 

 dezvoltare comunitara si dezvoltare durabila. 

     5.4 Dezvoltarea capacității instituționale a DGASPC Sălaj 

  a)Dezvoltarea resurselor umane proprii/personalul instititutiilor/ONG-urilor partenere; 

dezvoltarea voluntariatului  si dezvoltarea unor programe de practica pentru studentii/ elevii de la 

scolile cu profil socio-economic; 

b) Implementarea unor programe/ strategii de imagine care o sa cuprinda si desfaşurarea 

unor campanii de informare privind rolul şi modalităţile de accedere la serviciile oferite de către 

DGASPC Sălaj: realizarea şi distribuirea de materiale informative (pliante, broşuri, afişe, material 

audio-video, crearea unui site propriu al DGASPC Sălaj). 

 In vederea realizării acestei priorități DGASPC va pune în continuare accent atât pe formarea şi 

perfecţionarea propriilor angajaţi cat și pe formarea și instruirea în domeniul asistenței sociale și 

promovarea drepturilor copilului a personalului din instituțiile care prin munca lor intră în contact cu 

persoanele și copiii aflațițin dificultate (cadre didactice, medici, reprezentantii ong-urilor, preoti 

etc.).Va incheia parteneriate cu unitatile de invatamant cu profil socio-uman: asistenta sociala, 

pedagogie, psihologie pentru efectuarea unor stagii de pracatica si recutarea de voluntari/personal etc.  

  Activitatile de formare profesională a angajaților va avea ca și scop identificarea, aprecierea, şi 

– prin instruire planificată – facilitarea dezvoltării competentelor cheie care permit  persoanelor  sa-si 

exercite atribuțiile cu costuri cât mai reduse și eficiență cat mai mare din punct de vedere al rezultatelor  

obținute, cu alte cuvinte atingerea unei performanțe spre maxim în munca lor.  

__________________________________________________________________________ 

 

CAPITOLUL VII 

REZULTATELE PRECONIZATE 

Rezultate preconizate ca urmare a implementarii strategiei 2014-2020 sunt:   

a) Existenţa unui sistem județean de protectie si monitorizare a respectării drepturilor copilului 

eficient si integrat in sistemul national de protectie; 

  b)Diversificarea modalităţilor de informare si sensibilizare a publicului larg privind respectarea 

drepturilor copilului şi promovarea unei atitudini pro-active în activităţile de promovare si respectare  a 

drepturilor copiilor; 

c) Sprijinirea familiilor aflate in dificúltate in vederea ramanerii copiilor in familia  si intărirea 

capacităţilor parentale prin asumarea responsabilităţilor faţă de creşterea, îngrijirea şi educarea 

propriilor copii; 
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d) Infiintarea si functioinarea unor servicii noi , utilizarea unor proceduri/mecanisme adecvate 

de punere în practică a normelor care privesc menţinerea relaţiilor copiilor cu proprii părinţi în caz de 

separare, divorţ, părinţi plecaţi la muncă în străinătate, executarea unei pedepse privative de libertate, 

părinţi cu domiciliul în alte state, internări prelungite etc.; 

e) Scăderea numărului de cazuri  de copii ajunsi in sistemul rezidential de protectie  cu 12-14%; 

  f)Scăderea numărului cazurilor în care se încalcă dreptul copilului la demnitate, imagine şi 

intimitate în mass-media si creşterea nivelului de implicare a copiilor în luarea deciziilor care îi privesc 

atât în familie, cât şi în societate în general, precum şi în identificarea- sesizarea încălcării drepturilor 

lor; 

i) Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor  alternative, de tip centru de zi in vederea  menţinerii 

copiilor in familie, in comunitate (copiii  cu dizabilitati,  copii romi, copii saraci din mediul rural, copii 

cu parintii plecati in strainatate etc.) ; 

 k) Creşterea procentului de copii cu handicap care au beneficiat de servicii de 

recuperare/reabilitare la domiciliu  şi creşterea calităţii serviciilor pentru copiii cu handicap din 

instituţiile rezidentiale si céntrele de recuperare; 

l) Reducerea numărului de copii neşcolarizaţi şi care au abandonat şcoala pe motive socio-

economice; 

m) Creşterea procentului de copii cu dizabilităţi şi dificultăţi de adaptare şcolară, reintegraţi în 

învăţământul de masă; 

o) Creşterea abilitatilor profesionale/capacităţiilor copiilor/tinerilor de a lua decizii cu privire la 

orientarea şcolară şi profesională şi dezvoltarea unei cariere corespunzător calităţilor şi preferinţelor 

exprimate de aceştia si cerintele actuale; 

p) Diversificarea şi adaptarea modalităţilor de petrecere a timpului liber pentru copiii din familii 

sarace si copiii instituționalizați; 

s) Dezvoltarea unui sistem unitar pe tot județul, coerent şi comprehensiv de prevenire, 

semnalare/sesizare şi intervenţie în cazurile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, inclusiv 

exploatare sexuală în scop comercial, exploatare prin muncă, trafic de copii, migraţie ilegală, violenţă 

în familie şi alte forme de violenţă asupra copilului; 

t) Stimularea dezvoltării ariei ocupaţionale, a calificărilor şi ocupaţiilor specifice, precum si 

creșterea gradului de implementare a standardelor ocupaţionale din domeniul protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului; 

u) Promovarea formării initiale si contiune, dezvoltarea competenţelor dobândite în contexte 

nonformale şi informale de învăţare a profesioniştilor care interacţionează cu copilul; 

x) Creşterea compatibilităţii informaţiilor şi experienţei sistemului judetean  în domeniul 

protcţiei speciale a copiilor în raport cu alte regiuni/ţări din UE; 

a) Creşterea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale si a comunitatilor locale în 

asumarea problematicii copiilor din punct de vedere financiar, al profesionalizării resurselor umane şi 

dezvoltării serviciilor în funcţie de nevoile specifice identificate la nivel local ( infiintarea si 

functionare de CZ, Centre de tip after scool, crese, dezvoltarea sistemului de baby sitter  etc.); 



Strategia 2014-2020, Protectia Copilului 

Page 62 

Strategia 2014-2020, DGASPC Salaj 

Red. Edit. Cristescu Elena-consilier  

b) Creşterea numărului de centre de zi şi alte servicii de prevenire a separării copilului de 

părinţi, servicii de sprijin adresate familiilor aflate in dificultate, înfiinţate la nivelul comunităţilor 

locale în vederea apropierii serviciilor de beneficiari; 

c) Creşterea eficienţei parteneriatelor, interinstituţionale, public-private ; 

e)Scăderea numărului de copii părăsiţi de părinţi în unităţile sanitare cu 15%; 

f) Creşterea calităţii serviciilor prin facilitarea implementării  standardelor,  obținerea 

acreditarii, licenţierii etc. ; 

g) Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de tip familial (CTF, apartamente de tranzit, locuinte 

proteajte); 

h) Scăderea duratei de şedere a copiilor în sistemul rezidențial  de protecţie specială prin 

realizarea cadrului necesar pentru integrarea copilului separat de familia sa într-un mediu stabil 

permanent  ( adoptie, plasament familial, reintegrare in familie) în cel mai scurt timp posibil de la 

luarea sa în evidenţă în cadrul sistemului  județean de protecţie a copilului; 

i)  Creşterea si dezvoltarea numărului de servicii specializate pentru copiii separaţi de părinţi 

care necesită o atenţie specială copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli 

cronice grave/ boli in faza terminala, tinerii dezinstituționalizați. 

k) Scăderea numărului de copii ai străzii; 

l) Accesarea de fonduri necesare dezvoltării/functionarii și modernizării sistemului județean de 

protecție. 

__________________________________________________________________________  

 

                              CAPITOLUL VIII                                            

BUGETUL NECESAR IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 

În vederea atingerii rezultatelor aşteptate prin implementarea Strategiei în domeniul protecţiei şi 

promovării drepturilor copilului în perioada 2008 – 2013, se estimează o creştere a  resurselor 

financiare. Un argument în plus pentru ajustifica efortul financiar al CJ/DGASPC, a  autorităţilor 

administraţiei publice locale, este faptul că, dacă strategiile anterioare s-au concentrat pe dreptul la 

protecţie, acum accentul se pune pe: responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării 

copilului de părinţi şi în susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii; 

continuarea reformei/restructurării/modernizării  serviciilor sociale pentru copil şi familie. 

Creșterea fondurilor necesare exercitării actului de asistență și protecție a copiulului la nivel de 

județ este cauzat și de apariția altor grupuri  vulnerabile si care necesita protecţie specială: copiii străzii,  

copii cu părinți plecați in strainate, persoanele cu diferite adictii în străinatate precum și de creșterea 
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numnărului de copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA, boli cronice grave/ terminale, tinerii 

care urmează să părăsească sistemul de protecţie, copii consumatori de etnobotanice etc. 

Sursele de finanţare   preconizate  ale sistemului de protecţie al copilului sunt:  

    a) buget de stat;  

 c) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii;  

    d) fonduri interne/ externe, rambursabile şi nerambursabile: fondurile structurale, Fondul 

ONG-Mecanismul financiar SEE, Programele anuale ale ANR,  etc.;  

 contribuţia persoanelor cu handicap şi/sau ale familiei/reprezentanţilor legali;  

 alte surse. 

Buget total necesar implementare  strategie  este aproximativ:___________ _____euro . 

  Toate sursele menţionate vor fi analizate în detaliu cu ocazia stabilirii modalităţilor de interventie. 

 

CAPITOLUL X 

MONITORIZAREA STRATEGIEI  

 Evaluarea şi monitorizarea strategiei 

 Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei prezente constă, în principal, în verificarea 

atingerii obiectivelor operaţionale. Monitorizarea se va realiza în mod sistematic şi complex, în acest 

sens se vor elabora  rapoarte periodice (semestriale, anuale)  și finale, de monitorizare şi evaluare a 

Planului Operaţional 2008-2009. Evaluarea internă va fi efectuată de către persoane desemnate din 

cadrul DGASPC. Evaluarea externă se va realiza la încheierea perioadelor de implementare ale 

planurilor operaţionale şi, pentru asigurarea obiectivităţii, va fi efectuată de către o echipă alcătuită din  

persoane din instituţii diferite: ONG-uri, centre etc. Evaluarea externă va cuprinde şi elemente de 

impact şi recomandări pe de o parte pentru reajustarea activităţilor, iar pe de altă parte pentru realizarea 

strategiilor viitoare din acest domeniu. La încheierea etapelor consemnate prin planurile operaţionale se 

va lua în considerare revizuirea per ansamblu a Strategiei. 

     Activitatea de monitorizare şi evaluare are în vedere următoarele:  

   a) selectarea unor indicatori de performanţă pentru obiectivele operaţionale ale strategiei;  

   b) dezvoltarea unor programe de cercetare asupra unor grupuri cu grad mare de risc si excluziune 
socila;  

   c) identificarea punctelor slabe în procesul de implementare a strategiei şi a soluţiilor de 
rezolvare;  

   d) obţinerea unor indicatori unitari privind sistemul de asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap prin gestionarea şi corelarea bazelor de date ;  

   e) asigurarea de informaţii corecte despre dinamica persoanelor cu handicap şi condiţiile lor de 
viaţă.  
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    Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei şi a planului de acţiune vor fi 
asigurate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în 
colaborare cu toţi responsabilii desemnaţi.  

 

CAPITOLUL XI 

 Context legislativ  

 Hotărâre nr.1382 - 28/10/2008 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului 

nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei 

drepturilor copilului pentru perioada 2008 – 2009; 

 Hotărâre nr.617 - 11/06/2008 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009; 

 Hotărâre nr.1237 - 10/10/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în vederea protecţiei minorilor români 

neînsoţiţi pe teritoriul Republicii Franceze şi a întoarcerii acestora în ţara de origine, precum şi 

în vederea luptei împotriva reţelelor de exploatare a minorilor, semnat la Bucureşti la 1 

februarie 2007;  

 Ordin nr.9553 - 08/10/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Grupului tematic de 

lucru pentru coordonarea naţională a activităţilor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului 

de persoane;  

 O.U.G nr. 97 din 4-10-2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii; 

 Hotărâre nr.1168 - 26/09/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului;  

 Hotărâre nr.1128 - 18/09/2007 privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente 

drepturilor de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru 

protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi 

în plasament la asistenţi maternali profesionişti şi a sumelor de bani pentru nevoi personale 

prevăzute de Legea nr. 326/2003;  

 Hotărâre nr.928 - 07/08/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România 

şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea 

la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi 

instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 

2007 ; 

 Hotărâre nr.633 - 20/06/2007 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 289/2007 pentru 

aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului;   

 Lege nr.87 - 03/04/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc 

copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003; 

 Hotărâre nr.289 - 21/03/2007 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului; 

 Hotărâre nr.136 - 07/02/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.432/2004 privind 

atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului ; 
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 Ordin nr.14 - 15/01/2007 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul 

pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a ghidului metodologic de 

implementare a acestor standarde; 

 Hotărâre nr.3 - 10/01/2007 privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament; 

 Lege nr.497 - 28/12/2006 pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violenţei asupra 

copilului în România; 

 Ordonanţă de urgenţă nr.130 - 21/12/2006 privind Inspecţia Socială; 

 Hotărâre nr.1896 - 21/12/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 

1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului ; 

 Lege nr.482 - 19/12/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi  

Ordin nr.136 - 05/12/2006 privind aprobarea Metodologiei, a modelului şi conţinutului unor 

formulare şi documente utilizate în procedura de evaluare în vederea obţinerii atestatului de 

persoană/familie aptă să adopte ; 

 Decret nr.1329 - 05/12/2006 supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei asupra 

relatiilor personale care privesc copiii, adoptata la Strassbourg la 15 mai 2003; 

Lege nr.388 - 06/11/2006 ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantarii proiectului "Initiativa Copiiii Strazii", 

semnat la Bucuresti la 22 nov. 2005 si la Paris la 5 dec. 2005; 

  

Lege nr.294 - 11/07/2006 ratificarea Acordului dintre Romania si Spania privind cooperarea in 

domeniul protectiei minorilor neansotiti in Sapnia, repatrierea lor si lupta impotriva exploatarii 

minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005; 

 Ordin nr.280 - 06/07/2006 privind introducerea informaţiilor din sistemul de protecţie a 

copilului în baza de date Child Welfare Monitoring and Tracking Information System; 

Ordin nr.286 - 06/07/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea 

Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de 

protecţie ; 

 Ordin nr.287 - 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de 

pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului 

metodologic de implementare a acestor standarde; 

 Ordin nr.288-06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

 Ordin nr.289 - 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de 

consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor 

standarde; 

 Ordin nr.219 - 15/06/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a 

copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în 

străinătate ; 

 Hotărâre nr.701 - 31/05/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

1432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului ; 

 Hotărâre nr.669 - 24/05/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale de incluziune socială a 

tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului ; 

 Hotărâre nr.532 - 19/04/2006 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului şi a Metodologiei de alocare a fondurilor şi criteriile de 

identificare şi de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes naţional; 

 Ordin nr.100 - 15/03/2006 pentru aprobarea Planului-cadru de acţiune în vederea reintegrării 

sociale a copiilor străzii ; 
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 Ordin nr.101 - 15/03/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul 

maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde ; 

 Ordin nr.95 - 13/03/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre 

direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă 

socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului ; 

 Hotărâre nr.31 - 12/01/2006 pentru modificarea art. 27 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului 

nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de 

prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului 

lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi ; 

 Hotărâre nr.1762 - 22/12/2005 privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament; 

Hotărâre nr.1075 - 15/09/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii ; 

 Hotărâre nr.1058 - 08/09/2005 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru 

implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

 Hotărâre nr.729 - 14/07/2005 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială ; 

 Ordin nr.276 - 04/07/2005 privind coordonarea activităţilor de prevenire a abandonului în 

unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie; 

 Ordin nr.145 - 22/04/2005 pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare 

şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

 Ordin nr.132 - 07/04/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 

destinate protecţiei copiilor străzii; 

 Ordin nr.107 - 04/03/2005 pentru aprobarea modelului de anchetă socială privind situaţia 

sociofamilială a copilului român aflat neînsoţit pe teritoriul altui stat, în vederea repatrierii 

acestuia şi a reintegrării sale sociale, şi a structurii-cadru a planului referitor la pregătirea 

reintegrării sociale a copilului care se află neînsoţit pe teritoriul altui stat şi care urmează a fi 

repatriat ; 

 Ordin nr.123 - 10/11/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a traficului 

de copii; 

 Hotărâre nr.1769 - 21/10/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea 

exploatării prin muncă a copiilor ; 

 Hotărâre nr.1432 - 02/09/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului ; 

 Hotărâre nr.1433 - 02/09/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim 

de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii; 

 Hotărâre nr.1434 - 02/09/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

Hotărâre nr.1435 - 02/09/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

273/2004 privind regimul juridic al adopţiei ; 

 Hotărâre nr.1436 - 02/09/2004 pentru defalcarea pe categorii de cheltuieli a taxei unice şi fixe 

aferente serviciilor efectuate de Oficiul Român pentru Adopţii în îndeplinirea procedurii de 

adopţie internaţională pe teritoriul României; 

 Hotărâre nr.1437 - 02/09/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei 

pentru protecţia copilului ; 

 Hotărâre nr.1438 - 02/09/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de 

protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi; 
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 Hotărâre nr.1439 - 02/09/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o 

faptă penală şi nu răspunde penal; 

 Hotărâre nr.1440 - 02/09/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a 

serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială 

a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi; 

 Hotărâre nr.1441 - 02/09/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a 

desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale; 

 Hotărâre nr.1442 - 02/09/2004 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către 

organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne; 

 Hotărâre nr.1443 - 02/09/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi 

asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora ; 

 Hotărâre nr.1295 - 13/08/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea 

şi combaterea traficului de copii; 

 Lege nr.272 - 21/06/2004 privind protectia si promavarea drepturilor copilului; 

Lege nr.273 - 21/06/2004 privind regimul juridic al adopţiei; 

 Lege nr.274 - 21/06/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român 

pentru Adopţii; 

 Lege nr.275 - 21/06/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 

privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie; 

 Hotărâre nr.726 - 14/05/2004 pentru aprobarea Planului de acţiuni prioritare în domeniul 

protecţiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării pentru perioada 2004-2005;  

 Hotărâre nr.617 - 21/04/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Comitetului naţional director 

pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă; 

 Lege nr.111 - 07/04/2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care 

beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, 

mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la 

asistenţi maternali profesionişti ; 

 Ordin nr.45 - 25/03/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura 

adopţiei interne ; 

 Ordin nr.177 - 16/12/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul 

copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, 

neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse 

comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului; 

 Rectificare nr. - 16/10/2003 privind Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 139/2003; 

 Ordin nr.137 - 23/09/2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare 

profesională pentru asistenţii maternali profesionişti ; 

 Ordin nr.139 - 23/09/2003 privind aprobarea Criteriilor specifice Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Copilului şi Adopţie persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial; 

Lege nr.325 - 08/07/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2003 

pentru modificarea şi completarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 

privind protecţia copilului aflat în dificultate; 

 Lege nr.326 - 08/07/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de 

serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, 

precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti; 

 Hotărâre nr.679 - 12/06/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare 

şi statutul asistentului maternal profesionist ; 
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 Lege nr.216 - 22/05/2003 privind aderarea României la Convenţia europeană asupra 

recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a 

încredinţării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980 ; 

 Ordin nr.36 - 19/05/2003 privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de către 

asistenţii maternali profesionişti pentru creşterea şi îngrijirea copiilor aflaţi în plasament sau 

încredinţare; 

 Ordin nr.35 - 15/05/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea 

protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de 

implementare a acestor standarde ; 

 Ordin nr.12709 - 01/10/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap 

pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora; 

 Hotărâre nr.1018 - 10/09/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce 

revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării 

respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare;  

 Hotărâre nr.218 - 07/03/2002 privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea setului de 

instrumente de expertizare şi evaluare a copiilor/elevilor în vederea orientării şcolare a acestora; 

 Hotărâre nr.539 - 07/06/2001 pentru aprobarea Strategiei guvernamentale în domeniul protecţiei 

copilului în dificultate (2001-2004) şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei 

guvernamentale în domeniul protecţiei copilului în dificultate (2001-2004); 

 Ordin nr.707 - 28/09/2000 privind stabilirea necesarului minim de substanţe nutritive pentru 

alimentaţia zilnică a copiilor din unităţile de asistenţă socială ; 

 Hotărâre nr.457 - 02/06/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului 

contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în 

dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în 

condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, republicată; 

 Ordin nr.54 - 29/02/2000 privind criteriile de determinare a comunităţii locale din care provin 

copilul cu handicap şi cel aflat în dificultate; 

 Lege nr.84 - 18/10/1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în 

materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 ; 

 Lege nr.15 - 25/03/1993 pentru aderarea României la Convenţia europeană în materia adopţiei 

de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967; 

 Lege nr.100 - 16/09/1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 

1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii ; 

 Lege nr.101 - 16/09/1992 pentru aderarea României la Convenţia europeană asupra statutului 

juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei, încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975; 

 Lege nr.26 - 06/03/1991 pentru aderarea României la Convenţia privind obţinerea pensiei de 

întreţinere în străinătate; 

 Lege nr.18 - 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului. 

_____________________________________________________________________________ 
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 Adresele si planificarile  pentru perioada 2014-2020, trimise de catre Consiliile Locale din Judet, 

ONG-uri si fundatii acreditate ca furnizori de servicii sociale; 
 Baza de date a Serviciul Informatic,Strategii, Programe,Proiecte In Domeniul Asistentei Sociale si 

Managementul Calitatii Serviciilor Sociale; 
 http://www.salaj.insse.ro; 

http://www.salaj.insse.ro/
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 www.salaj.anofm.ro/ 

 Legea 292/2011- Legea asistentei sociale. 
 Hotărârea de Guvern nr. 1434/2004 privind privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 
 Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi normele 

metodologice de aplicare; 
 Standardele minime de calitate privind serviciile sociale pentru centrele rezidentiale . 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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STRATEGIA IN DOMENIUL PROTECTIEISI PROMOVARII DREPTURIOR COPILULUI 2014-2020 SALAJ 

PLAN OPERATIONAL/OBIECTIVE OPERATIONALE 

 

 

 
Nr. 
Crt. 

ARII DE 
INTREVENTIE 

GRUP  
TINTA 

OBIECTIVE ACTIVITATI 
RESPONSABILI/ 
PARTENERI 

TERMEN DE 
REALIZARE 
/OBSERVAțII 
 

1. 

Protecția 
copilului si a 
familiilor aflate 
in dificultate 
 

Familiile/persoanele  
aflate în situații de 
criză,  cu risc  crescut 
de abandon al 
copiilor. 

Prevenirea 
instituționalizării  
copiilor aflați în 
dificultate.  

Programe de sprijini si  suport  pentru 
familile aflate in dificultate în vederea 
rămâneri copilului în mediul familiei de  
bază s-au extins si stabilirea prioritar a 
măsurii de plasament familial . 
 

-DGASPC Sălaj; 
-CPC Salaj ;  
-ONG-uri; 
-SPAS-
urile/Consiliile 
locale. 

-2014-2020 
(permanent) 
  
 

Infiintarea de servicii sociale integrate 
in comunitate  (centre medoco sociale ) 
centre socio-educationale) care sa ofere 
sprijin familiilor afltate in dificultate.  

DGASPC Sălaj; 
-CPC Salaj ;  
-ONG-uri; 
-SPAS-
urile/Consiliile 
locale. 

2014-2016 
 (18 luni de la 
obținerea 
finanțării). 

2. 

Protecţia 
specială a 
copilului lipsit 
de ocrotirea 
părintilor săi 
(adopția). 
 
 

Copiii care pot fi 
adoptați și familiile 
potențial adoptative. 

Asigurarea creșterii 
copilului într-o familie 
care să-i poată asigura 
condițiile de bază 
pierdute, ca urmare a 
deteriorării familiei 
inițiale (naturală). 
 

Activități de promovare a adopțiilor 
naționale: întocmirea și diseminarea 
unor materiale informative, 
organizarea unor campanii, dezvoltarea 
personalului din domeniu si 
informatizarea serviciului etc.  

-DGASPC Sălaj;  
-Consiliul Judeţean; 
-ORA. 

 -2014-2020 
(permanent) 
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Nr. 
Crt. 

ARII DE 
INTREVENTIE 

GRUP  
TINTA 

OBIECTIVE ACTIVITATI 
RESPONSABILI/ 
PARTENERI 

TERMEN DE 
REALIZARE 
/OBSERVAțII 
 

3. 

Protecţia și 
asistență 
socială  a 
copilului cu 
nevoi speciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copiii cu dizabilităţi: 
(neuropsihice, 
senzoriale, 
neuromotorii etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea unui mediu 
de viaţă familial sau cât 
mai apropiat de cel 
familial, copilului cu 
dizabilități lipsit de 
ocrotirea părinților. 

Dezvoltarea reţelei de asistenți 
maternali profesionişti (AMP) pentru 
copilul cu nevoi speciale lipsit de 
ocrotirea părinților. 

-DGASPC Sălaj; 
-ONG-uri;  
-Consiliul Judeţean. 

 
2014-2020 
(permanent) 
 
 

Infiintarea unui CTF  cu 12 locuri, in 
Zalau, pt. copiii 0-2 ani cu dizabiltati 
severe  si boli grave. 
 

-DGASPC Sălaj;  
-MMFPSPV; 
-Consiliul Judeţean  

2014 

Modernizarea si 
extinderea/reabilitarea  CTF-urilor 
pentru copiii cu dizabilitati din Zalau.  

-DGASPC Sălaj;  
-MMFPSPV; 
-Consiliul Judeţean 

2014-2020 

Asigurarea accesului la 
servicii de recuperare a 
copiilor cu dizabilități 
îngrijiți în  familie. 
 

 
Dezvoltarea si asigurarea functionarii  
chipei mobile, care să ofere servicii de 
recuperare și reabiltare a copiilor cu 
dizabilități, neinstituționalizați. 
 

-DGASPC Sălaj;  
-Consiliul Judeţean; 
-SPAS-uri; 
 

-2014-2020 
(permanent 
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Nr. 
Crt. 

ARII DE 
INTREVENTIE 

GRUP  
TINTA 

OBIECTIVE ACTIVITATI 
RESPONSABILI/ 
PARTENERI 

TERMEN DE 
REALIZARE 
/OBSERVAțII 
 

Facilitarea accesului la 
servicii sociale  de 
recuperare a copiilor cu 
dizabilități  neuro-
motorii care nu pot fi 
ingrijiți în familie. 
 
 

Înființarea în Zalău a unui serviciu 
social de tip rezidențial (15-20 locuri), 
destinat copiilor cu handicap 
locomotor, care să ofere copiilor 
servicii de:  gazduire,  îngrijire, 
recuperare și educare. 
 (se doreste realizarea acestui centru în 
parteneriat cu DGASPC-urile/Consiliile 
județent din județele învecinate prin 
accesarea de fonduri nerambursabile. 
 

-DGASPC Sălaj;  
-Consiliul Judeţean. 
-DGASPC Sălaj;  
-DGASPC-urile 
/Consiliile județene 
din județele 
învecinate. 
 

2017 
 ( 18 luni de la 
data obținerii 
finanțării) 

4. 

Protecţia 
specială a 
copilului lipsit 
de ocrotirea 
părinților săi  

Copiii aflați în 
dificultate.  

Dezvoltarea serviciului 
de asistență maternală 
profesionistă din cadrul 
DGASPC Salaj  

Creșterea numărului de asistenți 
maternali profesioniști care au în 
îngrijire copii cu handicap/boli 
rare/TSA 
 

-DGASPC Sălaj; 
-CPC.  
 

2014-2020 
(permanent) 

Cresterea numarului de AMP care au 2 
copii in ingrijire si a celor care au in 
ingrijire  copii cu  varsta cuprinsa intre  
0-3 ani. 

-DGASPC Sălaj; 
-Tribunalul Salaj; 
-CPC Salaj.  
 

2014-2020 
(permanent) 

Organizarea unor cursuri pentru 
asistenții maternali profesioniști acăror 
tematici se vor referi  la: 
particularitățile necesare ingrijirii 
copiilor diagnosticați cu boli grave, 
psihologia copilului, mangementul 
conflictului/stresului; 

-DGASPC Sălaj; 
-CPC;  
-ONG-uri.   
 
 

 2014-2020 
(permanent) 
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Nr. 
Crt. 

ARII DE 
INTREVENTIE 

GRUP  
TINTA 

OBIECTIVE ACTIVITATI 
RESPONSABILI/ 
PARTENERI 

TERMEN DE 
REALIZARE 
/OBSERVAțII 
 

Asigurarea accesului la 
servicii de sănatate 
complementare celor 
oferite prin sistemul 
național de sănătate. 
 

Identificarea de resurse necesare 
asigurării contravaolarei unor 
dispozitive și echipamente medicale: 
dizpozitive dentare, proteze, orteze,  
ochelari pentru copiii din sistemul 
AMP. 

-DGASPC Sălaj; 
-ONG-uri  
 (Fundația Acasă); 
-CAS.   
 

-2014-2020 
(permanent) 
  
 

Asigurarea îngrijirii 
copiilor aflați în 
asistență maternală, pe 
perioada unor situații de 
criză: probleme de 
sănătate grave, perioada 
concediilor asistenților 
maternali, etc.  

Înființarea unui centru de respiro cu o 
capacitate de 10 locuri în orașul Zalău, 
care să ofere protecție și îngrijire 
copiilor până la depășirea situației de 
criză a asistentului maternal 
profesionist căruia i a fost încredințat 
spre îngrijire. 

-DGASPC Sălaj;  
-Consiliul Judeţean. 

 
 -2015 
 (18 luni de la 
data obținerii 
finanțării) 
 
 
 

Asigurarea accesului la 
servicii sociale de 
calitate copiilor aflati in 
dificultate   

-Asigurarea continuitatii  
functionarii serviciilor soiale existente. 
-Dezvoltarea si modernizarea 
serviciilor sociale existente    

-DGASPC Sălaj;  
-Consiliul Judeţean; 
-Furnizorii de 
servicii sociale 
publici/privati; 

2014 -2020 
 

5. 

Promovarea și 
respectarea 
drepturilor 
copilului.  

Copiii abuzați.  

Recuperarea și 
reintegrarea copiilor 
care au fost abuzați. 
 

Înființarea de servicii de integrare prin 
terapie ocupationala/arterapie, in 
cadrul CSM Cehu Silvaniei, CSM Zalau, 
CSM Simleu Silvaniei a copiilor care au 
fost abuzati protejati  

-DGASPC Sălaj;  
-Consiliul Judeţean; 
-CSM Cehu Silvaniei, 
CSM Zalau.. 
  

 2015 -2016 
 

6. 

Promovarea 
șirespectarea 
drepturilor 
copilului. 

Copiii din familiile 
vulnerabile şi din 
comunitătile cu risc 
crescut de intrare în 
dificultate a copilului 
.  

Prevenirea  oricăror 
forme de abuz și 
exploatare copiilor . 

Desfaşurarea  de campanii de 
informare si constientizare asupra 
efectelor abuzurilor asupra dezvoltarii 
copiilor;    

-DGASPC Sălaj;  
-Consiliul Judeţean; 
-Inspectoratul 
Jud.Școlar; 
-Inspectoratul de 
Poliție Județean; 
- ASP; 
-CJRAE;  

2014 -2020 
 



Strategia 2014-2020, Protectia Copilului 

Page 74 

Strategia 2014-2020, DGASPC Salaj 

Red. Edit. Cristescu Elena-consilier  

 
Nr. 
Crt. 

ARII DE 
INTREVENTIE 

GRUP  
TINTA 

OBIECTIVE ACTIVITATI 
RESPONSABILI/ 
PARTENERI 

TERMEN DE 
REALIZARE 
/OBSERVAțII 
 

-ONG-uri . 

Continuarea activităţii echipei 
intersectoriale locale (EIL) şi 
reactualizarea anuală a protocoalelor 
de colaborare între instituţiile 
implicate. 
-implementarea planului de prevenire a 
exploatarii prin muncă a copiilor la 
nivel județean. 
 

-DGASPC Sălaj; 
-EIL;  
-Inspectoratul 
Școlar jud.; 
-Inspectoratul  de 
Poliție Județean; 
- ASP.  
 

2014 -2020 
 

Monitorizarea permanentă  a copiilor 
victme ale violenței și a celor cu risc 
crescut de a fi victime, de fi abuzți și  
exploatați. 
 
 

-DGASPC Sălaj;  
-Consiliul Judeţean; 
-Inspectoratul 
Jud.Școlar; 
-Inspectoratul de 
Poliție Județean; 
- ASP.  
 

2014 -2020 
(permanent) 
 

7. 

Protecţia 
specială a 
copilului lipsit 
temporar sau 
definitiv de 
ocrotirea 
părinților săi. 

Copiii  și tinerii 
protejați în cadrul 
serviciilor sociale 
rezidențiale: Centre 
de plasament, Case 
de Tip Familial, 
Centre de zi,  
Locuințe protejate  
etc.   

Dezvoltarea serviciilor  
sociale de protecție a 
copilului conform 
standardelor de 
caliatate  

Activitati de  modernizare si dezvoltare 
a capacitatii institutioinale a serviciilor 
sociale existente in sistememul 
judetean de protecție a copilului: CSM 
Zalau, CSCCH Zalau, CSM Jibou, CSM 
Cehu Silvaniei, CSM Simleu Silvaniei, 
serviciile/compartimentele din cadrul 
DGASPC, servicii sociale private, 
serviciile sociale din cadrul CL. 
 
 

-DGASPC Sălaj;  
-oMG-uri; 
-Consiliul Judeţean; 
-MMFPSPV. 
-CL/SPASuri. 

2014-2020 
(18 -20 luni de 
la data 
obținerii 
finanțării). 
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Nr. 
Crt. 

ARII DE 
INTREVENTIE 

GRUP  
TINTA 

OBIECTIVE ACTIVITATI 
RESPONSABILI/ 
PARTENERI 

TERMEN DE 
REALIZARE 
/OBSERVAțII 
 

 8.   

Creşterea gradului de 
integrare socio-
profesională a copiilor și 
tinerilor din sistemul 
rezidențial de protecție 
prin dezvoltarea 
abilităților  de viață 
independentă și 
dezvoltarea 
aptitudinilor  
vocaționale.  
 

-Înființarea/dezvoltarea unor ateliere 
de terapie vocațională /ocupațională si 
infiintarea de intreprinderi sociale;  
- Infiintare si livrarea unor servicii de 
consiliere vocationala si marketing 
profesional pentru tineri ; 
-Organizarea de cursuri de formare 
profesionala (conducatori,mecanici  
auto, croitorie, coafura/cosmetica, 
ingrijitori curatenie, baby sitter, 
operatori PC, ingrijitori PV, ospatari, 
patiseri,  etc,)  
-Organizarea unor schimburi de 
experienta cu copii/tineri din alte 
zone/tari, stagii de practica, tabere, 
concursuri tematice, concursuri 
sportive /artistice, activitati de 
voluntariat, de petrecere a timpului 
liber, tabere de creatie  etc.  

-DGASPC Sălaj; 
-Consiliul Judeţean; 
-AJOFM; 
-Firme de formare 
profesionala 
acreditate; 
-Firme private; 
-Inspectoratul Jud. 
Scolar; 
-ONG-uri. 

-2014 
 (12 luni de la 
data obținerii 
finațării) 

 
Implementarea unor programe de 
dezvoltare a abilităţilor vocaționale și 
ale celor de de viaţă independentă, 
pentru  copiir/tineri din unităţile de 
protecţie a copilului (informare și 
consiliere școlară/profesională, 
activități ludice, programe de 
socializare și petrecere a timpului liber, 
programe de psiho-terapie etc.) .  

DGASPC Sălaj; 
-Consiliul Judeţean; 
-ONG-uri. 

-2014-2020 
(permanent) 

9. 

Protecţia şi 
promovarea 
drepturilor 
copilului 

Copiii abandonaţi și 
copii cu risc ridicat 
de abandon în 
unitățile spitalicești. 

Asigurarea unui mediu 
de viaţă familial  și 
dezvoltarea serviciilor 
de sprijin a  mamelor 

Asigurarea accesului la servicii de 
consiliere și sprijin în găsirea unei 
locuințe, tinerilor fără adăpost: 
acordarea unui spațiu de locuit în 

-DGASPC Sălaj; 
-Consiliul Judeţean; 
-CL/SPAS-uri; 
-ASP; 

-2014-2020 
(permanent) 
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Nr. 
Crt. 

ARII DE 
INTREVENTIE 

GRUP  
TINTA 

OBIECTIVE ACTIVITATI 
RESPONSABILI/ 
PARTENERI 

TERMEN DE 
REALIZARE 
/OBSERVAțII 
 

 
 
 

singure, tinere 
predispuse la 
abandonul copilului.  
 
 
 
 
 

cadrul centrelor 
multifuncționale,sprijin în închirierea 
unei locuințe etc.   

-ONG-uri. 

Dezvoltarea capacității și modernizarea 
serviciului de tip Centrul Maternal din 
cadrul DGASPC Salaj. 

-DGASPC Sălaj;  
-Consiliul Judeţean. 
 

 
- 2014 
 (12 luni de la 
data obținerii 
finațării ) 
 

10. 

Protecţia şi 
promovarea 
drepturilor 
copilului 

Copii aflaţi in 
dificultate cu risc 
crescut de: abandon 
familial, 
dezadaptare/abando
n școlar, 
dezadapatare 
școlară, vilolență 
domestică ș.a. și  
familiile acestora . 

Prevenirea 
instituţionlizării copiilor 
şi asigurarea respectării 
drepturilor copilului. 

Dezvoltarea si infiintarea unor servicii 
sociale la nivel local, de prevenire a 
separarii copilului de familie, servicii  
de tip  centre de zi  (8-10) centre, in 
special in mediul rural si in 
comunitatile de romi);  

-DGASPC Sălaj  
-Consiliul Judeţean 
-Consiliile 
locale/SPAS-uri; 
-ONG-uri;  

2014-2020 
 
 
 
 
2016-2020 
 

11. 

Tinerii 
beneficiari ai 
unei măsuri de 
protecţie și 
tinerii  
dezinstituțional

 
Tinerii aflați în 
situații de risc ( 
dezinstituționalizați, 
sau care urmează să 
părăsească sistemul 

Facilitarea integrării 
sociale si profesionale a 
tinerilor care parasesc 
sistemul de protectie. 

Înființarea unui număr de 4 locuinţe 
protejate si 2 apartamente de tranzit 
pentru tineri. 
 

-DGASPC Sălaj; 
-Consiliul Judeţean. 
 
 

2016-2020 
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Nr. 
Crt. 

ARII DE 
INTREVENTIE 

GRUP  
TINTA 

OBIECTIVE ACTIVITATI 
RESPONSABILI/ 
PARTENERI 

TERMEN DE 
REALIZARE 
/OBSERVAțII 
 

izați. 
 
 
 
 
 
 
 
 

de protecție a 
copilului). 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea de  servicii 
sociale integrate 
tinerilor aflați în situații 
de risc și cu un grad 
crescut de  exculziune 
socială. 
 
 
 
 
 

-Acreditarea si  asigurarea functionarii 
serviciilor  sociale  de tip centre 
multifincționale pentru tineri din Cehu 
Silvaniei, Jibou si Simleu Silvaniei care 
vor  oferi beneficiarilor servicii 
personalizate integrate de: consiliere, 
gazduire (autogospodărire), orientare 
profesională,  socializare etc. 
-Infiintarea unor 
structuri/intreprinderi sociale, ateliere 
protejate. 

-DGASPC Sălaj; 
-Consiliul Judeţean. 

2014-2020 

12. 

Protecţia 
copilului care a 
săvârşit o faptă 
penală si nu 
răspunde penal  
 
 

Copiii care au 
săvârşit o faptă 
penală şi nu raspund 
penal şi familiile 
acestora.  

Prevenirea şi 
combaterea acţiunilor 
şi-a comportamentelor 
deviante ale copiilor. 

Infiinţarera unui centru (10-15 locuri ) 
de orientare, supraveghere şi sprijin a 
copiilor care au săvârşit o faptă penală 
şi nu răspunde penal;.  
 

-DGASPC Sălaj;  
-Consiliul Judeţean; 
-ONG-uri;  
-DGASPC-urile 
/Consiliile județene 
din județele 
învecinate. 

2018 
 

13. 

Protecţia 
copiilor 
/tinerilor 
împotriva 
consumului de 
droguri , 
etnobotanice , 
alcool si alte 
substante 
halucinogene. 
 
 
 

Copiii /tinerii din 
sistemul de protecţie 
și din comunitate. 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenirea şi 
combaterea consumului 
de droguri , tutun si 
alcocol în rândul 
copiilor. 

Desfăşurarea unor programe de 
informare şi conştientizare a copiilor 
/tinerilor cu privire la riscurile 
consumului de droguri, alcool, tutun si 
practicarea abuziva a jocurilor de noroc 
; 
Dezvoltarea  si implementarea 
programului*Jucatorii spun nu 
mirajului primului consum !*.   

-DGASPC Sălaj; 
-Asociatia 
Filantropia 
Porolissum  Zalau  
-Centrul Antidrog 
Sălaj;  
-Unități școlare. 

-2014-2020 
(permanent) 

Înfiinţarea unui Centru de  reabilitare a 
copiilor/tinerilor cu tulburari de 
comportament si adictii.  
 

 -DGASPC Sălaj; 
-Centrul Antidrog 
Sălaj;  
-ASP. 
 

-2016 



Strategia 2014-2020, Protectia Copilului 

Page 78 

Strategia 2014-2020, DGASPC Salaj 

Red. Edit. Cristescu Elena-consilier  

 
Nr. 
Crt. 

ARII DE 
INTREVENTIE 

GRUP  
TINTA 

OBIECTIVE ACTIVITATI 
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REALIZARE 
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14. Copiii strazii  
Copiii/tinerii care 
trăiesc sau/şi 
muncesc pe stradă. 

Eficientizarea 
monitorizării copiilor 
străzii şi oferirea unor 
servicii adecvate acestei 
categorii de copii. 

Identificarea copiilor străzii şi 
monitorizarea permanentă a acestora. 
 -DGASPC Sălaj; 

-Consiliul Judeţean; 
-CPRU Zalau. 

-2014-2020 
(permanent)  Campanii de descurajare/diminuarea 

cerşetoriei. 
 

Asigurarea functionarii CPRU Zalau.  

15. 
Copii romi si 
copiii din 
familii sarace 

Copiii romi şi 
familiile acestora.  

Promovara şi 
respectarea drepturilor 
copiilor romi la educaţie, 
săntate, idntitate 
,facilitarea accesului la  
servicii sociale. 

Activități de monitorizare și promovare 
a drepturilor copiilor in comunitaţile de 
romi (campanii de 
informare/constientizare, programe de  
sprijin a copiilor/familiilor de romi 
aflati in dificultate ) . 

-DGASPC Sălaj; 
- Prefectura Sălaj-
Biroul Judeţean 
pentru Romi; 
-Consiliul Judetean 
Salaj 
-CL/SPAS-uri 

-2014-2020 
(permanent) Programe de sprijin a familiilor sarace 

cu copii si facilitarea accesului la 
servicii sociale si educationale a 
copiilor din familii sarace,in special  din 
mediul rural si din comunitatile de 
romi.   

16. 

Protecţia 
copilului 
împotriva 
violenței și/ 
sau neglijenţei, 
maltratării etc.. 

Copiii și familiile cu 
risc de excluziune 
socială, comunitățile 
vulnerabile din județ. 

Identificare copiilor  
aflați în dificultate și şi 
operativitate în 
intervenţiile specializate 
pentru reabilitarea 
copiilor victime ale 
abuzului, neglijării si 
maltratării. 

 Dezvoltarea serviciului de tip -
TELEFONUL COPILULUI- si a echipei 
serviciilor de urgenta și diseminarea 
inforamţiilor cu privire la existenţa şi 
funcţionarea acestui serviciu. 

-DGASPC Sălaj 
-SPAS-urile din 
județ. 
 

-2008-2013. 
 (permanent ) 
 

 Colaborarea compartimentului   
specializat în prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie din cadrul DGASPC 
Salaj cu Echipa intersectoriala locala, 
ATOP CL/SPAS- uri si ONG-uri în 

-DGASPC Sălaj; 
-CL/SPAS-uri; 
-ATOP Salaj; 
-Echipa 
interesectoriala 

2014-2020 
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Nr. 
Crt. 

ARII DE 
INTREVENTIE 

GRUP  
TINTA 

OBIECTIVE ACTIVITATI 
RESPONSABILI/ 
PARTENERI 

TERMEN DE 
REALIZARE 
/OBSERVAțII 
 

vederea implementării de 
activități/programe specifice protejării 
victimelor violenței domestice. 

locala; 
-Inspectoratul Jud. 
de politie;  
-Consiliul Judeţean. 
 
 

Sprijinirea înfiniințării în județ a unui 
serviciu social (adăpost) destinat 
victimelor violenței domestice, cu o 
capacitate de 8-10 locuri. Acesta va 
oferi servicii de: consiliere 
profesionala, juridica, adăpoast, sprijin 
emotional mamelor si copiilor victime 
ale violentei in familie  etc.  

-DGASPC Sălaj;  
-ONG-uri; 
-Consiliul Judetean. 

2014-2016 
 (18 luni de la 
obținerea 
finanțării). 

17. 
Mediul familial, 
comunitatea. 

Familiile vulnerabile: 
monoparentale, 
familii în cu membrii 
acesteia șomeri, 
consumatori de 
alcool, infractori 
nivel redus de 
școlarizare, etc. 

Creşterea 
responsabilităţiilor, 
drepturilor si obligatiilor 
părintilor în respectarea 
şi asigurarea drepturilor 
copiilor. 

Implementarea unui Program de 
educaţie a părintilor și dezvoltarea 
unor servicii de consiliere familială si 
servicii pentru parintii/mamele 
minore, cursuri de instruiré in 
puericultura pentru mamele minore, 
cursuri si programe de recuperare 
scolara, cursuri de calificare, educatie 
pentru sanatate, contraceptie etc..  
Consiliere pre-maritala și activități de 
planning familial, campanii de 
informare. 

 -DGASPC Sălaj; 
-CL/SPAS-urile din 
județ; 
-ONG-uri; 
 

2014-2020 
 (permanent) 

-DGASPC Sălaj; 
-SPAS-urile din 
județ; 
-ASP Salaj. 

2014-2020 
 (permanent) 

18. 
Sănatatea 
copilului/tanar
ului  

Copiii /tinerii din 
sistemul de protecţie  

Prevenirea îmbolnavirii 
cu HIV şi a altor boli cu 
transmitre sexuală (BTS) 
a copiilor/tinerilor din 

Desfăşurarea unui Program de 
informare şi conştientizare a copiilor 
/tinerilor cu privire la riscurile 
îmbolnăvirii cu BTS. 

DGASPC Sălaj; 
-SPAS-urile din 
județ ; 
-ASP. 
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Nr. 
Crt. 

ARII DE 
INTREVENTIE 

GRUP  
TINTA 

OBIECTIVE ACTIVITATI 
RESPONSABILI/ 
PARTENERI 

TERMEN DE 
REALIZARE 
/OBSERVAțII 
 

unitaţile de protecţie si 
din comunitati; 
 
Facilitarea accesului la 
servicii medicale. 

Sprijinirea accesului la servicii 
medicale, de recuperare si inscriere a 
copiilor la MF. 

19. 
Protecţia 
drepturilor 
copiilor 

Personalul din  
domeniul asistenței  
sociale și protecției 
copilului.  

Dezvoltarea capacităţii 
profesionale a 
personalului din sistemul 
de asistenţă socială şi 
creșterea calităţii 
serviciilor oferite  de 
către aceştia 
benefciarilor. 
 

Organizarea unor cursuri de informare 
şi instruire, seminarii, work shop-uri 
pentru: personalul din asist. soc. 
(instructorii de educaţie, asistenţii 
sociali, terapeuți  etc.) din instituţiile de 
protecţie a copilului; personalul 
serviciilor de asistenţă socială de la 
nivelul primăriilor din judeţ; personalul 
propriu al DGASPC Sălaj, alti furnoizori 
de servicii sociale; 
 

-DGASPC Sălaj; 
-SPAS-urile din 
județ;  
-Furnizori de 
formare 
profesională, 
acreditați. 

-2014-2020 
(permanent) 

Extinderea, amenajarea şi dotarea unor 
spaţii la sediul DGASPC, Centrele din 
Zalau (CSCCHZalau ) cu echipamentele 
şi materialele necesare (instrumentar, 
echipament IT, mobilier specific) în 
funcţie de destinatia fiecăruia: sălă de 
conferinţă (şedinţă), un cabinet de 
consiliere și evaluare psihologică şi un 
cabinet medical etc. 
 

-DGASPC Sălaj; 
-Consiliul Judeţean 
 

2014-2018 
 
 

20. 

Protecţia și 
promovarea  
drepturilor 
tuturor copiilor 
copiilor 

Copiii și tineri cu 
domiciliul în județ, 
aflați pe teritoriul 
județului și care 
tranzitează județul. 

Prevenirea 
instituţionalizării 
copilului şi reducerea 
numărului de copii 
instituţionalizaţi  
 

-Identificarea cazurilor de copii  aflați 
în dificultate și a celor cu cu risc crescut 
de intrare în dificultate; 
-Implementarea unui sistem informatic 
electronic comun cu SPAS-urile si 
infiintarea unei baze de date usor 
accesibila; 

-DGASPC Sălaj; 
-CPC Salaj ;  
-CL/SPA-suri. 
 

2014-2020 
(permanent) 
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Nr. 
Crt. 

ARII DE 
INTREVENTIE 

GRUP  
TINTA 

OBIECTIVE ACTIVITATI 
RESPONSABILI/ 
PARTENERI 

TERMEN DE 
REALIZARE 
/OBSERVAțII 
 

 

-Stabilirea măsurilor de protecție 
adecvate fiecărui caz în parte; 
-Monitorizarea și reevaluarea periodică 
a măsurilor de protecție stabilite, 
conform legislației; 
-Verificarea şi soluţionarea sesizărilor 
privind cazurile de abuz şi neglijare a 
copilului; 
-Alte activități specifice protecției 
copilului  si de prevenire a intrarii in 
dificultate a copilului . 

-DGASPC Sălaj; 
-CPC;  
-Consiliile locale. 
 

2014-2020 
(permanent) 
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1.Servicii  propuse de catre DGASPC:  

Nr . 

crt 

Tip 

serviciu 

Beneficiarii 

serviciilor. 

 

Locatie/ 

Capacitate 

Data 

preconiz

ata 

Buget necesar/Sursa de 

finantare preconizata 

1)  

Centru de 

recuperare si 

reabilitare 

(adapost) 

Persoane victime 

ale violentei 

Zalau/10 

Cehu Silvaniei/ 

4 locuri 

2014 

 

 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020) 

2)  

Serviciu de 

asistenta si 

consiliere 

Persoane victime 

ale violentei 
Zalau/12 2014 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020)  

3)  Centrul de respiro Copiii din AMP Zalau/10 2015 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020 

4)  Centrul de respiro 
Copii cu dizabilitati 

ingrijiti in familii 
 Zalau/10 2015 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020 

5)  CTF 
Copii cu 

dizabilitati,  0-2 ani 
Zalau/12 2013 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020 

6)  
Apartamente de 

tranzit  
Tineri 16-26 ani  

2 ap. cu 6 

locuri/Zalau  

 

2016 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020 

7)  

Serviciu de 

integrare prin 

terapie 

ocupationala  

Copii cu tulburari 

emotionale si 

psihocomportamen

tale, 6-14 ani  

Cehu 

Silvaniei/30-50 
2015 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020 

8)  

Serviciu de 

consiliere 

vocationla  

Tinerii 16-26 ani  

din sistemul de 

protectie 

rezidential, AMP 

Zalau-Jibou  2014 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020 

9)  
Centru Social 

Multifunctional  
Tinerii 18-26 ani 

Cehu 

Silvaniei/15  
2014 Fonduri Banca Mondiala  



Strategia 2014-2020, Protectia Copilului 

Page 83 

Strategia 2014-2020, DGASPC Salaj 

Red. Edit. Cristescu Elena-consilier  

10)  
Centru Social 

Multifunctional 
Tinerii 18-26 ani 

Simleu 

Silvaniei/10  
2014 Fonduri Banca Mondiala  

11)  
Centru Social 

Multifunctional 
Tinerii 18-26 ani Jibou/15 2014 Fonduri Banca Mondiala  

12)  CTF 

Copii si tinerii cu 

tulburari de 

comportament si 

adictii  

Simleu 

Silvaniei/Zalau 

12 locuri  

2016 

Programe de finantare 

nerambursabile ( Fondurile 

Structurale 2014-2020 

Tabel nr. 1-Servicii sociale propuse spre infiintare –DGASPC Salaj 
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2.Servicii propuse spre infiintare in structura CL/ONG-uri/fundatii: 

 

Nr . 

crt 

Tip 

serviciu 

Beneficiarii 

serviciilor. 

 

Locatie/ 

Capacitate 

Data 

preconiza

ta 

Buget necesar/Sursa 

de finantare 

preconizata 

1.  Centru de zi  
Copii de varsta 

scolara,6-14 ani  
Agrij/24 2014 

CL Agrij 

PNDR 

2.  
Centru  de tip –

After scool  

Copii de varsta 

scolara,6-14 ani 
Banisor  2015 CL Banisor  

3.  
Centru  de tip –

After scool  

Copii de varsta 

scolara,6-14 ani 
Cehu Silvaniei  2015 CL Cehu Silvaniei  

4.  
Centru de primire 

in regim de urgenta   

Victimele 

violentei in 

familie  

Cehu Silvaniei 2015 CL Cehu Silvaniei 

5.  
Centru  de tip –

After scool 

Copii de varsta 

scolara,6-14 ani 

Chichis/Balan 

 
2015 CL Nalan  

6.  

Serviciu de 

ingrijire,paleativa, 

non-oncologica  

Copii 0-18 ani  Zalau  2015 Fundatia Acasa  Zalau  

7.  Centrul de ingrijire  PV  Letca  2015 CL Letca /PNDR  

8.  Centru de zi  
Copii de varsta 

scolara,6-14 ani 

Lompirt/Sarm

asag  
2015 CL Sarmasag  

9.  CTF  

Copii aflati in 

dificultate ,0-12 

ani  

Valcau de Jos  2015 CL Valcau de Jos 

10.  Cresa pt copii  Copii 0-3ani   Boghis    2017 CL Boghis  

11.  CZ  Copii de varsta  Crasna  2015 CL Crasna* FEADR 
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scolara,6-14 ani masura 322 

12.  CZ  
Copii de varsta 

scolara,6-14 ani 

 Ratin 

/Huseni/Cras

na  

2015 

CL Crasna 

MMFPSPV 

13.  
Centru  de tip –

After scool  

Copii de varsta 

scolara,6-14 ani 

Valea 

Pomilor/ 

Samsud   

2015 CL  Samsud  

14.  
Centru de prevenire 

a adictiilor   
Tineri/Adulti  Zalau  2016 

Asociatia Haller  

 

15.  

Serviciu  specializat 

pentru victimele 

abuzurilor  si a 

violentei domestice  

Femei si copii/ 

adolescenti  

 

Zalau  
2015-

2017 
Episcopia Salajului  

16.  
CTF  

Copii (de varsta 

scolara) aflati in 

situatii de risc 

Zalau  
2015-

2017 
Episcopia Salajului  

17.  
Cantina sociala  

Persone aflate in 

dificultate , 

adulti si copii  

Zalau/Jiiou   2017 Episcopia Salajului 

18.  

Centru PRO VITA -

Infiintarea unui 

centru de consilere 

si asistenta   

postavort, 

contraceptie, BTS 

Adulti si copii Zalau  2019 Episcopia Salajului 

19.  

Centru 

multifunctional ( 

servicii medicale 

primare, servicii de 

recuperare, 

stomatologie  

Persoane aflate 

in dificultate ( 

neasigurate, 

persoane sarace, 

varstnici, 

dizabilitati)adult

i, copii) 

Zalau  2018 

Episcopia Salajului 

 

20.  

Serviciu rezidential 

pentru copii (CTF, 

centrul de respiro) 

Copii si tineri , 

varsta 3-18 (8-

10 locuri) 

Romanasi  2015 
Biserica Ortodoxa 

Romanasi  
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21.  
Serviciu alternativ 

pt copii ( CZ)  

Copii aflati in 

situatii de risc 
Jibou  2018 

Biserica Ortodoxa 

Jibou  

22.  

Servicii integrate  

Centre medico-

sociale 

Copii si adulti 

aflati in 

dificultate  

Mesesenii de 

Jos, Plopis, 

Galgau  

2018 
CL   Mesesenii de Jos, 

Plopis, Galgau 

23.  

Centru de zi/  After 

scool 

Copii de varsta 

scolara, 6-14 ani  
Napradea /24 2018 

CL  Napradea  

 


