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 Domnilor vicepreşedinţi, 

 Doamnelor şi  domnilor consilieri, 

 Stimaţi invitaţi, 

În calitate de șef al administrației publice județene, vă  mulţumesc pentru întreg sprijinul 

acordat în toată această perioadă,  fără de care nu s-ar fi putut realiza obiectivele de  dezvoltare şi  

administrare pe care ni le-am propus. De asemenea, mulţumesc tuturor salariaţilor din aparatul propriu al 

Consiliului Judeţean Giurgiu precum si celor din instituţiile subordonate, a căror preocupare a fost 

îndeplinirea  atribuţiilor specifice fiecăruia, în cele mai bune condiţii. 

Dintre atribuțiile președintelui consiliului județean,  prima prevăzută de lege, dar şi cea 

mai importantă, din care decurg şi celelalte, este asigurarea respectării prevederilor Constituţiei, 

punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor 

Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean şi a altor acte normative. 

Raportul de față își propune o analiză asupra realizării acestor atribuții. În acest sens, în 

perioada la care ne referim s-a urmărit ca imediat de la publicarea acestor acte normative să se 

stabilească măsurile necesare pentru punerea în aplicare a sarcinilor reieșite din acestea, prin 

stabilirea pentru compartimentele din aparatul de specialitate, serviciile publice specializate și 

instituțiile subordonate, a obligațiilor ce le revin pentru ducerea la îndeplinirea acestora. 

Potrivit prevederilor art.191 alin.(3) lit.”b”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, președintele 

are ca atribuție, în relaţia cu  consiliul judeţean, prezentarea, anual sau la cerere, de rapoarte cu  

privire la modul de îndeplinire a  atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean. 

Preşedintele consiliului judeţean, autoritate executivă a administraţiei publice locale, 

îndeplineşte,  în condiţiile legii, următoarele categorii principale de  atribuţii: 

a) funcţionarea aparatului  de specialitate al  consiliului  judeţean, a  instituţiilor publice de 

interes  judeţean şi a  societăţilor  și regiilor autonome  de  interes judeţean; 

b) relaţia  cu  consiliul  judeţean; 

c) bugetul  propriu  al  judeţului; 

d) relaţii cu  alte  autorităţi ale  administraţiei publice locale şi  serviciile  publice locale; 

e) serviciile  publice de  interes  judeţean; 

f) alte  atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de  consiliul  judeţean. 

Pentru îndeplinirea acestora, s-au luat măsurile necesare pentru pregătirea în bune condiții a 

ședințelor consiliului județean. 

 Preşedintele, vicepreşedinţii sau consilierii judeţeni, prin aparatul de specialitate al 

consiliului judeţean şi al instituţiilor publice  subordonate,  în funcţie de domeniul de activitate, 

au iniţiat proiectele de dispoziţii ale preşedintelui şi de hotărâri ale Consiliului Judeţean pentru  

funcţionarea în bune condiţii a  administraţiei publice locale. 

 Proiectele de hotărâri, pregătite potrivit legii organice în domeniu, fundamentate cu  

privire la necesitate, oportunitate, legalitate, identificarea surselor de  finanţare, motivate și 

avizate de secretarul județului, au stat la baza pregătirii şedinţelor ordinare şi extraordinare ale 

consiliului judeţean.  

 În desfăşurarea şedinţelor s-au respectat procedurile prevăzute de Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, şi 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Giurgiu, fapt ce a permis 

formularea de întrebări şi interpelări, exprimări de opinii şi argumente ori amendamente în 

legătură cu proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, aspecte care au condus la exercitarea votului 

în cunoştinţă de cauză.  

Pe parcursul acestui an se poate constata o bună conlucrare între comisiile de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Giurgiu şi compartimentele din aparatul de specialitate, pentru pregătirea şi 
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fundamentarea  proiectelor de hotărâri, cât şi cooperarea constantă a comisiilor de specialitate cu grupurile 

de consilieri, indiferent de apartenenţa  politică, pentru promovarea şi susţinerea  intereselor judeţului 

Giurgiu. 

Prin aceste măsuri s-a realizat un sistem eficient, care a contribuit la pregătirea şi  

desfăşurarea  în bune condiţii a şedinţelor consiliului  judeţean. 

În perioada de referință, potrivit competenţelor prevăzute de lege, Consiliul Judeţean 

Giurgiu s-a întrunit în 27 şedinţe, din care 7 ședințe ordinare și 20 extraordinare.  Au fost 

convocate și întrunite  106 de  şedinţe ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.  

În perioada de referinţă au fost adoptate 172 hotărâri ce au vizat  diverse domenii de 

activitate (în domeniul patrimonial şi financiar contabil, în calitate de ordonator principal de credite, cât şi 

în domeniul  resurselor umane, al organizării şi funcţionării serviciilor publice de interes judeţean ce intră 

în sfera de atribuţii a Consiliului Judeţean  Giurgiu) şi 329 dispoziţii cu caracter individual sau 

normativ emise de Preşedintele Consiliului Județean Giurgiu. 

Desfăşurarea activităţilor în anul 2020 este raportată la  contextul social, politic şi  

economic  actual. 

În cele ce  urmează, voi detalia  câteva din  direcţiile în care pe  parcursul anului 2020 s-a 

acţionat constant pentru  dezvoltarea durabilă a judeţului, care vor duce la ridicarea nivelului de 

trai  al locuitorilor judeţului nostru. 

 

 

 

APARATUL DE SPECIALITATE AL 

CONSILIULUI   JUDEȚEAN GIURGIU 
  

DIRECȚIA ECONOMICĂ  

 

Bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al  judeţului Giurgiu pe anul 2020 a fost aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 3 din 14 februarie 2020 la veniturile secțiunii de 

funcționare la nivelul sumei de 84.399 mii lei, cheltuielile secțiunii de funcționare la acelaşi 

nivel, la veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul sumei de 122.297 mii lei, la cheltuielile 

secțiunii de dezvoltare la nivelul sumei de 140.129 mii lei, diferența dintre veniturile şi 

cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 17.832 mii lei acoperindu-se, în condițiile 

precizate de Legea nr.273/2006, din excedentul anilor precedenți şi a fost rectificat în cursul 

anului prin hotărâri ale Consiliului judeţean până la nivelul sumei de 127.225 mii lei la veniturile 

secțiunii de funcționare, la cheltuielile  secțiunii de funcționare fiind de 132.225, 181.919 mii lei 

la veniturile secțiunii de dezvoltare  și 199.751 mii lei la cheltuielile secțiunii de dezvoltare. 

Veniturile secțiunii de funcționare  au fost realizate în proporţie de 94%, veniturile 

proprii programate şi încasate, în proporţie de 50%, veniturile secțiunii de dezvoltare au fost 

realizate în proporție de 35%, provenind din  impozit pe venit şi câştiguri din capital, taxe pe 

utilizarea bunurilor sau pe activităţi, concesiuni şi închirieri, prestări de servicii şi alte activităţi, 

amenzi şi sancţiuni  aplicate potrivit dispoziţiilor legale şi alte activităţi, precum şi din: 

- cote defalcate din impozitul pe venit  alocate  lunar de Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice, potrivit art. 32 alin 1 din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încasări  98%. 

           - sume alocate de Consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetului local(18,5%), 

virate lunar de Direcţia Generală a Finanţelor Publice, potrivit art. 32 alin 2 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţelor publice locale, republicată,  încasări de 99%. 
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Pe capitole de cheltuieli: 

     

 

  Cap. 51.02 – Autorităţi publice şi actiuni externe     

 

  Au fost efectuate plăţi în sumă totală de 23.348 mii lei, credite repartizate 24.557 

mii lei, procentul de realizare  95 % , din care: 

 - cheltuieli de personal în sumă de 18.877 mii lei, credite repartizate 19.172 mii lei, 

procent de realizare 98%; 

- bunuri  şi servicii în sumă de 3.372 mii lei, faţă de o prevedere de 3.965 mii lei, procent 

de realizare 85% ; 

 -   alte cheltuieli, plăți în sumă de 105 mii lei, prevedere 110 mii lei, procent de realizare 

95%. 

-  cheltuieli de capital s-au efectuat operațiuni de plăți în sumă de 7 mii lei, prevedere  

172 mii lei, procent de realizare 4%.; 

- rambursări de credite în sumă de 1.137 mii lei, credite repartizate 1.138 mii lei, procent 

de realizare 100%.  

 

Cap.54.02  Alte servicii publice generale 

 

 S-au efectuat plăţi în sumă totală de 1.429 mii lei faţă de o prevedere de 1.802 mii lei, 

procentul de realizare 79%, din care: 

 - transferuri către instituţii ale administraţiei publice, prevedere 1.702 mii lei, plăţi 1.429 

mii lei, procent de realizare 84%; 

- fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, nu s-au efectuat operațiuni de 

plăți, prevedere de 100 mii lei; 

 

Cap.55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 

 

S-au efectuat plăţi în sumă de 2.014 mii lei, (comisioane şi dobânzi aferente datoriei 

publice), prevedere 3.070 mii lei, procent de realizare 66 %; 

- bunuri si servicii  în sumă de 44 mii lei, față de o prevedere 70 mii lei, procent de 

realizare 63%; 

- dobânzi în sumă de 1.970 mii lei, fată de o prevedere de 3.000 mii lei, procent de 

realizare 66%. 

 

Cap. 60.02  Apărare 

 

Plăţi efectuate în sumă de 242 mii lei, prevedere  252 mii lei, procent de realizare  96%, 

din care: 

- bunuri şi servicii în sumă de 242 mii lei, faţă de o prevedere de 252 mii lei, procent de 

realizare 96 % ; 

- cheltuieli de capital, nu s-au efectuat operațiuni de plăți, prevedere de 66  mii lei. 

 

Cap.61.02 Ordine publică şi siguranţa naţională 

 

S-au efectuat plăți în sumă de 1.156 mii lei faţă de o prevedere de 10.293 mii lei, procent 

de realizare 11% din care: 

- bunuri şi servicii în sumă de 334 mii lei, prevedere 478 mii lei, procent de realizare 

70%; 

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020, plăți efectuate 822 mii lei, prevedere 9.815 mii lei, procent de realizare 8%; 
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  Cap.65.02 – Invăţământ        
 

 În cursul anului 2020 au fost efectuate plăţi în sumă de 2.896 mii lei faţă de o prevedere 

de 3.096 mii lei, procent de realizare 94 % , din care: 

 - cheltuieli de personal, plăţi efectuate  în sumă de 24 mii lei,  prevedere de 43 mii lei, 

procent de realizare 56 % ;       

- bunuri şi servicii: plăţi în sumă de 476 mii lei, faţă de o prevedere de 619 mii lei, 

procent de realizare 77 %;   

- ajutoare sociale - plăţi în sumă de 2.356 mii lei, prevedere 2.394 mii lei, procent de 

realizare 98%; 

- alte cheltuieli, plăți în sumă de 40 mii lei, prevedere 40 mii lei, procent de realizare 

100%. 

- cheltuieli de capital - nu s-au efectuat operațiuni de plăți. 

 

Cap.66.02 – Sănătate 

 

În cursul anului 2020 au fost efectuate plăţi în sumă de 10.493 mii lei, prevedere 36.890 

mii lei, procent de realizare 28 %, din care: 

- bunuri şi servicii în sumă de 64 mii lei, prevedere 85 mii lei, procent de realizare 75%; 

- transferuri către instituţii publice pentru cheltuieli curente: plăţi efectuate 3.416 mii lei, 

prevedere 3.653 mii lei, procent de realizare 94 %; 

- transferuri între unități ale administrației publice în sumă de 5.150 mii lei , față de o 

prevedere de 15.433 mii lei, procent de realizare 33%; 

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020, plăți efectuate 73 mii lei, prevedere 11.454 mii lei, procent de realizare 1%; 

- cheltuieli de capital în sumă de 1.790 mii lei, față de o prevedere de 6.265 mii lei, 

procent de realizare 29%; 

  

  Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie 
 

 S-au efectuat plăţi în sumă totală de 10.464 mii lei  faţă de o prevedere de 10.991 mii lei, 

procentul de realizare fiind 95 %, din care: 

 - cheltuieli de personal, plăţi efectuate  în sumă de 1.609 mii lei,  prevedere de 1.720 mii 

lei, procent de realizare 94 % ; 

- bunuri şi servicii, plăţi efectuate  în sumă de 233 mii lei,  prevedere 315 mii lei, procent 

de realizare 74 % ; 

- transferuri către instituţii publice, plăţi efectuate 5.687 mii lei, prevedere 5.931 mii lei, 

procent de realizare 96 %; 

- alte cheltuieli, plăţi în sumă de 2.936 mii lei, prevedere 3.012 mii lei, procent de 

realizare 97 %; 

- transferuri între unități ale administrației  publice – nu s-au efectuat operațiuni de plăți;  

- cheltuieli de capital în sumă de 13 mii lei, faţă de o prevedere de 13 mii lei, procent de 

realizare 100 % . 

 

Cap. 68.02 – Asigurări şi  asistenţă socială 

 

 S-au efectuat plăţi în sumă totală de 64.462 mii lei  faţă de o prevedere  în sumă de 

71.105 mii lei, procentul de realizare 91 %, din care: 

 - cheltuieli de personal, plăţi efectuate în sumă de 50.517 mii lei faţă de o prevedere în 

sumă de 50.551 mii lei –  procent de realizare 100 %;        

 - bunuri şi servicii, plăţi efectuate în sumă de 5.272 mii lei, prevederi 7.268 mii lei,  

procent de realizare 73 %; 
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- transferuri între unit. ale administrației publice, plăţi efectuate în sumă de 4.712 mii lei, 

prevedere de 4.900 mii lei,  procent de realizare 96 %; 

- alte cheltuieli, plăți efectuate în sumă de 1.539 mii lei, prevedere 1.862 mii lei, procent 

de realizare 83%; 

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020, plăți efectuate 1.786 mii lei, prevedere 3.081 mii lei, procent de realizare 58%; 

- cheltuieli de capital, plăţi efectuate în sumă de 230 mii lei, prevedere 2.656 mii lei, 

procent de realizare 9 %; 

- rambursări de credite SD - plăți efectuate în sumă de 769 mii lei, prevedere 770 mii lei, 

procent de realizare 100 %; 

 

Cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică 

 

Nu s-au efectuat operațiuni. 

 

Cap.74.02 – Protectia mediului 

 

 S-au efectuat plăţi în sumă totală de 2.857 mii lei,  prevedere 2.858 mii lei,  procentul de 

realizare este 100 % din care: 

- rambursări de credite, plăți efectuate în sumă de 2.857 mii lei, prevedere 2.858 mii lei, 

procent de realizare 100%.  

  

  Cap. 80.02 -  Acţiuni generale, economice şi de muncă 

 

 S-au efectuat plăţi totale în sumă de 8.584 mii lei, prevedere 11.133 mii lei, procent de 

realizare 77 %, din care: 

 - bunuri şi servicii, plăţi efectuate în sumă de 3.679 mii lei, prevedere 4.720 mii lei, 

procent de realizare 78%; 

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020, plăți efectuate 3.296 mii lei, prevedere 4.413 mii lei, procent de realizare 75%; 

- cheltuieli de capital, plăţi efectuate în sumă de 2000 mii lei, prevedere 2.000 mii lei, 

procent de realizare 100 %. 

 

Cap. 83.02 – Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 

 

Nu s-au efectuat operațiuni de plăți faţă de o prevedere de 368 mii lei, din care: 

- bunuri și servicii, nu s-au efectuat operațiuni de plăți, prevedere 368 mii lei. 

 

  Cap. 84.02 – Transporturi   
 

 S-au efectuat plăți totale în sumă de 58.414 mii lei, prevedere 155.561 mii lei, procent de 

realizare 38% din care: 

 - bunuri și servicii în sumă de 2.321 mii lei, credite repartizate 8.008 mii lei, procentul de 

realizare 29%; 

- transfer între unitățile administrației publice în sumă de 3.776 mii lei, față de o 

prevedere de 5.397 mii lei, procent de realizare 70%; 

- transferuri interne în sumă de 707 mii lei, credite repartizate 708 mii lei, procentul de 

realizare 100%; 

- rambursare credite în sumă de 1.765 mii lei, credite repartizate 1.765 mii lei, procent de 

realizare 100%; 

- proiecte cu finanțare FEN în sumă de 11.347 mii lei, față de o prevedere de 23.501 mii 

lei, procent de realizare de 48%; 
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- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020, plăți efectuate 612 mii lei, prevedere 22.984 mii lei, procent de realizare 3%; 

- cheltuieli de capital în sumă de 34.417 mii lei față de o prevedere de 89.728 mii lei, 

procent de realizare de 38%; 

- rambursări de credite în sumă de 3.469 mii lei, față de prevedere de 3.470 mii lei, 

procent de realizare 100%. 

  

 

Analiza activităţilor finanţate interal sau parțial din venituri proprii 

 

 

 Veniturile şi cheltuielile instituţiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii în anul 2020 se prezintă astfel: 

- mii lei – 

 

Nr.crt Instituţia Venituri  

totale 

Venituri 

proprii 

Subv.  Cheltuieli 

             

Excedent 

0 1 2=3+4 3 4 5 6 

1 Direcția județeană 

de evidență a 

persoanelor 

1.477 48 1.429 1.477  

2 Muzeul 

judeţean”Teohari  

Antonescu " 

2.187 37 2.150 2.187  

3 Teatrul,, Tudor 

Vianu’’ 

1.978 49 1.929 1.978  

4 Centrul judeţean 

pt. conservarea şi 

promovarea 

culturii tradiţionale 

1.663 56 1.607 1.663  

5 Centrul de asistenţă 

medico-socială 

Mogoşeşti 

4.521 2.594 1.927 4.521 

 

 

6 Direcția județeană 

de transport 

admin.drum.jud.şi 

control trafic 

4.162 386 3.776 4.162  

8 Spitalul județean 

Giurgiu 

121.994 115.955 6.039 121.615 

 

379 

9 Spitalul Izvoru 11.949 11.731 218 12.106 

 

-157 

10 Căminul pentru 

persoane vârstnice 

Singureni 

2.493 612 1.881 2.493  

 

În cursul anului 2020 bugetul fondurilor externe nerambursabile a avut o prevedere  de 

2.094 mii lei,  plăți în sumă de 13 mii lei, procent de realizare 1%. 

 Referitor la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020 mai facem următoarele precizări: 

- a fost efectuată inventarierea patrimoniului privat potrivit Dispoziţiei nr. 242 din 

29 octombrie 2020 la termenele prevăzute de Normele privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii. 
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- a fost efectuată inventarierea patrimoniului public potrivit Dispoziţiei nr. 241 din 

29 octombrie 2020 la termenele prevăzute de Normele privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii. 

       -  au fost respectate ,,Normele metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a 

anului 2020’’, aprobate prin ordinul Ministrului Finanţelor Publice privind închiderea conturilor 

contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2020; 

- efectuarea cheltuielilor bugetare s-a făcut numai pe bază de documente 

justificative care au confirmat angajamente contractuale, primire de bunuri materiale, prestări de 

servicii, executare de lucrări, plata salariilor şi a drepturilor băneşti, plata obligaţiilor bugetare şi 

a altor obligaţii; 

                - controlul financiar preventiv propriu şi auditul public intern s-au exercitat asupra 

tuturor operaţiunilor care au afectat fonduri publice şi patrimoniului public şi privat al judeţului 

şi au fost exercitate conform reglementărilor în domeniu. 

Execuţia bugetului propriu al judeţului a avut în vedere utilizarea judicioasă a creditelor 

bugetare, încasarea veniturilor, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor 

bugetare în limita şi cu destinaţiile aprobate, asigurarea integrităţii bunurilor aflate în 

administrare din patrimoniul instituţiei, organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii cât şi 

prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare. 

 

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE SI COORDONAREA ACTIVITATII 

INSTITUTIILOR PUBLICE DE CULTURA 

 

Compartimentul resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură 

îndeplineşte sarcinile specifice următoarelor activităţi: 

- activitatea de resurse umane care rezultă din organizarea şi funcţionarea aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean; 

- activitatea de coordonare a activităţii instituţiilor publice de cultură. 

 

 În cursul anului 2020 Compartimentul resurse umane şi coordonarea activităţii 

instituţiilor publice de cultură a îndeplinit următoarele activităţi principale: 

  - Compartimentul a întocmit proiectele de hotărâre şi referatele de specialitate pentru 

anul 2020 la hotărârile aprobate cu privire la modificarea organigramei şi a statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate şi instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Giurgiu; 

 

 - Au fost întocmite dispoziţiile pentru personalul Consiliului Judeţean Giurgiu ca urmare 

a reorganizării direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu; 

- Au fost întocmite dispoziţiile pentru numirea manager interimar și director medical al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru; 

- Au fost întocmite dispoziţiile pentru numirea şi a managerului Spitalului de 

Pneumoftiziologie Izvoru; 

- În primul trimestru al anului 2020 a fost întocmit planul de perfecţionare al 

funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu pentru 

anul 2020 şi a fost transmis la ANFP formatul standard în conformitate cu prevederile Ordinului 

nr. 1952/2010 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Functionarilor Publici; 

- S-a asigurat desfăşurarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale pentru anul 2019 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual şi s-a procedat 

la completarea și revizuirea dosarelor profesionale ale salariaților din aparatul de specialitate, 

având în vedere legislaţia în vigoare şi termenele prevăzute; 

- La termenele prevăzute de lege au fost actualizate Declaraţiile de Avere şi de Interese 

pentru funcţionarii publici, personalul contractual de conducere, precum şi pentru cei care sunt 



9 

 

membrii în echipele de proiect conform prevederilor legale şi au fost completate dosarele 

profesionale; 

- În cadrul sarcinilor de serviciu, s-a asigurat fundamentarea proiectelor de dispoziţii care 

au vizat angajarea sau numirea, promovarea, detaşarea pentru funcţionarii publici şi personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu;  

- În permanenţă a fost actualizat Portalul de management care cuprinde evidenţa 

funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean, potrivit formatului 

stabilit de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi s-a transmis Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici toate informaţiile cuprinse în evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor 

publici din cadrul acestora;  

- S-a asigurat respectarea legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte angajarea, promovarea, 

salarizarea la instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu prin verificările pe care 

salariaţii din cadrul compartimentului le-au făcut asupra statelor de personal ale acestor instituţii; 

  - S-a asigurat participarea specialiştilor din cadrul compartimentului resurse umane la 

concursurile organizate în cadrul consiliilor locale şi instituţiilor subordonate Consiliului 

Judeţean Giurgiu în vederea ocupării posturilor vacante, în condiţiile respectării prevederilor 

legale; 

- S-a demarat şi asigurat secretariatul la concursurile de promovare în grad profesional 

imediat următor pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Giurgiu; 

- Lunar, în vederea calculării drepturilor salariale s-au întocmit statele nominale de funcţii 

care conţin toate modificările intervenite în structura personalului: acordare gradaţii de vechime 

în muncă, încetare contract de muncă sau raport de serviciu, suspendare contract de muncă sau 

raport de serviciu, reluarea activităţii, promovare în funcţie publică sau contractuală, etc.; 

- S-a asigurat organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante la 

Consiliul Judeţean Giurgiu, îndeplinind toate formalităţile şi respectând legislaţia în domeniu; 

- S-a acordat asistenţă de specialitate unităţilor subordonate Consiliului Judeţean, precum 

şi consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale, la cererea acestora în ceea ce priveşte 

organizarea concursurilor de recrutare/promovare, salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, întocmirea dosarelor de pensionare, aplicarea legislaţiei în domeniu, etc.; 

- A fost realizată pe baza rapoartelor de activitate evaluarea anuală, evaluarea anuală a 

managerilor instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu;  

 

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN 

 

Activitatea de audit public intern s-a desfăşurat în baza Planului multianual de audit 

elaborat pentru perioada 2020 – 2022 şi a Planului anual de audit, aprobate de către preşedintele 

Consiliului Judeţean Giurgiu. 

 Misiunile cuprinse în Planul anual de audit au fost selectate în urma analizei riscului 

asociat fiecărei activităţi şi avându-se în vedere că unul din obiectivele principale al Consiliului 

Judeţean Giurgiu este administrarea fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace. 

 Au fost planificate şi realizate un număr de 3 misiuni de audit de, utilizând tehnici 

adecvate de interpretare a datelor şi informaţiilor, la următoarele entităţi subordonate:  

1. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Giurgiu; 

2. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei Giurgiu; 
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3. Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti. 

 Obiectivele fiecărei misiuni de sistem au fost: 

- Evaluarea eficienţei şi eficacităţii controlului intern; 

- Conducerea contabilităţii; 

- Organizarea activităţii de achiziţii publice; 

- Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor; 

- Managementul resurselor umane. 

În Planul anual pe anul 2020 a mai fost cuprinsă şi realizată o misiune de consiliere 

privind sistemul de prevenire a corupţiei la nivelul Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 1 Giurgiu.  

Obiectivele acestei misiuni au fost: 

- Codul etic/deontologic/de conduită; 

- Consilierul de etică; 

- Funcţii sensibile. 

Gradul de realizare a Planului de audit pe anul 2020 a fost de 100%. 

În urma realizării misiunilor de audit au fost formulate constatări, consecinţele care s-au 

produs sau care ar putea să apară în perioada imediat următoare şi au fost formulate şi 

implementate un număr de 15 recomandări în vederea corectării disfuncţionalităţilor semnalate 

sau ale celor care pot să survină urmare acestora, diminuării riscurilor existente şi îmbunătăţirii 

sistemelor de management şi control intern al activităţilor auditate cu scopul facilitării atingerii 

obiectivelor prestabilite. 

Toate recomandările formulate au fost implementate la termenele stabilite. 

În cursul anului 2020, Compartimentul de audit a actualizat procedurile operaţionale 

pentru toate activităţile procedurabile identificate în vederea implementării sistemului de control 

intern managerial. 

COMPARTIMENTUL RELATII  PUBLICE SI  MASS MEDIA 

 

  Activitatea compartimentului a funcţionat potrivit regulilor procedurale cu aplicabilitate 

generală, introduse prin Constituţia României, republicată, Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, 

aprobate prin H.G. nr. 123/2002, Legea 176/2010, privind integritatea în exercitarea 

funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 

privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. 

În domeniul relaţiilor publice: 

 În ceea ce priveşte transparenţa decizională (Legea nr.52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică): 

- Compartimentul  Relaţii Publice şi Mass –media  a asigurat punerea la dispoziţie a 

informaţiilor publice, necesar a fi comunicate din oficiu, într-o formă accesibilă şi concisă, prin 

consultarea lor la sediul instituţiei, cât şi a informaţiilor solicitate. Acestea au fost afişate la 

avizierul situat la intrarea în instituţie. 
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- În vederea facilitării redactării solicitărilor, precum şi pentru depunerea unor eventuale 

reclamaţii administrative, au fost puse la dispoziţie la avizier, formulare – tip de cerere şi 

reclamaţie, inclusiv pe site-ul instituţiei, în conformitate cu modelele publicate în Anexele nr.1, 

2a) şi 2b) ale Normelor metodologice. 

- S-au înregistrat  în  registrul special conform Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cererile formulate în scris, pe suport de hârtie sau pe suport 

electronic (e-mail), şi s-a eliberat solicitantului o confirmare scrisă conţinând data şi numărul de 

înregistrare a cererii, s-a ţinut evidenţa răspunsurilor şi a chitanţelor remise de solicitanţi privind 

plata costurilor de copiere a materialelor solicitate.  

În anul 2020 s-au înregistrat un număr total de 35 de solicitări de informaţii de interes 

public, dintre care 3 au fost redirecționate, iar la celelalte s-a răspuns favorabil în termenul legal. 

Toate solicitările adresate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public au fost rezolvate favorabil.  

-  S-au actualizat informaţiile de interes public, potrivit legii. 

- S-a întocmit şi publicat pe site-ul propriu şi la avizierul instituţiei Raportul de evaluare a 

implementării Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică pe anul 

2019. Raportul a fost transmis către Instituţia Prefectului pentru a fi centralizat. 

- S-a întocmit şi publicat pe site-ul propriu şi la avizierul instituţiei Raportul de evaluare a 

implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public pe anul 2019. 

Raportul a fost transmis către Instituţia Prefectului pentru a fi centralizat . 

- Persoana desemnată din cadrul Comartimentul Relaţii Publice şi mass-media a  răspuns 

de buna desfăşurare a activităţii de depunere a declaraţiilor de avere şi interese   a aparatului 

propriu. 

 Declaraţiile de avere şi interese ale salariaţilor din aparatul propriu al instituţiei ce aveau 

obligaţia depunerii, conform Legii 176/2010,  au fost depuse în termen până la 15 iunie 2020. S-

a oferit consultanţă pentru completarea corectă a acestora, au fost scanate şi anonimizate 

conform legii, asigurând-se publicarea lor pe site-ul instituţiei, Au fost transmise către Agenţia 

Naţională de Integritate în termenul de 10 zile aşa cum au fost înregistrate în Registrul 

Declaraţiilor de Avere şi Registrul Declaraţiilor de Interese, conform  prevederilor  Legii nr. 

176/2010.  

În anul 2020 s-au desfăşurat 27 de şedinte ale Consiliului Judeţean Giurgiu din care 1 de 

constituire, 7 ordinare și 20 extraordinare. Pentru toate şedinţele publice desfăşurate, presa locală 

a fost informată prin e-mail asupra desfășurării ședințelor. 

Nu au existat situaţii în care instituţia Consiliului Judetean Giurgiu să fie acţionată în 

justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa în administratia 

publica locală sau în ceea ce priveşte liberul acces  la informaţiile de interes public.  

 În ceea ce priveşte liberul acces la informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public) a fost întocmit şi publicat pe site-ul propriu 

şi la avizierul instituţiei : 
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-    Raportul  de evaluare a implementării Legii 544/2001  privind liberul acces la informaţiile de 

interes public pe anul 2020, 

-  Raportul  de evaluare a implementării Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică pe anul 2020. 

 Solicitările cetăţenilor adresate instituţiei în scris, prin e-mail sau fax au vizat cu 

precădere următoarele domenii: financiar, informaţii, acte/rapoarte, achiziţii, proiecte europene, 

contracte.                

 În vederea creşterii gradului de transparenţă şi a unei mai bune comunicări între 

autorităţile statului şi cetăţean, în spiritul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public, s-a urmărit soluţionarea problemelor enunţate, prin furnizarea promptă şi facilă 

a datelor şi informaţiilor de interes public solicitate, în măsura în care natura solicitării a putut 

permite acest lucru.  

 Totodată, Compartimentul Relaţii publice şi Mass-media, potrivit prevederilor Legii nr. 

544/2001 şi H.G. nr. 123/2002, a asigurat punerea la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, a 

informaţiilor de interes public solicitate, necesar a fi comunicate din oficiu, într-o formă 

accesibilă şi concisă, prin consultarea lor la sediul instituţiei, într-un spaţiu special amenajat în 

acest scop la parterul insitituţiei. 

 Evenimentele şi acţiunile desfăşurate la nivelul instituţiei pe parcursul anului 2020 şi 

până în prezent au fost mediatizate în presa locală şi pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean 

Giurgiu, pe rețeaua de socializare (pagina de facebook oficială a Consiliului Județean Giurgiu). 

În vederea aducerii la cunoştinţa publică a evenimentelor şi activităţilor instituţiei 

Consiliului Judeţean Giurgiu au fost elaborate documentele necesare iniţierii procedurii de 

achiziţie publică în vederea încheierii unor contracte de servicii de publicitate media, servicii de 

realizare şi difuzare de materiale audiovizuale de promovare a proiectelor şi a activităţilor de larg 

interes judeţean. În prezent există încheiate contracte de servicii de realizare şi difuzare de 

materiale scrise în vederea aducerii la cunoştinţa cetăţenilor judeţului Giurgiu a proiectelor şi 

activităţilor de interes judeţean, prin intermediul unei publicaţii online și pentru promovarea 

activităților Consiliului Județean Giurgiu, a ședințelor de consiliu. 

În domeniul relaţiilor cu presa: 

S-a asigurat periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei a prezentat un interes 

public imediat, difuzarea de comunicate şi  informări de presă. Anunţurile publice au fost 

transmise către presă locală în vederea publicării şi aducerii la cunoştinţa publică.  

 Prin grija acestui compartiment, presa locală a fost anunţată de fiecare dată în termenul 

legal şi în timp util asupra locului de desfăşurare, datei şi programului de desfăşurare a şedinţelor 

de consiliu, fiind informată asupra tuturor activităţilor şi acţiunilor de interes public organizate 

de Consiliul Judeţean Giurgiu. 
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DIRECŢIA JURIDICĂ 

 

În conformitate cu Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Giurgiu, Direcţia juridică şi administrație publică se află în directa subordonare a secretarului 

general al judeţului şi are în componenţa sa Compartimentul juridic, contracte, cancelarie - 

consiliu și arhivă, Compartiment secretariat executiv ATOP, registratură și relații cu publicul, 

Compartiment monitorizare proceduri administrative. 

 Compartimentul juridic, contracte, cancelarie - consiliu și arhivă  

Principala activitate constă în soluţionarea litigiilor de orice natură în care este implicat 

Consiliul Judeţean Giurgiu, pe care îl reprezintă în baza mandatului încredinţat de Preşedintele 

Consiliului Judeţean în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor 

de urmărire penală, a notarilor publici, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice 

de drept public sau privat. 

 În cursul anului 2020, s-au aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti un număr de 232 

dosare, din care s-au soluţionat un număr de 29 dosare, rămânând în lucru un număr de 203 de 

dosare, 16 din acestea fiind suspendate.   

 În nici unul din cazurile mai sus menţionate nu a fost angajată răspunderea civilă 

delictuală a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Giurgiu, astfel încât aceştia nu au fost obligaţi de instanţe la plata unor despăgubiri, iar drepturile 

şi interesele instituţiei noastre au fost promovate şi apărate printr-o temeinică şi legală 

reprezentare în faţa instanţelor de judecată de orice grad. 

 Litigiile ce au făcut obiectul dosarelor juridice sus-menţionate au avut ca obiect acţiuni în 

contencios administrativ faţă de hotărâri ale Consiliului Judeţean, litigii de muncă, drepturi de 

proprietate, executarea de contract de servicii și lucrări, acţiuni în pretenţii, răspundere civilă 

delictuală, nr.50/1991, Legea nr.10/2001, Legea 98/2016, Legea nr.85/2014. 

 În afara activităţilor sus menţionate, în cursul anului 2020, a fost asigurată permanent 

consultanţa juridică pentru serviciile şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean, ori de 

câte ori a fost solicitată. 

 Alte activităţi desfăşurate în cursul anului 2020: 

 - participarea la concursuri şi examene organizate atât de serviciile şi instituţiile din 

subordine, cât şi de consiliul judeţean pentru ocuparea diferitelor posturi; 

 - soluţionarea corespondenţei (cereri, adrese, înştiinţări, etc.) repartizată de conducătorii 

ierarhici;  

- întocmirea de referate, rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean 

şi dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean; 

- s-au redactat proiectele de contracte, contractele şi actele adiţionale în care Consiliul 

Judeţean este parte, fiind încheiate un număr de 208 contracte. 
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- au fost înregistrate un număr de 69 de solicitări pentru eliberarea unor copii din arhiva 

Consiliului Judeţean Giurgiu, majoritatea având ca obiect solicitări ANRP, vechimea în 

muncă, salariul pentru perioada anterioară anului 1989, eliberare copii decizii și hotărâri, 

solicitări A.N.I., etc. 

 Nu au fost semnalate reclamaţii în ce priveşte respectarea felului cum au fost trataţi 

petenţii. 

 În afară de cele menţionate, Compartimentul juridic îndeplineşte orice alte sarcini impuse 

de natura serviciului sau repartizate de către Secretarul general al judeţului şi Preşedintele 

Consiliului Judeţean Giurgiu. 

 

Compartiment secretariat executiv ATOP, registratură și relații cu publicul 

Activitatea de registratură şi Relaţii cu publicul a înregistrat în cursul anului 2020 un 

număr de 83 de petiţii şi memorii  audienţe. 

În cursul anului 2020 s-au înscris în audienţă un număr de 14 cetăţeni din municipiu şi 

din judeţ.  

 Primirea cetăţenilor în audienţe s-a desfăşurat  conform programului, acordate de 

preşedinte şi cei doi vicepreşedinţi, precum şi de secretarul general al judeţului. 

 De câte ori a fost posibil cetăţenii au fost primiţi şi în afara programului de audienţă, 

dovedind-se înţelegere, disponibilitate şi promptitudine în rezolvarea unor probleme urgente sau 

cu posibilitate de intervenţie rapidă. 

 Problemele ridicate de aceştia au vizat în special sfera socială, solicitând locuri de muncă, 

probleme juridice, sprijine financiare, autorizări construcţii, etc. 

        Pentru problemele ridicate şi care nu au fost de competenţa Consiliului Judeţean, ci a altor 

instituţii, cetăţenii au fost îndrumaţi către acestea.  

 Activitatea secretariatului executiv ATOP constă în organizarea de consultări cu 

societatea civilă în scopul identificării problemelor care interesează comunitatea pentru asigurarea 

unui climat de siguranţă şi securitate publică. 

          Activitatea ATOP se desfăşoară pe comisii şi în plen. În cursul anului 2020 au fost 

organizate 24 şedinţe pe comisii de lucru şi 3 şedinţe în plen. 

          Alte activităţi: elaborarea şi redactarea materialelor necesare şedinţelor ATOP; 

soluţionarea problemelor sesizate de cetăţeni şi a celor identificate în comune; soluţionarea 

corespondenţei (adrese, înştiinţări, etc.) repartizate de conducătorii ierarhici. 

Totodată au fost efectuate 24 deplasări în comunele judeţului, alături de reprezentanţii IPJ 

Giurgiu în scopul informării cetăţenilor privind metode de prevenire a furturilor/înşelăciunilor. 

 Activitatea de editare a monitorului oficial al judeţului s-a axat în principal pe întocmirea 

documentelor premergătoare demarării procedurii de achiziţie a serviciului de tipărire a acestuia 

şi redactarea documentelor privind imprimatele prevăzute de Legea 145/2014 (carnete de 

comercializare şi atestate producător ). 
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 În afară de cele menţionate, Compartimentul îndeplineşte orice alte sarcini impuse de 

natura serviciului sau repartizate de către Secretarul general al judeţului şi Preşedintele 

Consiliului Judeţean Giurgiu. 

De asemenea, au fost efectuate lucrările de cancelarie consiliu pentru pregătirea şi 

desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean şi comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 

 În anul 2020 s-au organizat şi desfăşurat un număr de 27 şedinţe ale Consiliului Judeţean 

din care 7 ședințe ordinare și 20 extraordinare.  Au fost convocate și întrunite 106 de  şedinţe ale 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate. 

În perioada de referinţă au fost adoptate 172 hotărâri şi 329 dispoziţii cu caracter individual 

sau normativ emise de Preşedintele Consiliului Județean Giurgiu. 

         S-a asigurat redactarea şi tehnoredactarea hotărârilor şi a dispoziţiilor. 

 Pentru buna desfăşurare a şedinţelor sus-menţionate, s-a asigurat transmiterea 

materialelor. Discuţiile purtate pe seama acestor materiale au dus la concluzii pertinente şi în 

final la aprobarea proiectelor de hotărâri supuse dezbaterilor. 

 S-a asigurat multiplicarea lucrărilor solicitate de serviciile aparatului de specialitate, s-au 

înregistrat şi s-a ţinut evidenţa hotărârilor şi dispoziţiilor, s-au difuzat pentru aducerea la 

cunoştinţă publică prin presa locală a hotărârilor cu caracter normativ şi de interes general. 

 S-a asigurat convocarea consilierilor judeţeni în termenul legal cu indicarea datei, locului 

şi ordinei de zi a şedinţei şi s-au pus la dispoziţie pentru studiu pe comisii de specialitate 

materiale înscrise pe ordinea de zi şi mapa completă care a stat în permanenţă la cabinetul 

preşedintelui. 

 Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean Giurgiu a fost adusă la cunoştinţă publică 

prin publicarea acesteia pe pagina de internet a consiliului judeţean. Prin numeroase articole de 

presă, în emisiuni tv, site-ul propriu al instituţiei, avizier a fost făcută cunoscută problematica 

abordată, dezbaterile şi hotărârile adoptate, publicul fiind permanent informat cu privire la 

activitatea decizională în administraţia publică judeţeană. 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, a fost efectuată publicitatea cu privire la elaborarea unor proiecte de 

hotărâri cu caracter normativ prin publicarea acestora pe site-ul propriu, afişarea la sediu într-un 

spaţiu accesibil şi transmiterea către mass media locală. 

 Toate şedinţele organizate de către Consiliul Judeţean Giurgiu au fost publice, accesul în 

sală nefiind restricţionat. 

 Toate hotărârile emise de către Consiliul Judeţean au fost publicate pe pagina de web 

proprie ce funcţionează la nivelul instituţiei. 

 

Compartimentul Monitorizare proceduri administrative 

 

 Are ca principale activități intervenții  pagina web www.cjgiurgiu.ro., activități zilnice de 

verificare a corespondentei prin intermediul portalurilor  https://ems-robg.mdrap.ro/,  

https://2014.mysmis.ro/, https://www.ro-cultura.ro/, activități zilnice de Scanări documente, 

tehnoredactare, îndosariere, stocare date pe DVD-uri ;  activități zilnice de monitorizare a rețelei 

; asistenta tehnica pentru direcțiile din cadrul instituției in urma solicitărilor primite (plotare 

documente format A0, A1 si A2, înlocuiri tonere, suport tehnic privind diverse aplicații, 

remedieri hardware si software, intervenții telefonie fixa); întocmire caiete de sarcini pentru 

echipamente IT;  

http://www.cjgiurgiu.ro/
https://ems-robg.mdrap.ro/
https://2014.mysmis.ro/
https://www.ro-cultura.ro/
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Astfel, a fost s-a realizat un număr de 335 intervenții pe site-ul instituției 

www.cjgiurgiu.ro constând in publicarea de informații publice, hotărâri de consiliu, minute si 

procese verbale ale ședințelor, Organigrame aprobate, diverse anunțuri concursuri si rezultate ale 

concursurilor, situații lunare ale Autorizațiilor de Construire si Certificatelor de Urbanism, 

declarații de avere si interese, informații privitoare la diverse proiecte cu finanțare europeana; 

Au fost realizate 34 de intervenții în portalul  https://ems-robg.mdrap.ro/ constand in 

incarcarea și transmiterea rapoartelor și a altor documente solicitare. Pe portalul 

https://2014.mysmis.ro/ s-au realizat 84 de intervenții constând in transmiterea de cereri de 

rambursare, transmiterea rapoartelor si addendum-urilor solicitate in cadrul proiectelor ; 

Au fost realizate 49 de intervenții și în portalul https://www.ro-cultura.ro/ în cadrul 

proiectului  „Restaurare, consolidare si dotare Muzeul Județean Teohari Antonescu” ; 

Semnarea electronica a tuturor documentelor încărcate in portalurile sus-menționate; 

A fost întocmit Raport de Evaluare situație echipamente IT - Compartiment 

Monitorizarea serviciilor de utilitate publică. 

 

 

 

DIRECȚIA ACHIZIŢII PUBLICE 

ȘI INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA LOCALĂ 

 

În anul 2020, Compartimentul achiziții publice a efectuat achiziții publice în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare în domeniu, parcurgând toate etapele aferente, respectiv, etapa 

de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieței, etapa de organizare a procedurilor și 

atribuirea contractelor/acordurilor-cadru, pe baza necesităților și priorităților comunicate de 

direcțiile/serviciile/compartimentele de specialitate și a creditelor bugetare aprobate. Astfel, au 

fost elaborate documentațiile de atribuire aferente procedurilor organizate, asigurând totodată și 

personal în comisiile de evaluarea a ofertelor, a îndeplinit obligațiile referitoare la publicitate 

prin transmiterea anunțurilor și a invitațiilor de participare către SEAP, în conformitate cu 

prevederile legale privind achizițiile publice. 

 

 CAP. I. –MODALITĂŢI DE ACHIZIȚIE 

            1.1. PROCEDURI ORGANIZATE: 

          În anul 2020 au fost atribuite contracte/acorduri cadru, astfel : 

 Licitație deschisă  

- Au fost atribuite 6 contracte de furnizare, în valoare de 29.793.122,8 lei fără TVA – 

proceduri inițiate in 2019 și 2020 

 Procedură simplificată 

- Au fost atribuite 5 contracte de lucrări, în valoare de 37.062.893,1 lei fără TVA – 

proceduri inițiate în 2018, 2019 și 2020 

- Au fost atribuite 3 contracte de servicii, în valoare de 573.900 lei fără TVA – 

proceduri inițiate în 2019 și 2020 

- Au fost atribuite 6 contracte de furnizare, în valoare de 838.306,58 lei fără TVA – 

proceduri inițiate în 2019 și 2020 

 Procedură proprie 

- A fost atribuit 1 contract de servicii, în valoare de 346.103,96 lei fără TVA 

 

 1.2. ACHIZIȚIE DIRECTĂ: 

Au fost efectuate achiziții publice prin achiziție directă în valoare de 2.297.885,28 lei fără 

TVA,  atribuite astfel: 

http://www.cjgiurgiu.ro/
https://ems-robg.mdrap.ro/
https://2014.mysmis.ro/
https://www.ro-cultura.ro/
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- prin achiziție directă, produse, servicii, lucrări - buget propriu în valoare de 

1.600.072,64 lei fără TVA, din care: 

o a). achiziție directă online în valoare de 1.562.272,64 lei fără TVA  

o b). achiziție directă offline în valoare de 37.800 lei fără TVA 

 

- prin achiziție directă, produse, servicii, lucrări - finanțare externă în valoare de 

717.962,94 lei fără TVA, din care: 

o a). achiziție directă online în valoare de 20.009,50 lei fără TVA: 

o b). achiziție directă offline în valoare de 697.974,44 lei fără TVA, astfel: 

 

CAP. II. – CONTRACTE 

   

2.1. CONTRACTE DE LUCRĂRI  

Au fost încheiate un număr de 8 contracte de lucrări în valoare de 37.283.150,21 lei fără 

TVA, atribuite astfel: 

 PROCEDURI ORGANIZATE  

Au fost încheiate contracte de lucrări atribuite astfel: 

 prin procedură simplificată - 5 contracte de lucrări, în valoare de 37.062.893,09 lei fără 

TVA: 

1. Conform anunțului de atribuire SCNA1040639 - Contract de lucrări ,,Achizitie 

proiectare si executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii Reabilitare, 

modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judeteran de 

Urgenta Giurgiu”, finantat din bugetul proiectului POR/266/8/1  

           Valoare contract: 4.189.242 lei fără TVA 

2. Conform anunțului de atribuire SCNA1045174 - Contract de lucrări  „Proiectare si 

executie de lucrari a obiectivului de investitie Baza tehnico-materiala pentru cresterea 

vitezei de raspuns in situatii de urgenta ”-   finanțat din bugetul proiectului „Investitii 

pentru o regiune sigura: Judetul Giurgiu si Districtul Ruse, ISR”  

          Valoare contract: 7.388.400 lei fără TVA 

3. Conform anunțului de atribuire SCNA1037301 - Contract de lucrări „Lucrari de 

intretinere si reparatii drumuri judetene Lot 1-3” finanțat din bugetul Consilului 

Județean Giurgiu 

Valoare contract: 5.042.934,96 lei fără TVA 

4. Conform anunțului de atribuire SCNA1032410 – Contract de lucrări „Proiectare si 

executie lucrari pentru obiectivul de investitii Reabilitare DJ412A: Adunatii 

Copaceni-Darasti Vlasca-Novaci-Popesti-Mihailesti” finanțat din bugetul proiectului 

ROBG-442 

Valoare contract: 16.826.368,28 lei fără TVA 

5. Conform anunțului de atribuire SCNA1040639 – Contract de lucrări „Achizitie 

servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii Reabilitare, 

extindere si modernizare Sectia boli infectioase si Compartiment HIV din cadrul 

Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu” finanțat din  bugetul Consiliului Județean 

Giurgiu 

Valoare contract: 3.615.547,85 lei fără TVA  

 

 



18 

 

ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

 prin achiziție directă – au fost încheiate 3 contracte de lucrări în valoare de 220.257,12 

lei fără      

          TVA 

1. Contract de lucrări „Lucrari de reparatii pentru amenajare spatiu necesar instalarii si 

functionarii unui aparat PCR de testare a infectiei cu COVID 19 la Spitalul Judetean de 

Urgenta Giurgiu” - finanțat din Bugetul Consiliului Județean Giurgiu 

Valoare contract : 124.371,75 lei fără TVA 

2. Contract de lucrări „Achizitie lucrari de igienizare, reparatii si renovare pentru amenajarea 

unor spatii din incinta CJ Giurgiu” - finanțat din Bugetul Consiliului Județean Giurgiu 

Valoare achiziție : 26.137,47 lei fără TVA 

3. Contract de lucrări „Lucrari de reparatii, igienizare izolator pacienti COVID 19 si reparatii 

la reteaua de oxigen” - finanțat din Bugetul Consiliului Județean Giurgiu 

Valoare achiziție : 69.747,90 lei fără TVA 

    2.2. CONTRACTE DE SERVICII 

 Au fost încheiate un număr de: 

- 55 contracte de servicii în valoare de 1.398.681,87 lei fără TVA, atribuite 

astfel: 

 PROCEDURI ORGANIZATE  

Au fost încheiate contracte de servicii atribuite astfel: 

 prin procedură simplificată - 3 contracte de servicii, în valoare de 573.900 lei fără TVA: 

1. Conform anunțului de atribuire SCNA1035294 - „Expertiza tehnica si economica pentru 

obiectivul Reabilitare si modernizare drumuri de interes local si judetean pentru 

urmatoarele investitii Modernizare DJ 601D Letca Veche-Limita de judet Teleorman, 

Modernizare DC 121 -DJ 504, Modernizare DJ 412 D-Bucsani-Malu Spart, Reabilitare 

si modernizare DJ 611 Roata de Jos-Sadina-Cartojani-limita judet Teleorman, 

Modernizare DJ 401 A Palanca-Stoenesti, Reabilitare DJ 601 A Bolintin Deal-Bolintin 

Vlae-Malu Spart, pribind asigurarea continuarii si finalizarii lucrarilor” finanțat din 

Bugetul Consiliului Județean Giurgiu 

Valoare contract: 134900 lei fără TVA 

2. Conform anunțului de atribuire SCNA1047733 – „Servicii de dirigentie de santier 

modernizare DJ 503, Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stanesti-Gara Chiriacu-Toporu-limita de 

judet Teleorman” finanțat din bugetul proiectului Modernizare DJ 503 cod SMIS 117661 

Valoare contract: 276.000 lei fără TVA 

3. Conform anuntului de atribuire SCNA1036772 – „Asistenta tehnica pentru elaborarea 

Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor – judetul Giurgiu si derulare procedura 

SEA” finanțat din bugetul Consiliului Județean Giurgiu  

Valoare contract: 163.000 lei fără TVA 
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ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

 prin achiziție directă – pe bază de contract au fost încheiate 49 contracte de servicii în 

valoare de 824.781,87 lei fără TVA, pentru: 

 

 

Nr. 

Crt. 
DENUMIRE CONTRACT 

Valoare 

contractată 

fără TVA 

1 

Servicii de transport (inchiriere microbuz cu sofer pentru trnsportul echipei 

de implementare a proiectului la Borovo, Bulgaria) in cadrul proiectului 

Noduri bine conectate Giurgiu-Borovo la reteaua de transport TEN-T, 

acroim W-TEN, cod e-MS: ROBG-440 

19600.02 

2 Achizitie servicii de Reinnoire certificate digitale- 2 buc 190 

3 
Achizitie Servicii de verificare tehnica de calitate a documentatiilor de 

tehnico economice pentru obiectivul de investitii Reabilitare DJ 412 A 

Adunatii Copaceni-Darasti Vlasca-Novaci-Popesti-Mihailesti 

8900 

4 
Achizitie servicii de transport persoane pentru transportul zilnic a unui nr. 

De 15 medici angajati ai Spitalului de Urgenta Giurgiu 
37200 

5 
Achizitie servicii pentru verificarea proiectului tehnic de executie 

modernizare DJ 503 
18000 

6 
Achizitie servicii de asigurare de raspundere civila auto pentru 

autoturismul GR 12CJG 
349.75 

7 Achizitie servicii de emitere certificate digitale 3465 

8 
Achizitie Serviciu de realizare si promovare de materiale scrise a 

acivitatilor de interes judetean prin intermediul unui cotidian electronic 
14400 

9 
Achizitie Serviciu de realizare si promovare de materiale scrise a 

acivitatilor de interes judetean prin intermediul unei publicatii online (ziar) 

24600 

3280 

10 
Achizitie Serviciu privind Transmiterea inregistrarilor sedintelor 

Consiliului Judetean Giurgiu 
32000 

11 
Proiectare: Actualizare expertiză tehnică pentru obiectivul de investiţii 

”Modernizare DJ 601 Bolintin Vale – Malu Spart – DN 61, km 13+685 – 

14+184, km 22+263 – 29+221, 7,450 km” 

6722.69 

12 
Servicii de dirigentie de santier Reabilitare si modernizare DJ 506A, 

Limita judet Teleorman-Toporu (DJ 503) km14+000-20+930; 6,930 km 
37800 

13 
Achizitie servicii hoteliere necesare pentru cazarea unor angajati ai 

Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu (medici, asistenti medicali, 

infirmerie, ingrijitoare) 

124909.71 

14 
Asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii 

(dirigentie de santier) pentru lucrarea Modernizare trotuare si cai de acces 

proprietati DJ 507 comuna Gostinu, judetul Giurgiu 

6655.24 

15 
Achizitie servicii de consultanta in achizitii publice evaluare oferta 

Modernizare DJ503 
3500 

16 Achizitie servicii de reemitere a unui certificat digital 95 

17 
Achizitie serviciu de Asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de 

constructii (dirigentie de santier) pentru luicrarea "Protejarea platformei 

Drumurilor Dj 401 si Dj 412-amenajare intersectie km 19+889 

3500 
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18 
Achizitie Servicii de informare si publicitate in cadrul 

proiectuluireabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu din 

cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu 

5194 

19 
Achizitie servicii pentru elaborarea, livrarea si montarea panourilor 

temporare si placilor permanente, privind obiectivul de investitii 

Modernizare DJ 601 Bolintin Vale-Malu Spart 

13816 

20 

Achizitie Servicii de supraveghere a lucrarilor (dirigentie de santier) la 

lucrarile: Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului - 

santuribetonate, Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului-

accese proprietati 

20000 

21 
Achizitie Servicii pentru remedierea si punerea in functiune a instalatiei de 

compensare a factorului de putere de la tabloul general al Teatrului Tudor 

Vianu Giurgiu 

4950 

22 

Servicii de interpretariat consecutiv romana-bulgara, bulgara-romana, in 

cadrul proiectului „Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe 

region” („Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune 

sigură”), acronim POD, cod e-MS: ROBG-427, finanţat prin Programul 

INTERREG V-A România-Bulgaria 

4800 

23 

Servicii pentru elaborarea, livrarea si montarea panoului temporar pentru 

identitatea vizuala a proiectului „Partnerships for Overcoming the 

Disasters for a safe region” („Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor 

pentru o regiune sigură”), acronim POD, cod e-MS: ROBG-427, finanţat 

prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 

2750 

24 
Proiectare actualizare deviz general pentru tarif orar manopera conform 

OUG nr. 114/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, la obiectivul 

de invesitii Modernizare DJ 601, Bolintin Vale-Malu Spart-DN 61 

5042.02 

25 
Achizitie servicii de consultanta in achizitii publice (cooptarea de expert 

tehnic) pentru evaluarea ofertelor  
5000 

26 Servicii de asigurare CASCO pentru GR 15 CJG 2258 

27 
Achizitie servicii de asigurae auto facultativa CASCO si asigurare de 

raspundere civila auto obligatorie-RCA 
1500.6 

28 
Achizitie servicii de asigurae auto facultativa CASCO si asigurare de 

raspundere civila auto obligatorie-RCA- GR 11 CJG 
2180 

29 Achizitie servicii de emitere a voucherelor de vacanta pe suport electronic 0.01 

30 Achizitie servicii de reinnoire/emitere certificate digitale 1520 

31 
Achizitie Servicii de informare si publicitate in cadul proiectului iREM- 

Institutii Responsabile, Eficienta Manageriala, Cod SMIS 135244, Cod 

SIPOCA 817 

103321 

32 

Achizitie Serviciul de organizare cursuri de formare profesionala: LOT  1-

curs de planificare strategica si LOT 2-curs de manager de imbunatatire 

procese, in cadul proiectului iREM- Institutii Responsabile, Eficienta 

Manageriala, Cod SMIS 135244, Cod SIPOCA 817 

36225 

0 

33 
Achizitie Servicii de consultanta IT in domeniul e-guvernarii in cadrul l 

proiectului iREM-Institutii Responsabile, Eficienta Manageriala Cod My 

SMIS 135244, Cod SIPOCA 817 

128000 

34 
Achizitie servicii de asigurare auto obligatorie RCA pentru autoturismul 

Dacvia Duster GR 14 CJG 
558.4 

35 
Servicii de elaborare și tipărire materiale promoționale” în cadrul 

proiectului „Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC 

Giurgiu - MACOV”, cod SMIS 2014+ 138249 

5980 



21 

 

36 
Achizitie Servicii de elaborare si tiparire materiale promotionale cadrul 

proiectului Dotare medicala performanta pentru STOPare COVID 19 la 

nivelul judetului GIURGIU-CO-STOP, cod SMISS 2014+138251 

5180 

37 Achizitii servicii de asigurare auto facultativa auto CASCO GR 14 CJG 1070 

38 
Achizitie Servicii de evaluare in vederea reevaluarii domeniului public si 

privat 
79999,68 

39 Serviciul de reinoire certificate digitale 4248 

40 Servicii asigurari auto 
2423.46 

332 

41 Servicii de estimare chirie lunara 800 

42 Servicii de reparare si intretinere a automobilelor 7728.27 

43 Asigurari auto casco GR 15 CJG 2258 

44 
Servicii de informare a publicului cu privire la sedintele Consiliului 

Judetean Giurgiu 
6800 

45 Servicii de emitere certificat digital 354 

46 
Servicii asigurare auto obligatorie RCA si facultativa casco pentru 

autoturismul Dacia Duster GR 10 CJG 
1624.4 

47 Servicii de curierat 2021 24030 

48 
Servicii de proiectare-consultanta "Eficientizare energetica sediu 

administrativ CJ Giurgiu 
66500 

49 
Verificare tehnica a proiectului tehnic de executie a obiectivului de 

investitie "Baza tehnico-materiala pentru cresterea vitezei de raspuns in 

situatii de urgenta" Proiect iSR 

13171.3 

 

       ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

 prin achiziție directă – pe bază de factură au fost efectuate 46 achiziții de servicii, în 

valoare de 228.152,7 lei fără TVA, astfel: 

 

Nr. 

Crt. 
DENUMIRE ACHIZIȚIE 

Valoare 

contractată 

fără TVA 

1 
Achizitie servicii de asigurare facultativa CASCO si servicii de asigurare 

auto obligatorii 

2699.96 

594.57 

489.65 

2 
Achizitie Servicii de reparare si intretinere a automobilelor Dacia Logan-

STPS 
760.34 

3 
Achizitie servicii de reparare a automobilelor, pentru autoturismul Opel 

Vivaro GR 13 CJG 
2266.09 

4 
Achizitie servicii de Reparare echipamente IT-XEROX WORK CENTER 

5225 
2370.98 



22 

 

5 Achizitie servicii de reparare si de intretinere a automobilelelorGR 14 CJG 1002.48 

6 
Achizitie servicii de Elaborare documentatie de actualizare a cartii funciare 

a imobilului situat in comuna Slobozia, judetul Giurgiu 
500 

7 Achizitie servicii de reparare si de intretinere a automobilelor 1002.48 

8 
Achizitie covorase auto pentru Dacia Duster cu nr de inmatriculare GR 02 

CJG si pentru Opel Vivaro cu nr de inmatriculare GR 13 CJG 

113.45 

239.5 

9 
Achizitie Servicii de reparare si intretinere a autoturismului VW Caddy, GR 

15 CJG 
2857.45 

10 
Achizitie servicii de reparare a automobilelor, pentru autoturismul Dacia 

Duster GR 10 CJG 
1624.87 

11 Achizitie servicii de reparare a pneurilor inclusiv montare si echilibrare 1091.64 

12 
Achizitie servicii de reparare si de intretinere a automobilelor-GR 02 CJG-

revizie 
2920.56 

13 
Achizitie servicii de reparare si de intretinere a automobilelor-GR 02 CJG-

comutator semnalizare+claxon + completarea reviziei ulei pentru motor 
919.5 

14 Achizitie servicii de verificat si incarcat stingatoare de incendiu 1368.89 

15 

Achizitie servicii de Elaborare documentatie de actualizare carte funciara 

aferanta imobilului Spital de Pneumoftiziologie Izvoru (teren si cladiri), 

situat in comunca Vanatorii Mici, sat Izvoru, judetul Giurgiu, aflat in 

domeniul public al judetului Giurgiu 

5000 

16 

Servicii "Masuratori volumetrice pentru stabilirea cantitatilor de deseuri 

depozitate in Celula 1"din cadrul Centrului de Management Integrat al 

Deseurilor (CMID) Fratesti 

3350 

17 Achizitie servicii de reparatie accidentala auto Volkswagen Caddy  817.54 

18 
Achizitie serviciiu de reparatie imprimanta_Compartiment Gestiunea 

patrimoniului 
268.91 

19 

Achizitie servicii de verificare proiect tehnic in cadrul proiectului " 

Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu din cadrul 

Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu"  

7000 

20 Servicii de reparare a automobilelor GR 12 CJG 591.91 

21 Achizitie servicii de intretinere a instalatiilor de climatizare din dotarea CJG 23680 

22 Achizitie servicii de revizie accidentala Dacia Duster GR 03 CJG 5495.51 
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23 Achizitie aplicatie Clicksign Ultimate 550 

24 
Achizitie Servicii de revizie tehnica programata pentru autoturismul 

Volkswagen Passat GR 11 CJG 
5410.01 

25 Achizitii servicii de inchiriere generator electric 10700 

26 
Servicii de reparare si intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor-

revizie anuala pentru 17 hidranti interiori apartianad Consiliului Judetean 
1700 

27 Achizitii servicii de reparare a automobileleor-Opel Vivaro 2899.84 

28 

Achizitie servicii de actualizare “Documentatie cadastrala Complex Servicii 

Sociale Giurgiu din municipiul Giurgiu si Centrul de asistenta sociala 

pentru personae varstnice Hotarele, judetul Giurgiu 

5000 

29 Servicii de reparare masa consiliu 656 

30 Anvelope iarna 2252.12 

31 Servicii de reparare si intretinere a automobilelor 
9347.22 

384.95 

32 
Servicii de realizare si montare placa permanenta pentru proiectul ROBG-

418 
120 

33 Servicii de reparare si intretinere a microcomputerelor 200 

34 
Serviciul de actualizare a cartii funciare a imobilului Manastirea Comana, 

judetul Giurgiu 
3000 

35 
Actualizare documentatie cadastrala-repozitionare Centru de Asistenta 

Medico-Sociala Mogosesti 
2500 

36 
Actualizare documentatie cadastrala Centru de Asistenta Medico-Sociala 

Mogosesti 
2500 

37 Intretinere a automobilelor GR01SPS 767.61 

38 Servicii de dezinfectie pentru sediul Consiliului Judetean Giurgiu 42100.84 

39 Servicii de reparare si intretinere a automobilelor, GR 02 CJG 1870.04 

40 
Robineti hidranti de tip C (2 bucati) si serviciul de reparare si intretinere a 

echipamentului de stingere a incendiilor 
588.24 

41 Servicii de reparare a pneurilor inclusiv montare si echilibrare 1091.64 

42 Servicii de reparare si intretinere a automobilelor, GR 10 CJG 3732.07 

43 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor 704.13 
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44 Servicii de reparare si intretinere a automobilelor, GR 11 CJG 1143.58 

45 Servicii de reparare si intretinere a automobilelor, GR 03 CJG 565.21 

46 Servicii de dezinfectie pentru sediul Consiliului Judetean Giurgiu 59342.92 

 

PROCEDURĂ PROPRIE 

 prin procedură proprie pe bază de contract a fost efectuată o achiziție de servicii - 

„Achizitie Servicii hoteliere necesare cazare personal medical din cadrul Spitalului 

Judetean de urgenta Giurgiu-personal implicat in combaterea epidemiei de Covid-19” 

finanțată din bugetul Consiliului Județean Giurgiu. Valoare contractă: 346.103,96 lei 

fără TVA 

 

 2.3. CONTRACTE DE  FURNIZARE 

 Au fost încheiate un număr de: 

- 31 acorduri cadru de furnizare  în valoare de 27.154.824,8 lei fără TVA 

- 24 contracte de furnizare în valoare de 4.002.151,16 lei fără TVA 

- 24 contracte subsecvente în valoare de 4.498.152,37 lei fără TVA 

astfel: 

 

PROCEDURI ORGANIZATE  

 prin procedură licitație deschisă – 29 acorduri cadru de furnizare, în valoare de 

26.864.502,76 lei fără TVA si 4 contracte de furnizare, in valuare de 2.928.620 lei fără 

TVA astfel: 

1. Conform anunțului de atribuire CAN1041617 – 27 contracte cadru pentru “Furnizarea si 

distributia de fructe-mere, lapte UHT si produse de panificatie pentru prescolarii din 

gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare 

acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular din 

județul Giurgiu, in perioada 07.09.2020-16.06.2023”, finanțat din bugetul Consiliului 

Județean Giurgiu  

Valoare contractată:  23.776.486,96 lei fără TVA 

2. Conform anunțului de atribuire CAN1041731 – 1 contract cadru pentru ,,Furnizarea şi 

distribuţia de lapte UHT pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de 

stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar 

şi gimnazial de stat şi particular din judetul Giurgiu, in perioada 07.09.2020 – 

16.06.2023,  pentru  Lotul 1 - Zona 1 – Municipiul Giurgiu,,, finanțat din bugetul 

Consiliului Județean Giurgiu 

Valoare contractată: 1.397.260,80 lei fără TVA 

3. Conform anunțului de atribuire CAN1027594 – 1 contract cadru pentru furnizarea de 

"Carburant auto(motorina) pe baza de bonuri valorice pentru perioada 01.10.2019-

30.09.2023 pentru Consiliul Judetean Giurgiu”, finanțat din bugetul Consiliului Județean 

Giurgiu  

Valoare contractată: 1.690.755 lei fără TVA 

4. Conform anunțului de atribuire CAN1028074 – 1 contract de “Furnizare echipamente- 

Lot 1 Autogreder 6x6 si Lot 4 - Freza de asfalt latimea 1 m, pentru Directia Judeteana de 
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Drumuri Giurgiu in cadrul Proiectului "Investitii pentru siguranta rutiera și îmbunatațirea 

conectivității intre Municipalitatea Ruse si Judetul Giurgiu la Reteau de transport TEN-T 

" finanțat din bugetul proiectului cod ROBG418  

Valoare contractată: 1.142.900 lei fără TVA 

5. Conform anunțului de atribuire CAN1033772 – 1 contract de “Furnizare echipamente - 

Lot 4 - Freza de asfalt latimea 1 m, pentru Directia Judeteana de Drumuri Giurgiu in 

cadrul Proiectului "Investitii pentru sigurana rutiera si imbunatatirea conectivitatii intre 

Municipalitatea Ruse si Jdetul Giurgiu la Reteaua de transport TEN-T " finanțat din 

bugetul proiectului cod ROBG418 

Valoare contractata: 1.263.000 lei fara TVA 

6. Conform anunțului de atribuire CAN1039701 – 1 contract de “Furnizare echipamente 

specifice pentru situatii de urgenta in cadrul proiectului Investitii pentru o regiune sigura: 

Judetul Giurgiu si Districtul Ruse-ISR-lot 5 echipament pentru salvarea victimelor din 

medii ostile-sistem modular pentru sprijinirea malurilor” finanțat din bugetul proiectului 

ISR 

Valoare contractată: 85.920 lei fără TVA 

7. Conform anunțului de atribuire CAN1041504 – 1 contract de “Furnizare echipamente 

specifice pentru situatii de urgenta in cadrul proiectului Investitii pentru o regiune sigura: 

Judetul Giurgiu si Districtul Ruse-ISR-lot 7 camera cu termoviziune pentru identificarrea 

surselor de incendiu” finanțat din bugetul proiectului ISR 

Valoare contractată: 436.800 lei fără TVA 

 prin procedură simplificată -9 contracte de furnizare, în valoare de 838.306,58 lei fără 

TVA, astfel: 

1. Conform anunțului de atribuire SCNA1032861 - Contract de furnizare echipamente Lot 2 

si 3 necesare derularii activitatilor de implementare a proiectului „Noduri bine conectate 

Giurgiu-Borovo la reteaua de transport TEN-T” finantat din bugetul proiectului 

ROBG440 

Valoare contractată: 21.610 lei fără TVA 

2. Conform anunțului de atribuire SCNA1031381 - 2 contracte de „Furnizare de indicatoare 

rutiere pentru Direcția Județeană de Drumuri (DJTADJCT) Giurgiu” în cadrul proiectului 

“Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea 

Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”, cod e-MS: ROBG-418 lot 1-

indicatoare rutiere, lot-mijloace de semnalizare, lot 3 -parapete Rutiere finantate din 

bugetul proiectului ROBG418 

Valoare contractată: 77.000 lei fără TVA 

3. Conform anunțului de atribuire SCNA1037131 – 2 contracte cadru pentru „Acord cadru 

de furnizare pentru Lot 1-Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica A3 si A4 ( pentru 

imprimante, copiatoare si multifunctionale) si Lot 2-articole de papetarie, pentru 

perioada: 01.04.2020-31.03.2022” finanțate din bugetul Consiliului Județean Giurgiu  

Valoare contractată: 290.322,04 lei fără TVA 

4. Conform anunțurilor de atribuire SCNA1045689 si SCNA1038754 – 2 contracte de 

„Furnizare Echipamente pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu si masina cu 

cantar pentru monitorizare si control trafic agabaritic pentru Directia Judeteana de 

Transport, Administrarea Drumurilor Judetene si Control Trafic in cadrul Proiectului 

"Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea 

Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”, cod e-MS: ROBG-418" finanțate 

din bugetul proiectului ROBG420 
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Valoare contractată: 199.313,24 lei fără TVA 

5. Conform anunțului de atribuire SCNA1047685 – 1 contract de „Furnizare dezinfectanti in 

cadrul Proiectului Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu-

MACOV, cod SMIS 014+138249” finanțat din bugetul proiectului MACOV 

Valoare contractată: 195.754,30 lei fără TVA 

6. Conform anunțului de atribuire SCNA1047793 – 1 contract de furnizare „Echipamente 

pentru Inspectoratul de politie al judetului Giurgiu in acdrul proiectului Investitii pentru 

siguranta rutiera si imbunatatirea conectivitatii intre Municipalitatea RUSE si judetul 

Giurgiu la reteaua de transport TEN - T cod e-ms:ROBG-418 Lot 1-2” finanțat din 

bugetul proiectului ROBG418 

Valoare contractată: 54.307 lei fără TVA 

S-au încheiat 24 de contracte subsecvente în valoare de 4.498.152,37 lei fără TVA 

finanțate din bugetul Consiliului Județean Giurgiu, conform tabelului de mai jos: 

Nr. 

Crt. 
DENUMIRE CONTRACT CONTRACT 

Valoare 

contractată 

fără TVA 

1 

Furnizare produse lactate pentru elevii din clasele I-

VIII din invatamantul de stat si privat, precum si 

pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private 

cu program normal de 4 ore, din Judetul Giurgiu, 

ZONA I 

Contract nr. 

3/07.01.2020 la 

acordul cadrul nr. 

210/ 25.09.2017 

186045.44 

2 

Furnizare produse lactate pentru elevii din clasele I-

VIII din invatamantul de stat si privat, precum si 

pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private 

cu program normal de 4 ore, din Judetul Giurgiu, 

ZONA II 

Contract nr. 

4/07.01.2020 la 

acordul cadrul nr. 

210/ 25.09.2017 

146739.6 

3 

Furnizare produse lactate pentru elevii din clasele I-

VIII din invatamantul de stat si privat, precum si 

pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private 

cu program normal de 4 ore, din Judetul Giurgiu, 

ZONA III  

Contract nr. 

5/07.01.2020 la 

acordul cadrul nr. 

210/ 25.09.2017 

183163.68 

4 

Furnizare produse lactate pentru elevii din clasele I-

VIII din invatamantul de stat si privat, precum si 

pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private 

cu program normal de 4 ore, din Judetul Giurgiu, 

ZONAI IV 

Contract nr. 

6/07.01.2020 la 

acordul cadrul nr. 

210/ 25.09.2017 

211422.96 

5 

Furnizare produse lactate pentru elevii din clasele I-

VIII din invatamantul de stat si privat, precum si 

pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private 

cu program normal de 4 ore, din Judetul Giurgiu, 

ZONA V 

Contract nr. 

7/07.01.2020 la 

acordul cadrul nr. 

210/ 25.09.2017 

123469.92 

6 

Furnizare produse lactate pentru elevii din clasele I-

VIII din invatamantul de stat si privat, precum si 

pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private 

cu program normal de 4 ore, din Judetul Giurgiu, 

ZONA VI 

Contract nr. 

8/07.01.2020 la 

acordul cadrul nr. 

210/ 25.09.2017 

173955.6 
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7 

Furnizare produse lactate pentru elevii din clasele I-

VIII din invatamantul de stat si privat, precum si 

pentru copii prescolari din gradinitele de stat si private 

cu program normal de 4 ore, din Judetul Giurgiu, 

ZONA VII 

Contract nr. 

9/07.01.2020 la 

acordul cadrul nr. 

210/ 25.09.2017 

109861.92 

8 

Furnizarea de mere in cadrul Programului pentru scoli 

al Romaniei ZONA I - Lotul I pentru perioada 

11.02.2019-29.03.2019 

Contract nr. 10/ 

07.01.2020 la 

acordul cadrul nr. 

242 / 27.11.2017 

77657.36 

9 

Furnizarea de mere in cadrul Programului pentru scoli 

al Romaniei ZONA II - Lotul II pentru perioada 

11.02.2019-29.03.2019 

Contract nr. 11/ 

07.01.2020 la 

acordul cadrul nr. 

243 / 27.11.2017 

51695.3 

10 

Furnizarea de mere in cadrul Programului pentru scoli 

al Romaniei ZONA II - Lotul III pentru perioada 

11.02.2019-29.03.2019 

Contract nr. 12/ 

07.01.2020 la 

acordul cadrul nr. 

244 / 27.11.2017 

54916.8 

11 

Furnizarea de mere in cadrul Programului pentru scoli 

al Romaniei ZONA IV - Lotul IV pentru perioada 

11.02.2019-29.03.2019 

Contract nr. 13/ 

07.01.2020 la 

acordul cadrul nr. 

245 / 27.11.2017 

74482.78 

12 

Furnizarea de mere in cadrul Programului pentru scoli 

al Romaniei ZONA V - Lotul V pentru perioada 

11.02.2019-29.03.2019 

Contract nr. 14/ 

07.01.2020 la 

acordul cadrul nr. 

246 / 27.11.2017 

45348.52 

13 

Furnizarea de mere in cadrul Programului pentru scoli 

al Romaniei ZONA VI - Lotul VI pentru perioada 

11.02.2019-29.03.2019 

Contract nr. 15/ 

07.01.2020 la 

acordul cadrul nr. 

247 / 27.11.2017 

61283.3 

14 

Furnizarea de mere in cadrul Programului pentru scoli 

al Romaniei ZONA VII - Lotul VII pentru perioada 

11.02.2019-29.03.2019 

Contract nr. 16/ 

07.01.2020 la 

acordul cadrul nr. 

248 / 27.11.2017 

43644.44 

15 

Prevenirea si combaterea inzapezirii pe drumurile 

publice, intretinerea curenta pe timp de iarna a 

drumurilor judetene din judetul Giurgiu pentru Lot 1 

(Baza nr. 2 Centru-Punctul de sprijin nr 3 Est-Punctul 

de sprijin nr. 4 Centru Vest) in perioada 16.03.2018- 

25.03.2018"   

Contract nr. 218/ 

23.12.2019 la 

Acordul Cadru nr. 

44/ 09.03.2018 
705711.28 

16 

Achizitie servicii privind"Prevenirea si combaterea 

inzapezirii pe drumurile publice, intretinerea curenta 

pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul 

Giurgiu pentru Lot 2 (Baza nr 5 NordVest-Punctul de 

sprijin nr. 6 Nord-Punctul de sprijin nr.4 Vest) in 

perioada 2017-2021"   

Contract nr. 219/ 

23.12.2019 la 

Acordul Cadru nr. 

45/ 09.03.2018 
429844.8 

17 

Furnizare carburant auto (motorina) pe baza de bonuri 

valorice pentru perioada ianuarie-martie 2020, in sistem 

esalonat pentru autoturismele/ masinile din dotarea 

urmatoarelor institutii: Consiliul Judetean Giurgiu, Centrul 

Militar Judetean Giurgiu, Inspectoratul pentru Situatii de 

Urgenta Vlasca Giurgiu, Structura Teritoriala pentru 

Probleme Speciale Giurgiu 

Contract 

subsecvent nr. 19 

din 14.01.2020 La 

acordul cadrul nr. 

1 din 06.01.2020 

97020 
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18 

Furnizare carburant auto (motorina) pe baza de bonuri 

valorice pentru perioada ianuarie-martie 2020, in 

sistem esalonat pentru autoturismele/ masinile din 

dotarea urmatoarelor institutii: Consiliul Judetean 

Giurgiu, Centrul Militar Judetean Giurgiu, 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vlasca 

Giurgiu, Structura Teritoriala pentru Probleme 

Speciale Giurgiu 

Contract 

subsecvent nr. 50 

din 24.03.2020 La 

acordul cadrul nr. 

1 din 06.01.2020 
115453.8 

19 

Furnizare carburant auto (motorina) pe baza de bonuri 

valorice pentru perioada ianuarie-martie 2020, in 

sistem esalonat pentru autoturismele/ masinile din 

dotarea urmatoarelor institutii: Consiliul Judetean 

Giurgiu, Centrul Militar Judetean Giurgiu, 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vlasca 

Giurgiu, Structura Teritoriala pentru Probleme 

Speciale Giurgiu 

Contract 

subsecvent nr. 94 

din 25.06.2020 La 

acordul cadrul nr. 

1 din 06.01.2020 
54857.14 

20 

Furnizare carburant auto (motorina) pe baza de bonuri 

valorice pentru perioada ianuarie-martie 2020, in 

sistem esalonat pentru autoturismele/ masinile din 

dotarea urmatoarelor institutii: Consiliul Judetean 

Giurgiu, Centrul Militar Judetean Giurgiu, 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vlasca 

Giurgiu, Structura Teritoriala pentru Probleme 

Speciale Giurgiu 

Contract 

subsecvent nr. 

161 din 

25.09.2020 La 

acordul cadrul nr. 

1 din 06.01.2020 

38036.97 

21 

Prevenirea si combaterea inzapezirii pe drumurile 

publice, intretinerea curenta pe timp de iarna a 

drumurilor judetene din judetul Giurgiu pentru Lot 1 

(Baza nr. 2 Centru-Punctul de sprijin nr 3 Est-Punctul 

de sprijin nr. 4 Centru Vest) in perioada 16.03.2018- 

25.03.2018"   

Contract 

subsecvent nr. 

180/10.11.2020 l 

acordul cadru nr 

44/09.03.2018 

341784.78 

22 

Acord cadrul de furnizare pentru Lot 1-Hartie pentru 

fotocopiatoare si xerografica A3 si A4 (pentru 

imprimante, copiatoare si multifunctionale) si Lot 2-

articole de papetarie, pentru perioada: 01.04.2020-

31.03.2022 

Contract 

subsecvent nr. 

85 / 18 mai 2020 

13208 

Contract 

subsecvent nr. 

84 / 18 mai 2020 

22991.9 

23 

Prevenirea si combaterea inzapezirii pe drumurile 

publice, intretinerea curenta pe timp de iarna a 

drumurilor judetene din judetul Giurgiu pentru Lot 2 in 

perioada 01.01.2021-15.03.2021 

Contract 

subsecvent nr 

195/15.12.2020 la 

acordul cadru nr 

45/09.03.2018 

429844.8 

24 

Prevenirea si combaterea inzapezirii pe drumurile 

publice, intretinerea curenta pe timp de iarna a 

drumurilor judetene din judetul Giurgiu pentru Lot 1 in 

perioada 01.01.2021-15.03.2021 

Contract 

subsecvent nr 

194/15.12.2020 la 

acordul cadru nr 

44/09.03.2018 

705711.28 
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 ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

 prin achizitie directă – pe bază de contract – 14 contracte de furnizare în valoare de 

525.546,62 lei fără TVA, astfel: 

 

 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE CONTRACT 

Valoare 

contractată 

fără TVA 

 

1 Achizitie Substanta concentrata de hipoclorit 112500 

2 

Furnizare echipamente-autoturism- necesare activitatilor de implementare a 

proiectului "Noduri bine conectate Giurgiu-Borovo la reteaua de transport 

TEN-T", acronim W-TEN, cod e-MS: ROBG-440 

69015.63 

3 

Achizitie echipamente IT in cadrul proiectului „Partnerships for Overcoming 

the Disasters for a safe region” („Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor 

pentru o regiune sigură”), acronim POD, cod e-MS: ROBG-427, finanţat prin 

Programul  INTERREG V-A România-Bulgaria: laptop-1 buc, imprimanta 1 

buc, dispozitive de stocare memorie - 14 buc, software creare documente-

1buc, pachet software antivirus- 1buc, tablete 11 buc, telefoane mobile 11 

buc. 

58632 

4 
Achizitie echipamente necesare desfasurarii activitatii echipei de proiect in 

cadrul proieftului IREM 
73571   

5 
Achizitie panouri de informare publica, constientizare si transparenta cu 

privire la utilizarea bugetului fondurilor publice-70 buc 
49000  

6 

Achizitie Materiale consumabile necesare desfasurarii activitatii de proiect in 

cadrul proiectului IREM- Institutii Responsabile, Eficienta Manageriala, Cod 

My SMIS 135244, Cod SIPOCA 817 

3680  

7 

Echipamente necesare derulării activităţilor de implementare a proiectului” în 

cadrul proiectului “Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC 

Giurgiu – MA-COV”- cod SMIS 2014+ 138249 

16050  

8 

Consumabile pentru managementul proiectului” în cadrul proiectului 

„Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu - MACOV”, 

cod SMIS 2014+138249 

3037.72  

9 

Achizitie echipamente IT necesare managementului de proiect din cadrul 

proiectului Dotare medicala performanta pentru STOPare COVID 19 la 

nivelul judetului GIURGIU-CO-STOP, cod SMISS 2014+138250 

33640  

10 Achizitie Consumabile necesare managementului de proiect din cadrul 

proiectului Dotare medicala performanta pentru STOPare COVID 19 la 
2500.77  



30 

 

nivelul judetului GIURGIU-CO-STOP, cod SMISS 2014+138250 

11 

Achizitie material sanitar Gel Conductiv cadrul proiectului Dotare medicala 

performanta pentru STOPare COVID 19 la nivelul judetului GIURGIU-CO-

STOP, cod SMISS 2014+138252 

429.5  

12 

Achizitie Furnizare agenti diagnostici teste rapide COVID 19 in cadrul 

proiectului „Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu - 

MACOV”, cod SMIS 2014+ 138249 

17990  

13 Furnizare termometre infrarosu non contact 6000  

14 

Furnizare tuneluri de decontaminare in cadrul proiectului "Management 

eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu-MACOV" cod SMIS 

014+138249 

79500  

 

 ACHIZIȚIE DIRECTĂ PRODUSE 

prin achiziție directă – pe bază de facturi - 73 achiziții de furnizare, în valoare de 519.968,27 lei 

fără TVA, astfel: 

 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE ACHIZIȚIE 

Valoare 

contractată 

fără TVA 

 

1 

Achizitie produse de protocol pentru luna ianuarie 2020: apa minerala 

plata, apa minerala carbogazoasa, cafea, zahar, lapte condensat, ceai, 

servetele de msa 

185 

370 

220.2 

13.96 

64.4 

100.9 

12.5 

2 

Achizitie Materiale si produse de curatenie pentru luna ianuarie: detergent 

pentru pardoseli gresie sau marmura, detergent lichid de vase, crema de 

curatat, sapun lichid, sapun wc, detergent premium, detergent covor, 

solutie curatat si dezinfectat wc, deodeorant wc, clor dezinfectant, spray 

mobila, spray camera, rezerva pentru aparat electric, detartrant, mop din 

bumbac, burete de vase, lavete de praf uscate, hartie igienica 3 straturi 

59.4 

34.3 

124 

99 
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parfumata, saci menajeri a20 l, saci menajeri 60 l, saci menajeri 30 l, 

manusi menaj, coada de lemn, prosop hartie pliat pt suport, mop cu galeata, 

odorizant camera cu betisoare, maturi din plastic, lavete umede 

84 

46 

20 

105 

3 Achiztie produse IT- mouse - 5 buc 167.65 

4 Achizitie fierbator de apa 328.44 

5 Achizitie anvelope de vara 672.28 

6 
Achizitie telecomanda pentru acces bariera si porti batante de la garajul 

CJG 
300 

7 Inlocuire acumulatori sistem RAGIS 1176.47 

8 Achizitie echipament informatic- doua placi de retea externa pe USB 267.22 

9 

Achizitie produse de protocol pentru o luna: apa minerala plata, apa 

minerala carbogazoasa, cafea, zahar, lapte condensat, ceai, servetele de 

msa 

185 

370 

220.2 

13.96 

64.4 

100.9 

12.5 

10 

Achizitie materiale si produse de curatenie pentru o luna : detergent pentru 

pardoseli gresie sau marmura, detergent lichid de vase, crema de curatat, 

sapun lichid, sapun wc, detergent premium, detergent covor, solutie curatat 

si dezinfectat wc, deo, clor dezinfectant, spray mobila, spray camera, 

rezerva pentru aparat electric, detartrant, mop bumbac, burete vase, lavete 

praf uscate, hartie igienica trei straturi, saci menajeri 120 l, saci menajeri 

35 l, manusi menaj, prosop hartie pliat pt supert, odorizant camera cu 

betisoare, lavete umede,  

4597.82 

11 
Achizitie produse dezinfectante necesare prevenirii infectarii cu virusul 

Covid-19 

7320 

11200 

2500 

560 

12 Achizitie obiecte sanirtare si electrice: priza dubla pt cu cp, smirghel, 25.22 
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vbopsea lavabila int 15 l, vopsea lavabila int 8, 50 l, trafalet, coaa 

telescopica trafalet, amorsa 5 l, folie, banda hartie, tava trafalet, grater 

trafalet, spaclu inox, gletiera inox, pensula, chit cutit, silicon, lant zn, lacat, 

lampa led, butuc yala, prelungitor cu protectie, intrerupator si mufa usb, 

bec led 15 w, comutator, robinet colt 1/2-1/2, priza simpla ingr, baterie 

monoactionara 

31.51 

37.62 

441.18 

44.13 

10.5 

109.24 

13 Achizitie Sistem de supraveghere video punct acces CMID Fratresti 1945.52 

14 

Achizitie materiale de protectie pentru personalul din aparatul de 

specialitate al CJG- Masti chirurgicale-3150 buc, Manusi chirurgicale- 

3150 perechi 

10710 

15 Achizitie echipamente IT: stick USB 32 GB-3 buc, reportofon - 3 buc 
90.51 

370.59 

16 

Achizitie produse de curatenie-detergent pentru pardoseli sau marmura, 

detergent lichid vase, crema de curatat, sapun lichid, sapun WC, solutie 

curatat geamuri, solutie curatat covoare, solutie curatat si dezinfectat WC, 

deodorant wc, clor dezinfectant, spray mobila, spray camera, rezerva 

pentru aparart electric, detartrant, mop din bumbac, burete de vase, lavete 

de praf uscate, hartie igienica 3 straturi, saci menajeri 120 l, saci menajeri 

60 l, saci menajeri 35 l, manusi menaj, coad lemn, prosop hartie pliat 

pentru suport, mop cu galeata, maturi din plastic, lavete umede 

5430 

17 Achizitie incarcator si cablu de alimentare laptop 243.7 

18 Achizitie Unitate PC 2092 

19 Achizitie echipamnete IT: mouse si hard disck extern 
37.82 

256.22 

20 

Achizitie materiale electrice si sanitare: Lampa led 60/60 cu lumina alba-9 

buc, tub LFA 18 w Philips - 125 buc, Tub LFA 36 w Philips-25 buc, 

Starter S2 Philips-50 buc, Starter S10 Philips-25 buc, bateria mono - buc, 

pensula vopsea 6 cm-1 buc, broasca cu buti=uc si manere - buc, racord 

flexibil baterie mono-2 buc, racord scurgere lavoar-1 buc, robinet coltar 

1/2-1 buc, silicon -1 buc, super glue-1buc, priza dubla PT-3 buc, cablu 

3x2,5-2 ml, pompa desfundat -2 buc, prelungitor ceramic-3 buc, pastile 

soareci-10 buc 

21.02 

79.83 

6.3 

218.48 

73.5 

147 

199.5 
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997.5 

2196 

21 Achizitie materiale sanitare de protectie - masti chirurgicale 2362.5 

22 Furnizare aparat de aer conditionat incalzire-racire 2100 

23 Achizitie materiale sanitare de protectie - masti chirurgicale 9450 

24 Achizitie aparate de aer conditionat-3 buc 6300 

25 Achizitie: switch 8 port- 1 buc, fuser versalink B 100K 
65 

1974.79 

26 
Achizitie produse dezinfectante necesare prevenirii infectarii cu virusul 

Covid-19: dezinfectant pentru maini si dezinfectant suprafete 

11218.5 

2017 

27 
Achizitie: mouse optic, stick memorie, tastatura USB, stampila BEJ, 

stampila proiect CO-STOP, stampila proiect MACOV, switch 8 porturi 

28.49 

39.41 

231.93 

65 

28 Achizitie materiale si produse de curatenie  4827.9 

29 Achizitie dezinfectant pentru maini-15buc si masti chirurgicale-2700 buc 
1121.85 

2025 

30 Achizitie Televizor-1 buc, fierbator apa-1 buc 
1210.01 

103.93 

31 Achizitie stampile pentru proiecte: IREM 
132.78 

142.86 

32 Achizitie Unitate PC-1 buc 2100 

33 

Achizitie materiale sanitare de protectie pentru BEJ: Dezinfectant pentrru 

maini- - 2buc, masti chirurgicale de protectie - 200 buc, alcool sanitare - 4 

buc, manusi chirurgicale-300 buc, servetele umede dezinfectante-4 buc 

149.58 

176.46 

33.6 

34 Achizitie materiale sanitare de protectie-masti chirurgicale 7371 

35 
Achizitie materiale de protectie pentru protejarea membrilor si a 

personalului auxiliar din componenta Biroului de Circumscriptie Judetean 

Giurgiu: dezinfectant- 3 buc, masti chirurgicale - 200 buc, alcool saniar-3 

650 
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buc, manusi chirurgicale-200 buc, serveele umede dezinfectante-4 buc 

36 Achizitie materiale electrice si sanitare. 1052.8 

37 Laptop-uri si componente IT 

12554.64 

2016.78 

907.56 

38 Laptop  2092.43 

39 Lampi bactericide adaptabile medicalizate 35840 

40 Lampi bactericide dubla sterilizare 1820 

41 Termometru digital de tip non-contact 155.38 

42 Masti chirurgicale de protectie 6331.5 

43 Materiale si produse de curatenie 4827.9 

44 Imprimante laser 3067.22 

45 Imprimanta laser 1533.61 

46 Pachete software IT 
294.12 

1810 

47 Materiale electrice si sanitare 2024.45 

48 Anvelope iarna 1848.72 

49 Purificator si sterilizator aer 5130 

50 Componente IT 
167.72 

100.68 

51 Scaune pivotante, 4 buc 2285.72 

52 Birouri si mese 1790 

53 Routere wireless, 2 buc 327.74 

54 Anvelope iarna 4 buc Dacia Logan 1294.12 

55 Materiale electrice si sanitare 780.6 

56 Materiale sanitare de protectie-masti chirurgicale 4725 
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57 
Achizitia de produse dezinfectante pentru tegumente/maini si suprafete 

(birouri, scaune, etc) 
9496 

58 Steaguri 600 

59 Unitati Pc, monitoare, imprimanta 10949.16 

60 Masti, manusi, dezinfectant pentru maini 10043.2 

61 Switch cu 24 porturi 190 

62 
Pachete cadou pentru colindatori cu ocazia sarbatorilor de iarna 

116809 

63 Scaun de birou ergonomic 461.35 

64 Monitor-tv-led 635.89 

65 Kit-uri de inlocuire truse sanitare fixe 1500 

66 Truse medicale auto 147.05 

67 Indicatoare si placute luminoase pentru sediul Consiliului Judetean Giurgiu 2096 

68 Produse de curatenie auto 2725.79 

69 
Articole decorative (instalatii luminoase) pentru sediul Consiliului 

Judetean Giurgiu 
662.16 

70 Materiale de promovare 31244 

71 Espressor cafea 240 

72 Produse protocol 3903.84 

73 Teste Covid 19 48100 

 

 CAP. III. –PROCEDURI ANULATE (prevederile art. 212 alin (1) lit a) din Legea nr 

98/2016) 

  

SERVICII 

1. Expertiză tehnică și economică pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare drumuri de 

interes județean și local" județul Giurgiu- în vederea realizării următoarelor obiective de 

investiții: Modernizare DJ 601D Letca Veche-limita judet Teleorman, km 7+127-9+187, 

2.060 km; Modenizare DC 121 Slobozia (DN5C)- DJ 504, km 0+000-5+000, 5 km; 

Modenizare DJ 412D, Bucsani (DN61)-Malu Spart(DJ601), km 0+000-7+820, 7,820km; 

Reabilitare si modernizare DJ 611 Roata de Jos-Sadina-Cartojani-Limita judet Teleorman, 

km 0+000-3+390, km 5+000-6+800, 5,180 km; Modernizare DJ 401 A Palanca-Stoenesti, 

km 50+000-55+050, 5,050 km; Reabilitare DJ 601A Bolintin Deal-Bolintin Vale-Malu 

Spart, km 9+500-12+500, km 13+000-21+000, 11 km, privind asigurarea continuării și 

finalizării lucrărilor 
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2. Servicii de colectare, transport și neutralizare a subproduselor de origine animală care nu 

sunt destinate consumului uman provenite din gospodăriile populaţiei la nivelul Judeţului 

Giurgiu 

FURNIZARE 

1. Furnizare echipamente- Lot 4 - Freza de asfalt latimea 1 m, pentru Directia Județeană de 

Drumuri Giurgiu in cadrul Proiectului "Investitii pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea 

conectivității între Municipalitatea Ruse și Județul Giurgiu la Rețeaua de transport TEN-

T " cod ROBG418 

2. Furnizare de indicatoare rutiere pentru Direcția Județeană de Drumuri (DJTADJCT) 

Giurgiu” în cadrul proiectului “Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea 

conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-

T”, cod e-MS: ROBG-418,lot 3 -parapete Rutiere 

 

 

LUCRARI 

1. Proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții " Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Giurgiu” 

2. Covor bituminos DJ 412 B: Neajlovu-DN61; km 12+550-16+225 (3,675 km) 

 

 CAP. IV. - MONITORIZAREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE 

PUBLICĂ  

 Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică se realizează de către: Agenția 

Națională pentru Achiziţii Publice, pe baza informaţiilor cuprinse în anunţurile de intenție, de 

participare şi de atribuire și în documentațiile de atribuire aferente.  

 In anul 2020 a fost selectată pentru verificare următoarea procedură de atribuire 

organizată de către instituția noastră: Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții” 

Reabilitare DJ 412 A, Adunatii Copăceni - Daraști Vlașca –Novavi – Popești - Mihăilești de la 

km 14 + 660 la km 27 + 193,40 

Verificarea aspectelor procedurale s-a efectuat prin verificarea conformităţii 

documentaţiei de atribuire cu legislaţia  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 

precum şi prin urmărirea  directă a modului de derulare a procedurii de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică.  

CAP. V– SOLUȚIONARE CONTESTAȚII 

În anul 2020 au fost contestate următoarele proceduri de atribuire organizate de către 

instituția noastră: 

 Procedura simplificată “Servicii de consultanță pentru elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021-2027 și a Planului Strategic 

Instituțional 2021-2027”, contestatie, admisa de catre CNSC. 

 Licitația deschisă “Servicii de pază și protecție pentru perioada 01.01.2021 – 

31.12.2024” au fost formulate 4 contestații cu privire la comunicările privind rezultatul 

procedurii, dintre care, 2 (doua) au fost admise in parte si 2 (doua) au fost respinse de 

catre CNSC. 

Procedurile de atribuire a contractelor desfăşurate la nivelul Consiliului Judeţean, 

s-au realizat în conformitate cu normele legale în vigoare, asigurandu-se astfel, 

promovarea concurenţei între operatorii economici, tratamentul egal şi nediscriminarea 

operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie 

publică, asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice. 
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1. INVESTIŢII 

1.1. PROGRAMUL  PROPRIU   DE  INVESTIŢII   PUBLICE 

 

       Programul de investiţii publice pe anul 2020 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Giurgiu nr. 03 din 14 februarie 2020 privind aprobarea bugetului propriu de venituri 

şi cheltuieli al Judeţului Giurgiu,  bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri 

proprii şi bugetului creditelor interne, pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare.  

Valoarea programului a fost de  182.326 mii lei, repartizată pe grupe de investiţii, astfel: 

Cap.A.  -   Obiective de investiţii în continuare:                                     3.947 mii lei 

Cap.B.   -  Obiective de investiţii noi:                                                                   0 mii lei        

Cap.C.  -  Alte cheltuieli de investiţii:                                                        178.379 mii lei 

 

 Repartizarea sumei pe surse de finanţare a fost următoarea: 

      02. Bugetul local:                                                                                     164.099 mii lei 

            08. Alte servicii în domeniile Culturii, Recreerii și Religiei                        2.106 mii lei 

      10. Venituri proprii:                                                                                   16.121 mii lei 

 

Valoarea realizărilor a fost de:                                        57.779,930 mii lei 

 , din care: 

-   02.Bugetul local:                                                                              52.355,000 mii lei 

     -   07.Credite interne:                                                                                            0 mii lei 

      -  08. Alte servicii în domeniile Culturii, Recreerii și Religiei                            0 mii lei 

     -   10.Venituri proprii:                                                                           5.424.,930 mii lei 

 

 În cadrul Programului de investiții au fost realizate următoarele: 

 

      

Cap. 51.02. Autorități publice și acțiuni externe :                                               6,931 mii lei 

reprezentând  dotări independente la Consiliul Județean Giurgiu și 

obținere avize pentru Proiectare: Actualizare 

 „Eficientizare energetică sediu administrativ Consiliul Judeţean Giurgiu” 

și “ Montare lift interior – sediu administrative C.J. Giurgiu”  

 

Cap. 61.02. Ordine publică și siguranță națională :                                        812,505 mii lei  

reprezentând dotări independente pentru Proiectul  “ Investiții pentru o zonă sigură - Județul 

Giurgiu și Districtul Ruse” - ISR , taxe și asistență tehnică pentru proiectul “Baza tehnico- 

materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență” – obținere avize și asistență 

tehnică     

                 745,059 mii lei 

- POD – dotări independente                                                                       67,238 mii lei 
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Cap.66.00. Sănătate:                                           7.268,812 mii lei, 

din care: 

 

Cap.66.02:                                            1.843,882 mii lei 

  reprezentând cheltuieli de proiectare, execuție și dotări independente la Spitalul Județean de 

Urgență Giurgiu: 

 

- “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean 

de Urgență Giurgiu” – cote ISC și verificare PT; 

- Proiect „ Dotare medicală performanță pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului 

Giurgiu – CO – STOP“ – COD SMIS 138250    - dotări independente  

- Proiectare „Reabilitare şi modernizare Corp C2, C6, C7, extindere şi supraetajare parţială 

Corp C5 şi amenajare incintă secţia exterioară de psihiatrie Vadu Lat” – expertiză tehnică, 

studiu geotehnic, ridicare topografică, audit energetic, DALI, PAC, documentaţii 

avize/acorduri, avize/acorduri; 

- Lucrări de amenajare și modernizare curte interioară Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 

– execuție . 

 

Cap.66.10:                                        5.425  mii lei 

   reprezentând dotări independente și lucrări la Spitalului Județean  

de Urgență Giurgiu,Spitalul Vadu Lat și Spitalul  Pneumoftiziologie Izvoru 

 

Cap.67.02.  Cultură, Recreere şi Religie:                                                                  13 mii lei 

 

  reprezentând consultanță proiect ”Restaurare, consolidare si dotare ”Muzeul Judetean „Teohari 

Antonescu” 

Cap.68.02.  Asigurări şi Asistenţă Socială:                                                           231  mii lei,  

Reprezentând:  

- proiectare “Reabilitare clădire în vederea înființării unui Centru de zi pentru persoane cu 

dizabilități Tântava” – expertiză tehnică, studio geo, topo, DALI, doc avize/acorduri, 

avize/acorduri, PAC; 

- proiectare “Construire clădire în vederea înființării locuinței protejate LPI Hotarele” – 

studio geo, topo, SF, doc. avize/acorduri, avize/acorduri, PAC 

- proiectare “Construire clădire în vederea înființării locuinței protejate LP2 Hotarele” – 

studio geo, topo, SF, doc. avize/acorduri, avize/acorduri, PAC 

- proiectare “Construire clădire în vederea înființării locuinței protejate LP3 Hotarele” – 

studio geo, topo, SF, doc. avize/acorduri, avize/acorduri, PAC 
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- proiectare “Reabilitare clădire în vederea înființării unui centru de zi pntru persoane cu 

dizabilități Hotarele” – expertiză tehnică, studio geo, topo, DALI, doc. avize/acorduri, 

avize/acorduri, PAC 

- proiectare “Construire clădire în vederea înființării locuinței protejate LPI Malu” – studio 

geo, topo, SF, doc. Avize/acorduri, avize/acorduri, PAC 

- proiectare “Construire clădire în vederea înființării locuinței protejate LP2 Malu” – studio 

geo, topo, SF, doc. Avize/acorduri, avize/acorduri, PAC 

- proiectare “Reabilitare clădire în vederea înființării unui centru de zi pntru persoane cu 

dizabilități Malu” – expertiză tehnică, studio geo, topo, DALI, doc. avize/acorduri, 

avize/acorduri, PAC 

- proiectare “Construire clădire în vederea înființării locuinței protejate LPI Izvoarele” – 

studio geo, topo, SF, doc. Avize/acorduri, avize/acorduri, PAC 

- proiectare “Construire clădire în vederea înființării locuinței protejate LP2 Izvoarele” – 

studio geo, topo, SF, doc. Avize/acorduri, avize/acorduri, PAC 

- proiectare “Construire clădire în vederea înființării locuinței protejate LP3 Izvoarele” – 

studio geo, topo, SF, doc. Avize/acorduri, avize/acorduri, PAC 

- proiectare “Construire clădire în vederea înființării locuinței protejate LP4 Izvoarele” – 

studio geo, topo, SF, doc. Avize/acorduri, avize/acorduri, PAC 

- proiectare “Reabilitare clădire în vederea înființării unui centru de zi pntru persoane cu 

dizabilități Izvozrele” – expertiză tehnică, studio geo, topo, DALI, doc. avize/acorduri, 

avize/acorduri, PAC 

 

  Cap. 80.02. Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă                 3.123 mii lei  

reprezentând dotări independente achiziționate în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri 

europene nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 : 

- proiect TEN-T cod RO BG 418 “Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea 

conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu în rețeaua de trnsport TEN-T”; 

- proiect “i.R.E.M. – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” 

 

Cap.84.02. Transporturi :                                                                               46.325  mii lei,  

din care: 

1. Execuția lucrărilor la obiectivele de investiții cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile: 

 

- Reabilitare şi modernizare DJ 411, Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – 

Mironeşti –  Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Singureni – Iepureşti – Bulbucata 

– Podu Doamnei – Clejani (DN 61)- rest de executat; 

 

- Reabilitare şi modernizare DJ 603 Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti 

– Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)- rest de executat. 
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2. cheltuieli de proiectare pentru obiectivul de investiții finanțate din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020: Reabilitare DJ 412A, Adunații 

Copăceni-Dărăști Vlașca-Novaci-Popești-Mihăilești”, 12,533 km”- proiect cofinanţat de 

Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul 

Programului Interreg V-A România - Bulgaria 2014 -2020. 

 

3. Dotări independente în cadrul proiectului ” Modernizare DJ 601 Bolintin Vale – Malu 

Spart – DN 61, km 13+685 – 14+184, km 22+263 – 29+221, 7,450 km - proiect 

cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în 

cadrul Programului Interreg V-A România - Bulgaria 2014 -2020. 

 

Proiectare, expertizare drumuri și poduri 

- Proiectare: Expertiză tehnică privind stadiul fizic realizat, restul de executat și lucrările 

degradate la obiectivele de investiţii ce fac parte din proiectul  ”Reabilitare și modernizare 

drumuri de interes județean și local” județul Giurgiu,care au făcut obiectul contractului de 

lucrări nr. 10/2012, reziliat în anul 2019:  

- Modernizare DJ 404 Limită județ Dâmbovița- Drăgăneasca- Florești, km. 6+600-

13+327,6,727 km;  

- Reabilitare DJ 401A Palanca- Stoienești, km. 50+500-55+050, 5,050 km; 

- Reabilitare DJ 601Bolintin Deal- Bolintin Vale- Malu Spart, km 9+500-12+500, km 13+000-

21+000, 11,000 km; 

- Modernizare DJ601D Letca Veche- Limita județ Teleorman, km 7+127-9+187,2,060 km; 

- Modernizare DJ412D Bucșani (DN61)- Malu Spart (DJ601, km 0+000-7+820,7,820 km; 

- Reabilitare și modernizare DJ 611Roata de Jos – Sadina – Cartojani – Limită județ 

Teleorman, km 0+000-3+380,km 5+000-6+800, 5,180 km; 

- Modernizare DC 121 Slobozia (DN 5C)- DJ 504, km 0+000-5+000, 5,000 km; 

- Proiectare “Actualizare expertiză tehnică și actualizare deviz general pentru tarif orar 

manoperă conform OUG nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

obiectivul de investiţii ”Modernizare DJ 601 Bolintin Vale – Malu Spart – DN 61, km 

13+685 – 14+184, km 22+263 – 29+221, 7,450 km” 

 

4. Execuția lucrărilor la obiectivele de investiții privind infrastructura rutieră 

 

   4.1. finanțate prin Programul național de dezvoltare locală: 

 Modernizare DJ 507 Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 –19+050,   

15,626 km; 
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 Modernizare drumul județean DJ 503A, Halta CFR Oncești – Radu Vodă – Izvoarele – 

Chiriacu – Răsuceni – limită Județ Teleorman; 

 Reabilitare și modernizare  DJ 506 A Limită județ Teleorman – Toporu  ( DJ 503),km 14 

+ 000 – 20+930, 6,930 km ; 

 Reabilitare DJ 413, DJ 603 – Halta CFR Mihai Bravu – DN 41, km 0+000 –  9+690, 

9,690 km”; 

 Modernizare drumul județean DJ 412 C, Ogrezeni  (DJ 412A) – Podişoru – Bucşani – 

Obedeni – Uiești – Goleasca – DJ 601,  3,907 km ; 

 Reabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 –51+540; 8,540 km; 

 Reabilitare DJ 401A Bolintin Vale – Palanca, km 46+765 – 50+000; 3,235 km. 

4.2. finanțate din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului 

 Reabilitare Pod pe DJ 601 peste râul Neajlov, km 29+855, la Crevedia Mare – obiectiv 

recepționat în anul 2020 

 

4.3. finanțate din Bugetul județului Giurgiu 

 Modernizare trotuare și căi de acces proprietăți DJ 507 Comuna Gostinu, Județul 

Giurgiu, obiectiv de investiții realizat în baza contractului de asociere încheiat între 

Județul Giurgiu și UAT Comuna Gostinu 

 Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488, și 

străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, oraș Bolintin Vale, județ Giurgiu – 

dirigenție de șantier și execuție 

   

        Pentru  derularea programului de investiţii s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

 -  fundamentarea şi întocmirea Programului de investiţii publice pe anul 2020; 

 - întocmirea listelor de investiţii proprii ale Consiliului Judeţean Giurgiu precum şi ale 

instituţiilor subordonate, asigurându-se deschideri de finanţări prin Trezoreria municipiului 

Giurgiu; 

 - avizarea documentaţiilor tehnico – economice în Comisia Tehnico – Economică a 

Consiliului judeţean Giurgiu; 

 -  aprobarea documentaţiilor tehnico – economice în Consiliul Judeţean Giurgiu; 

 - participarea prin reprezentanţii compartimentului, în comisiile de evaluare a ofertelor, la 

procedurile de achiziţie publică organizate pentru atribuirea contractelor de lucrări şi servicii ; 

 - urmărirea stadiilor fizice, verificarea situaţiilor de lucrări şi a fazelor determinante 

pentru lucrările executate, cu respectarea documentaţiilor de execuţie; 

- întocmirea rapoartelor statistice. 

 

1.2. PROGRAME GUVERNAMENTALE 
  

 1.2.1. Programul național de dezvoltare locală (P.N.D.L.) 

 

 În baza O.U.G. nr.28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se derulează 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 

 Pentru anul 2020, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice a transferat 

pentru drumurile judeţene suma de 29.425.903 lei, cuprinsă în bugetul Județului Giurgiu la 

Cap.84.02, defalcată astfel pe obiective de investiții: 
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 “Modernizare DJ 507 Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050, 

15,626 km” – 654.929 lei; 

 Reabilitare și modernizare  DJ 506 A Limită județ Teleorman – Toporu  ( DJ 503),km 14 

+ 000 – 20+930, 6,930 km – 358.702 lei; 

 Modernizare drumul județean DJ 412 C, Ogrezeni  (DJ 412A) – Podişoru – Bucşani – 

Obedeni – Uiești – Goleasca – DJ 601,  3,907 km – 7.192.170 lei; 

 “Reabilitare DJ 413,  DJ 603 – Halta CFR Mihai Bravu – DN 41, km 0+000 – 9+690; 

9,690 km” – 7.727.118 lei 

 “Reabilitare DJ 412A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 

km” – 13.492.984 lei. 

  

            Pentru derularea Programului național de dezvoltare locală, s-au desfăşurat următoarele 

activităţi:  

-  actualizarea documentațiilor tehnico – economice pentru obiectivele de investiții 

cuprinse în program, precum și pentru obiective noi; 

 - urmărirea stadiilor fizice, verificarea situaţiilor de lucrări şi a fazelor determinante 

pentru lucrările executate, pentru care beneficiar este Consiliul Judeţean Giurgiu, cu respectarea 

documentaţiilor de execuţie. 

      

1. ADMINISTRAREA, ÎNTREŢINEREA  ŞI  REPARAREA DRUMURILOR     

JUDEŢENE 

 

      Programul cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţeane pe anul 2020 a fost 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.3 din 14 februarie 2020, cu modificările 

şi completările ulterioare .  

      Valoarea totală a programului de întreţinere  şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2020 a fost 

de 8.008 mii lei. 

Consiliul Județean Giurgiu a executat : 

 Lucrări de întreținere curentă pe timp de iarnă (deszăpezire, combatere polei) în 

valoare de 1.145 mii lei, prin operatorii de deszăpezire care au prestat servicii pe 

drumurile județene în lungime totală de 318,136 km, arondate Lotul 1 și Lotului 

2.   

 Elaborarea documentației cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară, 

intabularea imobilelor și realizarea studiilor topografice pentru drumurile 

județene din județul Giurgiu în valoare de 34,4 mii lei; 

 Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor pentru 

podurile amplasate pe drumurile județene în valoare de 441,20 mii lei 

 Lucrări de protejare a platformei DJ 401 Valea Dragului – șanțuri betonate și 

accese proprietăți în valoare de 422 mii lei. 

Pentru derularea Programului, au fost efectuate activități precum: urmărirea stadiilor 

fizice, verificarea situaţiilor de lucrări, cu respectarea contractelor  si a caietelor de sarcini. 

 

2. ALTE ACTIVITĂŢI CE S-A DESFĂȘURAT ÎN CADRUL 

COMPARTIMENTULUI 

 Întocmirea stării de viabilitate a drumurilor judeţene şi comunale şi a podurilor la data de  

31decembrie 2020; 
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 Întocmirea cercetării statistice „DP – Lungimea drumurilor publice (drumuri judeţene şi 

comunale) la 31 decembrie 2020” şi transmiterea acesteia la Direcţia Judeţeană de 

Statistică Giurgiu; 

 Întocmirea situației privind Propunerile de încadrare a drumurilor judeţene pe nivele de 

viabilitate în timpul iernii 2019 – 2020 şi a „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 

2018 – 2019, în conformitate cu prevedrile Normativului privind prevenirea şi 

combaterea înzăpezirii drumurilor publice Indicativ AND 525 – 2013”; 

 Întocmirea şi eliberarea acordurilor şi avizelor pentru construcţii şi instalaţii care se 

execută în zona drumurilor de interes judeţean :  

 emitere Autorizaţie de amplasare şi acces la drumul judeţean:; 

 emitere Acord prealabil pentru amplasare în zona drumurilor judeţene; 

 emitere Avize pentru documentații de urbanism PUG și PUZ; 

 fundamentarea tarifelor anuale de utilizare a zonei drumurilor județene și întocmirea 

referatelor privind încheierea contractelor de utilizare a zonei drumului județean;. 

 Întocmirea şi promovarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Giurgiu; 

 Participarea la întocmirea şi monitorizarea Programului de dezvoltare economică şi 

socială a Judeţului Giurgiu pe anul 2020; 

 Participarea la acţiunea de inventariere a patrimoniului Județului Giurgiu; 

 Urmărirea derulării contractelor pentru asigurarea serviciilor de deszăpezire și prevenirea 

lunecușului pe drumurile județene în sezonul rece, verificare situațiilor de lucrări; 

 Acordarea asistenţei de specialitate în domeniu pentru consiliile locale, la cererea 

acestora; 

 Rezolvarea corespondenţei cu ministerele, instituţiile  publice, agenţii economici,  

persoanele fizice şi juridice.  

 
 

DIRECȚIA LOGISTICĂ, MANAGEMENTUL SPITALELOR ȘI PATRIMONIU 

 

 

I. SERVICIUL LOGISTICĂ ȘI MANAGEMENTUL SPITALELOR 

 

Serviciul logistică și managementul spitalelor respectă prevederile Legii nr. 95/2006 

actualizată privind reforma în domeniul sanătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, a 

H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile 

administraţiei publice locale cât şi a  O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sanatăţii Publice către autorităţile administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pe parcursul anului 2020: 

-A fost demarat necesarul de bunuri, servicii şi lucrări conform ,,Programului anual al achiziţiilor 

publice pe anul 2020”, pentru aparatul propriu, respectându-se prevederile  Legii nr.98/2016 

privind achiziţiile publice,  a urmărit și a recepționat efectuarea acestora.  

-A fost întocmită documentația de atribuire pentru asigurarea serviciilor de pază și protecție la 

sediul Consiliului Judeţean Giurgiu, Centrul Militar Județean, Punctul Județean de Comandă și 

Protecție Civilă, Complexul de Servicii Sociale Bolintin Vale, Centru pentru Persoane Vârstnice 

Oncești, sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu , Școala 

Gimnazială Specială nr. 1 Giurgiu, Garaj auto Șos. București - Km 5,  Direcția Județeană de 

Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, Complex Servicii 

Sociale, Centrul de asistență socială Giurgiu – parter, Centrul de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică Cărpeniș, Complex Servicii Sociale. 
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-A fost întocmită documentația pentru achiziția pachetelor – cadou oferite colindătorilor cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă. 

-Au fost întocmite documentațiile pentru furnizare cartușe tonere, papetărie, hârtie 

fotocopiatoare, cilindri cartușe multifuncționale și copiatoare, bonuri valorice carburant auto, 

materiale de curățenie și demararea procedurilor de încheiere a Acordului-cadru pentru servicii 

de pază și protecție . 

-A fost întocmită documentația de atribuire a contractului și urmărită și recepționată lucrarea  de 

reparații, renovare și igenizare a unor spații din incinta Consiliului Județean Giurgiu. 

-Pentru autoturismele din parcul auto al Consiliului Judeţean Giurgiu s-a asigurat achiziţionarea 

de piese auto, revizii tehnice şi dotarea cu anvelope de vară şi iarnă, asigurări auto obligatorii și 

facultative, roviniete, precum şi materiale pentru întreţinerea şi curăţarea acestora; s-au emis şi 

calculat foi de parcurs cu km totali, s-au întocmit situaţii lunare, programări și deplasări cu 

autoturismele din parcul auto.  

-Au fost efectuate referate şi comenzi către furnizori ca urmare a comunicărilor de achiziții 

efectuate de compartimentul de specialitate, pentru care au fost întocmite note intrare-recepţie, 

procese verbale de recepție a serviciilor sau de predare a bunurilor, precum și  recepționarea 

bunurilor, serviciilor și lucrărilor efectuate; 

-S-a efectuat și s-a predat la compartimentul contabilitate împărțirea facturilor de utilități pentru 

care există Protocol încheiat între Consiliul Judeţean şi următoarele instituţii : Instituția 

Prefectului Județul Giurgiu, Muzeul Județean „Teohari Antonescu”, Structura Teritorială  pentru 

Probeme Speciale Giurgiu. 

-S-a asigurat reprezentarea de trataţii şi protocol atât pentru delegaţii române cât şi străine cu 

respectarea prevederilor O.G. nr.80/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind 

acţiunile de protocol. 

-S-a organizeat recepţia bunurilor și serviciilor procurate, precum și a lucrărilor de reparații, 

întreținere, investiții, derulate de instituție, întocmirea formelor necesare în cazul când 

bunurile/lucrările recepționate nu corespund cantitativ sau calitativ, în baza necesarelor depuse 

de către compartimentele, serviciile şi direcţiile aparţinătoare Consiliului Judeţean. 

-În vederea decontaminării autosanitarelor din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu 

a fost întocmit raportul de specialitate al Proiectului de Hotărâre pentru  darea în folosinţă 

gratuită a unor lămpi bactericide cu dublă sterilizare UV şi Ozon pentru dotarea unui număr de 5 

încăperi, precum şi 32 lămpi bactericide cu dublă sterilizare UV şi ozon adaptabile pentru 

prindere pe stativ. 

-Având în vedere prevederile Ordonanţei Militare nr. 4 din 29.03.2020 privind măsurile de 

prevenire a răspândirii COVID-19, s-au asigurat servicii hoteliere pentru personalul medico – 

sanitar care a interacţionat cu pacienţi şi care a optat pentru o formă de cazare în afara 

domiciliului după programul de lucru din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, pentru a 

se evita infectarea familiilor acestora.  

-Având în vedere contextul epidemiologic datorat pandemiei COVID-19 s-a asigurat transportul  

zilnic al  medicilor angajaţi ai Spialului Judeţean de Urgenţă Giurgiu în perioada stării de 

urgenţă. 

-Având în vedere deficitul major de medici de la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu  

şi conform Legii nr. 136/2020 s-au efectuat demersuri pentru detaşarea unor medici şi studenţi 

voluntari pentru care au fost întocmite documente de asigurare a cheltuielilor de cazare. 

-Au fost asigurate constituirea şi aprobarea prin dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean 

Giurgiu a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medici. 

-S-a participat la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de medici,  personal medico-

sanitar şi personal auxiliar la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

şi Centrul pentru Persoane Vârstnice Singureni. 

-A fost efectuată evaluarea managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu după ce s-a 

procedat la întocmirea regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării a activităţii 
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managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu în conformitate cu 112/2007, precum şi la 

constituirea comisiei de evaluare. 

-S-a demarat şi atribuit contractul pentru amenajarea spaţiului necesar instalării şi funcţionării 

unui aparat PCR de testare a infecţiei cu COVID-19 şi s-a efectuat recepţia la terminarea lucrării. 

-S-a demarat şi atribuit lucrarea de reparaţii generale şi renovare la Centrul de zi al imobilului 

„Luceafărul” situat la etajul 3 al imobilului  CAS Giurgiu, respectiv refacere hidroizolaţie imobil 

şi înlocuire tâmplărie ferestre şi uşi, precum şi refacere plafoane şi instalaţie electrică şi s-a 

efectuat recepţia la terminarea lucrării. 

-S-au efectuat  răspunsuri la petiţiile privind unităţile sanitare din subordine şi au fost transmise 

puncte de vedere diverse către instituţiile implicate. 

-De asemenea, a fost întocmit un punct de vedere privind necesitatea constituirii unui spital nou 

în municipiul Giurgiu. 

-A fost emis un punct de vedere privind aspectele semnalate de Instituţia Prefectului cu privire la 

amenajarea centrului de vaccinare. 

-A fost analizată şi aprobată propunerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu privind 

continuarea activităţii medicale a unor medici peste vârsta legală de pensionare pentru 

desfăşurarea activităţii în linia de gardă . 

 

II. COMPARTIMENTUL GESTIUNEA PATRIMONIULUI 

 

Compartimentul Gestiunea Patrimoniului face parte din cadrul Direcţiei logistică, 

managementul spitalelor si  patrimoniu  și am  efectuat următoarele activităţi : 

-Întocmire raport de specialitate pentru Proiectul de Hotărâre de consiliu privind  modificarea 

Anexei  la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 141 din 25 octombrie 2019 privind 

completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Giurgiu pentru 

drumul  judeţean DJ 505  şi obiectivele aferente acestuia ( poduri-podeţe) . 

-Întocmire raport de specialitate pentru Proiectul de Hotărâre de consiliu aprobarea trecerii în 

domeniul public al Județului Giurgiu a Bisericii cu hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavril și a 

demisolului acesteia, aflată în curtea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu,  Str. București, nr. 

82 . 

 -Întocmire raport de specialitate pentru Proiectul de Hotărâre de consiliu numirea 

reprezentanților Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean 

de Urgență Giurgiu. 

-Întocmire raport de specialitate pentru Proiectul de Hotărâre de consiliu atribuirea în folosinţă 

gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 2000 mp  situat în 

municipiul Giurgiu, B-dul București , nr. 57 , aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu în 

vederea realizării de locuințe în cadrul Programului ,, Construcția de locuințe de serviciu,, . 

-Întocmire raport de specialitate pentru Proiectul de Hotărâre de consiliu transmiterea unui 

tronson din drumul județean DJ 601A  din administrarea Consiliului Județean Giurgiu  și din 

proprietetea  publică a  Județului Giurgiu în  proprietatea  publică a statului și  în administrarea 

Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere . 

-Întocmire raport de specialitate pentru Proiectul de Hotărâre de consiliu exploatarea  si 

repartizarea masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Județene  DJ 505 

(zona Chiriacu – Valea Bujorului) și DJ 411 ( zona Iepurești) . 

-Întocmire raport de specialitate pentru Proiectul de Hotărâre de consiliu transmiterea loturilor de 

teren cu nr. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 și 24 în suprafață totală de 8579 mp, situate în comuna 

Bolintin Deal din domeniul public al Județului Giurgiu și din administrarea Consiliului Judeţean 

Giurgiu  în domeniul public al Orașului Bolintin Vale . 

-Întocmire raport de specialitate pentru Proiectul de Hotărâre de consiliu trecerea din domeniul 

public  în domeniul privat  al Județului Giurgiu a  construcției  C2 – garaj, situată în Municipiul 

Giurgiu, Str. Baciului, nr. 26 aflată în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Giurgiu, în scopul desființării. 

-A fost demarată procedura de  reevaluare a domeniului public și privat al județului Giurgiu. 
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-S-a  inventariat Domeniului Privat al Judetului Giurgiu. 

-S-a colaborat cu direcţiile aparatului propriu al Consiliului Judeţean la solicitarea acestora în 

vederea  obţinerii extraselor de informare. 

-Întocmire raport de specialitate pentru Proiectul de Hotărâre de consiliu preluarea drumului 

național DN5A km 0+000- km 39+880 din domeniul public al statului, aflat în administrarea 

Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor prin Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere- SA, în domeniul public al Județului Giurgiu și 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu. 

-S-au pregatit pentru arhiva biblioraftele cu documentele enumerate in Nomenclatorul arhivistic 

si păstrarea în arhiva proprie a tuturor documentelor cu termen de pastrare permanent.. 

-Întocmire raport de specialitate pentru Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind repartizarea 

masei  lemnoase obținută în urma tăierii arborilor limitrofi DJ 503A(zona Răsuceni-Cucuruzu) 

DJ 411( Budeni-Comana),DJ 412A( Grădiștea- Budeni), DJ 401A(Găiseni-Cărpenișu), DJ 

412A( Ogrezeni- Bolintin Vale),DJ 412C( Ogrezeni- Podișor). 

-Solicitare punct de vedere la Direcția Juridică și Administrație Publică Locală referitor  la 

situația facturilor restante și procesele avute  cu Asociația de Proprietari,, Medici Policlinica 

Giurgiu”. 

-Transmis adrese către Asociația de Proprietari,, Medici Policlinica Giurgiu”, referitor la plățile 

efectuate de instituția noastră către Asociație de fiecare dată cănd au fost efectuaet plăți. 

-Demararea procedurii de contractare ( referat, notă de estimare a valorii, caiet de sarcini) a 

lucrărilor de reparații, igienizare, izolator pacienți covid19 și reparații la rețeaua de oxigen în 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu. 

-Demarare procedură de achiziție a serviciului de actualizare a cărții funciare aferentă imobilului 

Spital de Pneumoftiziologie Izvoru (teren și clădiri) în suprafaţa de 23343mp care  rămân în 

proprietatea Judeţului Giurgiu împreună cu construcţiile aferente. 

-Demarare procedură achiziție serviciu de actualizare carte funciară imobil Slobozia. 

-Participare, recepție și semnarea notelor de intrare recepție privind la recepția diferitelor 

materiale așa cum prevede dispoziția Președintelui Consiliului Județean Giurgiu nr. 513/2017. 

-Întocmirea documentației în urma ședinței de licitație pentru închirierea unui imobil în 

localitatea Bolintin Vale în vederea desfășurării de activități de administrație publică în 

conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 130 din 20 noiembrie 2020. 

-A fost purtată corespondența cu  diverse instituții publice referitoare la domeniul public și privat 

al Județului Giurgiu.  

 

III. COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ, SITUAȚII 

DE URGENȚĂ 

 

Acest compartiment își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii nr. 319/2006 

actualizată 2018 - legea securității și sănătății în muncă, H.G.  nr. 1425/2006 actualizată, privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006, H.G. nr. 1091/2006 privind 

cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, Legii  nr. 307/2006 actualizată 

2019 privind apărarea împotriva incendiilor, O.M.A.I. nr. 712/2005- completat şi modificat de 

OMAI nr. 786/2005 - instruirea salariaţilor în domeniul situațiilor de urgență, O.M.A.I. nr. 

163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor art.1-20 și art. 

97-106, Legii nr. 481/2004 republicată și actualizată privind protecția civilă, Legii nr. 212/2006 

privind modificarea și completarea legii nr.481/2004 și Legii nr. 477/2003 privind pregătirea 

economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi a normelor de aplicare a acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Pe parcursul anului 2020 s-au efectuat următoarele activităţi principale:  

-Au fost actualizate şi aprobate instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă cu privire 

la organizarea activităţii SSM în cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu, instrucţiuni proprii în 

domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, de asemenea au fost întocmite  și 

aprobate instrucţiunile proprii cu privire la angajații aflați în telemuncă / muncă la domiciliu, a 
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fost întocmită anexa fișelor de post pentru angajații ce desfășoară muncă la domiciliu/telemuncă, 

în vederea aducerii la cunoștință a atribuțiilor și răspunderilor ce le revin în domeniul SSM și 

SU, corespunzător funcțiilor exercitate. 

-A fost actualizată „Organizarea Apărării în domeniul situațiilor de urgență”, precum și planurile 

de evacuare în caz de incendiu pentru fiecare nivel în parte din cadrul sediului Consiliului 

Județean Giurgiu. 

-Au fost afişate indicatoare/panouri de semnalizare, conform HG nr. 971/2006 privind cerinţele 

minime pentru semnalizarea de securitate şi de sănătate la locul de muncă și referitor la 

prevenirea infectării cu Sars-Cov-2. 

-A fost efectuată revizia hidranților interiori din sediul instituției, au fost înlocuite piesele cu grad 

avansat de uzură și au fost actualizate evidenţele cu privire la nr. şi aşezarea acestora. 

-A fost întocmită documentaţia în vederea procurării de diverse materiale şi servicii în domeniul 

securităţii, sănătăţii în muncă şi situaţiilor de urgenţă pentru anul 2020 și cuprinsă în Programul 

anual de achiziții. 

-Au fost achiziționate materiale de protecție pentru prevenirea infectării cu Sars-Cov-2 

(purificator aer sală sedințe, măști, mănuși de unică folosință, dezinfectant tegumente, suprafețe, 

pardoseli). 

-A fost realizată dezinfecția sediului Consiliului Județean o data pe săptămână și ori de câte ori a 

fost cazul. 

-A fost achiziționat un termometru digital/cu infraroșu, în vederea efectuării triajului 

epidemiologic corespunzător și au fost întocmite, aprobate și diseminate la nivel de instituție 

instrucțiuni privind efectuarea triajului conform normelor legale în vigoare. 

-Au fost achiziționate teste rapide antigen Sars-Cov-2, în vederea testării angajaților ce prezintă 

simptomatologie suspectă și evitării creării unui focar de infecție la nivelul instituției și au fost 

întocmite, aprobate și diseminate la nivel de Consiliu instrucțiuni, reguli și plan de măsuri cu 

privire la prevenirea și gestionarea infectării cu Sars-Cov-2, precum și metodologia de solicitare 

și utilizare a testelor rapide antigen. 

-Au fost informați toți angajații instituției cu privire la obligativitatea purtării măștii de protecție 

la locul de muncă, prevederile legislative în ceea ce privește starea de urgență, de alertă și Sars-

Cov-2, precum și sancțiunile contravenționale în cazul nerespectării acestora, în special, 

zădărnicirea combaterii bolilor, falsul în declarații, ascunderea unui risc privind infectarea cu o 

boală infecto-contagioasă sau transmiterea acesteia în mod intenționat. 

-A fost întocmite, aprobate și diseminate la nivel de instituție măsuri, planul de măsuri, planul de 

continuitate a activității la nivel de instituție pe perioada stării de urgență/ alertă, care au fost 

revizuite periodic. 

-Au fost achiziționate truse medicale auto în vederea înlocuirii celor expirate și cu grad avansat 

de uzură, pentru mașinile aflate în dotarea aparatului de specialitate a CJG, precum și kituri de 

reumplere a truselor sanitare fixe din instituție, în vederea păstrării în termen de valabilitate a 

componentelor în caz de necesitate/prim-ajutor. A fost actualizată evidenţa privind darea în 

administrare/folosinţă a truselor sanitare fixe şi a extinctoarelor reîncărcate, a truselor medicale 

şi stingătoarelor auto achiziţionate, precum şi datele de expirare şi reîncărcare a acestora.  

-Am colaborat cu compartimentul resurse umane din cadrul CJG în vederea informării rapide cu 

privire la noile angajări precum şi modificarea raporturilor de muncă referitoare la angajaţii din 

cadrul aparatului propriu, în vederea realizării prompte a instructajului individual în domeniul 

securităţii, sănătăţii în muncă şi situaţiilor de urgenţă (apărarea împotriva incendiilor şi protecţia 

civilă), conform legilor în vigoare. 

-S-a efectuat instruirea individuală a personalului în domeniul securităţii, sănătăţii în muncă şi 

situaţiilor de urgenţă : instructajul introductiv general pentru noii angajaţi (aparatul propriu al 

CJG), instructajul specific locului de muncă pentru noii angajaţi (aparatul propriu al CJG), 

instructajul periodic pentru angajaţii aparatului propriu al CJG și instructajul colectiv  – prestare 

de lucrări/servicii. 

-Pentru personalul TESA (tehnico-socio-administrativ), după realizarea instructajului periodic, 

în luna iunie s-a efectuat o testare individuală, de tip grilă în scopul verificării cunoştinţelor 
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dobândite în urma instructajului – în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, iar în luna 

decembrie, s-a efectuat o testare individuală, de tip grilă în scopul verificării cunoştinţelor 

dobândite în urma instructajului – în domeniul situaţiilor de urgenţă (apărarea împotriva 

incendiilor şi protecţia civilă).  

-Toate acţiunile întreprinse privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a 

lucrătorilor şi toate măsurile de prevenire şi protecţie au drept scop prevenirea riscurilor 

profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi 

accidentare, informarea, consultarea şi instruirea angajaţilor. 

-S-a acordat sprijin și consiliere cadrului tehnic al Spitalului Județean de Urgență Giurgiu în 

ceea ce privește sănătatea, securitatea în muncă și situațiile de urgență. 

 

IV. COMPARTIMENTUL NEUTRALIZAREA DEȘEURILOR DE ORIGINE 

ANIMALĂ 

 

Activitatea compartimentului este reglementată de Ordonanța nr. 24/2016 privind 

organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală și  

implementează prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de 

origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman, precum și de 

prevederile Hotărârii de Guvern nr. 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016.  

Pe parcursul anului 2020 compartimentul a realizat următoarele activități: 

-Transmiterea către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a necesarului de cheltuieli în 

vederea asigurării, în bune condiții, a activității de neutralizare a animalelor moarte. 

-Organizarea și desfășurarea procedurii privind delegarea/contractarea activității de neutralizare 

a animalelor moarte și semnarea contractului, după caz, conform legislației în domeniul 

achizițiilor publice. 

-Elaborarea documentației de atribuire a contractului pentru realizarea activității de neutralizare a 

animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, achiziție 

postată în SICAP în urma căreia nu s- prezentat nici un ofertant din cauza prețului redus lei/kg 

acordat legislației în vigoare care în prezent nu acoperă costurile necesare pentru efectuarea 

serviciilor. 

-Redactarea adreselor de răspuns la  scrisorile şi sesizările repartizate. 

-Informarea ministrului de resort privind imposibilitatea încheierii unui contract pentru prestarea 

serviciilor neutralizare a animalelor moarte ca urmare a prețului ridicat al pieței. 

 

V. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

 

În anul 2020, acest compartiment prin muncitorii necalificați a asigurat efectuarea curățeniei 

în incinta instituției precum și la sediul compartimentului UIP  cu sediul în Bld. București, 

bl.114, sc. B, P+M. 

Cu personalul muncitorilor calificați s-a asigurat întreţinerea şi repararea instalaţiilor sanitare 

şi electrice, a mobilierului şi a tâmplăriei şi a asigurat curăţenia în birouri, săli de şedinţe, holuri, 

scări, grupuri sanitare  şi spaţii exterioare,  a asigurat curăţenia spaţiului verde din jurul clădirii 

instituţiei.  

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gezdmnzxgqza/ordonanta-nr-24-2016-privind-organizarea-si-desfasurarea-activitatii-de-neutralizare-a-subproduselor-de-origine-animala-care-nu-sunt-destinate-consumului-uman
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COMPARTIMENTUL PROGRAME ȘI  PROIECTE EUROPENE  

COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 

 

Pe parcursul anului 2020, cele 2 compartimente au colaborat și conlucrat la programe, 

proiecte și acţiuni, îndeplinind astfel obligaţiile şi atingând obiectivele propuse, în principal 

pentru următoarele activităţi: 

1. Iniţierea, scrierea şi implementarea proiectelor cu finanţare naţională şi europeană; 

2. Coordonarea parteneriatelor și relațiilor externe ale instituției; 

3. Monitorizare şi cooperare pentru eficientizarea gestionării serviciilor de utilitate 

publică; 

 

 La nivelul fiecărui proiect cu finanțare externă aflat în implementare, echipa de proiect 

formată în principal din salariații celor 2 compartimente, a asigurat în mod permanent 

implementarea și monitorizarea conform documentelor Programului și contractului de finanțare. 

 

1. Iniţierea, scrierea implementarea şi urmărirea sustenabilității proiectelor cu finanţare naţională 

şi europeană  

 

PROIECTE ÎN MONITORIZARE POST-IMPLEMENTARE 

 

Activitățile desfășurate au vizat monitorizarea sustenabilităţii proiectelor finalizate de 

către instituţie în anii anteriori prin colaborarea cu autorităţile Programului şi ale autorităţilor de 

verificare şi control, asigurându-se disponibilitatea tuturor resurselor şi întocmirea documentelor 

solicitate de către acestea: 

- Programul Operațional Regional 2007-2013- 7 proiecte 

- Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 – 1 proiect 

- Programul Interreg V-A România-Bulgaria- 1 proiect 

- Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 – 1 proiect 

- Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 – 1 proiect 

- Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020- 1 proiect 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 - 2013 

 

1. Reabilitare şi modernizare DJ 411: Limită judeţ Călăraşi - Hotarele - Isvoarele - Teiuşu - 

Mironeşti - Comana - Budeni - Brăniştari - Călugăreni - Crânguri - Singureni - Iepureşti - 

Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani (DN 61),  Cod SMIS 3316; Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea 

infrastructurii de transport regionale şi locale ; Domeniul major de intervenţie 2.1 – Reabilitarea 

şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea 

şoselelor de centură. 

Valoare totală proiect conform contractului de finanţare: 109.216.190,48 lei. 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Giurgiu  

 Obiectivul general: Sprijinirea dezvoltării socio-economice durabile a judeţului Giurgiu, 

prin îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de transport 

 Perioada de implementare: 05.03.2011 – 31.12.2018.  

       În anul 2020, s-a demarat achiziţia serviciilor de realizare Expertiza Tehnică şi revizuire 

Proiect Tehnic (rest de executat şi remedieri /degradari aparute)  pentru finalizarea 

OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII: „ Reabilitare şi modernizare DJ 411: Limită judeţ Călăraşi – 

Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – 

Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)”. Serviciile se 

vor contracta la începutul anului 2021, an în care se vor contracta şi demara lucrările de execuţie 

necesare. 
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2. Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN 6) - Schitu - Mirău - Stoeneşti - Ianculeşti - 

Uzunu - Mihai Bravu - Comana ( DJ 411), cod SMIS 3317 

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale  

Domeniul major de intervenţie 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 

străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură 

Valoare totală finanțată prin POR 2007-2013: 27.512.385,42 lei 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Giurgiu  

Obiectivul general: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale, judeţene şi locale pentru 

creşterea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea 

stimulării dezvoltării economice durabile, prin reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 

603 

Perioada de implementare: 02.04.2013 - 31.12.2018 

Proiectul se află în perioada de monitorizare, perioadă în care trebuie finalizate toate lucrările.  

Pentru finalizarea lucrărilor a fost încheiat contractul de proiectare și execuție lucrări rest de 

executat nr. 227 din 12.10.2018, modificat și completat cu acte adiționale. 

Lucrările sunt în curs de execuție. Menționăm că 98% din traseul Drumului Județean DJ 603 a 

fost reabilitat și modernizat, circulându-se în condiții normale. Până la data de 31.12.2020 au fost 

decontate 12 situații de lucrări. 

 

3. Reabilitare şi extindere Complex de servicii sociale Giurgiu, Cod SMIS 17944; Axa prioritară 

3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ 

modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale 

Perioada de implementare: 12.10.2011 - 12.10.2015. 

Proiectul se află în perioada de monitorizare, organismul intermediar – ADR SUD MUNTENIA 

verifică anual respectarea îndeplinirii indicatorilor proiectului. S-a întocmit raportul de 

durabilitate. 

Valoare totală proiect conform contractului de finanţare: 3.639.292,49 lei 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Giurgiu  

Obiectivul general: Reabilitarea, extinderea şi dotarea Complexului de Servicii Sociale Giurgiu, 

un centru social cu destinaţie multifuncţională care acoperă o gamă variată de servicii cu scopul 

de a ajuta copii şi cuplurile mamă-copil aflate în dificultate începând cu acceptarea lor în centru 

până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă temporar. 

 

4. Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centrul de asistenţă socială Hotarele, judeţul 

Giurgiu, Cod SMIS 17685; Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniul 

major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale 

Perioada de implementare: 07.11.2011 - 29.12.2015. 

Proiectul se află în perioada de monitorizare, organismul intermediar – ADR SUD MUNTENIA 

verifică anual respectarea îndeplinirii indicatorilor proiectului. 

Valoare totală proiect conform contractului de finanţare: 3.653.824,80 lei 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Giurgiu  

Obiectivul general: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor vârstnice din regiunea Sud-Muntenia şi asigurarea accesului egal al cetăţenilor la 

astfel de servicii. 

 

5. Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Căminul pentru persoane vârstnice Mironeşti, 

Cod SMIS 24684; Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniul major de 

intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale 

Perioada de implementare: 18.02.2013 - 15.06.2015. 

Proiectul se află în perioada de monitorizare, organismul intermediar – ADR SUD MUNTENIA 

verifică anual respectarea îndeplinirii indicatorilor proiectului. 
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Valoare totală proiect conform contractului de finanţare: 3.544.463,76 lei 

Beneficiar: Consiliul Judeţean Giurgiu  

Obiectivul general: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor vârstnice din regiunea Sud - Muntenia şi asigurarea accesului egal al cetăţenilor la 

astfel de servicii 

 

6. Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea  fortificată 

Comana şi modernizarea infrastructurii conexe, Cod SMIS 14289; Axa prioritară 5 – 

Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului; Domeniul major de intervenţie 5.1 – Restaurarea 

şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea 

infrastructurilor conexe 

Perioada de implementare: 10.12.2010 – 31.10.2016. 

Obiectivul de investiţii se află în perioada de garanţie a lucrărilor. 

Proiectul se află în perioada de monitorizare, organismul intermediar – ADR SUD MUNTENIA 

verifică anual respectarea îndeplinirii indicatorilor proiectului. 

Valoare totală proiect conform contractului de finanţare: 30.402.000,96 lei 

Beneficiar: Parteneriatul dintre U.A.T. județul Giurgiu și Manastirea Comana, condus și 

reprezentat de U.A.T. județul Giurgiu 

A avut loc vizita anuala de monitorizare din partea ADR SUD Muntenia. 

 

7. Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de 

intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului 

ajutor calificat , în Regiunea Sud Muntenia - etapa a II a, Cod SMIS 45715; Axa prioritară 3: 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniul Major de Intervenţie 3.3: Îmbunătăţirea dotării cu 

echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 

Perioada de implementare: 31.07.2013 - 31.07.2015. 

Proiectul se află în perioada de monitorizare, organismul intermediar – ADR SUD MUNTENIA 

verifică anual respectarea îndeplinirii indicatorilor proiectului. 

Valoare totală proiect conform contractului de finanţare: 21.560.000,00 lei, din care pentru 

Consiliul Judeţean Giurgiu: 3.080.000,00 lei 

Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” 

Parteneri: UAT judeţul Giurgiu, UAT judeţul Argeş, UAT judeţul Călăraşi, UAT judeţul 

Dâmboviţa, UAT judeţul Ialomiţa, UAT judeţul Prahova, UAT judeţul Teleorman. 

Obiectivul general: Creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală 

în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări 

economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii Sud Muntenia, prin 

creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane. 

 

PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA 2007 – 

2013 

 

1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de acces în zona transfrontalieră Giurgiu-Ruse 

(R.O.A.D.2)”, 2 (4i) -1.1-7, cod MIS-ETC 313 

- Axa Prioritară 1: Accesibilitate  - Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la transport, 

informaţii şi infrastructura de comunicaţii în zona transfrontalieră 

- Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier 

terestru şi fluvial. 

Perioada de implementare: 14.08.2014 - 31.05.2016 

Proiectul nu a fost finalizat din vina exclusivă a constructorului, care a fost acţionat în instanţă 

pentru recuperarea daunelor produse.  

Urmare a procedurii de achiziţie a lucrărilor rămase de executat din cadrul obiectivului de 

investiţii „Reabilitare şi modernizare traseu rutier Gogoşari – Giurgiu, L = 12,187 km, compus 

din DJ 504 A:Gogoşari – Drăghiceanu – Izvoru - DJ 504 – 9,087 km şi DJ 504 Giurgiu – 
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Vieru:3,100 km”, a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 144/2017 și Contractul de lucrări 

execuție rigolă carosabilă  nr.11/2019. Lucrările s-au  finalizat în anul 2019 şi s-a realizat 

recepția la terminarea lucrărilor.  

       Lucrările executate se află în perioada de garanție având o durată de 5 ani. 

 

PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA 

  

1. Program avansat transfrontalier de instruire pentru administrația Județului Giurgiu și 

Districtului Ruse  („Cross-border advanced training programme for Giurgiu County and Ruse 

District administrations”) acronim: CBA, cod proiect: 16.5.2.010, e-MS RO-BG136 implementat 

de Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu în parteneriat cu Administrația Districtului 

Ruse – beneficiar 2 și Municipalitatea Țenovo – beneficiar 3, în cadrul Programului INTERREG 

V - A România - Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 5 – O regiune eficientă, Obiectivul specific 

5.1 Sporirea capacitãţii de cooperare şi eficienţei instituţiilor publice în context CBC. 

Bugetul proiectului este de 440.393,19 euro, din care bugetul partenerului român a fost de 

222.269,37 euro. 

         Perioada de implementare: 20.05.2017 – 19.05.2019, perioada de monitorizare 20.05.2019-

19.05.2024. 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII 

ECONOMICE” 2007 – 2013 

 

1. Registrul Agricol Geospaţial Giurgiu 1- RAGIS 1, Cod SMIS 48358 

Axa Prioritară III: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public 

Domeniul Major de Intervenţie 2: Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice 

electronice 

Operaţiunea 1: Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la 

broadband, acolo unde este necesar 

Perioada de implementare: 09.12.2013 – 09.11.2015, perioada de monitorizare:  09.11.2015 – 

09.11.2020 

Proiectul se află în perioada de monitorizare, organismul intermediar – Ministerul 

Comunicațiilor și Societății Informaționale, Organismul Intermediar pentru Promovarea 

Societații Informaționale, care  verifică anual respectarea îndeplinirii indicatorilor proiectului. S-

a întocmit raportul de durabilitate. 

Valoare totală proiect: 5.534.682,70 lei  

Beneficiar: Consiliul Judeţean Giurgiu  

Parteneri: 15 UAT-uri, respectiv comuna Bolintin Deal, comuna Buturugeni, comuna Clejani, 

comuna Găujani, comuna Ghimpaţi, municipiul Giurgiu, comuna Gostinari, comuna Gostinu, 

comuna Grădinari, comuna Isvoarele, comuna Izvoarele, oraşul Mihăileşti, comuna Oinacu, 

comuna Ulmi şi comuna Vărăşti.        

Obiectivul principal al proiectului a fost achiziţionarea unui sistem informatic destinat gestiunii 

Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi 

implementare a soluţiilor software.  

Prin implementarea noului Registru Agricol electronic se urmărește redefinirea în totalitate a 

proceselor şi procedurilor astfel încât cetăţenii şi firmele să beneficieze de servicii cu un grad 

înalt de sofisticare, cu rezultate vizibile în economia de timp şi energie şi cu impact în eficienţă.  

Scopul realizării acestui sistem informatic integrat este de a facilita administrarea mai eficientă a 

resurselor agricole, prin consolidarea şi gestionarea agregată la nivel judeţean, şi de a crea o 

punte informaţională între instituţiile publice la nivel naţional.  
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PROGRAMUL TRANSNAȚIONAL DUNĂREA 2014-2020 

 

1. Economie Locală şi Conservarea Zonelor Naturale în Regiunea Dunării („Economy and 

Nature Conservation in the Danube Region” LENA -”, Cod: DTP1-1-189-2.2-LENA, Apelul 1, 

Axa prioritară 2 -  Mediul şi o cultură responsabilă în regiunea Dunării, Obiectivul specific 2.2 - 

Utilizarea durabilă a patrimoniului, resurselor naturale şi culturale. Perioada de implementare: 

01.01.2017 – 30.06.2019 Proiectul a fost finalizat la data de 30.06.2019, au fost solicitate la 

decontare toate cheltuielile. Valoarea finală a proiectului pentru UAT Judeţul Giurgiu este de: 

84.824,58 euro 

Proiectul este în perioada de monitorizare. 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 -2020 

 

      1. Dezvoltarea sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu – SisABC, 

cod SMIS 116685, Apel: CP1/2017 - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la 

nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Programul 

Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020. Perioada de implementare: 17.07.2018 – 

16.03.2020. Valoare UAT Judeţul Giurgiu: 396.814,86 Lei  

Scopul proiectului: Consolidarea şi certificarea conform standardului ISO 37001 a sistemului de 

management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu în conformitate cu cele mai bune practici 

promovate de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. Obiective specifice: 1. Prevenirea și 

combaterea corupţiei în cadrul Consiliului Județean Giurgiu și instituțiilor subordonate prin 

consolidarea cadrului procedural şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului; 2. 

Prevenirea și combaterea corupţiei la nivelul a 10 unităţi administrativ-teritoriale pilot, prin 

îndrumare metodologică cu privire la cadrul procedural şi dezvoltarea cunoştinţelor necesare 

dezvoltării și implementării sistemului de management anticorupție; 3. Elaborarea și 

implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă, precum și între autoritățile 

publice privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție. 

       La nivelul anului 2020 a fost finalizată implementarea activităților proiectului.  

 În cadrul Subactivității 4.3 Elaborarea și prezentarea publică a hărții pilot a integrității prin 

compararea celor 10 unități administrativ teritoriale din proiect pe baza unui indice compozit 

stabilit conform îndeplinirii indicatorilor din S.N.A, a fost elaborată metodologia de calcul a 

indicelui privind prevenirea corupției în relație cu Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-

2020). 

În vederea obținerii unei valori adăugate a acestei etape, din perspectiva certificării 

veridicității instrumentului și aplicabilității/transferabilității acestuia la nivelul altor unități 

administrativ teritoriale, ulterior transmiterii spre consultare a variantei draft a metodologiei, a 

fost organizată și o sesiune de lucru la Giurgiu, sesiune de lucru definită generic „Cafeneaua 

integrității”.  

La finalul acestei activități (4.3.) a fost organizat evenimentul “Gala integrității”. 

Evenimentul a reprezentat cadrul oficial public și deschis publicului, organizat ex-ante 

conferinței de presă la finalul proiectului, al cărui obiectiv a fost obținerea unei valori adăugate și 

transparențe în ceea ce presupune legitimarea la nivelul societății civile a instrumentelor 

dezvoltate în cadrul proiectului și transferabilității rezultatelor acestuia.  

“Gala integrității” a venit în completarea cafenelei integrității și comunicatului de presă final 

și și-a propus să utilizeze instrumente precum dezbatere publică pe marginea hărții pilot, 

abordări privind recomandările de transferabilitate a hărții, modalități de consolidare a mediului 

de integritate la nivelul județului, oportunitatea/modalități de amendare a CDȘ opțional prin 

introducerea materiei, educația pentru integritate.  
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A fost organizată și o expoziție cu desenele realizate de elevii instituțiilor de învățământ 

participante în cadrul subactivității 3.4. Campania de informare – Săptămâna integrității”. 

“Gala integrității” și “Cafeneaua integrității” au beneficiat de prezența reprezentanților 

instituțiilor de resort, atât din mediul privat cât și din mediul public: Serviciul Județean 

Anticorupție Giurgiu, Centrul de Resurse Juridice, Asociația VeDem Just, Inspectoratul Școlar 

Giurgiu, , Școala Finlandeză Sibiu, Centrul Syene pentru Educație, București  , Agenția 

Națională de Integritate, Direcția Generală Anticorupție. 

 

PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE 

 

- Programul INTERREG V-A  România-Bulgaria 2014 – 2020 – 5 proiecte 

- Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 – 1 proiect 

- Programul Operațional Regional 2014-2020 – 2 proiecte 

- Programul Operațional Regional SUERD 2014-2020- 1 proiect 

- Programe Finanțate Prin Granturile See și Norvegiene 2014-2021 –  1 Proiect 

- Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 – 2 proiecte 

 

PROGRAMUL INTERREG V-A  ROMÂNIA-BULGARIA 2014 – 2020 

 

1. Investiții pentru o regiune sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse -“ Investments For A 

Safe Region: Giurgiu County And Ruse District”, (acronim ISR), cod identificare 15.3.1.023, cod 

e-MS ROBG-135, proiect implementat de către Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de lider, în 

parteneriat cu Directia Generală de Apărare împotriva incendiilor si Protecţie Civilă Sofia, prin 

Direcția de Apărare împotriva incendiilor şi Protecţie Civilă Ruse. 

        Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea managementului comun al 

riscurilor în zona transfrontalieră.Valoarea totală eligibilă a proiectului este 5.059.800,84 euro, 

din care 64.851,01 euro reprezintă contribuţia proprie a Judeţului Giurgiu, reprezentând 2%. 

Perioada de implementare a proiectului 30.03.2017 -29.03.2022. 

În urma unei noi proceduri de achiziții, a fost semnat cu Asociația DELTA TERMO 

CONSTRUCT 1999 (liderul asociației) - TLD SOLUTION GRUP (asociat) - MODVEST 

CONSTRUCT 2000 (asociat) contractul nr. 167 din 14.10.2020 de proiectare și execuție a 

obiectivului de investiție”Bază tehnico-materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de 

urgență”.Atribuirea contractului se bazează pe studiul de fezabilitate actualizat (aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 134 / 25.10.2019) care a stat la baza aprobării actului adițional 

nr. 3 la contractul de finanțare. 

În vederea actualizării proiectului tehnic conform noului studiu de fezabilitate a fost emis 

ordinul nr. 13712 din 23.10.2020.În plus, pentru verificarea documentației tehnice a fost semnat 

contractul nr.182 / 11.11.2020 cu SC NOVART Engineering SRL, pentru care a fost emis ordinul 

de începere a serviciilor nr.15399 din 18.11.2020.  

În cadrul proiectului au fost achizitionate și plătite panourile pentru salvarea victimelor 

din medii ostile și camerele cu termo-viziune. 

 

2.  Investiţii pentru siguranţa rutieră şi îmbunătăţirea conectivităţii între municipalitatea 

Ruse şi judeţul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T, proiect implementat în parteneriat cu 

municipalitatea Ruse, cod proiect ROBG-418 

Proiectul este finanțat în cadrul programului – INTERREG V-A  România-Bulgaria, Axa 

prioritară 1 - „O regiune bine conectată” și are ca obiectiv principal contribuția la mobilitatea 

durabilă și sigură a oamenilor și bunurilor în zona transfrontalieră prin aplicarea acțiunilor 

transfrontaliere coordonate pentru îmbunătățirea și mentenanța  infrastructurii rutiere conectate la 

rețeaua TEN-T și prin utilizarea unor mecanisme comune pentru acțiunile de planificare în 

domeniul siguranței și securității rutiere a zonei. Proiectul presupune achizitia de echipamente 

pentru echipa de implementare a proiectului; realizarea si furnizarea materialelor de publicitate a 

proiectului; furnizarea de echipamente pentru fluidizarea traficului transfrontalier și creşterea 
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securității rutiere în județul Giurgiu - echipamente de semnalizare rutieră, pentru fluidizarea 

traficului la frontieră, echipamente de prevenire a accidentelor rutiere și echipament (utilaje) 

necesar pentru realizarea lucrărilor de întreținere periodică și curentă a drumurilor județene, 

păstrarea condițiilor bune de drum și asigurarea unui nivel ridicat de fluență și siguranță în trafic 

prin realizarea de reparații rutiere și executarea lucrărilor de întreținere periodică și curentă pe 

drumurile județene specifice conectate la rețeaua TEN-T; elaborarea unei Strategii comune de 

securitate a traficului în regiunea CBC Ruse-Giurgiu, cu implicarea activă a tuturor părților 

interesate relevante din ambele părți ale frontierei. 

Bugetul total eligibil al proiectului pentru Consiliul Județean Giurgiu – partener 2 -  este 

de € 1 951 928.53 €. 

Proiectul este în implementare (perioadă implementare: 15.08.2018 – 14.08.2021). 

În perioada de referință, s-au semnat 8 contracte în cadrul proiectului, după cum urmează: 

Contractul de furnizare nr. 29 din 21.01.2020 pentru furnizare echipamente pentru 

DJTADJCT in cadrul proiectului – (Autograder 6x6) 

Contractele nr. 31 din 22.01.2020 și 31 din 22.01.2020 de furnizare indicatoare pentru 

DJTADJCT Giurgiu in cadrul proiectului.  

Contactul de furnizare echipamente pentru Direcția Județeană de Drumuri (DJTADJCT) 

Giurgiu nr. 78  din 14.05.2020 - Freza de asphalt 

Contactul de furnizare echipamente pentru Direcția Județeană de Drumuri (DJTADJCT) 

Giurgiu nr. 95 din 26.06.2020 - Masina cu cantar monitorizare si control trafic agabaritic 

Contactele de furnizare nr. 177 din 08.11.2020 si nr. 203 din 23.12.2020 de furnizare 

echipamente pt. IPJ Giurgiu - Ethylotest (11 buc.), respectiv Radar Trucam (1buc.) 

Toate echipamentele au fost recepționate, s-au transmis documentele pentru controlul de 

prim nivel, cheltuielile au fost certificate și rambursate, iar echipamentele au fost date în folosintă 

gratuită beneficiarilor finali prin Hotărâre a Consiliului Județean Giurgiu. 

Contractul de servicii nr. 189 din 03.12.2020 – servicii de elaborare Strategie comună de 

securitate a traficului pentru regiunea CBC Giurgiu-Ruse în cadrul proiectului, contract aflat în 

derulare. 

 

3.  Îmbunătățirea nodurilor rutiere Giurgiu-Byala pentru o mai bună conectare la infrastructura 

TEN-T proiect implementat în parteneriat cu municipalitatea Byala, cod proiect ROBG-442 

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională în cadrul Programului Interreg V-A România - Bulgaria 2014 -2020, Axa prioritară 1: 

„O regiune bine conectată”, Obiectivul specific: „Îmbunătăţirea planificării, dezvoltării şi 

coordonării sistemelor transfrontaliere de transport pentru o conectare mai bună la reţeaua de 

transport TEN-T”. 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea sistemului comun de transport, prin 

conectarea eficientă a comunităţilor din Giurgiu şi Byala la reţeaua centrală şi secundară TEN-T.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 

a. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport pentru o conectare mai bună la reţeaua centrală 

şi secundară TEN-T, pentru a asigura un sistem de transport mai sigur şi mai facil pentru 

utilizatori;  

b. Dezvoltarea unui sistem comun de management al traficului şi măsuri pentru mobilitate 

inteligentă în zona transfrontalieră Giurgiu-Byala;  

c. Îmbunătăţirea experienţei publice şi a cunoştinţelor în domeniul măsurilor de siguranţă a 

traficului în zona transfrontalieră, pentru o coordonare mai bună a sistemelor de transport. 

Bugetul proiectului este de 7.974.947,04 euro, din care bugetul partenerului român este de 

5.233.739,56 euro. 

Perioadă de implementare: 22.08.2018 – 21.12.2023 

UAT Județul Giurgiu are ca principală activitate „Reabilitarea DJ 412 A Adunaţii Copăceni – 

Dărăşti Vlaşca - Novaci - Popeşti – Mihăileşti”. 
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Sectorul de drum care face obiectul proiectului este în lungime totală 12,53340 km, în 

administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu. Din care 12,20426 km sunt situați în zona eligibilă 

transfrontalieră, iar 0,335 km, în afara ariei eligibile a programului, după cum urmează: 

 km 14+660 la km 20+288 (L = 5,62800 km) situat pe raza U.A.T. Adunații 

Copăceni, sat Adunații Copăceni și sat Dărăști Vlașca, județul Giurgiu, carte 

funciară nr. 36739 – sector eligibil 

 km 20+288 la km 20+623 (L = 0,33500 km) situat pe raza U.A.T. Dărăști, sat 

Dărăști, județul Ilfov, carte funciară nr. 51521 – sector neeligibil 

 km 20+623 la km 27+193,40 (L = 6,57040 km) situat pe raza U.A.T. Mihăilești, 

sat Novaci, sat Popești și orașul Mihăilești, județul Giurgiu, carte funciară nr. 

37729 - sector eligibil. 

Procedura de achiziție pentru proiectare și execuție lucrări este în curs de finalizare, fiind 

supravegheată de ANAP.  

A fost încheiat Contractul de proiectare și execuţie lucrări nr. 41 din 17.02.2020. A fost realizat și 

aprobat proiectul tehnic de execuţie și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor cu data de 

16.09.2020. Durata de de execuție a lucrărilor este de 24 luni. 

 

4. Proiect: „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network”, acronym W-

TeN” (“Noduri bine conectate Giurgiu –Borovo la reţeaua de transport TEN- T), Acronim: W-

TEN, cod e-MS: ROBG-440 

        Scopul proiectului:  Modernizare DJ601: Bolintin Vale - Malu-Spart - drumul național 

DN61, pe o lungime de 7,45 km în următoarele sectoare: km 13+685 – 14+184 și 22+263 – 

29+221. 

        Valoarea totala a proiectului: 4.945.538,25 euro; Valoare LB – 2.618.296,59 euro 

        Perioada de implementare: 01.08.2019– 31.07.2022.  În cadrul proiectului  în perioada 

raportată au fost semnate următoarele contracte:  Contract de furnizare echipamente, Contract de 

furnizare autoturism, Contract pentru elaborarea, livrarea și montarea panourilor temporare și 

plăcilor permanente.  

Achiziția de proiectare și execuție a fost demarată cu întârziere, la momentul actual 

trebuia ca PT –ul să fie executat. 

De asemenea, am efectuat 3 deplasari la Borovo din cele 38 prevazute, din cauza 

pandemiei. 

         Urmeaza a fi încheiate contractele: contract de proiectare și execuție, contract dirigenție de 

șantier, contract achiziție echipamente pentru sistemul de monitorizare al traficului, contract de 

achiziție materiale consumabile din cheltuielile administrative prevazute în proiect (1% din 

valoarea eligibilă a proiectului) 

Pe parcurs vom publica 3 articole de presă, vom organizam o conferință de conștientizare 

(50 persoane) în cadrul careia vom disemina materiale promotionale precum și conferință de 

presa la sfarsitul proiectului. 

Am finalizat actul aditional la contractele de finantare și co-finantare, solicitat de catre partenerul 

din Borovo. 

 

5.“Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region (Parteneriate pentru prevenirea 

dezastrelor pentru o regiune sigură)”, acronim POD, e-MS code ROBG-427, finanţat prin 

Programul INTEREG V A Romania-Bulgaria 2014-2020. 

 Obiectivul general al proiectului este cresterea capacitatii reactive și de prevenire în caz 

de incendii forestiere sau inundații în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu - Ruse, precum 

și îmbunătățirea cooperării și comunicării între organizațiile guvernamentale și 

nonguvernamentale din România și Bulgaria în domeniul situațiilor de urgență. Durata 

proiectului: 36 de luni; Valoarea totala a proiectului: 2.393.022,77 lei. 

Au fost demarate procedurile de achizitii conform planului de achizitii, iar pentru urmatoarele 

achizitii au fost semnate contracte: 
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- Achiziție servicii de interpretariat consecutiv română-bulgară-română, contract nr. 

100/13.07.2020; 

- Achiziție furnizare echipamente IT, contract nr. 118/14.08.2020; 

- Achiziție servicii pentru elaborarea, livrarea si montarea panoului temporar pentru 

identitatea vizuala a proiectului, contract nr. 107/03.08.2020. 

 

Consiliul Judeţean Giurgiu a organizat online, in data de 28.07.2020, conferinta de presa de 

lansare a proiectului, la care au participat reprezentanţi ai partenerilor de proiect şi reprezentanţi 

ai presei. 

De asemenea, în data de 30.09.2020 a avut loc conferinţa de presa de lansare a proiectului 

organizată de Universitatea Angel Kanchev Ruse, la care au participat si reprezentanţi ai 

Consiliului Judeţean Giurgiu. 

In anul 2020, în cadrul proiectului, Consiliul Judeeţan Giurgiu a derulat activităţi de raportare şi 

activităţi de decontare financiară, conform calităţii sale de lider de proiect, în condiţiile stipulate 

de Manualul de Implementare a proiectelor INTERREG V-A România – Bulgaria. 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 -2020 

 

Proiectul „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” - Cod 

SIPOCA/SMIS2014+: 817/135244 este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă, Apelul POCA/661/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în 

administrația publică locală. Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității 

instituționale a Consiliului Județean Giurgiu, creșterea performanței administrației locale și 

optimizarea proceselor administrative ale instituției și adoptarea unor măsuri de simplificare a 

furnizării serviciilor către cetățeni și mediul de afaceri, prin implementarea unor sisteme 

informatice inovative. Prin elaborarea Planului strategic instituțional și a Strategiei de dezvoltare 

a județului, se vor crea premisele locale performante, capabile să ofere servicii performante și să 

genereze dezvoltare socio-economică la nivelul comunității. 

Obiectivele specifice (OS) ale proiectului: Implementarea de mecanisme și proceduri 

standard (Strategie de dezvoltare a județului, Plan strategic instituțional 2021 – 2027, Procedura 

operațională de administrare a infrastructurii rutiere cu ajutorul soluțiilor informatice) pentru a 

crește eficiența acțiunilor administrative la nivelul Județului.Implementarea unei soluții 

informatice pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențele partajate în 

domeniul infrastructurii de transport rutier județean, în cadrul Consiliului Județean Giurgiu; 

Îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 75 de persoane din cadrul Consiliului 

Județean Giurgiu, a subordonatelor și a altor instituții publice din raza Județului Giurgiu pe teme 

specifice proiectului, prin cursuri de formare profesională (55 de persoane) și instruire utilizare 

soluție informatică (20 de persoane).  

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului: 

1. Plan Strategic instituțional aferent anilor 2021 - 2027 elaborat; 

2.  Strategie de dezvoltare a județului Giurgiu aferentă anilor 2021 - 2027 elaborată; 

3. Procedura operațională de administrare a infrastructurii rutiere cu ajutorul soluțiilor 

informatice elaborate în scopul simplificării procedurilor administrative; 

4. Platformă informatică pentru simplificarea procedurilor administrative vizând 

competențele partajate în domeniul infrastructurii de transport rutier județean, în cadrul 

Consiliului Județean Giurgiu. 

5. 75 de persoane din cadrul grupului țintă, instruite și certificate pe teme specifice 

administrației publice locale și de interes în scopul proiectului precum și pentru utilizarea 

platformei informatice, dar și prin organizarea de schimburi de experiență într-un stat 

membru UE pentru 25 de persoane. 

        Valoarea totală eligibilă a proiectului: 3.742.337,23 lei 

        Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 3.667.490,48 lei 
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         La nivelul anului 2020 a fost realizată în cadrul proiectului instruirea grupului țintă în 

domeniul planificării strategice.  

         A fost demarat procesul de implementare a activităţilor ce au drept scop elaborarea 

Strategiei de dezvoltare a județului Giurgiu aferentă anilor 2021 – 2027 precum și elaborarea 

Plan Strategic instituțional aferent anilor 2021 - 2027 elaborat. 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 

 

1. Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din 

Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă, Cod SMIS 125227. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în 

infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 

local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 

socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și 

trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, PROIECTE 

NEFINALIZATE,  Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii „Creșterea 

accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru 

zonele sărace și izolate”, Apel de proiecte - POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, 

COD APEL 420/8. 

Proiectul are următorii parteneri: Ministerul Sănătății, Ministerul Sănătății - Unitatea de 

Management a proiectului Băncii Mondiale (MS-UMPBM), Spitalul Județean de Urgență Pitești, 

Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, Spitalul 

Orășenesc Pucioasa, Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Spitalul Municipal Moreni, Unitatea 

Administrativ Teritorială Județul Giurgiu, Spitalul Orășenesc Bolintin Vale, Spitalul Județean de 

Urgență Giurgiu, având ca lider de parteneriat Ministerul Sănătății.  

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări 

sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la 

nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate 

publică și îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate.  

Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor 

sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic și moral, prin achiziția de 

echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o 

creștere cantitativă a numărul de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea 

de sănătate publică la nivel național, regional și local. 

Perioada de implementare: 01.01.2014 - 31 Mai 2021.  

Proiectul  are ca obiectiv achiziţia de echipamente specifice Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Giurgiu. 

Valoarea proiectului pentru UAT Judeţul Giurgiu este de 395.385,50 lei necesare achiziţiei de 

echipamente specifice pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, informare și publicitate și 

managementul proiectului. 

S-au întocmit rapoarte de progress și s-a monitoriyat în permanență funcționartea aparaturii 

achiziţionate. 

2. Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judetean de 

Urgenta Giurgiu, cod SMIS 126122, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, 

Axa prioritara 8- Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Operatiunea Operatiunea 

8.1.A : Ambulatorii, conform prevederilor Contractului de finanțare nr.4827 din 22.10.2019. 

Durata de implementare a proiectului este de 50 luni, incluzând activitățile desfășurate înainte de 

semnarea contractului de finanțare (01.07.2018- 31.08.2022). 

Valoare totală : 10.695.225,38 lei 
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Conform planului de achiziţii al proiectului si cererii de finanţare, fost demarata achizitia de 

furnizare de servicii de consultanta în scopul elaborării documentațiilor de atribuire în vederea 

demararii procedurilor specifice aferente contractelor de achizitii publice prevazute în proiect. 

 S-au incheiat urmatoarele contracte : Servicii de informare si publicitate, Servicii de proiectare 

si executie lucrari, Servicii de dirigentie de șantier, Servicii verificare proiect tehnic. 

Urmeaza a fi demarata achizitia de dotari. 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL SUERD 2014-2020 

 

1. „Modernizare drumul judeţean DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara 

Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman”, cod SMIS 117661,finanțat prin Programul 

Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1: Interconectarea 

Regiunii Dunării, a Strategiei Uniunii Europene privind Regiunea Dunării, AP 1b - Legături 

rutiere, feroviare şi aeriene (depunerea proiectelor prin My SMIS), Apelul de proiecte nr. POR 

2017/6/6.1/SUERD/1. 

Principala activitate din cadrul acestui proiect este de execuție lucrări la obiectivul de 

investiții „Modernizare drumul judeţean DJ 503:  Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara 

Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman”.  

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de accesibilitate a 

zonelor rurale și urbane din județul Giurgiu situate în proximitatea rețelei TEN-T prin 

modernizarea drumului județean DJ 503 pe traseul Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stănești – Gara 

Chiriacu – Toporu – limită județ Teleorman, în conformitate cu practicile și politicile Uniunii 

Europene și în contextul implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de: 

- modernizarea a 32,18768 km de drum judeţean 

- deservirea unui număr de 78.881 de locuitori de o infrastructură secundară modernizată 

care asigură accesul la coridoarele TEN-T. 

În cadrul acestui proiect se vor moderniza 32,18 km de drum județean. Valoarea totală a 

proiectului: 79.962.137,85 lei.  

S-a semnat Contractul de finanțare nr.4596 din 24.07.2019 și a început implementarea 

proiectului. 

Durata de implementare a proiectului este de 114 luni, incluzând activitățile desfășurate 

înainte de semnarea contractului de finanțare (01.07.2014- 31.12.2023). 

Au fost demarate procedurile de achiziții conform planului de achiziții al proiectului. 

A fost depusă şi aprobată Cererea de rambursare nr.2. Au fost întocmite Rapoarte 

trimestriale privind progresul proiectului. A fost organizată conferința de presă privind lansarea 

proiectului. Au fost încheiate contracte de prestări servicii necesare implementării proiectului și 

anume servicii de informare și publicitate – publicare comunicate presă în mass media, furnizare 

panouri temporare și plăci permanente, servicii pentru verificare proiect, servicii de consultanță 

pentru evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție proiectare și execuție lucrări și 

servicii de dirigenție de șantier. Procedura de achiziție pentru proiectare și execuție lucrări este în 

curs de finalizare. 

 

PROGRAME FINANȚATE PRIN GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 2014-2021 

  

1. „Restaurare, consolidare și dotare Muzeul Judeţean Teohari Antonescu”, proiect depus 

in cadrul Programului RO-CULTURA finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, 

Apelul “Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice”, cotractul de finanatre a fost semnat 

la data de 1.04.2020. 
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Proiectul are ca obiectiv restaurarea, consolidarea si dotarea Muzeului judeţean, aşa încât 

să ofere un spaţiu sigur şi modern pentru desfăşurarea activităţii personalului, pentru conservarea 

corespunzatoare a exponatelor, siguranţa vizitatorilor şi atragerea de cât mai multi vizitatori. Pe 

termen lung, se urmăreşte păstrarea şi transmiterea moştenirii culturale locale generaţiilor 

prezente şi viitoare. Durata de implementare a proiectului este de 43 luni. Parteneri în acest 

proiect sunt: Fundația Amfiteatru (România), Morten Bruun (Norvegia). Valoarea totală a 

proiectului: 11.855.745,05 lei (2.449.787,18 euro) 

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea economică și socială a județului Giurgiu 

prin cooperare culturală în Spațiul European și îmbunătățirea managementului patrimoniului 

cultural deținut de Muzeul Județean „Teohari Antonescu”. 

Obiective specifice:OS1 Valorificarea culturală și economică a patrimoniului cultural local prin 

restaurarea, consolidarea, dotarea și promovarea Muzeului Județean „Teohari Antonescu”, care 

să conducă la creșterea numărului de vizitatori cu 35%; OS2 Revitalizarea patrimoniului cultural 

local prin implementarea unui plan de valorificare și programe de mentorat, care să ducă la 

crearea a 10 locuri de muncă și 16 profesioniști cu competente dezvoltate la locul de muncă; 

OS3 Dezvoltarea cooperării culturale și a relațiilor bilaterale între județul Giurgiu și Spațiul 

European prin crearea unui parteneriat în domeniul cultural cu țări din statele donatoare 

(Norvegia). 

Au fost demarate procedurile de achizitii conform planului de achizitii, pentru urmatoarele 

achizitii: 

- Achiziție furnizare materiale consumabile și birotică 

-Achiziție furnizare echipamente IT: tablete, SSD, acumulatoare, laptop, imprimantă, system 

audio, PC-uri 

 - Achiziție servicii proiectare și execuție lucrări 

 - Achiziție servicii de verificare tehnică a proiectului a fost inițiată procedura de achiziție 

 - Achiziție servicii supraveghere lucrări a fost inițiată procedura de achiziție. 

A fost organizată Conferinta de presa de lansarea proiectului realizată în data de 26 oct. 

2020, la Consiliul Județean Giurgiu, la sediul Muzeului Județean Teohari Antonescu, la care a 

participat un număr de 50 de persoane. 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 

 

1.„Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului   Giurgiu - CO-

STOP” cod SMIS 2014+ 138250. 

Județul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu implementează în cadrul Programului 

Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 - Axa Prioritară 9: „Protejarea sănătății populației 

în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul de Investiţii 9.1: „Creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Apel: POIM/819/9/1/”Consolidarea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, proiectul „Dotare medicală performantă 

pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului   Giurgiu - CO-STOP” cod SMIS 2014+ 138250. 

  Proiectul  este implementat în perioada: 01.02.2020 – 31.12.2021 de Județul Giurgiu în 

parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Giurgiu.  

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității de gestionare a cazurilor de 

infecție cu virusul SARS-CoV-2 a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu prin dotarea cu  

echipamente medicale, echipamente de protecție și materiale sanitare, care să conducă la un 

răspuns în timp util și eficient în contextul crizei COVID-19. 

   Obiectivele specifice ale proiectului:  

OS 1: Creșterea capacității de tratare și monitorizare a pacienților COVID-19 de către personalul 

medico-sanitar din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu prin utilizarea a unui număr de 

110 echipamente medicale;  
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OS 2: Diminuarea riscurilor de infectare a personalului medico-sanitar și auxiliar din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Giurgiu prin utilizarea de echipamente de protecție, precum si 

materiale sanitare necesare în contextul crizei COVID-19.  

Activitățile proiectului sunt:  

Activitatea 1. Management de Proiect; 

Activitatea 2. Informare si promovare a proiectului; 

Activitatea 3. Dotarea Spitalului Județean de Urgenta Giurgiu cu echipamente medicale, de 

protecție si materiale sanitare necesare tratării/ prevenirii cazurilor de infecție cu virusul SARS-

CoV-2 - achiziții realizate de Spitalul Județean Giurgiu pana la momentul depunerii cererii de 

finanțare; 

Activitatea 4. Dotarea Spitalului Județean de Urgenta Giurgiu cu echipamente medicale, de 

protecție si materiale sanitare necesare tratării/ prevenirii cazurilor de infecție cu virusul SARS-

CoV-2 - achiziții ce vor fi realizate de UAT Județul Giurgiu pentru Spitalul Județean Giurgiu; 

Activitatea 5. Auditul Financiar al proiectului. 

Bugetul total al proiectului este de 11.064.542,07 lei, din care: Buget Judeţul Giurgiu: 

8.584.862,86 lei; Buget Spitalul Județean de Urgență Giurgiu: 2.479.679,21 lei . 

Rata de finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională: 100%  

În perioada de la începutul proiectului și până la 31.12.2020 s-a achiziționat, plătit și 

rambursat echipamente medicale pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu în valoare de 

2.468.373,40 lei, s-a organizat conferința de lansare a proiectului, s-au achiziționat 50 l gel 

conductiv, echipamente și consumabilele necesare managementului de proiect.  

 

2. „Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu – MACOV”, cod SMIS 

2014+ 138249 

Proiectul a fost depus la finanţare în parteneriat cu DGASPC Giurgiu în cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 şi a fost aprobat în data de 21.07.2020,  

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 de către DGASPC Giurgiu, prin achiziţionarea de echipamente/aparatura, materiale 

şi echipamente individuale de protecţie, pentru angajaţii DGASPC Giurgiu și pentru beneficiarii 

de servicii sociale din judeţul Giurgiu. 

Bugetul total al proiectului este de 4.334.566,70 lei, din care bugetul Consiliul Judeţean Giurgiu 

este de 4.034.369,64 lei, iar bugetul DGASPC Giurgiu este de 300.197,06 lei 

Rata de finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională: 100%  

Proiectul va fi implementat în perioada: 22.07.2020 – 31.12.2021 

În anul 2020, în cadrul proiectului au fost realizate partial achiziţiile prevăzute (servicii de 

elaborare și tiparire materiale promoționale, furnizare echipamente pentru membrii Unitatii de 

Implementare a proiectului, furnizare consumabile pentru managementul proiectului, furnizare 

termometru infrarosu noncontact, furnizare teste rapide COVID 19, furnizare dezinfectanți) şi au 

fost recepţionate produsele aferente. 

Decontări realizate în cadrul proiectului în anul 2020: Cererea de rambursare nr. 1/20.08.2020, 

Cererea de plata nr. 1/03.09.2020, Cererea de rambursare nr. 2/06.10.2020, Cererea de 

rambursare nr. 3/18.11.2020, Cererea de plata nr. 2/29.12.2020. 
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PROIECTE AFLATE ÎN EVALUARE 

- Programul Operațional Regional 2014-2020 – 1 proiect 

- Programul Operațional Competitivitate -1 proiect 

- Programul Operațional Asistență Tehnică- 1 proiect 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 

 

1. EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU 

       Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon 

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în   

clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unor masuri de eficientizare 

termică al energiei la nivelul clădirii sediu în care își desfășoară activitatea instituțiile publice 

de interes județean: Consiliul Județean Giurgiu, Instituția Prefectului Giurgiu și Secția de 

etnografie a Muzeului Județean Teohari Antonescu Giurgiu. Scopul acestui proiect îl 

reprezintă creșterea eficientei energetice prin izolarea termică a sediului administrativ C.J. 

Giurgiu. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea costurilor aferente 

întreținerii clădirii din punct de vedere al eficienței energetice precum și oferirea unui confort 

hidrotermic optim desfașurării activității aferenta destinației clădirii. 

Durata de implementare a proiectului este de la data semnării contractului de finanțare 

până la 31 decembrie 2023. Valoarea totala a proiectului este de 6.602.132,80 lei. 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 

 

1. “Dotări IT pentru școli mai aproape de elevii din judeţul Giurgiu” cod SMIS 146239 

Proiectul a fost depus de către Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de solicitant, în 

cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 „Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – 

„Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-

sănătate”, Obiectiv Specific OS 2.4 – „Creşterea gradului de utilizare a Internetului”, Acţiunea 

2.3.3 – „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-

educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE”. 

Obiectivul general al proiectului este facilitarea desfasurarii procesului didactic de 

predare-învățare, incepand cu anul scolar 2020-2021 la nivelul a 21 unitati de invatamant 

preuniversitar din judetul Giurgiu, prin dotarea acestora cu echipamente IT necesare desfasurarii 

în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice, în 

contextul crizei create de coronavirusul SARS-CoV-2. 

În cadrul proiectului vor fi achizitionate urmatoarele echipamente: 2214 Tablete pentru 

uz scolar, 391 Laptop-uri, 41 Sisteme Desktop + Monitor, 42 Sisteme ALL-In-One, 104 Camere 

Web, 111 Camere Web videoconferinta, 111 Proiectoare, 81 Ecrane proiectie trepied, 86 Ecrane 

proiectie perete, 114 Table interactive, 64 Routere Wireless, 54 Tablete grafice, 6 Sisteme de 

management al dispozitivelor - valabilitate 12 luni, 35 Dispozitive speciale persoane cu 

dizabilitati. 

Valoarea totala a proiectului este de 7.066.010,44 lei, din care contributia Uniunii 

Europene (FEDR): 6,924,690.23 lei, iar contributia Consiliului Judetean Giurgiu: 141,320.21 lei. 
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

 

 În cadrul acestui program a fost depus proiectul ’’ Sprijin la nivelul regiunii Sud 

Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 

domeniile mobilitate urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 

ocolitoare și/sau drumuri de legătură-5D2’’, cod SMIS 143370 în cadrul componentei 1 - Apel : 

POAT/868/1/1/1/Asistenţă orizontală pentru beneficiarii FESI şi specifică pentru beneficiarii 

POAT, POIM şi POC, inclusiv instruire pentru aceştia şi pentru potenţialii beneficiari FESI, care 

cuprinde: 

1. „Reabilitare traseu rutier compus din drumurile judeţene DJ 412 A, DJ 412 C şi DJ 601”  

2. „Valorificarea turistică durabilă a Centrului Pastoral-Cultural <<Conacul „Gavril 

Drugănescu”>> prin reabilitare, dezvoltare, modernizare şi dotare” 

 

PROIECTE AFLATE ÎN PREGATIRE 

 

Pentru programul INTERREG V A 2021-2027 au fost purtate discuții cu actori relevanţi 

de la nivelul ariei eligibile în vederea identificării nevoilor de dezvoltare şi a modalităţilor în care 

acestea pot fi finanţate prin viitorul program transfrontalier. S-a transmis către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice-Autoritatea de Management a programului fişele 

proiectelor ce se doresc finanţate.   

Pentru Programul Operaţional Regional 2021-2027 s-au identificat şi centralizat la nivel 

de regiune, la solictarea ADR Sud Muntenia-Organism Intermediar, priorităţii la nivel judeţean. 

În conformitate cu prevederile Memorandumulul Ministerului Fondurilor Europene nr. 

16426/07.09.2018 cu tema: Pregătirea documentelor naţionale de programare a finanţărilor din 

fonduri europene post 2020, la nivelul   Regiunii Sud Muntenia va fi elaborat Planul de 

Dezvoltare Regionala 2021 – 2027. Conform acestuia, se reglementează: "necesitatea unei 

consultări cu partenerii economici și sociali, cu societatea civilă şi cu organismele care 

promovează incluziunea socială, drepturile fundamentale, egalitatea de gen, nediscriminarea şi 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi pe tot parcursul elaborarii documentelor de programare." 

Urmare a celor mentionate mai sus şi având în vedere rolul instituţiei noastre în procesul 

de elaborare a Planului de Dezvoltare Regionala, Consiliul Judeţean Giurgiu face parte din 

Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regionala 2021 - 2027 al Regiunii 

Sud Muntenia, fiind reprezentat de un membru titular si un membru supleant. 

De asemenea în cadrul Programului RO-CULTURA finanțat prin Granturile SEE și 

Norvegiene 2014-2021 s-a pregătit Proiectul ”Caravana medicală mobilă la nivelul județului 

Giurgiu” – mobMED Giurgiu 

 

2. COORDONAREA PARTENERIATELOR ȘI RELAȚIILOR EXTERNE ALE INSTITUȚIEI 

 

Managementul parteneriatelor şi relaţiilor externe ale instituţiei a presupus urmatoarele tipuri de 

activităţi:  

   a) elaborarea, asigurarea avizării și punerii în aplicare documentației necesare pentru 

coordonarea și asigurarea cooperarii sau asocierii instituției cu alte unităţi administrativ-

teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale 

ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune; 

     b) realizarea de activitati necesare identificarii si materializarii parteneriatelor necesare 

depunerii de proiecte cu finantare europeană ale instituției; 

    c) revizuirea prevederilor cuprinse în documentele de cooperare sau asociere ale instituției cu 

alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi cele de aderare la 

asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale; 
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     d) comunicarea cu autorităţile publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine cu 

care instituţia este în relaţii de cooperare; 

organizarea evenimentelor cu participare externă ale instituției și a altor activități asimilate, în 

vederea promovării județului Giurgiu; 

    e) asigurarea participării la evenimente în legătură cu activitățile de cooperare internă și 

externă ale județului Giurgiu; 

f)  coordonarea relaţiei cu mass-media aferentă evenimentelor de cooperare externă; 

     g) asigurarea de asistenţă și logistică consiliilor locale pentru semnarea de acorduri de 

înfraţire cu comunităţi din Bulgaria/alte state europene. 

 

PARTICIPAREA ÎN ASOCIAȚIA „EUROREGIUNEA DANUBIUS” GIURGIU-RUSE 

 

 Relația Județului Giurgiu cu autorități publice și organisme private din districtul Ruse se 

întemeiază pe înființarea în 2002 a Asociației Euroregiunea Danubius, organizație non-

guvernamentală  cu sediul în Ruse, creată în mai 2002 de Consiliul Județean Giurgiu și 

Administrația Regională a Districtului Ruse.  

 Membrii fondatori ai Asociației sunt autorități ale administrației publice locale, mediului 

de afaceri, mediului cultural, precum și ONG-uri.  

 Rolul Asociației: Punte de legatură între toți actorii cheie ai cooperării transfrontaliere 

din județul Giurgiu și districtul Ruse; Coordonator al comunicării între toți membrii săi;; Sursa 

de idei pentru proiecte comune cu finanțare europeană; Beneficiară și parteneră în proiecte 

transfrontaliere; Asigură cadrul formal și informal de cooperare transfrontalieră– acord de 

colaborare între Consiliul Județean Giurgiu și Administrația Regională Ruse, înfrățiri între 

consiliile locale din județul Giurgiu și municipalitățile din districtul Ruse; Sprijin în organizarea 

întâlnirilor tematice de cooperare transfrontalieră. 

 De asemenea, s-a asigurat protocolul corespondenței oficiale dintre autoritățile județului 

Giurgiu și districtului Ruse, inclusiv municipalităţile din  district,  pe toată perioada anului 2020 

și s-a monitorizat plata cotizației anuale de către membrii Euroregiunii. 

 

SPRIJIN LOGISTIC SI TEHNIC PENTRU DEPUNEREA DE PROIECTE 

TRANSFRONTALIERE 

 

Încă de la lansarea spre consultare a Ghidului pentru Programul INTERREG V-A 

România-Bulgaria, Consiliul Judeţean Giurgiu şi Prefectura Ruse au oferit sprijin pentru 

identificarea de parteneriate viabile în vederea depunerii de proiecte comune. Astfel, a fost oferit 

sprijin pentru organizarea întâlnirilor de inițiere a parteneriatelor, pentru întocmirea 

documentației pentru obținerea avizelor, asigurarea comunicării cu terții în vederea semnării 

textului documentelor de cooperare, urmărirea punerii în aplicare a prevederilor acestor 

documente, inclusiv prin consilierea pentru inițierea de proiecte cu finanțare externă. 

S-au asigurat conditiile pentru ca toate UAT-urile interesate din Judetul Giurgiu să poată 

identifica parteneri eligibili pe partea bulgară și să poată demara discuții pentru stabilirea 

parteneriatelor de proiect. 

In anul 2020 s-au urmărit îndeaproape şi s-au sprijinit acţiunile comune pentru 

implementarea proiectelor finanţate în parteneriat, prin programul INTERREG V A. 

 

COOPERARE CU ALTE INSTITUȚII DIN BULGARIA 

 

 Consiliul Județean Giurgiu a consolidat pe parcursul anului 2020 relația strânsă de 

colaborare cu mai multe instituții publice și organisme private din districtul Ruse, printre care: 

Prefectura Ruse, Direcția pentru protecție civilă și apărare împotriva incendiilor Ruse, 

Universitatea Ruse “Anghel Kancev”, municipalităţile Slivo Pole, Tenovo, Borovo, Byala. 
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PARTICIPARE ÎN ASOCIAȚII ȘI ALTE ORGANISME DE COOPERARE 

 

Prin activităţile desfăşurate, s-a urmărit participarea instituției în urmatoarele 

asociații/organizații: 

            2. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” 

Prin Hotarârea de Consiliu Județean nr. 80 din 18.04.2016, Consiliul Judeţean Giurgiu a 

devenit membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud 

Muntenia”. Asociaţia a implementat 3 proiecte la nivel regional în care Consiliul Judeţean 

Giurgiu a achiziţionat echipamente specifice  pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Vlaşca Giurgiu.  

Proiectele sunt în perioada de monitorizare, monitorizare care se realizează prin 

intermediul  ADI SUSM. 

 

În perioada de referință 01.01.2020-31.12.2020, Compartimentul Programe și Proiecte 

europene a desfăşurat și următoarele categorii de activităţi:  

 

1. Corespondență cu autoritățile Programelor cu finanțare europeană privind propuneri cu 

privire la modificări în Ghidul Solicitantului și condițiile de eligibilitate, precum şi cu 

Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei publice  -  Autoritatea de Management 

POR (AM POR), Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Ministerul 

Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Fondurilor Europene 

– AM INTERREG V-A România- Bulgaria; 

2. Întocmirea de situaţii financiare privind proiectele derulate la solicitarea unor terţi; 

3. Asigurarea de sprijin logistic pentru diversele întâlniri organizate de către instituţie/ cu 

participarea reprezentanţilor instituţiei; 

4. Răspunsul la solicitări întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public cu privire la proiecte derulate de către instituţie; 

5. S-a făcut programarea obiectivelor strategice pe termene şi evaluarea efortului financiar, 

pe surse de finantare;  

6. S-a acordat, la cerere, asistență și suport UAT-urilor din județul Giurgiu în vederea 

depunerii de proiecte pe domenii prioritare pentru dezvoltarea județului în perioada 2014-

2020 în cadrul programelor cu finanţări europene; 

7. A asigurat managementul proiectelor, constând în planificarea, organizarea, gestionarea 

şi controlul sarcinilor şi resurselor în vederea atingerii obiectivelor stabilite în cadrul 

proiectelor; 

8. A asigurat reprezentarea judeţului în forurile decizionale ale Programului de Cooperare 

Transfrontalieră România-Bulgaria și a contribuit la dezvoltarea relaţiilor de colaborare 

interregionale; 

9. A asigurat elaborarea proiectelor de hotărâre ce urmau a fi supuse dezbaterii comisiilor 

de specialitate şi a Consiliului Judeţean; 

10. A asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean la diferite seminarii, simpozioane, şedinţe 

sau comisii în limita competenţelor şi în baza mandatului oferit de preşedintele 

Consiliului Judeţean; 

11. În cazul procedurilor de achiziţie publică iniţiate de compartiment, a întocmit 

documentaţia de atribuire, nota privind determinarea valorii estimate fără TVA, nota 

pentru stabilirea cerinţelor minime de calificare referitoare la capacitatea tehnică şi/sau 

profesională, nota justificativă privind stabilirea criteriului de atribuire, nota justificativă 

privind aplicarea procedurii de cerere de oferte sau a altei proceduri (dacă a fost cazul), 

referatul pentru aprobarea documentaţiei de atribuire, şi le-a înaintat către 

Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul Consiliului Judeţean; 

12. A asigurat participarea în comisii de evaluare sau recepţie. 
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În perioada de referință 01.01.2020-31.12.2020, Compartimentul dezvoltare regională a 

desfăşurat și următoarele categorii de activităţi:  

 

1. Răspunsul la solicitări întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public cu privire la proiecte derulate de către instituţie; 

2. Întocmirea de situaţii financiare privind proiectele derulate la solicitarea unor terţi; 

3. Asigurarea de sprijin logistic pentru diversele întâlniri organizate de către instituţie/ 

cu participarea reprezentanţilor instituţiei. 

4. A fost monitorizat permanent Programul de Dezvoltare economică și socială a 

județului Giurgiu  

5. Au fost identificate obiectivele care constituie suportul unor proiecte la nivel 

judeţean, regional şi/ sau interregional, derivate din strategia de dezvoltare a judeţului 

Giurgiu; 

6. S-a făcut programarea obiectivelor strategice pe termene şi evaluarea efortului 

financiar, pe surse de finantare;  

7. A fost asigurată colaborarea eficientă între Consiliul Judeţean Giurgiu şi celelalte şase 

autorităţi similare din judeţele membre ale Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia în 

domeniul dezvoltării strategice; 

8. S-a acordat, la cerere, asistență și suport UAT-urilor din județul Giurgiu în vederea 

depunerii de proiecte pe domenii prioritare pentru dezvoltarea județului în perioada 

2014-2020 -  în special în cadrul FEADR – PNDR; 

9. A coordonat managementul proiectelor, constând în planificarea, organizarea, 

gestionarea şi controlul sarcinilor şi resurselor în vederea atingerii obiectivelor 

stabilite în cadrul proiectelor; 

10. A asigurat reprezentarea judeţului în forurile decizionale ale Programului de 

Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria și a contribuit la dezvoltarea relaţiilor 

de colaborare interregionale; 

11. A asigurat elaborarea proiectelor de hotărâre ce urmau a fi supuse dezbaterii 

comisiilor de specialitate şi a Consiliului Judeţean; 

12. A asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean la diferite seminarii, simpozioane, 

şedinţe sau comisii în limita competenţelor şi în baza mandatului oferit de 

preşedintele Consiliului Judeţean; 

13. În cazul procedurilor de achiziţie publică iniţiate de compartiment, a întocmit 

documentaţia de atribuire, nota privind determinarea valorii estimate fără TVA, nota 

pentru stabilirea cerinţelor minime de calificare referitoare la capacitatea tehnică 

şi/sau profesională, nota justificativă privind stabilirea criteriului de atribuire, nota 

justificativă privind aplicarea procedurii de cerere de oferte sau a altei proceduri 

(dacă a fost cazul), referatul pentru aprobarea documentaţiei de atribuire, şi le-a 

înaintat către Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul Consiliului Judeţean; 

14. A participat în comisii de evaluare sau recepţie. 

 

3. MONITORIZAREA ŞI COOPERAREA PENTRU EFICIENTIZAREA 

GESTIONĂRII SERVICIILOR DE UTILITATE PUBLICĂ 

 

 S-au realizat următoarele tipuri de activități: 

- Strategia de dezvoltare a județului giurgiu pentru perioada 2014-2020 

- A fost monitorizată Strategia de dezvoltare economică, socială, culturală, de mediu și a 

infrastructurii județului Giurgiu;  

- S-au identificat elementele de potențial și principalele probleme pe domenii sectoriale 

de analiză; 

- S-au stabilit indicatorii de implementare a strategiei de dezvoltare;  

- Au fost eliberate adeverințe pentru UAT-urile care au depus proiecte în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, pentru încadrarea proiectului 
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în Strategia de dezvoltare economică, socială, culturală, de mediu și a infrastructurii 

județului Giurgiu;  

 Monitorizarea şi cooperarea pentru eficientizarea gestionării serviciilor de utilitate publică 

– operaționalizarea  aplicației  IT  Monitorizare  SCUP  – aplicație ce permite accesul on-line al 

utilizatorilor desemnați pentru facilitarea de introducere, actualizare, completare, prelucrare și 

monitorizare permanentă a indicatorilor de performanță, de cost, de monitorizare a programelor 

de investiții –  prin raportări trimestriale. 

 A fost monitorizat permanent Programul de Dezvoltare economică și socială a județului 

Giurgiu și Planul de acțiuni conform programului de guvernare 2014-2020 prin raportări 

trimestriale. 

Au fost identificate obiectivele ce constituie suportul unor proiecte la nivel judeţean, regional 

şi/ sau interregional, derivate din strategia de dezvoltare a judeţului Giurgiu  

S-a făcut programarea obiectivelor strategice pe termene şi evaluarea efortului financiar, pe 

surse de finanțare;  

A fost asigurată colaborarea eficientă între Consiliul Judeţean Giurgiu şi celelalte şase 

autorităţi similare din județele membre ale Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia în domeniul 

dezvoltării strategice; 

S-a acordat, la cerere, asistență și suport UAT-urilor din județul Giurgiu în vederea depunerii 

de proiecte pe domenii prioritare pentru dezvoltarea județului în perioada 2014-2020 -  în special 

în cadrul FEADR – PNDR. 

 

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN  ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 

În perioada  01.01.2020- 31.12.2020, Compartimentul Control intern și managementul 

calității și-a desfășurat activitatea în subordinea directa a Preşedintelui Consiliului judeţean  și a 

colaborat cu toate celelalte structuri de specialitate  în atingerea obiectivelor propuse. 

Obiective  în perioada evaluată: 

1. Realizarea atribuţiilor corespunzătoare funcției publice cu statut special; 

2. Identificarea domeniilor care ar putea beneficia de asistenţă externă privind reforma 

administraţiei publice locale  precum  şi realizarea unui management de proiect adecvat fiecărei 

categorii de proiecte care se derulează cu bani publici şi cu cofinanţare din partea unor 

organisme financiare terţe (aplicarea celor mai bune metodologii de iniţiere, promovare, 

conducere, monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform normelor metodologice proprii 

acestui domeniu şi standardelor internaţionale ale asociaţiilor de profil recunoscute la nivel 

mondial);  

3. Aplicarea de principii și tehnici moderne privind managementul proiectelor - Participarea în 

calitate de coordonator sau membru pe termen lung, mediu ori scurt în echipe de proiect, grupuri 

de lucru sau rețele interinstituționale, pentru a stimula abordările creative și fezabile vizând 

soluționarea problemelor și modernizarea practicilor din sectorul public:  

- coordonarea echipei de implementare a proiectului ”INVESTING IN ROAD SAFETY 

AND IMPROVING THE CONNECTIVITY OF RUSE MUNICIPALITY AND 

GIURGIU COUNTY TO TEN-T TRANSPORT NETWORK” –cod ROBG – 418 

(Investiții pentru siguranța rutiera si îmbunătățirea conectivității între municipalitatea 

Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T); 

- Coordonarea echipei de implementare a proiectului: “i.R.E.M – Instituții Responsabile, 

Eficiență Managerială”, cod SMIS 135244- (Stadiu: în implementare) – Manager de 

Proiect; 

- Coordonarea echipei de implementare a proiectului:  Valorificarea turistică durabilă a 

Centrului Pastoral-Cultural <<Conacul „Gavril Drugănescu”>> prin reabilitare, 
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dezvoltare, modernizare şi dotare”, depus în cadrul POAT , parte a proiectului Sprijin la 

nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, infrastructură și servicii publice 

de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră 

de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură-5D2, cod 

SMIS 143370 ; 

Coordonarea echipei de implementare a proiectului „Reabilitare traseu rutier compus din 

drumurile judeţene DJ 412 A, DJ 412 C şi DJ 601” , parte a proiectului Sprijin la nivelul 

regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 

2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, infrastructură și servicii publice de turism, 

inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură-5D2, cod SMIS 143370; 

Coordonarea echipei de implementare a proiectul “Nediscriminarea înseamnă drepturi 

egale! Accesul echitabil al copiilor romi la servicii de sănătate - o condiţie fundamentală 

într-o societate nediscriminatorie”, cod PEH 009. Perioada de implementare: 26 martie 

2015 – 31 ianuarie 2017,  perioada de monitorizare: 1 februarie 2017 - 31 ianuarie 2022; 

- Coordonarea echipei de implementare a proiectului: Proiect ”Caravana medicală mobila 

la nivelul județului Giurgiu” – mobMED Giurgiu 

- Monitorizare ex-post proiect: “Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la 

nivelul județului Giurgiu – SisABC”, cod SIPOCA 407/cod MySMIS 116685)  - 

(Implementat/finalizat la data de 16.03.2020)  

4. Monitorizarea, coordonarea și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern/managerial la nivelul Consiliului Județean Giurgiu; 

5. Monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi îmbunătățirii 

sistemului de management al calității la nivelul Consiliului Județean Giurgiu, în calitate de 

responsabil cu managementul calității; 

6. Realizarea, monitorizarea și evaluarea implementării sistemului de management anticorupție 

la nivelul Consiliului Județean Giurgiu; 

7. Realizarea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, la nivelul aparatului 

de specialitate al consiliului județean; 

8. Colaborarea interinstituțională în vederea dezvoltării de planuri, strategii, proiecte comune 

privind dezvoltarea economică a județului Giurgiu - implementarea Strategiei Guvernului 

României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-

2020, implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020, a Strategiei Antidrog a județului 

Giurgiu 2014-2020, conform Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Giurgiu și 

Agenția Națională Antidrog, nr. 227/2015 și realizarea/monitorizarea măsurilor/acțiunilor 

prevăzute; 

9. Participarea la acțiuni de colaborare și/sau implementarea de acțiuni comune cu instituții, 

autorități și diverse organisme pe probleme de administrație publică; 

10. Formularea de propuneri cu privire la îmbunătățirea și eficientizarea activității, precum și la 

revizuirea procedurilor operaționale specifice; 

11. Inițierea, propunerea, implementarea, monitorizarea, după caz, a acțiunilor vizând atragerea 

de investiții străine; 

12. Participarea în calitate de coordonator sau membru pe termen lung, mediu ori scurt în echipe 

de proiect, grupuri de lucru sau rețele interinstituționale, pentru a stimula abordările creative și 

fezabile vizând soluționarea problemelor și modernizarea practicilor din sectorul public; 
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 Activitatea Compartimentului Control Intern și Managementul Calității s-a reflectat în 

perioada de referință la următoarele activități și/sau inițiative/demersuri: 

 Comunicare cu instituțiile administrației publice locale și centrale, răspunzând în 

termen tuturor solicitărilor ce i-au fost repartizate de către superiorul ierarhic (mediu, 

colaborare/parteneriat/situații proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, Instituția 

Prefectului, unități administrativ-teritoriale din județul Giurgiu, ministere de resort etc.) 

 Având în vedere:  

Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu 

unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor 

din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de 

calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt şi a planurilor de menținere a calităţii 

aerului; 

Aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Giurgiu, prin Hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu nr. 145 din 27 noiembrie 2018. 

În acest sens, managerul public a solicitat unităților administrativ-teritoriale din județul 

Giurgiu stadiul implementării măsurilor cuprinse în Calendarul aplicării Planul de menținere a 

calității aerului în județul Giurgiu, cu respectarea termenelor prevăzute, a coordonat 

transmiterea datelor și a centralizat datele raportate, în calitate de responsabil cu monitorizarea 

implementării Planului de menținere a calității aerului în județul Giurgiu, a asigurat datele 

solicitate în cadrul controlului Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Giurgiu, în 

urma căruia nu au rezultat neconformități sau sancțiuni. De asemenea, managerul public a 

elaborat și transmis Agenției pentru Protecția Mediului Giurgiu, conform legislației în vigoare, 

Raportul anual privind realizarea măsurilor cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în 

județul Giurgiu pentru primul an de implementare (2019). 

 Prin Hotărârea de Guvern nr.783/2013 s-a aprobat Strategia Națională Antidrog pentru 

perioada 2013-2020. În baza Protocolului de Colaborare încheiat între Agenția Națională 

Antidrog și Consiliul Județean Giurgiu și a Protocolului de colaborare cu Inspectoratul Școlar 

Județean Giurgiu, împreună cu reprezentantul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Giurgiu, s-au implementat activitățile/campaniile Antidrog la nivel de județ. 

 În sensul celor de mai sus, s-a asigurat diseminarea prin intermediul site-ului oficial al 

instituției a campaniei Concursul naţional „Mesajul meu antidrog” - ediția 2020, concurs 

desfășurat pe următoarele secțiuni: eseu literar, film de scurt metraj, spot antidrog, fotografie, 

arte vizuale (grafică, pictură), pentru elevii de gimnaziu şi liceu, campanie ce a avut ca obiectiv 

creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populației școlare în vederea 

neînceperii consumului de droguri, s-au elaborat documentele de demarare a finanţării 

campaniilor antidrog la nivelul judeţului Giurgiu; 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 a fost aprobată Strategia națională anticorupție pe 

perioada 2016-2020,  seturile de indicatori de performanţă,  riscurile asociate obiectivelor şi 

măsurilor din strategie şi sursele de verificare,  inventarul măsurilor de transparență instituţională 

şi de prevenire a corupției, indicatorii de evaluare, precum şi standardele de publicare a 

informațiilor de interes public.  

 Din perspectiva raportării la cerințele documentului anterior menționat, în vederea 

promovării unor mesaje cu conținut informativ-preventiv anticorupție și pentru diversificarea 



70 

 

canalelor de informare a societății civile, Consiliul Județean Giurgiu are în implementare anual, 

Protocolul de Colaborare încheiat cu Direcția Generală Anticorupție. 

 

În cadrul Protocolului de Colaborare încheiat cu Direcția Generală Anticorupție: 

În vederea implementării Sistemului de management anticorupție la nivelul Consiliului 

Județean Giurgiu, conform prevederilor  HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale 

anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate 

obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 

transparență instituţională şi de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum şi a 

standardelor de publicare a informațiilor de interes public la un grad sporit de performanță, a fost 

prelungită durata de implementare a Protocolului încheiat între Direcția Generală Anticorupție – 

Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu. 

Colaborarea între Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție 

Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu reprezintă una dintre bunele practici recunoscute la nivel 

național, din perspectiva prevenirii și combaterii corupției, bună practică inclusă în Harta 

interactivă a bunelor  practici identificate în domeniul prevenirii corupției, instrument dezvoltat 

de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. 

http://www.mdrap.ro/harta-interactiva  

  Conducerea CONSILIULUI  JUDEȚEAN GIURGIU organizează, controlează şi alocă 

resurse pentru realizarea obiectivelor stabilite în domeniul sistemului de management anti-mită, 

conform cerințelor standardului internațional ISO 37001. 

În conformitate cu prevederile Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost realizată 

evaluarea anuală privind implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul 

Consiliului Județean Giurgiu și a fost continuat procesul de elaborare/actualizare a procedurilor 

interne. S-a colaborat cu toate structurile aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Giurgiu, s-au transmis solicitări scrise în vederea elaborării/actualizării procedurilor operaționale 

standardizate pe activități și identificarea activităților procedurabile. De asemenea, s-au asigurat 

pe tot parcursul perioadei de referință coordonarea și îndrumarea metodologică în vederea 

elaborării procedurilor operaționale standardizate pe activități și  actualizării procedurilor 

existente.  

 În vederea păstrării Certificării Sistemului de Management al Calităţii, având în       

vedere implementarea la nivelul Consiliului Județean Giurgiu a standardului internațional de 

referință ISO 9001: 2015 și a unui Sistem de Management  al Calităţii (SMQ) implementat și 

documentat, conform cerințelor noii ediții a standardului, sub coordonarea managerului public, s-

a continuat implementarea și documentarea  pentru păstrarea unui SMQ eficient și eficace și 

păstrarea certificării inițiale pentru noul standard. 

 Conducerea CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU organizează, controlează şi alocă 

resurse pentru realizarea obiectivelor stabilite în domeniul calităţii. Acoperirea cerințelor impuse 

de legislația în vigoare în metodologia de evaluare şi a cerințelor standardului SR EN ISO 

9001:2015 au un impact important, atât asupra sistemului general de management, cât şi asupra 

culturii organizaționale din cadrul instituției.  

 Certificarea Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu standardul 

internațional ISO 9001:2015 conferă un plus de încredere cetățenilor că procesele desfăşurate în 

cadrul instituției sunt ținute sub control şi că aceste procese sunt îmbunătățite continuu având în 

vedere cerinţele legale, reglementate, impuse şi de criteriile de evaluare.  

http://www.mdrap.ro/harta-interactiva
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 Cerinţele impuse de aceste documente se întrepătrund şi îndeplinirea lor simultană conduce 

la îmbunătăţirea continuă a calităţii activității/proceselor desfăşurate în cadrul instituției. 

 

Documentaţia Sistemului de Management al Calităţii 

 

 În perioada de referință a fost revizuită documentația sistemului de management al calității. 

 În baza atribuțiilor de responsabil cu managementul calității la nivelul instituției, 

managerul public a coordonat procesul de elaborare/revizuire a documentelor SMC și 

elaborarea/actualizarea procedurilor generale/operaționale formalizate pe activități în cadrul 

structurilor de specialitate ale Consiliului Județean Giurgiu și a elaborat/actualizat documentele 

SMQ. 

 Au fost actualizate documentele/formularele anuale privind sistemul de management al 

calității la nivel de instituție, a derulat auditul intern, elaborare program anual audit, plan audit, 

elaborare RNAC, urmărire realizare masuri RNAC, elaborare Raport audit, Raport informativ 

privind stadiul funcționarii SMC in perioada august 2019 – septembrie 2020, Raport Analiza de 

management, Registru riscuri, Analiza riscuri, centralizare date compartimente CJG in 

formularele ISO anuale, corespondenta cu organism certificare pentru audit extern recertificare, 

asigurare interfața CJG- evaluatori externi, actualizare Politica privind calitatea, misiune, valori 

instituție. 

 Totodată, s-a asigurat coordonarea sistemului de management al calității la nivelul 

Consiliului Județean Giurgiu.  

 

Rezultatul auditului extern de supraveghere a SMQ 

 

 Documentația SMQ a fost pusă la dispoziția echipei de audit a Organismului de    

Certificare, în cadrul misiunii de audit de recertificare a sistemului de management al calității al 

Consiliului Județean  Giurgiu conform standardului de referință ISO 9001:2015. 

 În urma analizării documentației, echipa de audit a apreciat că SMQ la nivelul 

Consiliului Județean Giurgiu este documentat, aplicat corespunzător și eficace și a propus 

recertificarea sistemului de management al calității al Consiliului Județean  Giurgiu. 

Nu s-au identificat neconformități la nivelul instituției. 

S-a verificat implementarea observațiilor/oportunităților de îmbunătățire din cadrul 

ultimului audit și concluziile au fost ca acestea au fost implementate. 

Obiectivele stabilite de instituție au fost îndeplinite în termenele propuse, alocându-se resursele 

materiale și umane necesare.  

 

Bune practici:  

 Prin activitățile derulate în cadrul compartimentului Control intern și managementul 

calității au fost identificate și recunoscute la nivel național, bune practici, după cum urmează:  

- Colaborarea între Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție 

Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu reprezintă una dintre bunele practici recunoscute la 

nivel național, din perspectiva prevenirii și combaterii corupției, bună practică inclusă în 

Harta interactivă a bunelor  practici identificate în domeniul prevenirii corupției, 

instrument dezvoltat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene. http://www.mdrap.ro/harta-interactiva-  Proiectul “Dezvoltarea 

http://www.mdrap.ro/harta-interactiva-
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sistemului de management anticorupție la nivelul Județului Giurgiu” SisABC care a 

obținut următoarele recunoașteri: 

- Implementarea sistemului de management anti-mită conform cerințelor standardului 

internațional ISO 37001- Consiliul Județean Giurgiu este prima instituție a administrației 

publice locale certificate conform ISO 37001. 

 

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI    

 

Arhitectul Şef al judeţului reprezintă structura de  specialitate din cadrul Consiliului Judeţean în  

contextul  Legii 50/1991  şi  are  în subordine  Serviciul  urbanism şi amenajarea teritoriului . 

   Potrivit  prevederilor  legii, structurile de specialitate  din cadrul  aparatului  propriu  al 

emitenţilor certificatelor de urbanism şi ai autorizaţiilor  de construire/desfiinţare, au următoarele 

atribuţii principale: 

- avizarea documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi eliberarea   certificatelor 

de urbanism;  

- asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare, respectiv avizarea 

documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit prevederilor legii;  

- organizarea activităţii de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului 

cetăţeanului la actul de autoritate al administraţiei publice, prin organizarea  procedurii de 

emitere a  autorizaţiilor, în vederea  eliberării autorizaţiei  de construire/desfiinţare;  

- acordarea asistenţei tehnice de specialitate primarilor de comune, oraşe sau municipii, după 

caz, în situaţia în care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de specialitate, scop în care 

analizează şi avizează documentele (documentaţiile) depuse pentru obţinerea certificatelor de 

urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, din competenţa de emitere a acestora; 

1. DOCUMENTAŢII DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

- au fost analizate 2 documentaţii de urbanism P.U.Z. şi regulamentele de urbanism aferente; 

- a fost analizată 1 documentație P.U.G., Memoriu general și Regulament de urbanism aferente; 

- prezentarea unei 3 documentaţii P.U.G. şi P.U.Z .în şedinţele Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului; 

- emiterea a 3 avize ale Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

2. CERTIFICATE DE URBANISM ŞI AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE 

 În decursul anului 2020 au fost eliberate: 

- 234 certificate de urbanism, încasându-se taxe în valoare de 18.746 lei 

- 126 autorizaţii de construire, încasându-se taxe de  199.088 lei 

- 14  prelungiri certificate de urbanism 

- 10 prelungiri autorizaţii de construire 

- 43 autorizaţii de desfiinţare 
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3. VERIFICARE ŞI AVIZARE DOCUMENTAŢII 

-au fost verificate pe teren 78 de amplasamente pentru care s-au eliberat certificate de urbanism 

sau autorizaţii de construire. 

4. REGULARIZĂRI DE TAXE LA AUTORIZAŢIILE DE CONSTRUIRE 

 Conform legislaţiei în domeniu, Consiliul Judeţean, prin serviciul său de specialitate are 

obligaţia de a face regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire la terminarea lucrărilor 

autorizate în baza declarării valorii reale a lucrărilor de către investitor.  

Astfel în anul de referinţă au fost regularizate taxele pentru un număr de 43 persoane 

fizice/ agenţi economici, rezultând o valoare încasată de  3.046 lei.  

Pentru îndeplinirea acestei atribuţiuni s-au efectuat numeroase demersuri (scrise şi direct 

în teren la locul construirii obiectivului) pentru declararea valorii reale a lucrărilor. 

5. DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII 

 În baza programelor de deplasare în teren s-au efectuat 83 controale în domeniul 

disciplinei în urbanism, amenajarea teritoriului şi construcţii.  

Au fost soluţionate 8 sesizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice, prin verificarea 

aspectelor referitoare la disciplina în construcţii sau tulburarea domeniului public, întocmindu-se 

un proces-verbal de contravenţie. 

6. COLABORARE, COORDONARE şi ASISTENŢĂ TEHNICĂ DE 

SPECIALITATE PENTRU CONSILIILE LOCALE 

 -în atribuţiile ce-i revin, personalul serviciului asigură asistenţă tehnică de specialitate 

pentru compartimentele de urbanism din cadrul primăriilor; în acest scop periodic sau atunci 

când sunt publicate acte normative noi se face informarea serviciilor de specialitate ale 

primăriilor cu privire la prevederile acestora (legea nr.184/2001, Legea 350/2001, Legea 

50/1991, adrese SNTGN-TRANSGAZ Mediaş, SC CONPET SA, SC PETROM SA , 

Participarea la acţiunea comună organizată de Prefectura judeţului Giurgiu pentru verificarea 

balastierelor amplasate pe teritoriul judeţului Giurgiu,etc.) - termen permanent 

 -s-a colaborat cu toate consiliile locale pentru întocmirea situaţiilor statistice lunare sau 

trimestriale privind obiective de investiţii autorizate, construcţii neautorizate etc. 

 -s-au făcut atenţionări şi informări către primăriile comunelor în privinţa aplicării noii 

legislaţii pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, Legea 50/1991 cu privire la competenţele de 

aprobare, de control la disciplina în construcţii etc. 

 - s-a întocmit materialul cuprinzând principalele atribuţii ale serviciului în vederea 

elaborării Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialiate.  

7. RAPORTĂRI STATISTICE 

 În perioada cuprinzând anul 2020 au fost întocmite şi transmise celor interesaţi situaţii 

statistice după cum urmează: 

 -situaţii cu eliberarea autorizaţiilor de construire- Direcţia de statistică - lunar; 

 -situaţii cu eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare - Inspectoratul în construcţii - 

lunar; 

 -situaţii privind stadiul elaborării P.U.G-urilor - Inspectoratul în construcţii-trimestrial; 
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          -situaţii privind încasarea taxei de timbru de arhitectură – compartiment financiar – 

bilunar; 

          -situaţii privind încasarea taxei pentru certificat de urbanism şi autorizaţii de construire – 

compartiment financiar – bilunar; 

               8.  ARHIVĂ 

           - în registrul pentru predarea-primirea documentaţiilor de certificate de urbanism şi 

autorizaţii de construire, personalul cu atribuţii în acest domeniu a efectuat un număr de  81 

operaţiuni;  

          - s-au arhivat documentaţiile tehnice ale certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de  

construire aferente perioadei anului  2020, aflate în evidenţa  Serviciului urbanism şi amenajarea 

teritoriului. 

        -au fost eliberate un număr de 5 duplicate ale actelor administrative deţinute în arhiva 

Serviciului de urbanism. 

9. COMISII DE RECEPTIE 

  Personalul din cadrul direcției a participat la 20 comisii ca membru în comisiile de 

recepţie la terminarea lucrărilor a obiectivelor de investiţii de pe teritoriul judeţului. 

Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică 

 

- Monitorizarea, împreună cu reprezentanții ADI “Management Eficient pentru un județ curat” 

prestării Serviciului conform prevederilor contractuale, cu respectarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare, a Caietului de Sarcini a 

Serviciului, și a prescripțiilor și normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră eficientă, în 

conformitate cu Legea și Bunele Practici Comerciale; 

- Monitorizarea, împreună cu ADI, îndeplinirii Indicatorilor de performanță prevăzuți în 

contractele de delegare și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de 

Salubrizare, respectiv continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ și calitativ, 

adaptarea permanentă la cerințele rezonabile ale Utilizatorilor, excluderea oricărei 

discriminări privind accesul la Serviciu, respectarea reglementărilor specifice din domeniu; 

- Întocmirea lunară, în baza situațiilor primite din partea Delegatului, a rapoartelor ce cuprind, 

cel puțin, următoarele: Cantitatea de deșeuri colectată de pe raza fiecărei UAT din aria de 

delegare, defalcată pe surse (utilizatori casnici și CII) și pe categorii de deșeuri; Cantitatea de 

deșeuri predată operatorilor care desfășoară activități de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de 

deșeuri; Situația tuturor utilizatorilor (casnici și CII) care au un contract de prestări servicii 

încheiat cu Delegații; Înregistrări ale activității zilnice de prestare a Serviciului pentru fiecare 

traseu de colectare din Aria de delegare; 

- Întocmirea anuală, în baza situațiilor primite din partea Delegatului, a rapoartelor ce cuprind 

- , cel puțin, următoarele: Rezultatele determinărilor privind compoziția deșeurilor municipale 

pe bază de cantități colectate separate pe tipuri de deșeuri; Informații privind: numărul total de 

personal angajat; numărul total al zilelor lucrate, consumul total de combustibil pe vehicul pe 

lună pentru fiecare flux de colectare; numărul total de kilometri/vehicul pe lună pentru fiecare 

flux de colectare; Informații referitoare la: eficiența colectării privind: % de utilizatori casnici 

de la care nu au fost colectate deșeuri; % din colectările planificate care nu au fost realizate 

(colectări omise) dar nu au fost remediate în maxim 24 de ore; % din colectările de la CII care 

nu au fost realizate în termen de 24 de ore; cantitatea de deșeuri abandonate ca procentaj din 

cantitatea totală de deșeuri municipal colectate; Performanța realizată în ceea ce privește 

respectarea Indicatorilor de performanță stabiliți pe o bază anuală; 



75 

 

- Monitorizarea, împreună cu reprezentanții ADI “Management Eficient pentru un județ curat” 

prestării Serviciului către toți Utilizatorii din Aria Delegării, cu asigurarea colectării întregii 

cantități de deșeuri generate și menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat 

recipientelor de colectare de pe domeniul public; 

- Monitorizarea, împreună cu reprezentanții ADI “Management Eficient pentru un județ curat”, 

desfășurării campaniilor de informare și conștientizare a utilizatorilor privind colectarea 

deșeurilor, organizate de către Delegați; 

- Împreună cu personalul de specialitate din cadrul Consiliului Județean, au asigurat derularea 

procedurilor de achiziție publică, încredințarea și semnarea contractelor de 

servicii/lucrări/delegare; 

- Întocmirea raportărilor periodice, în ceea ce privește monitorizarea serviciilor, către 

organismele interesate (ex. Organismul Intermediar și AM POS Mediu); 

- Participarea la întâlniri de lucru și informare, atât la sediul Consiliul Județean Giurgiu cât și al 

Ministerului Fondurilor Europene; 

- Monitorizarea activității Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Frătești; 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI 

GIURGIU 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) cu sediul în 

Giurgiu, sos. Alexandriei nr. 7-9, jud. Giurgiu, este instituţie publică cu personalitate juridică, 

înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu, în subordinea acestuia. 

 DGASPC Giurgiu realizează la nivelul judeţului măsurile de asistenţă socială în 

domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, precum şi a 

oricăror persoane aflate în nevoie. 
 În vederea realizării aribuţiilor prevăzute de lege, D.G.A.S.P.C. îndeplineşte în principal 

următoarele funcţii: 
 de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, planul de 

asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor 

de incluziune sociala, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean; 
 de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor 

copilului la nivelul judeţului; 
 de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 

 de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au 

responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, 

precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu; 
 de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 

implementarea strategiilor privind incluziunea socială, prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul 

judeţului; 
 de reprezentare, prin reprezentarea Consiliului Judeţean, pe plan intern şi extern în 

domeniul asistenţei sociale. 

 Activitățile derulate în anul 2020, precum și rezultatele obținute, de către Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu au fost structurate pe trei categorii: 

social, economic și administrativ. 

 

OBIECTIVE GENERALE ALE ANULUI 2020 

1) Creşterea calităţii serviciilor oferite pentru îndeplinirea standardelor de calitate prin 

îmbunătăţirea şi dezvoltarea reţelei de servicii sociale. 



76 

 

2) Promovarea şi dezvoltarea unui sistem coerent de asistență socială în vederea combaterii 

excluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii tuturor persoanelor aflate în dificultate. 

3) Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, serviciilor sociale oferite şi a 

programelor derulate. 

4) Acordarea, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, a drepturilor şi facilităţilor pentru 

toate categoriile de persoane aflate în dificultate. 

 

Organizare şi funcţionare 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Giurgiu se organizează 

ca un sistem integrat de asistenţă socială şi va cuprinde : 

 

I. DIRECTOR GENERAL – COMPARTIMENTE ÎN SUBORDINEA DIRECTORULUI 

GENERAL 

 

- realizarea unui sistem coerent de formare a personalului; 

- îmbunătățirea sistemului de monitorizare a beneficiarilor serviciilor D.G.A.S.P.C. Giurgiu; 

- întărirea relațiilor de colaborare cu celelalte instituții/servicii publice și private prin încheierea 

de parteneriate, precum şi prin stabilirea unor modalități coerente de monitorizare a activităților 

derulate în cadrul acestor parteneriate. 

 

COMPARTIMENTUL AUDIT 

 

Pentru anul 2020 a fost întocmit şi aprobat Planul anual de audit nr. 80072/10.12.2019, 

care a fost actualizat în data de 26.03.2020. Au fost planificate 4 misiuni de audit public intern. 

De asemenea, a fost elaborat Programul de Îmbunătăţire a Calităţii Activităţii de Audit Public 

Intern (PAIC) nr.3750/17.01.2020, actualizat în data de 06.07.2020, privind activitățile anuale. 

Activităţi realizate în anul 2020 

 Activităţile și misiunile de audit propuse pentru anul 2020 au fost realizate în proporţie 

de 100%. Au fost efectuate următoarele misiuni de audit: 

Misiunea de audit nr. 1 

a) Entitatea auditată: Compartimentul adopții și post-adopții 

b) Denumirea misiunii: “Modul în care se desfășoară activitatea de adopții și post-adopții” 

c) Domeniul: funcţii specifice ale D.G.A.S.P.C 

d) Tipul misiunii de audit: consiliere  (ad-hoc) 

Misiunea de audit nr. 2 

a) Entitatea auditată: Complexului de locuințe protejate pentru adulţi cu dizabilităţi 

b) Denumirea misiunii: “Modul de acordare a serviciilor sociale de tip rezidențial pentru 

persoanele adulte cu dizabilităţi” 

c) Domeniul: funcţii specifice ale  D.G.A.S.P.C 
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d) Tipul misiunii de audit: consiliere 

Misiunea de audit nr. 3 

a) Entitatea auditată: Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități 

Oinacu 

b) Denumirea misiunii: “Modul de acordare a serviciilor sociale de tip rezidențial pentru 

persoanele adulte cu dizabilităţi” 

c) Domeniul: funcţii specifice ale  D.G.A.S.P.C 

d) Tipul misiunii de audit: consiliere 

Misiunea de audit nr. 4 

a) Entitatea auditată:  Biroul Achiziții Publice 

b) Denumirea misiunii: “Modul de desfășurare a activității de achiziții publice”. 

c) Domeniul: achiziții publice 

d) Tipul misiunii de audit: consiliere 

Rezultatele obţinute: Auditorul a făcut 18 recomandări pentru creşterea calităţii şi 

îmbunătăţirea activităţilor desfăşurate de către structurile auditate. Fiecare structură auditată a 

elaborat “Planul de acţiune, privind  implementarea recomandărilor făcute de către auditor”. 

 

COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE ȘI SECURITATE  ÎN MUNCĂ 

 

       Compartimentul Sănătate şi Securitate în muncă are ca scop instituirea de măsuri privind 

promovarea îmbunătăţirii securităţi şi sănătăţii în muncă, prevenirea accidentelor de muncă şi 

bolilor profesionale şi pentru acestea s-au luat următoarele măsuri: 

- s-a efectuat controlul respectării normelor, instrucţiunilor şi măsurilor în structurile din 

subordinea DGASPC Giurgiu, şi s-au întocmit note de constatare în urma cărora au fost înlocuite 

prize, întrerupătoare, comutatoare arse, sparte sau topite, etc; 

- s-a efectuat instruirea introductiv – generală şi cea specifică locului de muncă a noilor 

angajaţi; 

- s-a efectuat instruirea semestrială a conducătorilor locurilor de muncă; 

- s-a efectuat instruirea periodică pentru personalul TESA, îngrijitori, echipa de intervenţie şi 

conducători auto; 

- s-au elaborat chestionarele privind instructajul introductiv-general şi specific locului de muncă; 

- s-au actualizat actele de autoritate (dispoziţii şi instrucţiuni proprii); 

- s-au întocmit graficele şi tematicele de instruire periodică pentru toate structurile din 

subordinea DGASPC Giurgiu pentru anul 2020; 

- s-au elaborat şi efectuat testări anuale tuturor lucrătorilor din subordinea DGASPC Giurgiu; 

- instalaţiile de hidranţi interiori şi exteriori din toate structurile din subordinea DGASPC 

Giurgiu s-au verificat semestrial; 

- s-au măsurat prize de legare la pământ a instalaţiilor electrice şi eliberarea buletinelor PRAM; 

- pentru opraţiunile de lucru cu foc deschis s-au întocmit permise de lucru cu foc deschis;     
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- la locaţiile din subordine s-au executat exerciţii de evacuare; 

- s-au verificat şi încărcat stingătoare conform graficului de evidenţă; 

- s-au efectuat verificările tehnice periodice a centralelor termice cu termen de scadenţă în 2020; 

- s-au efectuat reviziile tehnice periodice a platformelor de ridicat persoane cu dizabilităţi de la 

CPV Mironesti, CPV Hotarele şi CPV Onceşti; 

- s-au curăţat coşurile de evacuare a fumului de la centralele termice alimentate cu combustibil 

lichid şi solid; 

- împreună cu echipa de intervenţii a instituţiei s-au remediat deficienţele apărute la centralele  

termice cu gaze naturale; 

- au fost examinaţi fochiştii de la CAbR Tântava, CPV Mironeşti, CPV Onceşti, CAbR Oinacu  şi 

CPV Hotarele; 

- s-au realizat verificările tehnice semestriale la centralele de detecţie de la CAbR Oinacu şi CPV 

Mironeşti; 

- a fost instruit personalul de pază din afara instituţiei la CPV Onceşti, CZ Luceafărul, CSS 

Giurgiu şi DGASPC Giurgiu – sediu; 

- s-a elaborat procesul verbal de cercetare a evenimentului de la CTF Dunării; 

- s-a efectuat instruirea privind prelucrarea procesului verbal de la accidentul de muncă din 

02.06.2020 de la CTF Dunării a angajaţilor din locaţiile subordonate instituţiei s-a realizat de 

către conducătorul locului de muncă; 

- s-a pus accent în mod deosebit pe conştientizarea de către întregul personal a respectării 

normativelor aflate în vigoare, a respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă, precum şi 

a respectării normelor de prevenire a situaţiilor de urgenţă pentru a preîntâmpina situaţia apariţiei 

unor situaţii de criză (contaminare COVID, accidente de muncă individuale sau colective, 

incendii, etc); 

- s-a elaborat o serie de documente pentru înfiinţarea şi funcţionarea CSSM; 

- s-a întocmit Planul de prevenire şi protecţie; 

Nu au fost înregistrate evenimente în domeniul PSI la nivelul instituţiei şi nu au fost 

obţinute autorizaţiile PSI. 

 

SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI AL 

COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

 

        Secretariatul Comisiei de Evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap 

 

Activitatea compartimentului se bazează  pe evaluarea privind încadrarea/neîncadrarea 

persoanelor adulte în grad de handicap, conform Legii nr.448/2006, privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, a Hotărârii de Guvern nr.430/2008  pentru 

aprobarea metodologiei privind organizarea și funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap, OUG nr.84/2010, Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și 

al ministrului sănătății publice nr.762/1.992/2007 cu modificările şi completările ulterioare, 

Instrucţiunile Metodologice emise de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Regulamentul de 
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organizare al D.G.A.S.P.C. Giurgiu, Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Giurgiu,  precum și 

atribuţiile stabilite prin fişa postului: 

 - respectarea și aplicarea prevederilor Ordinului nr.762/31.08.2007 al M.M.F.E.S. şi a Ordinului   

nr.1992/19.11.2007 al M.S.P. cu modificările şi completările ulterioare, privind 

încadrarea/neîncadrarea persoanelor adulte în grad de handicap;      

- informarea corectă a adultului cu handicap sau a reprezentantului legal al acestuia cu privire la 

măsurile de protecție și de promovare a drepturilor persoanelor cu handicap; 

- înregistrarea în registrul propriu de evidență a dosarelor preluate de la Biroul de evaluare 

complexă; 

- transmiterea membrilor comisiei de evaluare a ordinii de zi şi data de desfăşurare a şedinţelor, 

în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

- înregistrarea în registrul de evidență a certificatelor de încadrare în grad de handicap emise 

persoanelor cu handicap; 

- reevaluarea periodică în vederea încadrării/neîncadrării în grad de handicap, a orientării 

profesionale, precum și a celorlalte măsuri de protecție a adulților cu handicap; 

- redactarea și înregistrarea certificatelor de încadrare în grad de handicap în baza de date; 

- redactarea și înregistrarea programelor individuale de integrare și reabilitare socială, în baza de 

date, 

- redactarea de răspunsuri la adrese și sesizări de la persoane fizice și instituții publice în 

termenul prevăzut de lege; 

-  gestionarea registrului de procese verbale și redactarea proceselor verbale privind desfășurarea 

ședințelor Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

-  redactarea și eliberarea certificatelor de orientare profesională a adultului cu  handicap; 

- transmiterea certificatelor de încadrare a persoanelor într-un grad de handicap și a programelor 

individuale de integrare și reabilitare socială; 

- informarea posesorilor certificatelor de încadrare în grad de handicap cu privire la drepturile, 

obligațiile și accesibilitățile prevăzute de lege corespunzător gradului de handicap stabilit de 

către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

- evaluarea și reajustarea programului individual de recuperare la sfârșitul perioadei pentru care a 

fost realizat sau de ori câte ori este nevoie; 

- prelungirea valabilităţii certificatelor de încadrare în grad de handicap, a căror valabilitate 

expiră pe perioada stării de alertă declarată, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la 

încetarea acestei stări, conform Lg.55/15.05.2020, art.5; 

-  redactarea altor documente eliberate de Comisia de Evaluare; 
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- s-au întocmit şi transmis situaţii solicitate de către diverse instituţii ale statului, ONG-uri, 

asociaţii, fundaţii, etc; 

-   arhivarea documentelor în cadrul secretariatului comisiei. 

Certificatele de încadrare în grad de handicap eliberate în anul 2020, se prezintă astfel: 

- Număr total dosare evaluate – 2192. 

 Structurate pe grade, se prezintă astfel: 

 Grad de handicap grav cu asistent personal - 1178 

 Grad de handicap grav fără asistent personal - 245 

 Grad de handicap accentuat - 475 

 Grad de handicap mediu - 146 

 Grad de handicap uşor - 18 

 Nu se încadrează – 130 

Obiective propuse pentru anul 2021: 

Respectarea și aplicarea prevederilor legale, pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul 

Comisiei de evaluare şi a secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap. 

 

 Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului 

 

 În anul 2020, în perioada cuprinsă între 14.01.2020 - 31.12.2020,  Secretariatul Comisiei 

pentru Protecția Copilului Giurgiu a desfășurat activități specifice, după cum urmează: 

1. Verificarea legalității dosarelor ce urmează a fi prezentate în fața comisiei, cu propuneri de 

instituire a măsurilor de protecție specială prevăzute de Legea nr.272/2004 modificată, respectiv 

dosare ce au ca obiect atestarea/reatestarea asistenților maternali profesioniști, aproximativ 195 

de dosare; 

2. Verificarea legalității dosarelor și a propunerilor de încadrare în grad de handicap propuse de 

către Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului Giurgiu, în vederea prezentării în fața comisiei, 

respectiv a unui număr de aproximativ 572 de dosare; 

3. Întocmirea ordinii de zi pentru cele 69 ședințe de comisie întrunite în această perioadă de timp; 

4. Redactarea celor 69 procese-verbale de ședință ale comisiei, întrunite în această perioadă de 

timp; 

5. Convocarea persoanelor chemate în fața comisiei; 

6. Selectarea corespondenței care necesită punerea în discuție în fața comisiei; 

7. Redactarea unui număr de 149 de hotărâri ale comisiei ce au ca obiect instituirea, respectiv 

menținerea sau încetarea măsurilor de protecție specială prevăzute de Legea nr.272/2004, 
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atestarea/reatestarea asistenților maternali profesioniști în baza prevederilor H.G. nr.679/2003 și 

anume: 

- 74 de hotărâri privind atestarea/reatestarea asistenților maternali profesioniști, din care 1 cerere 

privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist respinsă; 

 - 47 hotărâri privind instituirea măsurii de protectie specială din care: 

- 39 hotarâri privind menținerea/ modificarea măsurii de protecție specială; 

- 8 hotarâri privind supravegherea specializată; 

- 28 alte hotarâri din care: 

-  1 hotarâre privind eliberarea avizului favorabil în vederea instituirii unei măsuri de protecție 

specială; 

-  13 hotărări privind încetarea măsurii de protecție specială; 

-  14 hotarări privind includerea în regim intern a copiilor cu cerințe educaționale; 

 De asemenea, la un număr de 15 cazuri s-a solicitat aviz favorabil. 

8. Redactarea unui număr de 572 de hotărări privind încadrarea în grad de handicap a copiilor cu 

dizabilități din care, 96 cazuri noi; 

9. Înregistrarea în Registrul de evidență a hotărârilor de încadrare în grad de handicap a unui 

număr de 572 hotărâri emise de către comisie; 

10. Înregistrarea în Registrul de evidență a certificatelor de încadrare în grad de handicap unui 

număr de 572 certificate emise de către comisie; 

11. Redactarea unui număr de 149 de hotărâri privind instituirea măsurilor de protecție specială, 

din care 74 hotărâri de atestare/reatestare asistenți maternali profesioniști; 

12. Înregistrarea în Registrul de evidență a hotărârilor (pe măsuri de protecție specială) a unui 

număr de 149 hotărâri emise de către comisie; 

13. Înregistrarea în Registrul de evidență al atestatelor și al reînnoirii de atestate a unui număr de 

74 reatestări/atestari asistenți maternali profesioniști; 

14. Redactarea proceselor-verbale ale ședințelor comisiei în registrul special de procese-verbale, 

respectiv un număr de 69 procese-verbale; 

15. Înregistrarea în Registrul de intrare-ieșire corespondență a unui număr de 1276 de acte, cum 

ar fi cereri, solicitări de avize favorabile, răspunsuri la solicitările direcțiilor sau comisiilor din 

alte județe, adrese către Agenția Județeană de Plați și Inspecție Socială Giurgiu, comunicări 

hotărâri, etc; 

16. Comunicarea celor 721 de hotărâri emise de către comisie către părțile interesate, respectiv 

copii, părinți, persoane care au în plasament copii, primării de domiciliu, AJPIS Giurgiu, case de 

tip familial, instituții de învățământ, centre de plasament, etc.; 
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17. Comunicarea către comisiile din alte județe a actelor necesare soluționării de către acestea a 

celor 15 solicitări de aviz favorabil formulate în vederea instituirii măsurii de protecție specială 

și în vederea școlarizării pentru copiii cu cerințe educaționale; 

18. Înregistrarea în Registrul de evidență al dosarelor a unui număr de 122 cazuri noi pentru care 

s-a solicitat instituirea unei măsuri de protecție specială; 

19. Transmiterea către Biroul Managementul Resurselor Umane, a hotărârilor privind reatestarea 

asistenților maternali profesioniști. 

20. Introducerea în Registrul Național al persoanelor cu handicap a celor 572 de cazuri înaintate, 

spre soluționare, de către Comisia de evaluare complexă a copilului cu dizabilităti; 

21. Introducerea în Registrul Național al persoanelor cu handicap a dosarelor venite prin transfer 

din alte județe; 

22. Operarea în baza de date a Registrului Național al persoanelor cu handicap modificările 

privind schimbarea de domiciliu a beneficiarului sau a îngrijitorului, a cărților de identitate a 

acestora, internarea sau externarea privind beneficiarii pentru care s-a stabilit o măsură de 

protecție specială sau pentru copiii cu cerințe educaționale care beneficiază de școlarizare în 

regim intern, la Școli Speciale; 

23. Transmiterea către Compartimentul evidență și plată beneficii de asistență socială, a 

certificatelor de încadrare în grad de handicap; 

24. Transmiterea către AJPIS Giurgiu, a certificatelor de încadrare în grad de handicap, a 

hotărârilor prin care s-a dispus încetarea măsurii de protecție specială. 

 

COMPARTIMENTUL ADOPȚII ȘI POST-ADOPȚII 

 

 Are ca atribuţii principale realizarea întregului proces de adopţie internă, operaţiune ce 

constă în evaluarea familiilor/persoanelor adoptatoare, deschiderea procedurii adopţiei pentru 

copiii al căror domiciliu a fost stabilit pe raza judeţului Giurgiu, care pot fi beneficiari de măsură 

de protecţie specială şi al căror P.I.P. are ca finalitate adopţia sau cărora li s-a instituit tutela, 

identificarea celei mai potrivite familii/persoane atestate ca aptă să adopte pentru copil în funcţie 

de nevoile acestuia şi efectuarea potrivirii iniţiale şi practice între aceştia, încredinţarea copilului 

pentru o perioadă de 90 de zile în vederea adopţiei, urmărirea evoluţiei copilului în cadrul 

familiei adoptatoare în această perioadă, finalizarea procesului de adopţie prin sesizarea instanţei 

cu cererea de încuviinţare şi realizarea monitorizării pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la data 

rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei. 

 

 Activitatea compartimentului în decursul anului 2020 poate fi relevată în mod succint 

prin evidențierea şi cuantificarea celor mai relevante sarcini având în structura acestora 

componente de ordin juridic, social şi psihologic, după cum urmează: 

 

- nr. total al dosarelor de copii instrumentate de specialiştii compartimentului, aflate în diferite 

etape ale procesului de adopţie, pentru care s-au realizat activităţile prevăzute de legislaţia în 

domeniu:  219 ; 
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- nr. total al dosarelor de copii cu finalitate P.I.P. adopţia, intrate în evidenţa  compartimentului şi 

pentru care s-a sesizat instanţa de judecată în vederea încuviinţării deschiderii procedurii adopţiei: 

97 ; 

- nr. potrivirilor realizate între copiii adoptabili şi persoane/familii atestate, concretizate prin 

sesizarea instanţei de judecată cu cereri având ca obiect încredinţarea în vederea adopţiei pentru 

perioada legală de 90 de zile: 12 ; 

- nr. cererilor înaintate instanţei de judecată al căror obiect a fost de încuviinţare a adopţiei: 12 ; 

- nr. persoanelor/familiilor care au parcurs în integralitate procesul de evaluare în vederea 

obţinerii atestatului de persoană/familie aptă să adopte, la finalul căreia au obţinut dreptul de a 

parcurge etapele procesului de adopţie: 20; 

nr. copii aflați în monitorizare post-adopție: 47. 

 

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII 

 

- are în componență următoarele compartimente: 

 Compartimentul Management de caz pentru copii în sistem rezidenţial; 

 Compartimentul Management de caz pentru copii aflaţi în plasament la rude; 

 Compartimentul Delincvenţă Juvenilă și intervenție în regim de urgență și domeniul 

asistenței sociale. 

În cadrul Compartimentelor Management de Caz pentru Copii, managerii de caz 

desemnaţi pentru copiii/tinerii care beneficiază de o măsură de protecţie specială, asigură 

respectarea etapelor managementului de caz şi elaborează planuri individualizate de protecţie 

pentru toţi copiii/tinerii aflaţi în sistemul de protecţie socială. În vederea creşterii numărului de 

reintegrări/integrări în familia naturală a fost încurajată menţinerea legăturii cu familia, precum 

şi implicarea activă a părinţilor, familiilor lărgite şi a altor persoane importante sau apropiate 

copilului/tânărului. 

La data de 31.12.2019 în cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copii beneficiau 

de măsură de protecție specială un număr de 280 copii/tineri, iar la data de 31.12.2020 beneficiau 

de măsură de protecție specială un număr de 284 copii/tineri. 

 În prezent, în evidența Compartimentului management de caz pentru copii în sistem 

rezidențial sunt instrumentate un număr total de 172 cazuri de copii/tineri cu măsură de protecție 

specială plasament, din care: 143 cazuri de copii/tineri aflați în cele 15 structuri de tip rezidențial 

înființate la nivel de D.G.A.S.P.C. şi 29 cazuri de copii/tineri aflați în case de tip familial 

înfiinţate şi finanţate de diferite fundaţii care își desfășoară activitatea pe raza judeţului Giurgiu. 

 Din cei 172 copii/tineri aflați în evidența serviciului, 83 copii/tineri sunt încadrați într-un 

grad de handicap (29 - mediu, 12 - accentuat și 42 - grav). 

 Situaţia copiilor/tinerilor beneficiari ai măsurii de protecție specială plasament în 

structuri de tip rezidențial care frecventează o formă de învăţământ, se prezintă astfel: 37 

urmează cursurile școlii gimnaziale, 1 școlii de masă „A Doua Șansă”, 47 școlii speciale, 30 

școlii profesionale, 9 liceului, iar 1 universitare. 

În perioada analizată, activitatea Compartimentului Management de caz pentru copii în 

sistem rezidențial s-a concretizat în: 

- schimbare măsură de protecție – 4 (instituire TUTELA - 0, plasamente fam. - 1, 

plasament la AMP - 3, plasament la OPA - 0) ; 

- revocări de măsură - 19; 

- propuneri deschidere procedura adopție – 28, din care 1 încuviințare adopție; 
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- cazuri intrate – 15; 

- decedați – 1; 

- căsătoriți – 0; 

- sesizări – 82; 

- rapoarte de reevaluare - 365; 

- referate pentru stabilire/menținere/înlocuire măsură de protecție – 31; 

- întocmire documente pentru eliberare CI și viza de reședință – 18; 

- întocmire documente pentru eliberare Certificat de handicap - 52; 

- întocmire documente pentru eliberare Certificat de orientare școlară 26; 

- întocmire documente pentru acordul reprezentantului legal (evaluări medicale, 

competiții sportive, excursii/tabere și alte evenimente)- aprox. 218; 

- întocmire documente pentru procuri notariale – 0; 

- adrese de corespondență către instituții (Școli, Primării, Bănci, Poliție, Evidența 

Persoanelor, Inspectoratul Școlar, CJRAE, ANAF, ITM, AJPIS, CPECA și alte DGASPC 

uri din țară); 

- întocmirea rapoartelor cu privire la activitatea desfășurată de Echipa Intersectorială 

Locală Giurgiu. 

 În prezent, în evidența Compartimentului management de caz pentru copii aflați în 

plasament la rude sunt instrumentate un număr total de 112 cazuri de copii/tineri cu măsură de 

protecție specială. Din cei 112 copii/tineri aflați în evidența serviciului, 12 copii sunt încadrați 

într-un grad de handicap (4 mediu, 1 accentuat și 7 grav). 

 Situația copiilor/tinerilor beneficiari de masură de protecție specială plasament la familia 

extinsă care frecventează o formă de învățământ se prezintă astfel: 61 urmează cursurile școlii 

gimnaziale, 7 grădiniței, 5 școlii profesionale, 29 liceului, 3 universitare, 1 postliceale. 

În perioada analizată, activitatea Compartimentului management de caz pentru copii 

aflați în plasament la rude s-a concretizat în: 

 reintegrări - 2; 

 revocări de măsură – 7; 

 transferati – 1; 

 adopții – 2; 

 cazuri intrate – 31; 

 sesizări – 73; 

 rapoarte de reevaluare - 264 ; 

 referate pentru stabilire/menținere/înlocuire măsură de protecție – 26; 

 întocmire documente pentru eliberare CI și viză de reședință – 8; 

 întocmire documente pentru eliberare Certificat de handicap - 9; 

 întocmire documente pentru acordul reprezentantului legal (evaluări medicale )-11 ; 

 întocmire documente pentru deschidere cont alocație de stat – 11; 

 întocmire documente pentru pensie de urmaș – 10; 

 adrese de corespondență către instituții (Școli, Primării, Bănci, Poliție, Evidența 

Persoanelor, Inspectoratul Școlar, CJRAE, ANAF, ITM, AJPIS, CPECA și alte DGASPC 

uri din țară); 

Compartimentul Delincvenţă Juvenilă și intervenție în regim de urgență și domeniul 

asistenței sociale. În cadrul Compartimentului de evaluare a copilului care a săvârșit o faptă 

penală și nu răspunde penal se instrumentează dosarele copiilor cu vârsta de până la 14 ani 

care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal, conform art. 59, lit c din Legea nr. 272/2004 

republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Măsura supravegherii 
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specializate, constă în menținerea copilului în familia naturală sub condiția respectării de către 

acesta a unor obligații cum ar fi: 

 frecventarea cursurilor școlare; 

 consilierea copilului pentru a nu mai săvârsi fapte penale; 

 interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legături cu anumite persoane. 

La începutul anului 2020, existau 4 cazuri si 4 sesizari din anul 2019: 

- pentru 3 cazuri s-a stabilit de către CPC, măsura de protecție specială supraveghere 

specializată în anul 2019 (1 caz lovire sau alte violențe; 2 cazuri de furt). Acestea au fost 

reevaluate până la încetarea masurii de supraveghere specializată și clasate în anul 2020. 

- 1 caz de lovire sau alte violențe a fost clasat (lipsă domiciliu). 

- 4 sesizări din anul 2019, care au fost soluționate în anul 2020 (1 consiliere psihologică; 3 

anchete sociale). 

Sesizările primite în anul 2020 de către D.G.A.S.P.C Giurgiu, de la Parchetele din județul 

Giurgiu, pentru care acestea au dispus neînceperea urmăririi penale pentru copiii care au comis 

fapte penale și nu răspund penal, au fost un număr de 52. 

 Acestea au fost soluționate astfel: 

- pentru 5 cazuri de furt, Comisia pentru Protecția Copilului Giurgiu din cadrul D.G.A.S.P.C 

Giurgiu, a stabilit măsura de protecție specială-supraveghere specializată, acestea vor fi 

reevaluate până la încetarea măsurii și clasate în anul 2021; 

- pentru 4 cazuri de furt, urmează ca CPC să stabilească măsura de protecție specială 

supraveghere specializată în anul 2021; 

- 1 caz furt și distrugere, minorul nu locuiește la domiciliul indicat - clasat; 

- 1 caz furt, minorul nu locuiește la domiciliul menționat, este plecat în Italia- clasat; 

- 1 caz furt, minora este instituționalizată la Complexul de Servicii Sociale-clasat; 

- pentru 1 caz act sexual cu un minor urmează ca CPC să stabilească măsura de protectie specială 

supraveghere specializată în anul 2021; 

- 1 caz act sexual cu un minor, minorul nu locuiește în jud. Giurgiu- clasat; 

- 1 caz vătămare corporală, Comisia pentru Protecția Copilului Giurgiu din cadrul D.G.A.S.P.C 

Giurgiu, a stabilit măsura de protecție specială - supraveghere specializată, acestea vor fi 

reevaluate până la încetarea măsurii și clasate în anul 2021; 

- 1 caz condus fără permis auto, Comisia pentru Protecția Copilului Giurgiu din cadrul DGASPC 

Giurgiu, a stabilit măsura de protecție specială - supraveghere specializată, acestea vor fi 

reevaluate până la încetarea măsurii și clasate în anul 2021; 

-1caz de viol, urmează ca CPC să stabilească măsura de protecție specială supraveghere 

specializată în anul 2021; 
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- 1 caz viol în forma tentativei minorul este plecat în Spania- clasat; 

- 23 cazuri de furt urmează a fi instrumentate în anul 2021; 

-1 caz corupere sexuală a minorilor în forma tentativei, urmează a fi instrumentat în anul 2021; 

- 4 cazuri distrugere, urmează a fi instrumentate în anul 2021; 

- 1 caz violare de domiciliu și distrugere, urmează a fi instrumentat în anul 2021; 

- 5 cazuri lovire sau alte violențe, urmează a fi instrumentate în anul 2021. 

În anul 2020 au fost repartizate Compartimetului Delincvență de către conducerea 

instituției un număr de 20 sesizări  privind diverse solicitări. Au fost soluționate 14 sesizări în 

anul 2020, iar 6 sesizări urmează a fi soluționate în anul 2021. 

Total cazuri 72 = 32 rezolvate + 40 (34 cazuri + 6 sesizări) de rezolvat în 2021 

Precizez că în contextul pandemiei generate de COVID-19, cele 34 cazuri și 6 sesizări nu 

au putut fi soluționate, deoarece deplasările pe teren au fost restricționate. 

În decursul anului 2020 au fost repartizate Serviciului Management de Caz pentru Copii 

spre soluţionare 169 de sesizări, soluționate în termenele legale, privind diferite situații în care se 

regăsesc copii pentru care a fost stabilită o măsură de protecție specială. 

În ceea ce privește socializarea și petrecerea timpului liber, ce contribuie la dezvoltarea 

fizică, cognitivă, socială și emoțională a copiilor, în perioada analizată, copiii/tinerii beneficiari 

de măsură de protecție specială plasament la diferite structuri rezidențiale au participat la diverse 

activități, după cum urmează: 

- 20 copii din structurile rezidențiale au beneficiat de o excursie la București, vizionând 

spectacolul “Cenușăreasa” la Opera Comică pentru Copii - organizator preotul paroh Tudor 

Georgian, în data de 14.03.2020; 

- 10 copii din structurile rezidențiale au beneficiat  de o excursie la Mănăstirea Caraiman din 

orașul Bușteni, jud.Prahova - organizator preotul paroh Tudor Georgian, în perioada  18.09 – 

20.09.2020 ; 

- 4 copii din cadrul C.T.F. “Soarele” au vizitat în data de 08.02.2020 Mănăstirea “Ioan Rusu“ din 

com.Slobozia, jud.Giurgiu. 

În decursul anului 2020 o parte din copiii/tinerii beneficiari de măsura de protecție 

specială la diferite structuri au participat la nenumărate competiții sportive inter-județene și 

internaționale, unde au obținut premii și medalii. 

În luna august 2020 tânărul Ioniță Iulian, beneficiar de măsura plasamentului într-o 

structura de tip rezidențial, a fost acceptat la Școala de Meserii “Concordia” din localitatea 

Ploiești. 

În luna decembrie 2020, în perioada sărbătorilor de iarnă, toate casele de tip familial au 

primit donații și sponsorizări. 
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În cursul anului 2020, C.T.F. “Casa Verde”, din Giurgiu, și-a întrerupt activitatea 

temporar în vederea realizării unor lucrări de reamenajare - modernizare, iar C.T.F. “Ioana” și-a 

schimbat sediul social în strada Baciu, nr.26, mun.Giurgiu. 

SERVICIUL ASISTENȚĂ MATERNALĂ 

        

 În anul 2020, activitatea Serviciului Asistență Maternală s-a desfășurat cu respectarea 

prevederilor legale privind protecția copilului aflat în dificultate, separat temporar de părinți sau 

abandonat. Rețeaua de asistență maternală a fost creată în anul 1998, ca instrument în procesul 

de dezinstituționalizare și de închidere a instituțiilor mari de tip rezidențial, în scopul asigurării 

creșterii și educării copiilor din aceste instituții într-un mediu familial. Plasamentul, respectiv 

plasamentul în regim de urgență a copilului la asistentul maternal a fost gândit ca o măsură 

temporară, de pregătire a reintegrării copilului în familia biologică sau a integrării acestuia în 

familia substitutivă sau de adopție. Sistemul de asistență maternală a preluat modelul francez de 

asistență maternală temporară. 

 Serviciul Asistență Maternală asigură protecția copilului care necesită stabilirea unei 

măsuri de protecție specială, prin creșterea, îngrijirea și educarea copilului de către un asistent 

maternal profesionist. Deoarece asistenții maternali au fost considerați ca fiind profesioniști care 

își desfășoară munca la domiciliu, rețeaua a fost structurată potrivit principiului conform căruia 

asistența maternală este o profesie. 

 Astfel, Serviciul Asistență Maternală are în structura sa trei compartimente – 

Compartiment management de caz pentru asistență maternală, Compartiment management de 

caz pentru copii aflați în plasament la asistent maternal și Compartiment management de caz 

pentru copii la persoane/familii substitutive, cu un număr aprobat de 16 posturi. 

 Activitatea serviciului Asistență Maternală desfășurată în anul 2020, defalcată pe 

compartimente, se prezintă astfel: 

 Compartiment management de caz pentru asistență maternală. Numărul asistenților 

maternali atestați în condițiile legii a crescut de la 158 la data de 01.01.2020 la 176 la data de 

31.12.2020, fluctuațiile de personal în cursul anului 2020 fiind următoarele: 

 Comisia pentru Protecția Copilului Giurgiu a atestat/reatestat în condițiile legii 76 de 

persoane ca asistenți maternali, din care: 21 atestate ca asistenți maternali profesioniști și 

39 atestate pentru asistenți maternali aflați deja în sistem – reatestări; 
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 un asistent maternal a solicitat modificarea atestatului ca urmare a modificării condițiilor 

inițiale  de atestare – copil încadrat în grad de handicap, posibilitatea de a îngriji doi 

copii; 

 22 asistenți maternali au fost angajați în condițiile legii; 

 13 asistenți maternali se află în corpul de rezervă; 

 13 asistenți maternali au intrat în concediu de odihnă, 2 în concediu pentru creștere copil 

și 3 în concediu fără plată; 

 6 asistenți maternali au încetat activitatea - 1deces, 5 încetarea CIM cu acordul părților 

          Cei 176 de asistenți maternali profesioniști au spre îngrijire și educare de la 1 până la 4 

copii, după cum urmează 125 au câte un copil, 29 au câte 2 copii, 2 au câte 3 copii, iar 2 au câte 

4 copii. 

Structura pe vârste a AMP angajați în cadrul instituției se prezintă astfel: 

 - vârste cuprinse între 18-30 ani: 9 

 - vârste cuprinse între 31-40 ani: 24 

 - vârste cuprinse între 41-45 ani: 19 

 - vârste cuprinse între 46-50 ani: 36 

 - vârste cuprinse între 51-55 ani: 42 

 - vârste de peste 56 ani: 46 

95 locuiesc în mediu urban, 81 în mediu rural, iar 14 dintre aceștia cumulează pensia + salariu. 

 

În acest sens, activitatea în cadrul compartimentului se concretizează în: 

 evaluarea cererilor adresate de persoane care doresc să devină asistenți maternali – 

condiții materiale, starea de sănătate, aptitudini parentale; 

 efectuarea de anchete sociale la domiciliul persoanei care dorește să devină asistent 

maternal; 

 monitorizarea activității asistenților maternali-elaborarea de rapoarte de vizită 

întocmite lunar; 

 responsabilizarea asistentului maternal și a familiei acestuia cu privire la dezvoltarea 

propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea 

situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 

 prin vizitele efectuate la domiciliul asistentului maternal se asigură că acesta are 

capacitatea de a crește, îngriji și educa copiii în vederea unei dezvoltări armonioase 

fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora; 
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 stabilirea necesităților de formare ale asistenților maternali și sprijinirea acestora 

pentru participare la cursuri de formare continuă, grupuri de suport, acţiuni 

organizate de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului; 

 sprijin oferit asistentului maternal în derularea programului de acomodare a 

copilului în propria familie; 

 monitorizarea gestionării alocaţiei de plasament de către asistentul maternal, doar în 

beneficiul copiilor, prin analiza documentelor prezentate în acest sens; 

 reevaluarea solicitărilor de reatestare adresate de asistenții maternali profesioniști 

conform prevederilor legale. 

 

Compartiment management de caz pentru copii aflați în plasament la asistent maternal 

 

 La data de 31 decembrie 2020, în rețeaua de asistență maternală (176 asistenți maternali) 

sunt îngrijiți un număr de 196 copii pentru care a fost stabilită ca formă de protecție specială - 

plasament sau plasament în regim de urgență, față de 188 copii aflați în sistem la data de 01 

ianuarie 2020 (158 asistenți maternali). Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2020 au intrat în 

sistemul de protecție specială un număr de 32 copii și au ieșit din sistem 24 copii – 7 copii în 

adopție, pentru 7 copii a fost stabilit plasament familial/la familii substitutive, 2 copii a fost 

instituționalizat în cadrul Centrului de primire în regim de urgență, 1 copil a fost instituționalizat 

într-o structură de tip rezidențial și 6 copii au fost reintegrați în familie. 

 Specialiștii din cadrul compartimentului instrumentează toate cele 188 dosare ale 

copiilor plasați la asistenți maternali în conformitate cu prevederile legale, aplicând cu prioritate 

prevederile art. 2, alin (6) din Legea nr. 272/2004 republicată, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului. În acest sens, activitatea în cadrul compartimentului se concretizează în: 

 efectuarea de anchete sociale la domiciliul asistentului maternal; 

  demersuri în vederea reevaluării situației în care se află copiii plasați; 

  întocmirea de referate privind emiterea/reînnoirea certificatelor de încadrare în grad 

de handicap; 

  întocmirea de referate înaintate instanței de judecată, conform prevederilor legale, 

privind înlocuirea măsurii de protecție specială plasament la asistent maternal, cu 

plasament la rudă de gradul IV/familie substitutive; 

  demersuri în vederea deschiderii procedurii de adopție pentru copiii care se 

încadrează în prevederile legale; 
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 întocmirea rapoartelor de vizită cu ocazia vizitării copiilor de către familia 

naturală/extinsă, inclusiv în situația vizitei copilului la Penitenciarul de maximă 

siguranță Giurgiu, în cazul în care unul dintre părinți se află în detenție; 

  demersuri privind menținerea legăturii cu unitățile de învățământ/familia naturală; 

redactarea, conform prevederilor legale, a acordurilor în situațiile în care copilul 

pleacă în vacanță, cu ocazia monitorizărilor medicale și/sau intervențiilor 

chirurgicale sau participarea la evenimente organizate în comunitate. 

 

Compartiment management de caz pentru copii la persoane/familii substitutive 

 În evidența compartimentului la data de 31.12.2020 se aflau un număr total de 44 

persoane/familii substitutive care îngrijesc un număr total de 49 copii pentru care s-a stabilit ca 

măsură de protecție specială plasamentul la acestea (18 persoane care îngrijesc un număr de 22 

copii și 26 familii substitutive care îngrijesc un număr de 27 copii). 

 Specialiștii din cadrul compartimentului instrumentează toate cele 49 dosare ale copiilor 

plasați la persoane/familii substitutive, în conformitate cu prevederile legale, aplicând cu 

prioritate prevederile art.2, alin (6) din Legeea nr. 272/2004 republicată, privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului. 

 În acest sens, activitatea în cadrul compartimentului se concretizează în: 

 efectuarea de anchete sociale la domiciliul persoanei/familiei substitutive; 

 demersuri în vederea reevaluării situației în care se află copiii plasați; 

  întocmirea de referate privind emiterea/reînnoirea certificatelor de încadrare în grad 

de handicap; 

  întocmirea de referate înaintate instanței de judecată, conform prevederilor legale, 

privind înlocuirea măsurii de protecție specială plasament la persoană/familie 

substitutivă, cu plasament la rudă de gradul IV; 

 demersuri în vederea deschiderii procedurii de adopție pentru copiii care se 

încadrează în prevederile legale; 

 întocmirea rapoartelor de vizită cu ocazia vizitării copiilor de către familia 

naturală/extinsă, inclusiv în situația vizitei copilului la Penitenciarul de maximă 

siguranță Giurgiu, în cazul în care unul dintre părinți se află în detenție; 

 demersuri privind menținerea legăturii cu unitățile de învățământ/familia naturală; 

redactarea, conform prevederilor legale, a acordurilor în situațiile în care copilul 

pleacă în 

 vacanță, cu ocazia monitorizărilor medicale și/sau intervențiilor chirurgicale sau 

participarea la evenimente organizate în comunitate. 
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Activitatea psihologului din cadrul serviciului Asistență maternală s-a concretizat în: 

 efectuarea de evaluări/reevaluări psihologice pentru persoane/familii substitutive, precum 

și  persoane care doresc să devină asistent maternal; 

 participarea la formarea profesională a potențialilor asistenți maternali; 

 participarea la audieri de minori în cadrul Poliției Municipale Giurgiu; 

 intervenții – consiliere psihologică în cazul copiilor de la asistenți 

maternali/persoane/familii substitutive aflați în situații de criză. 

           Au fost întocmite la nivelul Serviciului Asistenţă Maternală acorduri privind plecarea 

copiilor în vacanță, etc. Totodată, la dosarele sociale s-au întocmit adrese, Planul Individualizat 

de Protecție, Programul de Intrevenție Specifică pentru Educație Formală, Non-Formală, 

Recreere și Socializare, Programul de Intrvenție Specifică pentru Sănătatea Copilului, Programul 

de Intervenție Specifică pentru Integrare/Reintegrare și Programul de Intervenție Specifică 

pentru Dobândirea Abilităților de Viață Independentă. 

           Până la data de 31.12.2020 au fost repartizate Serviciului Asistenţă Maternală spre 

soluţionare 52 de sesizări, soluționate în termenele legale, privind diferite situații în care se 

regăsesc copiii/tinerii pentru care a fost stabilită ca măsură de protecție specială plasamentul. 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu derulează în 

parteneriat cu A.N.P.D.C.A, proiectul ”TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor”, în scopul dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști. 

     În cadrul acestui proiect, poziția de expert implementare locală, are ca atribuții realizarea 

următoarelor activități: 

 Activitatea 2 - Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților 

maternali și personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul 

protecției speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de 

familie, cu subactivitatea - înscrierea cursanților și formarea grupelor (selecția grupului 

țintă). 

În perioada raportată, a fost analizată rețeaua de asistență maternală, în vederea 

organizării grupelor de formare și au fost informați individual toți asistenții maternali 

profesioniști cu privire la includerea lor în proiect și necesitatea participării la programul 

de perfecționare profesională continuă. 
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  Activitatea 3 - Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali, cu subactivitatea identificarea, 

recrutarea, angajarea și monitorizarea persoanelor aparţinând grupului țintă care vor fi 

nou angajate pe perioada de implementare a proiectului. 

        Recrutarea se concetrează pe identificarea candidaților potriviți, cu experiență în creșterea și 

îngrijirea propriilor copii sau care provin din familii cu mai mulți copii, cu un nivel de educație 

care să probeze faptul că au aptitudinile necesare pentru a urma o pregătire teoretică. Criteriile de 

recrutare asigură capabilitatea persoanelor interesate de a coopera cu asistenții sociali, managerii 

de caz, precum și de a lucra la un nivel profesionist, îngrijind diferiți copii, până la găsirea unor 

soluții de protecție permanente. În anul 2020 au fost angajați 22 dintr-un număr de 25 de AMP 

previzionați în cadrul proiectului. Principalele dificultăți întâmpinate în atingerea GT prevăzut în 

anul 2020 au fost: situația generată de pandemia Covid 19 atât în starea de alertă, cât și în starea 

de urgență și numărul redus de intrări în sistemul de protecție, astfel, deși în luna decembrie 2020, 

sunt 13 persoane atestate ca AMP, acestea nu au putut fi angajate deoarece nu au existat intrări. 

În concluzie, numărul de AMP previzionați a fi angajați în 2020  a fost atins în proporție de 88%. 

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, IT, RELAȚII CU MASS-MEDIA, REGISTRATURĂ 

ȘI EVALUARE INȚIALĂ 

Activităţile de mediatizare au avut drept scop promovarea imaginii instituţiei în rândul 

publicului, menţinerea unui climat de colaborare între D.G.A.S.P.C. Giurgiu şi mass-media, 

satisfacerea nevoilor de informare a presei şi publicului. 

 Aceste activități au fost de: 

1. Întocmire şi transmitere de comunicate de presă şi ştiri de presă (proactiv) către mass-media 

locală; furnizare (reactiv, la solicitarea reprezentanţilor mass-mediei) de informaţii/acordare 

declarații de presă; 

2. Evaluare activitate–monitorizarea presei locale și, după caz, centrale; realizare tipăriri articole 

pe suport de hârtie (articole din publicaţiile locale on-line), centralizare și arhivare; 

3. Realizare informări privind: articolele difuzate ca urmare a știrilor și comunicatelor de presă; 

articole privind ariile de interes ale instituției; articolele ale căror subiecte impuneau 

autosesizarea D.G.A.S.P.C. Giurgiu/ intervenția instituțională; 

4. Activităţi de formare profesională continuă a personalului de execuție din cadrul structurilor 

rezidenţiale - D.G.A.S.P.C. Giurgiu ( Complexul II- case de tip familial pentru copii cu 

dizabilități-  38 salariați): elaborarea dosarelor de formare, susținerea sesiunilor de formare; 

emiterea certificatelor privind formarea profesională continuă; 

5. Elaborare dosare de formare profesională continuă/curricula/module de formare, în vederea 

formării profesionale continue a salariaților - personal de execuție- din structurile 
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rezidențiale/nerezidențiale din cadrul D.G.A.S.P.C. pentru copii, persoane adulte cu handicap, 

persoane vârstnice. 

6. Revizuire Proceduri operaționale privind formarea profesională a salariaților D.G.A.S.P.C. 

Giurgiu (structuri rezidențiale/nerezidențiale ) cu formator intern. 

 Întocmire şi transmitere de comunicate de presă/ştiri de presă (proactiv) către 

mass-media locală; 

    În anul 2020, D.G.A.S.P.C. Giurgiu a avut o poziţie proactivă în relaţia cu mass-media 

locală; în acest sens, D.G.A.S.P.C. Giurgiu a emis şi transmis presei, un număr de 35 

comunicate de presă şi ştiri de presă. 

 Numărul de ştiri şi comunicate de presă (35) întocmite şi transmise mass-mediei în anul 

2020 este mai mare comparativ cu anul 2019 (an în care au fost transmise presei locale 25 

comunicate de presă și știri de presă). Știrile și comunicatele de presă au fost postate și pe site-ul 

DGASPC Giurgiu, wwwdgaspcgr.ro      

Furnizare (reactiv, la solicitarea mass-mediei) de informaţii din domeniul asistenţei 

sociale: 

În afara ştirilor şi comunicatelor de presă transmise proactiv de D.G.A.S.P.C. Giurgiu, au 

fost  transmise  informaţii scrise şi/sau acordate, declaraţii audio-vizuale în cazul a 17 solicitări 

ale mass-mediei locale şi centrale, precum și centre media (Societatea Română de Cruce 

Roșie, UNICEF) în vederea realizării de articole/reportaje/știri din domeniul asistenței sociale 

(date statistice, servicii sociale, intervenţii instituţionale în anumite situaţii, parteneriate). 

- Monitorizarea aparițiilor din presă (revista presei); realizare arhivă pe 

suport de hârtie articole din publicaţiile locale on-line. 

         În scopul evaluării rezultatelor emiterii știrilor și comunicatelor de presă,  precum și  pentru 

monitorizarea altor informaţii difuzate de mass-media referitoare la instituţie şi a celor 

referitoare la sferele de interes ale instituţiei, au fost monitorizate articolele difuzate de mass-

media locală (revista presei). Toate articolele difuzate de mass-media locală on-line au fost 

tipărite, centralizate și arhivate, fiind realizate  informări privind: 

- articolele difuzate ca urmare a știrilor și comunicatelor de presă: 193 articole 

- articole privind ariile de interes ale instituției: 129 articole 

- articolele ale căror subiecte impuneau autosesizarea D.G.A.S.P.C.Giurgiu/intervenția 

instituțională: 29 articole. 

Ca urmare a transmiterii proactive a celor 35 de ştiri de presă şi comunicate de presă către 

mass-media locală, în anul 2020 au fost difuzate 193 articole în mass-media locală- 

publicaţiile on-line. 
       Alte 129 articole legate de activitatea D.G.A.S.P.C. Giurgiu și sferele de interes ale instituției 

au fost difuzate ca urmare a obținerii de informații de către jurnaliști din alte surse (sedințe 

Consiliul Județean Giurgiu, declarații politice, acțiuni sindicale, comunicate de presă/informări 

transmise de Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu, conferințe de 

presă Consiliul Județean Giurgiu, partide politice, acțiuni organizate de cluburi sportive, persoane 

fizice, etc.). 

    Articolele au făcut referire la subiecte precum: acțiuni ale echipelor de control ale instituțiilor 

abilitate privind hrana beneficiarilor de servicii sociale în structurile rezidențiale ale D.G.A.S.P.C. 
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Giurgiu de către firma de catering, asigurarea hranei beneficiarilor de servicii sociale din 

structurile rezidențiale ale D.G.A.S.P.C. Giurgiu, buget acordat D.G.A.S.P.C. Giurgiu, neplata 

salariilor angajaților D.G.A.S.P.C. Giurgiu, acțiuni de protest ale salariaților, infectări Covid ale 

beneficiarilor din centre pentru persoane vârstnice, minori plecați din casele de tip familial, 

informări privind intervenții ale Poliției,  acțiuni caritabile, etc. 

        Alte 23 articole  difuzate de publicaţiile locale on-line au făcut referire la anumite aspecte 

care indicau necesitatea intervenţiei instituţionale, motiv pentru care acestea au fost repartizate 

compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei. 

        În presa națională au fost difuzate articole/reportaje tv legate de: acțiuni ale echipelor de 

control ale instituțiilor abilitate privind calitatea hranei livrate beneficiarilor de servicii sociale în 

structurile rezidențiale ale D.G.A.S.P.C. Giurgiu de către firma de catering; asigurarea hranei 

beneficiarilor de servicii sociale din structurile rezidențiale ale D.G.A.S.P.C. Giurgiu; buget 

acordat D.G.A.S.P.C. Giurgiu; neplata salariilor angajaților D.G.A.S.P.C. Giurgiu; acțiuni de 

protest ale salariaților D.G.A.S.P.C. Giurgiu, infectări Covid ale beneficiarilor din centre pentru 

persoane vârstnice; caz minori delincvenți, acțiune caritabilă Mironești (Post Tv Trinitas); 

neînțelegeri între părinți privind exercitarea drepturilor părintești asupra copilului (Post Tv 

Antena 1, emisiunea Acces Direct). 

  În anul 2020, din punct de vedere al tehnologiei informației, au fost desfășurate 

următoarele activități: 

Servicii infrastructură Microsoft 

 Loguri sistem de operare; 

 Parametrii de baza (procesor, memorie, disc, placă de rețea); 

 Actualizări patch-uri de securitate și service pack-uri; 

Servicii de platformă Linux 

În cadrul operațiunilor de mentenanță efectuate au fost aplicate activități de tip - tuning, 

monitorizări, verificări log-uri de sistem sau aplicație, etc. privind: 

-Parametrii de bază (CPU, memory usage, HDD usage); 

-Starea serviciilor; 

-Alarmele, alertele și mesajele critice. 

-Actualizări patch-uri de securitate-Analiza serviciilor rulate la nivel de sistem şi furnizarea 

de îmbunătăţiri/modificări ale configuraţiilor acestora, în scopul funcţionarii optime; 

Administrare site institutie 

 Administrarea site-ului, întreținerea și mentenanță web, verificarea și actualizarea 

informațiilor pe website, respectiv verificarea funcționării; 

I. Verificare și monitorizare website (uptime, viteză încărcare pagini, comportament 

responsiv, functionalități, linkuri, formulare, securitate); îmbunătațirea vitezei de 

încărcare; 

II. Modificarea sau actualizarea paginilor web de conținut sau (text, imagini, conținut 

multimedia) prin intermediul interfaței de administrare site; 
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III. Prelucrarea și optimizarea conținutului multimedia pentru utilizare online; 

optimizarea experienței vizitatorului pe site; 

IV. Configurarea și administrarea conturilor de e-mail, ftp, conturi administratori și 

editori; 

V. Actualizare website platformă tehnică, instalare de plug-in-uri, adon-uri și 

scripturi compatibile; 

VI. Verificări periodice ale domeniului (DNS, notorietate, antispam) și performanțe 

infrastructură hardware găzduire web; 

VII. Integrarea și sincronizarea unor funcții cu CRM, chat, webhooks, formulare și de 

analiză client; 

VII. Administrare baze de date restaurare site în cazul unor probleme grave (atac sau 

compromitere fișiere, ștergeri accidentale); 

Asigurarea funcționării celor 3 servere, switch-urilor existente în camera nr.12, 

precum întreținerea stațiilor de lucru din compartimentele instituției prin următoarele 

operații: 

* A fost asigurată întreținenerea aplicațiilor informatice necesare în activitatea 

D.G.A.S.P.C, precum şi service pentru softurile din dotare sau care au fost 

implementate; 

* Au fost efectuate operaţii de rutină legate de buna funcţionare a sistemului 

informatic, indexări, copieri, listări, solutii IT&C ce includ lucrul în rețea și accesul la 

Internet în funcție de specificul activităților desfășurate și de rezultatele așteptate; 

* Întreţinerea şi asigurarea integrităţii bazelor de date Microsoft SQL, a activităților 

desfășurate în instituție, în funcție de modul cum pot fi ele susținute prin soluții IT&C 

ce includ rețele de calculatoare; 

* Salvarea bazelor de date din cadrul programului D-mart, Simas, Lex, precum 

unitățile PC existente în instituție; 

* Pe baza cerințelor exprimate, atât de compartimentele D.G.A.S.P.C, precum și a 

centrelor de asistență socială din subordine au fost formulate specificații tehnice pentru 

procurarea de echipamente și tehnică de calcul; 

* A fost asigurată întreținerea echipamentelor de calcul atât în cadrul compartimentelor 

D.G.A.S.P.C Giurgiu, cât și în cadrul centrelor de asistență socială din subordine, 

precum instalare și configurare sisteme de operare Linux/FreeBSD; 

* Instalarea, configurarea, întreținerea şi menţinerea în funcţiune a componentelor 

hardware şi software pentru reţelele de calculatoare din sistemele de conducere a 

proceselor tehnologice automatizate, precum şi a serviciilor de rețea; 

* Implementarea arhitecturii de reţea LAN a instituției, prin înlocuirea legăturilor LAN 

nefuncționale în birourile instituției prin cablare CAT6; 
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* Salvarea datelor existente în instituție prin realizarea de back-up pe toate stațiile de 

lucru, pentru a proteja datele și aplicațiile folosite. 

 

SERVICIUL CONTABILITATE, SALARIZARE, PLANIFICARE BUGETARĂ ȘI 

MANAGEMENT FINANCIAR 

          Pentru anul bugetar 2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu a înaintat ordonatorului principal de credite un buget de venituri și cheltuieli de 101 

721 mii lei. 

 Consiliul Județean Giurgiu a aprobat inițial un buget în suma de 26 403 mii lei, adică un 

procent de 26 % din bugetul solicitat. 

Pe parcursul anului 2020, bugetul a suferit unele modificări, ultimul buget aprobat 

ajungând la suma de 63 672 mii lei. 

 

Execuția bugetară la 31.12.2020 se prezintă astfel:                                      lei 

Indicatori bugetari 
Buget aprobat 

decembrie 

Execuție 

bugetara 

31.12.2020 

Procent 

realizat 

TOTAL CHELTUIELI 63 672 000     59 065 976 93% 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 59 187 000 57 107 851 97% 

CHELTUIELI DE PERSONAL         50 551 000   50 517 138 99% 

BUNURI SI SERVICII 7 268 000       5 272 562 73% 

TRANSFERURI 956 000 908 420 95% 

CHELTUIELI AFERENTE PERSOANELOR 

CU HANDICAP NEÎNCADRATE 

412 000 409 731 99% 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 4 485 000 1 958 125 44% 

PROIECTE CU FINANȚARE 

NERAMBURSABILĂ 

1 829 000 1 727 503 94% 

INVESTIȚII 2 656 000 230 622 1% 

 

În cadrul serviciului financiar - contabilitate și buget se ține evidența contabilă pentru 47 

de structuri din cadrul DGASPC Giurgiu. 

Activitățile care se desfășoara în cadrul acestui serviciu sunt urmatoarele: 

- înregistrarea și evidența recepțiilor de la toate structurile DGASPC Giurgiu; 

- înregistrarea și evidența bonurilor de consum și a listelor de alimente din cadrul fiecărei 

structuri; 

- înregistrarea și evidența tuturor transferurilor de produse, obiecte de inventar și mijloace 

fixe între centre; 

- înregistrarea și evidența consumului de carburant auto; 

- înregistrarea și evidența mărcilor poștale; 

- înregistrarea și evidența facturilor achitate către furnizorii instituției; 

- înregistrarea și evidența cheltuielilor cu salariile angajaților și a reținerilor; 

- înregistrarea și evidența alocațiilor de stat pentru copii; 

- înregistrarea amortizării lunare a tuturor mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din 

cadrul instituției; 

- înregistrarea și evidența garanțiilor privind licitațiile și garanțiilor materiale reținute 

gestionarilor; 

- înregistrarea și evidența operațiunilor efectuate prin casă; 

- înregistrarea și evidența donațiilor; 
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- efectuarea ALOP conform Ordin nr. 1792/2002; 

- întocmirea propunerilor pentru bugetul instituției; 

- evidența plăților astfel încât să se încadreze în prevederile bugetare aprobate; 

- întocmirea documentației necesare pentru rectificarea / modificarea bugetului; 

- verificarea deconturilor angajaților instituției; 

- efectuarea plătilor instituției prin OP sau dispoziție de plată; 

- evidența plătilor pentru investiții; 

- întocmirea situațiilor financiare lunare și trimestriale depuse atât la ordonatorul 

principal de credite, cât și în sistemul FOREXEBUG; 

- înregistrarea și evidența transferurilor (indemnizații, transport, dobânzi) pentru 

persoanele adulte cu dizabilități; 

- evidența mandatelor returnate. 

 

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE 

 

 Biroul Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Giurgiu are următoarele atribuții: 

-Elaborează planul anual al achizițiilor publice în colaborare cu celelalte compartimente ale 

direcției; 

- Asigură întocmirea documentației în vederea atribuirii contractelor de furnizare produse, 

servicii sau lucrări cuprinse în programul anual de achiziții; 

- Elaborează documentația de atribuire, caietul de sarcini, clauzele contractuale, stabilește 

cerințele de calificare referitoare la situația economică și financiară sau la capacitatea tehnică 

și/sau profesională și elaborează nota justificativă, stabilește criteriul de atribuire și finalizează 

fișa de date a achiziției, obținând aprobările necesare fiecărei etape a achiziției; 

- Colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate din aparatul propriu al DGASPC 

Giurgiu și cu autorități și instituții publice, cu organizații internaționale și cu persoane juridice 

private; 

- Întocmește răspunsurile la solicitările de clarificări și gestionează contestațiile; 

- Întocmirea contractelor de furnizare produse, servicii sau lucrări, le înaintează spre vizare 

Biroului juridic-contencios și celorlalte părti semnatare/contractante; 

- Urmărește respectarea clauzelor din contract privind cantitatea și prețul bunurilor comandate 

sau serviciilor prestate, precum și respectarea termenelor și graficelor de livrare angajate de 

fiecare contractant. De asemenea, verifică concordanța între comandă, notă de recepție și factură; 

- Urmărește necesitatea de acte adiționale. 

                    De asemenea: 

- S-au efectuat proceduri de achiziții publice pentru hrană, medicamente, materiale de curațenie, 

materiale sanitare, absorbante și scutece de unică folosință pentru beneficiari, întretinere și 

reparații IT,  dotare cu consumabile, materiale birotică, papetărie și rechizite, combustibil pentru 

încălzire, carburant pentru autoturismele/autovehiculele din cadrul parcului auto, dotarea 

centrelor cu mobilier și accesorii pentru pat, dotarea sediu directie cu mobilier, îmbrăcaminte și 

încalțăminte pentru beneficiari, dotarea cu obiecte de uz casnic și componente IT, servicii de 

vidanjare, lucrări și servicii de igienizare, reparații și renovări centre, servicii de mentenanță cu 

privire la dispozitive pentru persoanele cu dizabilități, asigurarea obligatorie RCA, CASCO si 

Rovignete, pentru mașinile care aparțin parcului auto al DGASPC Giurgiu, cât și asigurarea de 

service auto și ITP pentru acestea; 



98 

 

- S-au derulat proceduri de aprovizionare a necesarului de materiale pentru asigurarea activității 

de întreținere și reparații efectuate în regie proprie, atât la sediul central, cât și la unitățile din 

subordine. 

- Conform legislației aflate în vigoare s-au derulat proceduri de achiziție produse, bunuri și 

servicii, după cum urmează: achizitionare stingatoare, verificare stingătoare, verificare hidranți, 

buletine PRAM, autorizație ISU (planuri de interventie), verificare centrale și instalație de gaz; 

- Menționăm că majoritatea procedurilor de achiziții publice au fost efectuate prin Sistemul 

Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP). 

- Pe perioada anului 2020, Biroul Achiziții Publice a desfășurat activități specifice care s-au 

concretizat prin încheierea unui număr de contracte, după cum urmează: 

- 18 contracte prin achiziție directă (din care 4 contracte pentru proiecte fonduri); 

- 1 contract prin A.D.I (BRM); 

- 4 contract prin procedura de negociere fara publicare; 

- 4 contracte subsecvente – acord-cadru 4 loturi 

Situația achizițiilor publice pe anul 2020 în raport cu planul anual de achiziții publice aprobat, se 

prezintă astfel: 

- Valoarea achizițiilor publice de bunuri și produse: 6 081 826,51 lei fără TVA; 

- Valoarea achizițiilor publice de servicii: 382 662,35 lei fără TVA; 

- Valoarea achizițiilor publice de lucrări, reparatii, investitii: 4 200 lei fără TVA. 

 

BIROUL ADMINISTRATIV, PATRIMONIU ȘI TEHNIC 

 

 Biroul administrativ are misiunea de a asigura buna desfăşurare a activităţilor de ordin 

administrativ în cadrul D.G.A.S.P.C.  Giurgiu. 

 Biroul administrativ a avut ca obiective pe anul 2020, întreţinerea şi menţinerea la un 

nivel optim de funcţionare a tuturor caselor de tip familial, asigurarea şi buna desfăşurare a 

activităţii parcului auto, precum şi desfăşurarea în condiţii normale a activităţii în cadrul sediului 

D.G.A.S.P.C. 
 Compartimentul auto 

- a făcut programări în vederea deplasării autoturismelor în teren; 
- a efectuat curse pe raza municipiului Giurgiu, în judeţ si în țară pentru rezolvarea tuturor 

problemelor specifice cu care se confruntă D.G.A.S.P.C., s-au făcut aproximativ 1801 curse după 

cum urmează: 

                  -    aproximativ 1416 curse locale, în judeţ și în țară; 

                  -    aproximativ 400 curse pentru transportul beneficiarilor la/de la şcoală și le 

recuperare; 

           -  aproximativ 80 curse pentru rezolvarea cazurilor și a sesizărilor cu Compartimentul 

telefonul copilului 983. 

- a făcut ITP, RCA și CASCO la toate autoturismele; 

- a efectuat verificări tehnice și reparaţii la autoturismele din parcul auto; 

- s-au emis și calculat foi de parcurs, s-au întocmit FAZ-uri. 

Magazia instituției a efectuat activități de intrare-ieșire a mărfurilor achiziționate în baza 

contractelor încheiate cu furnizorii, precum și distribuirea materialelor dezinfectante către toate 

subordonatele în vederea limitării răspundirii COVID 19, bonuri de consum, bonuri de transfer al 

acestora etc. 

Arhiva D.G.A.S.P.C. verifică, preia și arhivează toate dosarele primite de la 

compartimentele instituției, pe bază de proces-verbal și execută nomenclatorul arhivistic 

împreună cu Arhivele Naționale. 
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Registratura efectuează activități specifice, precum: întocmirea mapelor, a corespondenței 

și înregistrării tuturor actelor care intră și ies din instituție. 

Îngrijitoarele din cadrul Biroului Administrativ au asigurat curățenia în birouri, săli de 

şedinţe, holuri, scări și grupuri sanitare. 

       Echipa de întreținere a executat lucrări de renovare, reparații și zugrăveli interioare și 

exterioare, precum și întreținerea și repararea instalațiilor sanitare, electrice și termice, 

mobilier din toate locațiile subordonate D.G.A.S.P.C. Giurgiu. 

COMPLEX I – CASE DE COPII 

 În cadrul Complexului de Copii I, copiilor/tinerilor, le sunt oferite servicii de găzduire, 

îngrijire, reabilitare, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și 

integrării/includerii sociale, ce are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului 

separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii 

plasamentului. 

Capacitatea celor 7 case de tip familial componente ale Complexului de Copii I este de 

70 de locuri, în decursul anului 2020 au fost ocupate 66. Beneficiarii serviciilor provin din 

asistență maternală, Complexul de Servicii Sociale, după cum urmează: 

- CTF Soarele – 9 beneficiari 

- CTF Sf. Ioan – 10 beneficiari 

- CTF Casa Albastră – 10 beneficiari 

- CTF Dunării – 10 beneficiari 

- CTF Casa Verde – 8 beneficiari 

- CTF Ansaloni – 9 beneficiari 

- CTF Casa Noastră – 10 beneficiari 

 

         CTF Soarele cu sediul în municipiul Giurgiu, Str. Grădiniței, nr.4; CTF Sf. Ioan cu sediul 

în municipiul Giurgiu, Ulița Dorobanți, nr.7; CTF Casa Albastră cu sediul în municipiul 

Giurgiu, Str. Aurel Vlaicu, nr.20; CTF Dunării cu sediul în municipiul Giurgiu, Str. Dunării, 

nr.144; CTF Casa Verde cu sediul în municipiul Giurgiu, Str. Victor Babeș, nr. 12; CTF 

Ansaloni cu sediul în municipiul Giurgiu, Str. Șelari, nr.27; CTF Casa Noastră cu sediul în 

municipiul Giurgiu, Str. Bălănoaiei, nr.13. 

 Beneficiarilor serviciilor li s-au oferit condiții optime de cazare, dormitoare mobilate și 

dotate, conform standardelor specifice de calitate în vigoare. 

 Copiii au efectuat analizele medicale recomandate de medicul instituţiei și medicii 

specialişti 

şi au beneficiat de consult medical de specialitate la unități medicale din Giurgiu şi Bucureşti. 

 Copiii/tinerii beneficiari de măsură de protecție specială în cadrul Complexului de 

Copii I au beneficiat de internări în cadrul Spitalului A. Obregia, Spitalului Județean 

Giurgiu, Spitalului Lacul Bucura București, după cum urmează: 

CTF Casa Noastră: 

1 beneficiar – 1 internare în cadrul Spitalului A. Obregia, secția psihiatrie. 

CTF Sf. Ioan: 

1 beneficiar – 1 internare în cadrul Spitalului Lacul Bucura, secția 

pneumoftiziologie. 

1 beneficiar – 1 internare în cadrul Spitalului Județean Giurgiu, secția pediatrie. 

CTF Casa Albastră: 

1 beneficiar - 1 internare în cadrul Spitalului Lacul Bucura, secția pneumoftiziologie. 
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 În decursul anului, s-au înregistrat progrese în însușirea abilităților de asigurare a 

igienei personale, a participării la servirea hranei, igienizarea spațiilor personale și comune, 

activități de gospodărire și întreținerea  grădinii. 

 Beneficiarii au reușit parțial să constientizeze și să respecte regulile de conviețuire, 

rutinele zilnice, se implică în stabilirea și desfășurarea activităților zilnice, au dobândit încredere 

în forțele proprii reușesc să-și exprime dorințele în mod liber fiind conștienți de importanța 

hotarârilor pe care le iau. 

Aceștia desfășoară în prezent activități ce au ca scop atât dezvoltarea abilităților 

personale/individuale cât și a abilităților de socializare, relaționare, coeziune de grup în cadrul 

activităților comune. 

În anul 2020, 1 beneficiar din cadrul Complexului de Copii I a frecventat cursurile 

școlare ale Școlii Speciale nr. 1 Giurgiu, 5 beneficiari elevi ai Liceului „Ion Barbu”, 2 beneficiari 

elevi ai Școlii Sf. Gheorghe, 7 beneficiari elevi ai Școlii Mircea cel Bătrîn, 15 beneficiari elevi ai 

Școlii nr. 3, 2 beneficiari elevi ai Școlii nr. 10, 1 beneficiar elev al Școlii Mihai Eminescu, 5 

beneficiari elevi ai Grupului Școlar Ion Barbu, 1 beneficiar elev al Liceului Ion Maiorescu, 7 

beneficiari elevi ai Liceului Nicolae Cartojan, 12 beneficiari elevi ai Liceului Viceamiral 

Bălănescu, 3 beneficiari elevi ai Liceului Tudor Vianu și un beneficiar elev al Seminarului 

Teologic. 

 În decursul anului 2020 au fost menținute legăturile cu familiile pentru un număr de 26 

beneficiari ai serviciilor, dintre care 12 familii i-au vizitat, i-au luat în familie și  păstrează și în 

prezent legătura cu aceștia. Se vor continua acțiunile pentru identificarea și contactarea familiilor 

naturale și extinse a tuturor beneficiarilor. 

 Au fost desfășurate o serie de activități propuse pentru atingerea obiectivului socializare, 

dar s-au si întâmpinat greutăți din cauza restricțiilor impuse de pandemia COVID, respectiv: 

- ieșiri în comunitate, care s-au efectuat cu respectarea regulilor de distanșare socială; 

- plimbări în parc, în oraș, în grupuri mici, când autoritățile au permis, cu evitarea zonelor 

aglomerate; 

- vizită la ruinele Cetății Giurgiului; 

- participarea la slujbele religioase; 

- excursie la București și participarea la două spectacole de operetă pentru copii; 

- participarea la concursuri spotive de box unde s-a obținut următorul premiu: locul III la 

Campionatul Național de box găzduit de Sala Polivalentă  “Chauncey Hardey”. 

- participarea la concursuri naționale de lupte greco-romane unde s-a obținut următorul premiu: 

locul I la Campionatul Național de lupte greco-romane organizat la Constanța. 

- prin amabilitatea unor sponsori, copiii au beneficiat de o excursie de trei zile la Caraiman unde 

au vizitat obiectivele turistice din zonă; 

- cumpărături la piață și diverse magazine; 

- aniversări, zile onomastice sărbătorite împreună cu prietenii; 

- colectarea de  materiale din natură pentru realizarea de obiecte decorative; 

- au desfășurat activități specifice sărbătorilor de iarnă: au realizat om de zăpadă, au fost cu 

colindul. 

 

COMPLEX II - CASE DE COPII 

 

             Complexul Case de Copii II din subordinea DGASPC Giurgiu, are în componență 8 case 

de tip familial, respectiv: CTF Andrei, CTF Ioana, CTF Elena, CTF Gabriela, CTF 

Constantin, CTF Teodora, CTF Daniela și CTF Mihaela (activitate închisă), structuri în care 

sunt ocrotiți copii/tineri cu dizabilități, cu vârste cuprinse între 0 și 19 ani. 

 Misiunea acestor structuri este asigurarea accesului copiilor/tinerilor cu dizabilități, pe o 

perioadă determinată de timp la găzduire, îngrijire, recuperare/reabilitare, educație formală/non-

formală, formarea deprinderilor de viață independentă, precum și activități de 

integrare/reintegrare în familia naturală, largită sau substitutivă sau integrare socio-profesională. 
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Casa de tip familial „Andrei” situată în mun. Giurgiu, str. Murelor, nr. 36, jud. Giurgiu, 

este un serviciu de tip rezidențial cu o capacitate de 10 locuri, în prezent având stabilită ca 

măsură de protecție specială (plasamentul la C.T.F. „Andrei”) 11 copii: 2 fete și 9 băieți, cu 

vârste între 7 și 17 ani, încadrați în gradul de handicap grav. 

Toţi copiii sunt înscriși la medicul de familie, beneficiind în cursul anului 2020 de rețete 

gratuite sau compensate pentru afecțiunile cronice avute, precum şi pentru afecţiunile acute. 

Pe parcursul perioadei vizate, în vederea stabilirii unui tratament eficient al afecțiunilor 

cronice și pentru încadrarea în grad de handicap, copiii au fost prezentați la medici specialiști din 

cadrul Spitalului de Psihiatrie „Al.Obregia”, Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 

„M.S.Curie”, Spitalul Titan București, fiind permanent însoțiți de personalul din cadrul CTF. 

Din cauza problemelor grave de sănătate și vârstei, 4 copii frecventează cursurile şcolare 

în cadrul Şcolii Speciale Giurgiu, iar 2 copii fac cursuri la domiciliu cu profesor de sprijin. 

Activitatea școlară din anul 2020 s-a desfășurat în condițiile impuse de lege, ca urmare a 

pandemiei generată de virusul SARS COV-2, instructorii de educație ținând permanent legatura 

cu cadrele didactice ale școlii. 

Din pricina problemelor grave de sănătate, procesul de recuperare/reabilitare a copiilor 

din casa de tip familial „Andrei” este lent, iar din cauza faptului că provin din familii care nu le 

pot asigura îngrijirea de specialitate și care au o situație socio-economică precară, reintegrarea 

acestora în familie este un obiectiv greu de realizat. 

Casa de tip familia „Ioana” situată în mun. Giurgiu, str. Baciu, nr. 26, jud. Giurgiu, este 

un serviciu de tip rezidențial în cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu cu o capacitate de 10 locuri, în 

prezent având stabilită ca măsură de protecție specială (plasamentul la C.T.F. “Ioana”) 11 copii: 7 

fete și 4 băieți, cu vârste cuprinse între 4 luni și 17 ani, încadrați în gradele de handicap grav, 

accentuat și mediu. 

În luna octombrie 2020, pentru o fetiță încadrată în grad de handicap grav, s-a stabilit 

plasamentul la CTF ”Ioana”. 

Toţi copiii sunt înscriși la medicul de familie, beneficiind în cursul anului 2020 de rețete 

gratuite sau compensate pentru afecțiunile cronice avute, precum şi pentru afecţiunile acute. 

Pe parcursul anului 2020, în vederea stabilirii unui tratament eficient al afecțiunilor 

cronice și pentru încadrarea în grad de handicap, copiii au fost prezentați la medici specialiști din 

cadrul Institutului Clinic de Endocrinologie „C.I.Parhon”, Spitalului Clinic pentru Copii 

„M.S.Curie”, IOMC București, Spitalul Județean Giurgiu, fiind permanent insoțiți de personalul 

din cadrul CTF. 

Din cauza problemelor grave de sănătate și varstei, 4 copii frecventează cursurile Şcolii 

Speciale Giurgiu. Activitatea școlară din anul 2020 s-a desfășurat in condițiile impuse de lege, ca 

urmare a pandemiei generată de virusul SARS COV-2, instructorii de educație ținând permanent 

legatura cu cadrele didactice ale școlii. 

Procesul de recuperare/reabilitare a copiilor din casa de tip familial „Ioana” este lent din 

cauza problemelor de sănătate, iar  faptul că provin din familii care nu le pot asigura îngrijirea de 

specialitate și care au o situație socio-economică precară,  reintegrarea acestora în familie este un 

obiectiv greu de realizat. 

Casa de tip familial „Elena” situată în mun. Giurgiu, str. Uzunu, nr. 13, jud. Giurgiu, 

este un serviciu de tip rezidențial în cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu cu o capacitate de 10 locuri, în 

prezent având stabilită ca măsură de protecție specială (plasamentul la C.T.F. “Elena”) 9 copii: 5 

fete și 4 băieți (un băiat în vârstă de 14 ani, a decedat la Spitalul Județean Giurgiu), cu vârste 

cuprinse între 7 și 18 ani, toți încadrați în gradul de handicap cu deficiență funcțională gravă. 

Toţi copiii sunt înșcriși la medicul de familie, beneficiind de rețete gratuite sau 

compensate pentru afecțiunile cronice avute, precum şi pentru afecţiunile acute. 

Pe parcursul perioadei vizate, în vederea stabilirii unui tratament eficient al afecțiunilor 

cronice și pentru încadrarea în grad de handicap, copiii au fost prezentați la medici specialiști din 

cadrul Spitalului „M.S.Curie” București, Spitalul “Al.Obregia” București, Spitalul de Copii „V. 

Gomoiu” București, Spitalul Titan București, fiind permanent însoțiți de personalul din cadrul 

CTF. 
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Din cauza problemelor grave de sănătate și vârstei, doar 2 copii frecventează cursurile 

Şcolii Speciale Giurgiu. Activitatea școlară din anul 2020 s-a desfășurat in condițiile impuse de 

lege, ca urmare a pandemiei generată de virusul SARS COV-2, instructorii de educație ținând 

permanent legatura cu cadrele didactice ale școlii.   

Din pricina problemelor grave de sănătate procesul de recuperare/reabilitare a copiilor 

din casa de tip familial „Elena” este lent, iar din cauza faptului că provin din familii care nu le 

pot asigura îngrijirea de specialitate și care au o situație socio-economică precară, reintegrarea 

acestora în familie este un obiectiv greu de realizat. 

Casa de tip familial „Gabriela” situată în mun. Giurgiu, str. Baciu nr.1, jud. Giurgiu, este 

un serviciu de tip rezidențial în cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, cu o capacitate de 10 locuri, în 

prezent având stabilită ca măsură de protecție specială (plasamentul la C.T.F. „Gabriela”) 10 

copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, dintre care 5 băieți și 5 fete,  încadrați în gradele de 

handicap grav, accentuat și mediu. 

Toți copiii din cadrul CTF au fost înscriși la medicul de familie, beneficiind în cursul 

anului 2020 de rețete gratuite sau compensate pentru afecțiunile cronice avute, precum şi pentru 

afecţiunile acute. 

În vederea stabilirii unui tratament eficient al afecțiunilor cronice și pentru încadrarea în 

grad de handicap, copiii au fost prezentați la medici specialiști din cadrul Spitalului de Psihiatrie 

Titan, IOMC București, Spitalul „Al. Obregia” București, Spitalul Clinic de Copii „M.S.Curie” 

București, etc. fiind permanent însoțiți de personalul din cadrul CTF.   

Unul dintre copii a manifestat tulburări de comportament, agitație psiho-motorie 

accentuată, motiv pentru care a fost solicitată intervenția poliției și jandarmeriei. Copiii 

frecventează cursurile şcolare în cadrul Școlii Speciale Giurgiu și al Școlii Generale Nr. 3 

Giurgiu. 

Activitatea școlară din anul 2020 s-a desfășurat în condițiile impuse de lege, din cauza 

pandemiei generată de virusul SARS COV-2, instructorii de educație ținând permanent legătura 

cu cadrele didactice ale școlii. În cursul anului 2020, un tânăr, după împlinirea vârstei de 18 ani, 

a părăsit structura rezidențială, iar un alt copil a fost preluat din serviciul de asistență maternală. 

 Casa de tip familial “Constantin” situată în mun. Giurgiu, str. Al.Vlahuță nr. 3, jud. 

Giurgiu, este un serviciu de tip rezidențial în cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, cu o capacitate de 10 

locuri, în prezent având stabilită ca măsură de protecție specială (plasamentul la C.T.F. 

“Constantin”) 10 copii, cu vârste cuprinse între 12 și peste 18 ani, dintre care 7 băieți și 3 fete,  

încadrați în gradele de handicap grav, accentuat și mediu. Toți copiii din cadrul CTF “Constantin” 

sunt înscriși la medicul de familie, beneficiind în cursul anului 2020 de rețete gratuite sau 

compensate pentru afecțiunile cronice avute, precum şi pentru afecţiunile acute. 

În vederea stabilirii unui tratament eficient al afecțiunilor cronice și pentru încadrarea în 

grad de handicap, copiii au fost prezentați la medici specialiști din cadrul Spitalului de Psihiatrie 

Titan, IOMC București, Spitalul „Al. Obregia” București, etc. fiind permanent însoțiți de 

personalul din cadrul CTF.  Copiii frecventează cursurile şcolare în cadrul Școlii Speciale 

Giurgiu și ale  Grupului Școlar „Ion Barbu”, Giurgiu. 

Activitatea școlară din anul 2020 s-a desfășurat în condițiile impuse de lege, din cauza 

pandemiei generată de virusul SARS COV-2, instructorii de educație ținând permanent legătura 

cu cadrele didactice ale școlii. 

 Casa de tip familial ”Teodora” situată în mun. Giurgiu, str. Dan Barbilian nr.50, jud. 

Giurgiu, este un serviciu de tip rezidențial în cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, cu ocapacitate de 10 

locuri, în prezent având stabilită ca măsură de protecție specială (plasamentul la C.T.F. 

“Teodora”) 8 băieți, cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, încadrați în gradele de handicap 

accentuat și mediu. Un beneficiar de măsură de protecție specială, a fost arestat în anul 2020 

(după părăsirea fără permisiune a CTF și săvârșirea unei agresiuni sexuale în mun. București), 

iar alt beneficiar este internat de aproximativ 3 ani, prin hotărâre a instanței judecătorești la 

Spitalul de Psihiatrie “Săpoca”, jud. Buzău, până la reabilitare. 
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 Toți copiii din CTF sunt înscriși la medicul de familie, beneficiind în cursul anului 2020 

de rețete gratuite sau compensate pentru afecțiunile cronice avute, precum şi pentru afecţiunile 

acute. 

 În vederea stabilirii unui tratament eficient al afecțiunilor cronice și pentru încadrarea în 

grad de handicap, copiii au fost prezentați la medici specialiști din cadrul Spitalului de Psihiatrie 

Titan, Clinica Ioana Medical Center București, etc. fiind permanent însoțiți de personalul din 

cadrul CTF.   

 Copiii frecventează cursurile şcolare în cadrul Școlii Speciale Giurgiu și ale Grupului 

Școlar  ”Ion Barbu”, Giurgiu. Activitatea școlară din anul 2020 s-a desfășurat în condițiile 

impuse de lege, din cauza pandemiei generată de virusul SARS COV-2, instructorii de educație 

ținând permanent legătura cu cadrele didactice ale școlii. 

În cursul anului 2020, pentru un băiat, s-a stabilit plasamentul la CTF ”Teodora”. 

 Casa de tip familial “Daniela” situată în mun. Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918 nr.33, jud. 

Giurgiu, este un serviciu de tip rezidențial în cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, cu o capacitate de 14 

locuri, în prezent având stabilită ca măsură de protecție specială (plasamentul la C.T.F. “Daniela”) 

14 copii: 4 fete și 10 băieți, cu vârste cuprinse între 13 și peste 18 ani, încadrați în gradele de 

handicap grav, accentuat și mediu. 

 Toți copiiii din CTF sunt înscriși la medicul de familie, beneficiind în cursul anului 2020 

de rețete gratuite sau compensate pentru afecțiunile cronice avute, precum şi pentru afecţiunile 

acute. 

În vederea stabilirii unui tratament eficient al afecțiunilor cronice și pentru încadrarea în 

grad de handicap, copiii au fost prezentați la medici specialiști din cadrul Spitalului Județean 

Giurgiu, Spitalul ”Al. Obregia” București, Clinica Ioana Medical Center București, etc. fiind 

permanent însoțiți de personalul din cadrul CTF.   

 Copiii frecventează cursurile şcolare în cadrul Școlii Speciale Giurgiu și ale Grupului 

Școlar  ”Ion Barbu”, Giurgiu. Activitatea școlară din anul 2020 s-a desfășurat în condițiile 

impuse de lege, ca urmare a pandemiei generată de virusul SARS COV-2, instructorii de educație 

ținând permanent legatura cu cadrele didactice ale școlii. 

În cursul anului 2020, o tânără a părăsit CTF după împlinirea vârstei de 18 ani iar pentru 

o altă fată, s-a stabilit plasamentul la CTF ”Daniela”. 

Casa de tip familial “Mihaela” situată în mun. Giurgiu, str. M. Costin nr. 45A, jud. 

Giurgiu, este un serviciu de tip rezidențial în cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu și are activitatea 

închisă 

(notificându-se pentru aceasta ANDPDCA și AJPIS Giurgiu), urmând a fi introdusă într-un 

program de reparații și modernizări. 

 

II. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – DIRECȚIA JURIDICĂ, PROGRAME, PROIECTE 

ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR SOCIALE 

 
 Prin Hotărârea nr.162/03.12.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a 

Direcției  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu s-a aprobat înființarea 

Direcției Juridice, Programe, Proiecte și Managementul Calității Serviciilor Sociale, direcție 

strucutrată astfel: 

- Biroul Juridic și Contencios; 

- Serviciul Programe, Proiecte, Managementul Calității Serviciilor Sociale, cu trei 

Compartimente: Compartimentul Managementul Calității Serviciilor Sociale, Compartimentul 

Strategii, Programe, Proiecte, Relații cu Organizațiile Nonguvernamentale și Compartimentul 

Monitorizare, Analiză, Statistică, Indicatori, Asistență Socială și Controlul Intern/Managerial. 

 Prin Dispoziția nr.1899/16.09.2019 în coordonarea acestei Direcții a fost inclus și 

Compartimentul Managementul Resurselor Umane. 

 Directorul adjunct al Direcției Juridice, Programe, Proiecte, Managementul Calității 

Serviciilor Sociale și Managementul Calității Serviciilor Sociale a procedat la redactarea și 

avizarea unui număr de: 
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- 946 (corespondență juridică) de adrese, răspunsuri la petiții și memorii; 

-1699 de contracte pentru acordare servicii sociale, contracte individuale de muncă, contracte 

achiziții publice, convenții de colaborare și fișe de post; 

- 60 de contracte individuale de muncă și acte adiționale în cadrul Proiectului „TEAM -UP”; 

- 291 de documente cu caracter litigios; 

- 846 de documente avizate. 

 Totodată, acesta a făcut parte din mai multe comisii: de concurs, de monitorizare a 

serviciilor de tip rezidențial aflate în structura DGASPC Giurgiu, ca urmare a Dispoziției 

Metodologice nr.2568/Cabinet/05.02.2020 a ANDPDCA, având calitatea de coordonator echipă, 

de exercitare a controlului financiar preventiv propriu. A fost desemnat de către Comisia de 

Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a județului Giurgiu în diverse comisii de 

examinare la nivel de județ, cât și în Comisia CJRAE Giurgiu. 

 A făcut parte din echipa de implementare a mai multor poiecte: „TEAM-UP Progres în 

calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, derulat în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru 

Protecția Drepturilor Copilului și Adopții; ,,O altfel de viață pentru persoanele cu dizabilități” din 

com Malu, jud Giurgiu, constând în construirea a două locuințe protejate și 

modernizarea/reabilitarea  unei cladiri pentru centrul de zi, în cadrul programului de interes 

național PIN 2/2018 „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu 

dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a 

persoanelor adulte cu dizabilități” ; Proiect Predefinit- “Sprijin pentru implementarea 

Convenției de la Istanbul în România” care este implementat de către ANES prin mecanismul 

financiar norvegian. 

 

 Proiectele derulate în cadrul Direcției sunt următoarele: 
 1.Convenția de finanțare nerambursabilă nr.24966/18.04.2019  semnată între instituția 

noastră și ANPD cu privire la admiterea finanțării propunerii de proiect cu titlul ,,O altfel de 

viață pentru persoanele cu dizabilități” din com Malu, jud Giurgiu, solicitată de către instituția 

noastră, constând în construirea a două locuințe protejate și modernizarea/reabilitarea  unei 

clădiri pentru centrul de zi, în cadrul programului de interes național PIN 2/2018 „Înființarea de 

servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție 

specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” 

          Valoarea proiectului : 

1.402.159,02 lei valoare 

eligibilă 

532.712,22 lei valoare 

neeligibilă 

1.934.871,24 lei valoare 

proiect 

 

2.Convenția de finanțare nerambursabilă nr.24968/18.04.2019 semnată între instituția 

noastră și ANPD cu privire la admiterea finanțării propunerii de proiect cu titlul ,,Speranță 

pentru viitor” din com Izvoarele, jud Giurgiu, solicitată de către instituția noastră, constând în 

construirea a patru locuințe protejate și modernizarea/reabilitarea unei cladiri pentru centrul de zi, 

în cadrul programului de interes național PIN 2/2018 „Înființarea de servicii sociale în vederea 

asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către 

sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” 

2.506.698,93 lei  valoare 

eligibilă 

777.949,15 lei valoare 

neeligibilă 

 3.284.648,09 lei valoare 

proiect 

 

 3.Convenția de finanțare nerambursabilă nr.24967/18.04.2019 semnată între instituția 

noastră și ANPD cu privire la admiterea finanțării propunerii de proiect cu titlul ,,Un pas inainte” 

din com Hotarele, jud Giurgiu, solicitată de către instituția noastră, constând în construirea a trei 

locuințe protejate și modernizarea/reabilitarea unei clădiri pentru centrul de zi, în cadrul 

programului de interes național PIN 2/2018 „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării 

tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de 

protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” 
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1.959.240,95 lei valoare 

eligibilă 

731,223.32 valoare neeligibilă 2,716,426.39 valoare proiect 

  

 4.Convenția de finanțare nerambursabilă nr.24969/18.04.2019 semnată între instituția 

noastră și ANPD cu privire la admiterea finanțării propunerii de proiect cu titlul ,,Centru de zi 

pentru persoane cu dizabilitati Tântava” din com Gradinari, sat Tântava, jud Giurgiu, 

solicitată de către instituția noastră, constând în modrnizarea/reabilitarea unei cladiri pentru 

centrul de zi, în cadrul programului de interes național PIN 2/2018 „Înființarea de servicii 

sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție 

specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” 

344,698.20 lei valoare 

eligibila 

550.750,76 lei valoare 

neeligibila 
895.448,96 lei valoare proiect 

  

 5.Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, program finanțat de 

Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală, pentru accesarea măsurii M4/6 B „Investiții în infrastructura socială” pentru înființarea 

serviciului social „Centrul de zi Buturugeni” - beneficiarii proiectului: copii proveniți din 

familii cu venituri reduse, persoane vârstnice, alte categorii care fac parte din populația 

marginalizată, inclusiv minoritatea romă. 

  Perioada de implementare 36 luni, PERIOADA August 2020- August 2023 

531.389,43 lei valoare eligibila 95.596,72 lei neeligibil 626.986,15 valoare proiect 

  

 6.Program Operațional Capital Uman 2014-2020- Venus ,,Împreună pentru o viață în 

siguranță”, perioada de implementare 2019-2023 

Beneficiar ANES partener  20- DGASPC/ DAS GIURGIU (42 DE INSTITUȚII) 
Scopul: crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative de Locuințe Protejate (42) în 

scopul transferului la o viață independentă a victimelor violenței domestice și derularea de 

campanii privind prevenirea și combaterea violenției domestice. 

Valoare proiect 51.080.375,72 lei 

- 1.137.171,60 lei alocați DGASPC Giurgiu 

- 22.743,43 lei  contribuția proprie DGASPC Giurgiu 
DGASPC Giurgiu – 2 LP-uri, situate în com. Izvoarele, jud.Giurgiu (adresa confidențială), cu o 

capacitate de 6 locuri/LP pentru 12 luni + servicii conexe grup suport  și consiliere vocațională. 

 7.Program Operațional Capital Uman 2014-2020-TEAM-UP ,,Progres în calitatea 

îngrijirii alternative a copiilor”, perioada de implementare 2019-2023 

Beneficiar: ANDPDCA - partener  40 DGASPC GIURGIU (42 DE INSTITUȚII) 
Scopul: Creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la 

nivelul comunității, îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem; 

asumarea institutiei prin angajarea unui numar de 25 AMP/AN. 

 - 2.754.097.729.09 lei valoare totală 

 - 46.207.066,04 lei alocați DGASPC Giurgiu 

- 924.146,49 lei contribuție proprie DGASPC Giurgiu 

 8.Proiect: ,,Centru de zi persoane vârstnice Malu, com.Malu, jud.Giurgiu, Cod SMIS 

125727 

Beneficiar Primaria Malu–DGASPC Giurgiu Partener 

Scopul: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale-persoane vârstnice 

Capacitate: 

Sursa de finanţare POR 2014-2020, axa prioritară 8 -Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate și sociale. 

 - 4,255,611.26 lei valoarea proiectului, din care: 
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 - 2,977,967.73 lei eligibil FEDR 

 - 1,191,187.10 lei eligibil buget national 

 - 85,084.79 lei cofinantare beneficiar 

              9. Proiect: „Management eficient anti-covid la nivelul DGASPC Giurgiu- MACOV” 

- Program Operațional Infrastructura Mare; Cod smis 138249 
- Perioada de implementare: Septembrie 2020- Mai 2021 

- Axa prioritară: Protejartea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de Covid-19; 

-Scopul: dotarea DGASPC Giurgiu cu echipamente/aparatură, materiale și echipamente 

individuale de protecție în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-

19 în sistemul de asistență socială din județul Giurgiu, cu impact major privind calitatea 

serviciilor sociale oferite. 

- 4.334.566,70 lei valoare eligibilă FEDR 

-  4.334.566,70 lei  valoare totală 

 10. Proiect: “Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Băneasa”, com. Băneasa, jud. 

Giurgiu COD SMIS 2014+: 126307 

- Program Operațional Regional 2014-2020 
- Axa prioritară: 8 Dezvoltarea Infrascructurii de Sănătate și Sociale. Prioritatea de investiții 

8.1- Investiițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 

promăvând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 

recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile 

locale 

Obiectivul specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale 

Grupul vulnerabil: persoane vârstince 

Apelul de proiecte P.O.R. 2017/ 8/8.1/8.3/A/2 
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.927.827,72 lei 

- 1.349.479,40 lei eligibil FEDR 

-  539.791,76 lei eligibil buget național 

- 38.556,56 lei cofinantare beneficiar 

 11. Proiect Predefinit - “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în 

România”, implementat de către ANES-Ministreul Justiției-DGASPC Giurgiu, 

partener/beneficiar. 

- Program Operațional Mecanismul Financiar Norvegian 

- Perioada de implementare: 2014-2021 
- Axa prioritară: Programul Justiției în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 

- Scopul: înființarea, dotarea, punerea în funcțiune a unei rețele de 8 centre regionale de 

consiliere pentru agresori la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia. 

 

Proiecte depuse în vederea aprobării 

 1. Proiect „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea 

comunitatilor locale„ 

- Program “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat 

prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apel deschis de proiecte „Dezvoltare locală” 

- Durata proiectului: 36 luni 

- DGASPC GIURGIU – PROMOTOR DE PROIECT, în parteneriat cu ASOCIAȚIA FOUR 

CHANGE și FUNDAȚIA ESTUAR 

- Valoare proiect: 11,812,099.57 lei (2498804.67 euro), finanțare 100% din program 
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- Obiectivul general al proiectului este de dezvoltarea unui pachet complex de servicii sociale de 

calitate adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor, care include măsuri de dezvoltare locală în 

domenii precum educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare, de care să 

beneficieze 1265 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile din 8 comunități din județele 

Giurgiu și Prahova pentru o perioadă de 36 de luni. 

- Stadiul proiectului: Proiectul a trecut de prima etapă a evaluării - ETAPA DE 

VERIFICARE FORMALĂ (conformitate administrativă şi eligibilitate), în prezent 

aflându-se în etapa de evaluare de conținut 
 

 2.  Proiect: “Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Răsuceni”, din com. Răsuceni, 

jud. Giurgiu 

- Program Operațional Regional 2014-2020 
- Axa prioritară: 8 Dezvoltarea Infrascructurii de Sănătate și Sociale. Prioritatea de investiții 

8.1- Investiițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 

național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și 

promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de 

recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile 

locale 

Obiectivul specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale 

Grupul vulnerabil: persoane vârstince 

 

 De evidențiat este faptul că instituția a fost gestionată într-o perioadă extrem de dificilă, 

în care, din lipsa fondurilor consiliului județean, s-au înregistrat sincope majore în asigurarea 

salariilor angajaților instituției, context în care responsabilitatea directorului general și a 

directorului general adjunct a fost și aceea de a asigura un climat de muncă corespunzător, de a 

menține echilibrul, de a gestiona starea conflictuală, cu atât mai mult cu cât aceste 

disfunctionalități s-au suprapus peste restricțiile impuse de starea de urgență, respectiv starea de 

alertă; 

 - sincopele salariale s-au suprapus în luna septembrie 2020 cu începerea anului școlar, 

ceea ce a condus la o nouă stare de nemulțumire în rândul salariaților (mulți dintre ei cu copii 

elevi sau asistenți maternali profesioniști cu copii aflați în plasament), stare ce a trebuit 

gestionată și fără a avea resurse financiare, de asigurarea rechizitelor școlare și îmbrăcămintei 

pentru copiii din sistemul de protecție specială care urmau să înceapă școala (situație gestionată 

prin atragere de donații sau din surse proprii); 

 - preocuparea permanentă și eforturile colective, dar și personale pentru asigurarea hranei 

beneficiarilor în perioada suspendării contractului de catering (hrana fiind asigurată pentru o 

perioadă de aproximativ 30 zile din donații și surse proprii) conștientizând faptul că sănătatea și 

alimentația unui număr de aproximativ 500 beneficiari este primordială; 

 - reorganizarea activității unor structuri rezidențiale, ceea ce a condus la reducerea 

cheltuielilor instituției; 

 - igienizarea  și efectuarea de lucrări de reparație, cu personalul propriu, la toate 

structurile instituției; 

 - inițial, odată cu apariția stării de urgență, în contextul pandemiei COVID-19, s-a dispus 

izolarea personalului pentru perioada de 14 zile la locul de muncă, situație care a accentuat starea 

de nemulțumire și panică a salariaților și a familiilor acestora, măsură dispusă în perioada 

sărbătorilor pascale. Neexistand legislație la acel moment pentru organizarea și funcționarea 

personalului izolat la locul de muncă, conducerea a fost direct răspunzătoare cu asigurarea 

alimentației și organizarea timpului de muncă și condițiilor de repaus pentru personalul izolat la 

locul de muncă (donații, surse proprii); 

 - asigurarea instituției și a structurilor subordonate cu materiale de protecție și 

dezinfectante, în vederea prevenirii infecției cu COVID-19; 
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 - în contextul pandemiei, marcat de multiple restricții, s-a asigurat beneficiarilor masa 

tradițională de sărbătorile Pascale, marcarea zilelor de naștere, a evenimentelor deosebite din 

viața lor și au avut alături atât personal din conducere, cât și din centre, ori de câte ori a fost 

nevoie, pentru a le asigura tot confortul material, cât și psihologic; 

 - toate aceste eforturi, în perioada stărilor de urgență și de alertă, s-au concretizat în faptul 

că timp de mai multe luni de la declanșarea pandemiei, DGASPC Giurgiu a fost una dintre 

puținele instituții de acest fel din țară care a raportat 0 cazuri de îmbolnăvire de COVID-19, 

neexistând decese cauzate exclusiv de virusul SARS-COV 2 (persoanele decedate erau din 

categaria persoanelor care prezentau comorbidități); 

 - permanent s-a avut în vedere asigurarea și continuitatea tratamentului medicamentos și 

evaluărilor medicale periodice pentru beneficiarii centrelor; 

 - s-au asigurat și efectuat testării periodice ale personalului și beneficiarilor, în vederea 

depistării cazurilor de infecție cu CORONAVIRUS și izolării acestora; 

 - s-a acordat atenția maximă pentru asigurarea unui educații de calitate și a continuității 

acesteia, prin asigurarea pentru toți beneficiarii elevi de echipament pentru cursurile online; 

 - s-a asigurat pentru salariații instituției (aproximativ 900 salariați) echipament de 

protecție și dezinfectanți; 

 - s-a efectuat dezinfectarea zilnică a spațiilor de lucru; 

 - s-a avut în vedere respectarea tuturor angajamentelor pe care DGASPC Giurgiu și le-a 

asumat prin semnarea de contracte de finanțare pentru proiectele pe care le are în implementare; 

 - s-au realizat demersuri privind depunerea de proiecte pentru atragerea de fonduri 

nerambursabile; 

 - în contextul pandemic, în care și angajații instituției erau îngrijorați și preocupați de 

protecția propriei sănătăți, s-au asigurat deplasările și intervențiile prompte la cazurile urgente, 

funcționarea comisiilor de încadrare în grad de handicap pentru copii și adulți, pentru a nu fi 

afectate drepturile beneficiarilor; 

 - s-a asigurat masa lemnoasă și transportul acesteia pentru centrele subordonate, în 

contextul imposibilității achiziției de masă lemnoasă (nealocare bugetară din partea consiliului 

județean); 

 - s-a intervenit pentru a nu se recurge la debranșarea de la rețeaua de electricitate, apă 

potabilă și gaze din cauza neplății la termen a facturilor și a restanțelor mari acumulate; 

 - s-a asigurat un plan propriu de continuitate a activității instituției în contextul apariției 

riscului de îmbolnăvire cu COVID -19; 

 - s-au asigurat dotările și condițiile igienico-sanitare prevăzute de legislația specifică 

pentru prepararea hranei, în diferite locații ale instituției și transportul acesteia către toate 

locațiile rezidențiale, cu respectarea normelor legale; 

 - s-au stabilit și dotat spațiile de cazare de tip izolator, pentru beneficiarii din sistemul de 

protecție specială sau din comunitate, în perioada pandemiei; 

 - s-a inițiat demersuri către instituțiile abiliatate (Ministerul Muncii și Protecției Sociale, 

Ministerul Finanțelor Publice, aleși locali ai județului Giurgiu, Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Consiliul Județean Giurgiu, Prefectura 

Giurgiu, Instituția Avocatul Poporului, etc) pentru deblocarea și alocarea fondurilor necesare 

asigurării salariilor angajaților și asigurarea continuității activității instituției; 

- s-a menținut permanent legătura cu instituțiile locale și centrale. 

 
  SERVICIUL PPROGRAME, PROIECTE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

SERVICIILOR SOCIALE 

 

 În cursul anului 2020, membrii serviciului au efectuat vizite de îndrumare și control la 

asistenți maternali și structuri rezidențiale subordonate DGASPC Giurgiu, din municipiu și județ, 

fiind verificate cu aceste ocazii: 
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 - modalitatea în care asistenții maternali îți îndeplinesc atribuțiile corespunzătoare acestei 

profesii; 

 - stocul de materiale de curățenie și materiale de reparații, ca urmare a solicitărilor de 

aprovizionare venite din partea structurilor rezidențiale; 

 - stocul de medicamente și materiale sanitare; 

 -stocurile de rechizite din gestiunea structurilor rezidențiale, conform programărilor 

aprobate de conducerea instituției, o parte dintre vizite efectuându-se împreună cu directorul 

general adjunct al DGASPC Giurgiu. Aceste vizite s-au desfășurat cu respectarea tuturor 

condițiilor impuse de pandemie. 

 În contextul pandemiei COVID-19, la nivelul serviciului au fost întocmite situațiile 

zilnice privind efectele COVID-19 la nivelul DGASPC Giurgiu, situații transmise la ANDPDCA. 

 De asemenea, tot la nivelul serviciului a fost întocmită corespondența cu DSP Giurgiu, în 

vederea asigurării testării bilunare a personalului din structurile rezidențiale subordonate 

DGASPC Giurgiu. 

 Membrii serviciului au întocmit documente de corespondență cu instituții publice, cu 

Prefectura Giurgiu, Consiliul Județean Giurgiu, cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, note de 

serviciu, dispoziții. 

 Totodată, salariații serviciului au participat la elaborarea procedurilor de lucru în situația 

de pandemie. Membrii serviciului au făcut parte din comisii de cercetare disciplinară și din 

echipele de concursuri pentru ocuparea diferitelor posturi și de promovare la nivelul DGASPC 

Giurgiu. 

  Urmare a solicitării Cosiliului Județean Giurgiu s-a transmis raportul aspura sistemului 

de control intern managerial aferent anului 2019-semestrul II și anului 2020-semestrul I. 

Raportul a fost însoțit de următoarele documente: 

 - situație centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de control 

intern/managerial la data de 31.12.2019 și 30.06.2020; 

 -stadiul implementării standardelor de control intern/managerial conform rezultatelor 

autoevaluării la data de 31.12.2019; 

 -situația sintetică a rezultatelor autoevaluării stadiului de implementare a  standardelor de 

control intern/managerial  la data de 31.12.2019. 

 La nivelul serviciului s-a întocmit raportul de activitate al DGASPC Giurgiu aferent 

anului 2019, care a fost apoi transmis Consiliului Județean și au fost centralizate rapoartele 

lunare de activitate ale serviciilor și structurilor DGASPC, fiind înaintată informarea în acest 

sens conducerii instituției. 

 Membrii serviciului au fost desemnați să facă parte din echipele de monitori locali, 

echipe constituite conform solicitării ANDPDCA. 

 La nivelul serviciului s-a efectuat catagrafierea angajaților din DGASPC Giurgiu care 

doresc vaccinare antigripală, ridicarea vaccinurilor de la DSP Giurgiu și repartizarea lor șefilor 

de centre, întocmirea documentelor justificative pentru decontare. 

  În cursul anului 2020 au fost obținute avizele și autorizațiile necesare în vederea  

obținerii autorizațiilor de construcție pentru trei proiecte implementate de către DSGASPC 

Giurgiu, în cadrul PIN 2/2018 „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției 

tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de 

protecție a presoanelor adulte cu dizabilități”: 
 - Proiect înființare 1 Centru de zi și 2 locuințe protejate pentru adulți cu dizabilități în 

com.Malu, jud. Giurgiu; 

 - Proiect înființare 1 Centru de zi și 3 locuințe protejate pentru adulți cu dizabilități în 

com. Hotarele, jud. Giurgiu; 

 - Proiect înființare 1 Centru de zi și 4 locuințe protejate pentru adulți cu dizabilități în 

com.Izvoarele, jud. Giurgiu. 
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 De asemenea, au fost transmise documentele necesare obținerii avizelor Comisiei 

Tehnico-economice din cadrul Consiliului Județean Giurgiu pentru proiectele sus-menționate. 

 A fost realizată corespondența referitoare la obiectivele ce vor fi înființate în cadrul 

proiectelor finanțate prin PIN 2/2018 cu primăriile Malu, Gradinari, Izvoarele, Hotarele; a fost 

întocmită documentația către Consiliul Județean Giurgiu în vederea obținerii hotărârilor privind 

aprobarea noilor indicatori tehnico-economici. 

  Referitor la proiectele sus-menționate, a fost întocmită corespondență către ANDPDCA 

cu privire la perioada de implementare și bugetul proiectelor, astfel fiind încheiat actul adițional 

nr.2/2020. 

  În cursul anului 2020, membrii serviciului au efectuat vizitele pe teren în com.Malu, 

com.Izvoarele, com.Hotarele, pentru vizionarea clădirilor ce vor fi reabilitate în cadrul 

proiectelor cu finanțare prin PIN 2/2018. 

  A fost întocmită corespondența necesară și a fost semnată finanțarea în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, program finanțat de Uniunea 

Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, 

pentru accesarea măsurii M4/6 B „Investiții în infrastructura socială” privind înființarea 

serviciului social „Centrul de zi Buturugeni”. 

 Membrii serviciului fac parte din echipa de implementare a proiectului „VENUS-

Împreună pentru o viață în siguranță” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, program care vizează 

crearea și dezvoltarea rețelei inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor 

violenței domestice. 

 În cursul anului 2020 au fost derulate următoarele activități în cadrul acestui proiect: 

 - acordare găzduire în locația provizorie a LP Venus pentru un număr de 5 victime ale 

violenței domestice și, după caz, a copiilor care le însoțesc; 

 - acordare de servicii de suport – consiliere psihologică și vocațională-pentru victimele 

cazate în LP, dar și pentru victimele VD care au solicitat doar servicii suport; 

 - vizită a secretarului de stat al ANES pentru monitorizare proiect; 

 - achiziționarea materialelor necesare renovării celor două apartamente în care vor 

funcționa locuințele protejate VENUS; 

 - efectuare lucrări de renovare/modernizare/amenajare a spațiilor identificate pentru 

înființarea locuințelor protejate pentru victimele violenței domestice; 

 - afișarea periodică la avizierul DGASPC Giurgiu a anunțului privind selecția grupului 

țintă al proiectului Venus; 

 - transmiterea adreselor cu privire la continuarea procesului de selecție a grupului țintă 

către instituțiile cu care DGASPC Giurgiu colaborează (primării din județul Giurgiu, unități 

medicale, IPJ Giurgiu); 

 - participare la cursurile on-line organizate de ANES pentru responsabilii de servicii 

sociale din cadrul proiectului. 

 Un angajat al serviciului este membru în echipa de implementare a proiectului „MACOV- 

Managementul eficient anti-COVID” finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 

2014 –2020 - Axa Prioritară 9: „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19”, Obiectivul de Investiţii 9.1: „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19”, Apel: POIM/819/9/1-”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19”. 

 Activităţile proiectului vizează achiziţionarea de echipamente şi aparatură destinate 

protejării împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi limitarea răspândirii acestuia, materiale 

sanitare, dezinfectanţi, precum şi echipamente individuale de protecţie. 

 Începând cu luna noiembrie 2020, un reprezentant al serviciului a fost desemnat 

reprezentant legal al minorilor care solicită statutul de refugiat, cazați în Centrul Regional de 

Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Giurgiu, calitate în care a participat la interviurile 

organizate de Centrul Regional, precum și la preluarea minorilor care au părăsit centrul și au fost 

identificați la punctele de trecere a frontierei din județul Arad. 
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 De asemenea, un angajat al serviciului este desemnat consilier de conduită etică și 

profesională a personalului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, 

iar în acest sens: 

 - a stabilit tematica și a efectuat instruirea periodică a personalului pe teme de etică; 

 - a participat la un curs cu tema conduită și etică profesională. 

 

 Compartimentul Monitorizare, analiză statististică, indicatori asistență socială și 

incluziune socială 
 În vederea atingerii obiectivelor privind întocmirea documentelor corespunzătoare 

compartimentului de evaluare și monitorizare, în cursul anului 2020, s-au desfășurat următoarele 

activități: 

- Centralizarea lunară a datelor statistice referitoare la situația copiilor fugiți, dispăruți, pe 

baza raportărilor serviciilor din cadrul direcției. 

- întocmirea rapoartelor statistice privind fișa lunară de monitorizare a activității de 

protecție și promovare a drepturilor copilului după cum urmează: 

   *  Prevenirea separării copilului de familia sa                                            

   *  Centre de zi 

  *  Protecția specială a copilului în servicii de tip familial (stabilite de CPC sau de 

Instanță) 

          *  Protecția specială a copilului în servicii de tip rezidențial (case de tip familial, centre 

maternale) 

   *  Protecția specială a copilului în regim de urgență 

   *  Încetarea măsurii de protecție specială a copilului 

   *  Structura pe grupe de vârstă a copiilor din serviciile de tip rezidențial. 

     Documentele sunt aprobate de Directorul general și transmise către Autoritatea Națională 

pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 

- întocmirea lunară a situației centralizatoare privind copiii pentru care s-a modificat sau 

a încetat măsura de protecție specială stabilită potrivit prevederilor art.58, alin.1, lit.c din Legea 

nr. 272/2004, beneficiari ai alocației de stat. Documentele sunt transmise Agenției Județene 

pentru Prestații  și Inspecție Socială Giurgiu. 

- întocmirea situațiilor trimestriale referitoare la copiii nepuși în legalitate pe linie de 

stare civilă aflați în evidența DGASPC Giurgiu: 

1. Copii cu certificat constatator al nașterii 

2. Copii cu proces verbal de constatare a părăsirii copilului 

3. Copii nepuși în legalitate pe linie de evidență a persoanelor (fără carte de 

identitate) 

- Trimestrial s-a întocmit situația privind copiii abandonați/părăsiți în secțiile de 

maternitate sau pediatrie cu domiciliul părinților în județul Giurgiu 

- Compartimentul de evaluare și monitorizare a întocmit fișa de monitorizare trimestrială 

care cuprinde: 

- Măsuri generale de implementare, 

- Drepturi și libertăți civile, 

- Mediul familial și îngrijire alternativă, 

- Servicii de îngrijire de zi aflate în subordinea DGASPC Giurgiu, 

- Servicii de tip rezidențial aflate în subordinea OPA, 

- Servicii de tip rezidențial aflate în subordinea DGASPC, 

- Cauza separării copiilor, 

- Sesizări la DGASPC privind situații/cazuri de abuz, neglijare, exploatare a 

copilului, 

- Sănătate și bunăstare, 

- Copii cetățeni români aflați pe teritoriul altor state pentru care a fost sesizată 

DGASPC. 
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 Aceste date sunt obținute în urma adreselor trimise către Direcția de Asistență Socială 

Giurgiu și  toate unitățile administrativ- teritoriale din județul Giurgiu. 

 Documentele sunt aprobate de Directorul general și transmise către Autoritatea Națională 

pentru Drepturile persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. 

- Lunar se actualizează situația statistică a cazurilor din sistemul de protecție în vederea 

calculării numărului mediu de copii instituționalizați și numărului mediu de zile de 

instituționalizare. 

-  Introducerea în baza de date CMTIS (program pentru centralizare la până la gradul IV, 

alte persoane, dacă este cazul), hotărâri și decizii, servicii de suport oferite de DGASPC, situația 

relației cu familia, situația juridică a copilului, situația școlară, obiectiv final propus de asistentul 

social. 

 -  Întocmirea rapoartelor statistice I – numarul beneficiarilor pe centre, sex, grupe de 

vârstă, tip și grad de handicap; intrări-ieșiri pe centre, luni, tip handicap; numărul personalului pe 

centre. 

 -   Întocmirea Raportului I –beneficiari județul de proveniență, numeric. 

 - Întocmirea Rapoartelor  I- Anexe privind numărul persoanelor adulte cu handicap care 

au fost spitalizate și numărul persoanelor puse sub interdicție judecătorească. 

          - Rapoartele statistice sunt transmise trimestrial către  Autoritatea Națională pentru 

Drepturile persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. 

- S-au întocmit și alte statistici solicitate de diferite instituții (Autoritatea Națională pentru 

Drepturile persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecția Socială Giurgiu). 

 

BIROUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS 
 

 

 Pe parcursul anului, pe rolul instanțelor judecatorești au fost atat cauze proprii, cât și de 

reprezentare, dosare introduse în acest an, dar și dosare din anii precedenți care au continuat și pe 

parcursul anului 2020, ca urmare a exercitarii căilor de atac formulate de părțile litigioase sau a 

termenelor acordate de către instanțele judecătorești. 

 Din totalul celor 296 dosare, unele au fost soluționate în acest an, o parte aflându-se în 

curs de soluționare. 

 Pentru încheierea favorabilă a acestora s-a procedat la efectuarea următoarelor demersuri: 

întampinări, concluzii scrise, concluzii orale motivate la obiectul dosarului și a dificultăților, 

precum și la formularea cererilor de chemare în judecată, apeluri/recursuri, interogatorii, 

expertize și proba cu martori. 

 Tot pentru îndeplinirea cadrului procesual au fost puse în aplicare sentințe civile 

definitive, cu sprijinul executorilor judecătorești. 

 Întrucât activitatea de consilier juridic presupune o comunicare în toate domeniile de 

activitate, consilierul juridic/șeful de birou a procedat atât la emiterea de adrese cât și la 

formularea de răspunsuri la sesizările persoanelor fizice, juridice, instituții de stat, numărul 

acestora fiind de 429, făcându-se referire la diverse situații. 
 Au fost depuse diligențele necesare pentru clarificarea situației juridice a copilului cât și a 

adulților, precum și pentru apărarea intereselor instituției, astfel: 

 - 104 cauze privind plasamentul/reintegrarea familială; 

 - 5 cauze privind consiliere psihologică; 

 - 2 cauze privind cerere de revizuire; 

 - 2 cauze privind cerere de reexaminare; 

 - 1 cauză privind plângere contravențională; 
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 - 1 cauză privind punerea sub interdicție; 

 - 44 cauze privind alte cereri-Legea 122/2006 (plângere împotriva Hotărârii IGI); 

 - 1 cauză privind instituirea tutelei; 

 - 4  cauze avand ca obiect pretenții; 

 - 2 cauze privind internarea medicală; 

 - 1 cerere constituire parte civilă; 

 - 1 cerere în anulare; 

 - 3 cereri privind renunțarea la judecată; 

 - 89 cauze privind îndreptări erori materiale, căi de atac, completări, renunțări, precizări, 

 modificări; 

 - 31 întâmpinari/cereri reconvenționale, răspunsuri la întâmpinari, note scrise; 

 - 2 plângeri penale; 

 - 3 cereri executare silită. 

 Instituția a fost reprezentată în fața instanțelor de judecată, într-un număr de 462 termene 

de judecată. 

Activitatea de vizare și semnare a actelor cu caracter juridic a fost îndeplinită atât de 

consilierii juridici, de șeful de birou, cât și de Directorul General Adjunct – Direcția Juridică, 

Programe, Proiecte și Managementul Calității Serviciilor Sociale, astfel: 

- vizarea pentru legalitate a notelor justificative, a contractelor de achiziții bunuri și servicii 

pentru anul bugetar 2020, protocoale de colaborare, acte adiționale și contracte de orice natură – 

529; 

- vizarea pentru legalitate a dispozițiilor emise de către D.G.A.S.P.C. Giurgiu, precum și a 

dosarelor - comisia de handicap – 5545. 

 Consilierii juridici, conform Legii nr.272/2004 republicată-privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, au participat la interviuri/acțiuni în instanță, ale solicitanților 

de azil minori. De asemenea, consilierii juridici au făcut parte în anul 2020 din numeroase 

comisii de cercetări disciplinare, comisii de achiziții publice, au emis foarte multe puncte de 

vedere juridice. 

 

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
 

 

 Principalele atribuții pe care le îndeplinește Compartimentul Managementul Resurselor 

umane sunt cuprinse la art.37.4 din Regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC 

Giurgiu aprobat în ședința Consiliului Județean Giurgiu nr.99 din 29 august 2018. 

 La 01.01.2020, statul de funcţii al D.G.A.S.P.C. Giurgiu, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr.162 din 03 decembrie 2019, avea 1156 de posturi structurate asfel: 

- funcţii publice: 91, din 

care: 

 funcţii publice de conducere: 11 

 funcţii publice de execuţie: 80 
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- personal contractual: 1065, 

din care: 

 funcţii de conducere: 28 

 funcţii de execuţie: 1037 

           La data de 01.01.2020 numărul de posturi vacante era de 268, dintre care: 

- funcţii publice: 23, din care: 

 de conducere: 6 
 de execuţie: 17 

- personal contractual: 245, din care: 

 de conducere: 13 
 de execuţie: 232 

 Cei 888 de salariaţi existenţi la 01.01.2020, erau repartizaţi astfel: 

 directori: 4 

 structuri în subordinea directorului general: 14 

 Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi ale Persoanelor Adulte: 773, din 

care: 
compartimentele pentru protecţia persoanelor vârstnice vulnerabile: 115. 

 Au fost organizate 3 concursuri pentru recrutarea personalului contractual și 4 concursuri 

pentru recrutarea de funcționari publici care au avut ca rezultat angajarea unui număr de 18 

salariaţi (4 funcţionari publici şi 14 salariaţi cu contract individual de muncă) pentru o gamă de 7 

profesii. Au fost angajați 24 asistenți maternali profesiniști. 

 Au fost organizate 5 examene de promovare în funcție, grad/treaptă profesional/ă, în 

urma cărora au fost promovați 7 funcționari publici și 13 salariați în regim contractual. 

 Au fost întocmite documentele pentru 56 salariaţi cărora le-au încetat raporturile de 

serviciu/contractele individuale de muncă, astfel: 

I. cu acordul părţilor: 19 salariaţi în regim contractual; 

II. îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim 

de cotizare pentru pensionare: 4 funcționari publici și 17 salariaţi în regim 

contractual; 

III. ca urmare a expirării termenului contractului individual de muncă încheiat 

pe durată determinată: 6 salariaţi în regim contractual; 

IV. prin transfer: 3 funcționari publici și 2 salariat în regim contractual; 

V. deces: 5 salariaţi în regim contractual. 

 

În perioada menţionată, 3 funcţionari publici şi 12 salariate în regim contractual au 

solicitat suspendarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă pentru creşterea 

copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani. 

În ceea ce priveşte abaterile disciplinare, în perioada raportată au fost sancţionați cu 7 

salariați în regim contractual (4 salariați avertisment scris, și 3 salariați cu reducerea salariului) 

și un funcționar public cu mustrare scrisă. 

 În cursul anului 2020 au beneficiat de formare profesională cu formator din sursă internă  

(formator Denisa Cristescu) 38 de salariați. 
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           A fost actualizat permanent portalul de management al funcțiilor publice cu 

modificările apărute în structura acestora, cu modificarea raporturilor de serviciu ale 

funcționarilor publici și cu raportarea lunară a salariilor individuale ale funcționarilor publici. 

Au fost verificate documentele financiare din arhiva instituției și au fost întocmite, pe 

baza acestora, adeverințe cu sporurile acordate în perioada 1992-2001, pentru 26 de salariați 

sau foști salariați ai instituției noastre, care au solicitat aceste documente în vederea 

completării dosarului de pensionare; 

          Au fost redactate 1918 de dispoziții privind angajarea, redistribuirea, mutarea, 

promovarea, promovarea temporară, eliberarea din funcție, stabilirea de atribuții pentru 

personalul instituției. 

         Au fost înregistrate 3914 de dispoziții și redistribuite structurilor/personalului la care 

erau referite. 

         În anul 2020, din cauza lipsei de fonduri, nu a fost încheiat contract cu un cabinet de 

medicina muncii. 

 

 

 

III. DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT – DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA 

PERSOANELOR ADULTE 
 

 

- furnizează servicii sociale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului și acordă servicii 

sociale specializate pentru asigurarea protecției alternative; 

- furnizează servicii nediscriminatorii și corespunzătoare nevoilor tuturor categoriilor de 

persoane adulte cu handicap vulnerabile sau aflate în dificultate, care să contribuie la creșterea 

calității vieții persoanelor asistate în vederea incluziunii sociale a acestora. 

 

BIROUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ A BENEFICIILOR SOCIALE 
 

Activitatea biroului constă în acordarea prestațiilor sociale și facilităților de care 

beneficiază persoanele cu handicap, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, Hotărârii nr.1019 din 20 decembrie 2018, Hotărârii 

nr.1017/2018 din 20 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, 

O.U.G nr.51/ 30.06.2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, H.G 

nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.448/2006, Regulamentului de organizare și funcționare al D.G.A.S.P.C. Giurgiu și 

Regulamentului intern. 

 În cursul perioadei menționate s-au înregistrat următoarele situații: 

Au fost introduse în baza de date, respectiv emise dispoziții de plată pentru 4788 persoane dintre 

care: 

- Dispoziții de acordare: cazuri noi - 1305, prelungiri – 1585; 
- Dispoziții de sistare (deces, transfer, internare, suspendare): 1482; 
- Modificări (schimbare modalitate plată, schimbare reprezentant legal) : 250; 

Certificate cu grad de handicap ușor/nu se încadrează în criteriile medicale, validate: 166. 

Au fost verificate și înregistrate în registrul de intrare 1027 decese (anunțate cu certificat 

deces sau identificate din borderouri decedați primite de la primării) și alte documente care pot 

influența acordarea dreptului la prestații sociale. Totodată, aparținătorii persoanelor cu handicap 
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decedate au fost îndrumați către A.J.P.I.S Giurgiu în vederea obținerii adeverințelor necesare 

ridicării drepturilor bănești de la oficiile postale. 

S-au efectuat demersuri necesare în vederea reținerii de la plată a sumelor acordate 

necuvenit (email-uri de informare către A.J.P.I.S în vederea reținerii mandatelor de la poștă, s.a.). 

Au fost întocmite 1280 acorduri pentru indemnizație de insoțitor/asistent personal, la 

cererea petenților adresate instituției noastre. 

S-au efectuat demersurile necesare pentru achiziționarea de: coli cu filingran, ștanțate cu 

inscripția D.G.A.S.P.C, imprimană, ștampilă. 

În conformitate cu Hotărârea nr.1017/2018 din 20 decembrie 2018 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban 

gratuit persoanelor cu handicap: 

- Au fost înregistrate 607 cereri privind eliberarea facilităților de transport urban și 

interurban pentru 826 persoane cu handicap grav și accentuat și pentru asistenții 

personali/insoțitorii acestora, astfel: au fost eliberate 7467 bilete / legitimații de transport, 

dintre care: legitimații transport urban  (59), bilete unice de transport interurban (7408). 

Au fost întocmite adrese răspuns solicitărilor/petițiilor repartizate respectiv, au fost formulate 

solicitări în vederea clarificării unor situații de natură să modifice acordarea prestațiilor 

sociale:121 adrese. 

Ținând cont de prevederile Decretului 195/16.03.2020 și ale Legii nr.55 din 15 mai 2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în 

perioada aprilie-decembrie 2020, pentru a asigura continuitatea acordării prestațiilor sociale, s-a 

operat în baza de date, prelungirea din oficiu a valabilității documentelor de identitate pentru 557 

beneficiari. 

- Actualizarea continuă a bazei de date cu informațiile/beneficiar care produc 

modificări privind plata (schimbarea cărților de identitate, treceri de la asistent personal la 

indemnizație însoțitor și invers, schimbare titular/reprezentant legal/ tutore pentru ridicarea 

prestațiilor sociale); 

- Pentru fiecare trimestru al anului, au fost întocmite și transmise prin e-mail 

rapoartele statistice N1-N5; 

- Efectuarea de calcul lunar pe drepturile de care beneficiază, conform legii, 

persoanele cu handicap, respectiv: alocație de hrană HIV/SIDA, indemnizație gradul I si II, 

indemnizație de însoțitor nevăzător, buget personal complementar gradul I, II si III, prestație 

socială (copii) gr. I, II, III; 

- Transmiterea lunară către Casa Teritorială de Pensii Giurgiu a bazei de date cu 

beneficiarii aflați în plată, pe suport electronic. 

Urmare a Hotărârii nr.1019 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de 

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

Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele 

cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de 

suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, 

precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei 

Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.151/2012, am 

transmis lunar către A.J.P.I.S situații centralizate privind persoanele cu handicap beneficiare de 

prestații sociale, după cum urmează: 

- Efectuare export plăți A.J.P.I.S, aplicare semnatură electronică, încărcare în program 

Diamant; 

- Transmiterea în format electronic către A.J.P.I.S a situațiilor: 
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- Verificare -  plăți A.J.P.I.S; 

- Fundamentare plăți, numeric/diferențiat bancă – poștă/tipuri de drept acordat; 

- Situația plăților pentru Trezorerie; 

- Situație nominală plăți/ titular - reprezentant legal drept; 

- Borderouri decizii lunare (în format excel); 

- Recapitulații pe tip drepturi, recapitulație generală și recapitulație poștă (în format pdf.) 

- Borderouri și dispoziții nominale, în format letric, transmise lunar către A.J.P.I.S într-un 

exemplar original pentru fiecare caz lucrat aferent lunii de plată încheiate (aproximativ 500 

dispoziții/lună). 

La 31 decembrie 2020 se aflau în plată 10 429 beneficiari. 

 

 

BIROUL EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

 

 

 Biroul  de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap își desfășoară 

activitatea, conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, 

republicată, Hotărârea de Guvern nr.430/2008 privind metodologia de organizare și funcționare a 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Ordinul nr.707/13.05.2015, Ordinul 

nr.131/90 din 30.01.2015, Ordinul nr.874/554/2016 din 26.04.2016 și Instrucțiunilor 

Medodologice emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 

precum și Regulamentul de organizare/Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Giurgiu și fișele de 

post. 

 Activitatea în anul 2020 a specialiștilor din Biroului de Evaluare Complexă a 

Persoanelor Adulte cu Handicap: 

 - s-au efectuat evaluări/reevaluări la domiciliul persoanelor nedeplasabile până la data de 

06.03.2020, așa cum reiese din scrisoarea medicală și ancheta socială, pentru 98 persoane. După 

data de 06.03.2020, evaluarea s-a realizat în sistem video sau la sediul D.G.A.S.P.C Giurgiu, 

conform procedurilor aprobate la nivel de instituție, având în vedere pandemia COVID-19; 

 - s-au înregistrat 2325 cereri pentru evaluare/reevaluare în registrul intrări-ieșiri al 

biroului; 

 - au fost evaluate/reevaluate 2158 persoane care au solicitat încadrare în grad și tip de 

handicap pentru care au fost întocmite rapoarte de evaluare cu propunere corespunzătoare, 

conform criteriilor medico-psiho-sociale. 

 În decursul anului 2020  au fost  propuneri pentru stabilire de  măsură de protecție, 

menținere măsură de protecție sau sistare măsură de protecție. Au fost emise certificate de 

încadrare în grad și tip de handicap, la solicitarea beneficiarilor, pentru reducerea vârstei standard 

de pensionare la limita de vârstă. 

 

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULȚI ȘI MONITORIZARE 

SERVICII SOCIALE 

 

- se compune din: 

Compartimentul Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități 

Compartimentulul Asistență Socială persoane vârstnice 

  DGASPC Giurgiu asigură servicii de rezidenţă pentru persoanele adulte cu dizabilităţi în 

13 servicii sociale cu cazare cu o capacitate totală de cazare de 166 locuri. 

 La 31 decembrie 2020 sunt înregistraţi 157 beneficiari în centrele rezidenţiale pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi, astfel: 

- Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu - 27 

beneficiari; 
- Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tântava – 45 

beneficiari; 
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- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Grădinari – 15 beneficiari; 

- Locuinţa Protejată Casa Comber Giurgiu – 12 beneficiari; 

- Locuinţa Protejată Phare Giurgiu – 14 beneficiari; 

- Locuinţa Protejată Apartament 21 Giurgiu – 4 beneficiari; 

- Locuinţa Protejată Apartament 22 Giurgiu – 5 beneficiari; 
- Locuinţa Protejată Apartament 69 Giurgiu – 4 beneficiari; 
- Locuinţa Protejată Apartament 71 Giurgiu – 4 beneficiari; 

- Centrul de Îngrijire și Asistență Izvoarele – 11 beneficiari; 

- Locuinţa Protejată 1 Izvoarele – 4 beneficiari; 

- Locuinţa Protejată 2 Izvoarele – 4 beneficiari; 

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Valea Bujorului – 8 beneficiari. 
 De asemenea, un număr de 24 persoane adulte cu dizabilităţi beneficiază de servicii 

sociale acordate de furnizori privaţi (ONG), în baza protocoalelor de colaborare, astfel: 

- Asociaţia ProAct Suport – 6 beneficiari; 

- Fundaţia FARA România – 2 beneficiari; 
- Fundaţia Sf. Maria (Singureni, jud. Giurgiu) – 16 beneficiari; 

Ca urmare a nevoilor identificate în urma evaluărilor efectuate, au fost realizate 4 

transferuri ale persoanelor cu handicap într-un serviciu social corespunzător din structura 

DGASPC Giurgiu. 

La data de 31 decembrie 2020, în structura DGASPC Giurgiu funcţionează 3 centre 

pentru persoane vârstnice, situația se prezenta astfel: 

 - La Centrul pentru Persoane Vârstnice Mironești, cu o capacitate de 60 de locuri 

erau  găzduiți 47 beneficiari; 

 - La Centrul pentru Persoane Vârstnice Hotarele, cu o capacitate de 46 de locuri 

erau găzduiți 26 de beneficiari; 

 - La Centrul pentru Persoane Vârstnice Oncești, cu o capacitate de 38 de locuri 

erau găzduiți 26 de beneficiari. 

În contextul pandemiei de COVID-19, s-a înregistrat o scădere semnificativă în ceea ce 

privește solicitările de admitere în cadrul centrelor pentru persoane vârstnice. 

Activităţi desfăşurate: 
 - implementare Ordin nr. 1218/2019 din 9 august 2019 pentru aprobarea Standardelor 

specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în 

protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi: desemnare manageri de caz pentru persoanele adulte 

cu dizabilități beneficiare de servicii sociale în centrele publice din structura DGASPC Giurgiu; 

întocmire planuri de acțiune, fișe de monitorizare, etc.; 
  - monitorizare şi sprijin în activitatea de implementare a standardelor specifice de calitate 

în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu dizabilităţi din toate centrele rezidenţiale din 

subordinea DGASPC Giurgiu. În contextual pandemiei de COVID-19 am dezvoltat canale de 

comunicare și monitorizare alternative, fără vizite în teren; 
- colaborare cu şefii de centre,  coordonare și sprijin acordat acestora în ceea ce privește 

primirea și transferul de informații în contextul pandemiei COVID-19; 

- sprijin și coordonare a centrelor rezidențiale de tip rezidențial pentru persoane adulte 

cu dizabilități în vederea finalizării procesului de reorganizare; 

- colaborare cu ONG-urile aflate în relaţie partenerială cu DGASPC Giurgiu, care oferă 

servicii sociale specializate persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum și reînnoirea 

protocoalelor de colaborare; 

- încheiere Protocol de colaborare cu Fundația Estuar – sucursala Giurgiu, în vederea 

desfășurării de către beneficiar a activităților specifice de abilitare și reabilitare, în cadrul 

Centrului de zi; 
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- întocmire documentație în vederea acordării de către Consiliul Județean Giurgiu a 

mandatului de contractare servicii sociale, către DGASPC Giurgiu; 

- informarea persoanelor interesate privind procedura şi criteriile de admitere a 

persoanelor vârstnice în centrele de asistență socială; 

- Au fost instrumentate 22 de solicitări pentru acordarea de servicii sociale persoanelor 

vârstnice și s-a asigurat secretariatul Comisiei de analizare a condițiilor de admitere în cadrul 

centrelor pentru persoane vârstnice; 

- La nivelul serviciului sunt înregistrate 18 cazuri de persoane cu handicap psihic sau 

mental pentru care nu a fost încă identificată o soluţie de instituţionalizare, conform nevoilor 

individuale identificate; 

- Realizarea PIS-urilor pentru personele încadrate în grad de handicap şi transmiterea 

acestora către primăriile de domiciliu în vederea monitorizării acestora; 
- Adrese lunare către Consiliul Judeţean Giurgiu privind emiterea facturilor pentru 

DGASPC Galaţi, în baza Protocolului de colaborare, precum și reînnoirea acestuia; 
- Transmiterea lunară a situaţiei privind persoanele încadrate în grad de handicap către 

CAS Giurgiu; 
- Demersuri privind stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere și anume: 

identificarea susținătorilor legali, adrese la ANAF și ITM pentru identificare venituri, adrese 

pentru identificarea domiciliului, notificări obligație de plată, calcul contribuție, emitere 

dispoziții; 
- Revizuirea Procedurilor Operaţionale în conformitate cu atribuţiile prevăzute în ROF-

ul DGASPC Giurgiu; 
- Evidenţa învoirilor şi spitalizărilor beneficiarilor găzduiţi în cadrul centrelor pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi şi centrelor pentru persoane vârstnice; 

- Au fost transmise situaţii statistice către MMFPSPV, ANPD, Consiliul de Monitorizare, 

Instituția Prefectului Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu privind următoarele: activități 

specifice conform Protocolului de Colaborare Interinstituțional în cadrul Proiectului 

”Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor romi la servicii de 

sănătate – o condiție fundamentală 

într-o societate nediscriminatorie”, situația persoanelor vârstnice, informații pentru întocmirea 

propunerii ANPD de proiect buget pe anul 2021, situația centrelor pentru adulții cu dizabilități, 

situație beneficiari infectați COVID-19 și măsurile specifice luate la nivel de centre, 

accesibilitatea, numărul de decese în cadrul centrelor, cheltuielile în cadrul serviciilor sociale, 

numărul persoanelor puse sub interdicție, persoane cu handicap angajate în muncă, etc. 

- participare teleconferință de informare privind linia telefonică de urgență Telverde 0800 

500 550, ca parte din proiectul ”Răspuns Covid-19: protecția și prevenirea răspândirii infecției 

în rândul copiilor și adulților cu dizabilități din centrele rezidențiale publice, ți a profesioniștilor 

și îngrijitorilor care lucrează cu aceștia”, derulat de ANDPDCA; 

- În cadrul Programului ”Dezvoltare locală”, apelul nr. 4, finanțat din fonduri provenite 

de la Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și Guvernul României, a fost depusă la FRDS 

propunerea de proiect ”Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea 

comunităților locale”, care, în urma evaluării de conținut, s-a situat pe poziția nr. 9 în Lista 

ierarhizată a proiectelor și poziția nr. 3 pe Lista de rezervă. 

 

COMPLEX LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU ADULȚI GIURGIU 

 

- Locuinţa Protejată Casa Comber; 
- Locuinţa Protejată Phare; 

- Locuinţa Protejată Apartament 21; 

- Locuinţa Protejată Apartament 22; 

- Locuinţa Protejată Apartament 69; 

- Locuinţa Protejată Apartament 71. 
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 În cadrul Complexului de Locuințe protejate pentru Adulți, persoanelor cu dizabilități 

mentale, psihice și asociate le sunt  oferite servicii de găzduire pe perioada nedeterminată, în 

sistem protejat, asistență și suport pentru asigurarea unei vieți autonome, active în vederea 

integrării sociale și profesionale.   

        Capacitatea celor 6 locuințe protejate este de 44 de locuri, în decursul anului 2020 au fost 

ocupate 43. Beneficiarii serviciilor provin din C.R.R.N Bolintin Vale, C.R.R.N Cărpenișu, 

C.I.T.O Tantava, C.T.F Daniela, C.T.F Constantin, C.T.F Teodora, C.T.F Gabriela, C.T.F 

Ioana ,C.R.R.N Izvoarele, L.P. Izvoarele 1, L.P. Izvoarele 2, Asociația Positiv Plus - Cernavodă 

și din asistență maternală, după cum urmează: 

L.P Casa Comber – 12 beneficiari 

L.P Phare – 14 beneficiari 

L.P Ap.21 – 4 beneficiari 

L.P Ap.22 – 5 beneficiari 

L.P. Ap.69 – 4 beneficiari 

L.P Ap.71 – 4 beneficiari 

 

  Locuința protejată Casa Comber situată în Giurgiu, str. Fdt. Bujorului, nr.27, destinată 

persoanelor cu handicap psihic, mental și asociat, a fost înființată în parteneriat cu fundația 

Comber Irlanda-inaugurată în luna august 2007, oferă servicii de protecție socială, recuperare,  

reabilitare/reinserție socio-profesională beneficiarilor proveniți din C.R.R.N Bolintin Vale, 

C.R.R.N Izvoarele, CRRN Cărpenișu, C.I.T.O Tântava, C.T.F Constantin și C.T.F Teodora. 

         Locuința Protejată Phare situată în Giurgiu, str. Decebal, nr.99, destinată persoanelor cu 

handicap psihic, mental si asociat, a fost înființată în parteneriat cu fundația Comber Irlanda -

inaugurată în luna martie 2008, oferă servicii de protecție socială, 

recuperare/reabilitare/reinserție socio-profesională beneficiarilor proveniți din C.R.R.N Bolintin 

Vale, C.R.R.N Izvoarele, C.I.T.O Tantava, C.T.F Constantin și C.T.F Teodora, L.P. Izvoarele 2. 

Apartamentul 21 și Apartamentul 22 situate în Giurgiu, str.Decebal, bl.60/2D, parter, 

sunt destinate protecției speciale a persoanelor adulte cu dizabilități înființate în cadrul 

proiectului Servicii Complexe pentru Viața Independentă a Adulților cu Dizabilități 

dezinstituționalizați din Centrul de Recuperare Neuropsihiatrică Bolintin Vale, județul Giurgiu, 

proiect Phare derulat în parteneriat cu Organizația Comber Irlanda și Fundația Motivation 

România, au început activitatea în luna mai 2008. 

  Locuințele Protejate Apartament 69, situat în Giurgiu, str. Șos.Bucuresti, bl.66/1D și 

Apartament 71, situat în Giurgiu, str. Negru Vodă, bl.32/511,  destinate adulților cu dizabilități 

psihice, mentale și asociate dezinstituționalizați din C.R.R.N Bolintin Vale, C.R.R.N Cărpenișu, 

C.R.R.N Izvoarele, L.P. Izvoarele 1, Asociația Positiv Plus - Cernavodă s-au transferat din casele 

de tip familial, au fost inaugurate în luna octombrie 2009 și oferă servicii de protecție, 

recuperare/reabilitare/reinserție socio-profesională. 

 Abilitare/reabilitare pentru viață independentă - s-au înregistrat progrese în însușirea 

abilităților de asigurare a igienei personale, a participării la servirea hranei, igienizarea spațiilor 

personale și comune, activități de gospodărire și intreținerea grădinii. 

 Beneficiarii au reușit parțial să conștientizeze și să  respecte regulile de conviețuire, 

rutinele zilnice, se implică în stabilirea și desfășurarea activităților zilnice, au dobândit încredere 

în forțele proprii, reușesc să-și exprime dorințele în mod liber fiind conștienți de importanța 

hotărârilor pe care le iau. 

Beneficiarii locuințelor protejate desfășoară în prezent activități ce au ca scop, atât 

dezvoltarea abilităților personale/individuale, cât și a abilităților de socializare, relaționare, 

coeziune de grup în cadrul activităților comune. 

În decursul anului 2020-1 beneficiar din cadrul LP. Ap.21 a frecventat cursurile școlare 

gimnaziale în cadrul Proiectului a Doua Șansă la Școala Gimnazială nr. 3, Giurgiu. 

Persoanele cu dizabilități din cadrul locuințelor protejate au beneficiat de 

consultaţii și tratamente uzuale, de vaccinări şi vitaminizări periodice, cât şi de consultaţii 

de specialitate în serviciile de urgență la Spitalul Județean Giurgiu. 



121 

 

Un număr redus de asistaţi au beneficiat şi de internări periodice, după cum 

urmează: 

Locuință Protejată Apartament 69: 

0 internari 

Locuință Protejată Apartament 21: 

1 beneficiar – 3 internări în cadrul Spitalului Vadu Lat 

Locuință Protejată Apartament 71: 

1 beneficiar – 1 internare în cadrul Spitalului Județean Giurgiu, secția neurologie 

            Locuință Protejată Phare : 

             0 internari 

            Locuință Protejată Casa Comber : 

0 internări 

 Prin consultul medicului de familie și a medicului instituției persoanele cu 

dizabilități au beneficiat de serviciile tuturor cabinetelor de specialitate: psihiatrie, 

neurologie, cardiologie, chirurgie, boli de nutriție, nefrologie, stomatologie, plening familial, 

laborator de testări biologice și biochimice și de vaccinare antigripală. 

 În perioada 05.05.2020-03.12.2020, beneficiarii și personalul din cadrul 

Complexului Locuințe Protejate pentru Adulți au fost testați pentru depistarea 

CORONAVIRUS (COVID 19) respectiv: 

             Locuință Protejată Apartament 69: 

              Beneficiari 0 

              Personal     2 

             Locuință Protejată Apartament 21: 

              Beneficiari 0 

              Personal    2 

             Locuință Protejată Apartament 22:   

              Beneficiari 1 

              Personal    2 

             Locuință Protejată Apartament 71: 

              Beneficiari 1 

              Personal  0 

              Locuință Protejată Phare: 

              Beneficiari 12 

              Personal    7 

             Locuință Protejată Casa Comber: 

              Beneficiari 12 

              Personal    7 

 În decursul anului 2020 s-a efectuat dezinsecția/dezinfecția și deratizarea tuturor 

locațiilor de către o firmă specializată. Deșeurile sanitare sunt colectate și distruse de o 

firmă specializată. 
 

 

CENTRUL DE ABILITARE SI REABILTARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU 

DIZABILTĂȚI OINACU 

 

 

 Serviciul social Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Oinacu, are o capacitate de 30 de locuri și se adresează unei categorii de beneficiari 

încadrați într-o categorie de persoane cu handicap, din care peste 50% cu afecțiuni psihice 

(schizofrenie, retard sever, cu tulburări de comportament), iar îngrijirea specializată este 

axată în principal pe stimularea/ menținerea potențialului personal de autoîngrijire, 

autogospodărire, conștientizare de sine și controlul emoțiilor. 
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 În prezent, în centru sunt protejați un număr de 26 de beneficiari încadrați într-o categorie 

de persoane cu handicap, după cum urmează: 

- 1 MEDIU 

- 12 ACCENTUAT 

- 13 GRAV 

 

 Repartizare pe sex: 

- 15 bărbați 

- 11 femei 

 

 Repartizare pe grupe de vârstă: 

- 18 – 24 ani : 4 persoane 

- 25 – 35 ani:  3 persoane 

- 36 – 45 ani:  6 persoane 

- 46 – 55 ani:  9 persoane 

- 56 – 65 ani:  4 persoane 

- peste 65 ani: 0 persoane 
 Obiectivele CAbR Oinacu, vizează asigurarea nevoilor de bază, 

evaluare/consiliere/intervenție psihologică, educație informală/nonformală, întărirea și 

dezvoltarea deprinderilor de autonomie personală, deprinderilor de viață independentă (în 

funcție de nivelul restant, de funcționalitate a fiecărui caz), servicii de consiliere în vederea 

reluării/menținerii legăturii cu familia naturală/extinsă sau alte persoane semnificative, 

integrare/reintegrare socială, asigurarea obținerii de facilități, servicii și prestații în 

conformitate cu legislația în vigoare, asigurarea exercitării drepturilor civile și politice. 
 Serviciile medicale 
 Toți beneficiarii sunt înscriși pe listele unui medic de familie. 
 Utilizatorii de servicii au beneficiat de medicaţia necesară, iar unitatea a respectat normele 

în vigoare privind eliberarea reţetelor, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi 

administrarea medicamentelor. 

 Fiecare beneficiar a fost monitorizat permanent și s-a asigurat medicația prescrisă, 

aprovizionarea realizându-se cu ritmicitate și în limita necesarului. 

 În luna octombrie a fost realizată imunizarea beneficiarilor (vacinare antigripală) pentru 

anotimpul rece, în cadrul programului realizat la nivel național. 

 Pe parcursul anului 2020, în contextul pandemiei COVID-19 s-a realizat ca măsură de 

prevenție, 7 testări PCR ale angajaților și 4 ale beneficiarilor. În urma acestor teste au fost 

confirmați pozitiv 14 beneficiari și 7 angajați. Dintre beneficiarii confirmați pozitiv au necesitat 

spitalizare 2, aceștia prezentând comorbidități cu risc. Unul dintre aceștia, în vârstă de 80 de ani 

a decedat în secția ATI a Spitalului Municipal Oltenița, iar celălalt fiind externat de la Spitalul 

Bolintin Deal vindecat, cu o stare de sănătate stabilă. Ceilalți 12 beneficiari confirmați pozitiv au 

fost carantinați în centru și monitorizați, starea acestor fiind stabilă, cu simptome ușoare, sub 

tratament specific. 
 Activitatea și îngrijirea beneficiarilor a fost asigurată de personalul cu rezultat negativ, 

dotat cu echipament de protecție (măști, mănuși, viziere, combinezon) și substanțe dezinfectante, 

în ture de câte 3 zile și ulterior în ture de 14 zile. Această organizare s-a decis în consultare cu 

conducerea instituției pentru a evita epuizarea fizică și psihică a personalului, necesar a fi aptă să 

asigure măsurile necesare pentru îngrijirea beneficiarilor aflați în centru și măsurile de protecție, 

atât pentru cei confirmați pozitiv, cât și pentru cei negativ. 

 S-a realizat separarea beneficiarilor pe dormitoare în funcție de situația lor 

(infectați/neinfectați) distribuția fiind de 2 beneficiari/dormitor. 
 Monitorizarea permanentă a evoluției stării de sănătate și măsurarea parametrilor 

fiziologici s-a realizat de către asistentul medical aflat pe tură, cu informarea medicului centrului 

cu privire la orice modificare în starea de sănătate, iar administrarea de tratament necesar la 

nevoie pentru simptome usoare, s-a realizat conform recomandărilor medicului centrului, având 
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contact telefonic permanent cu acesta. Totodată, s-a asigurat un stoc de antitermice și demersuri 

pentru aprovizionarea cu antibioticele necesare, precum și a unui Oximetru. 

 Rulajul la spălătorie pentru cazarmament și îmbrăcăminte s-a realizat separat pentru cei 

infectați de ale celor neinfectați, cu măsuri de prespălare în soluție de cloramina și spălarea la 

mașina automată la ciclu termic ridicat. 

 Vesela a fost separată ca utilizare și depozitare, inclusiv dezinfectarea acesteia în 

soluție de cloramina se realizează în vase separate.Dezinfectarea suprafețelor, pavimente, 

uși, clanțe, pereți, scară, mâna curentă, mobilier s-a realizat cu substanțe biocide de 3 ori 

pe zi, iar grupurile sanitare au fost dezinfectate permanent cu substanțe biocide. De 

asemenea, s-a impus purtarea obligatoriu a echipamentului de protecția de către personal 

și schimbarea acestuia ori de câte ori a fost necesar, astfel încât să se evite infectarea 

încrucișată; 

 Dezinfectarea suprafețelor, pavimente, uși, clanțe, pereți, scară, mâna curentă, 

mobilier s-a realizat cu substanțe biocide de 3 ori pe zi, iar grupurile sanitare au fost 

dezinfectate permanent cu substanțe biocide. De asemenea, s-a impus purtarea obligatoriu 

a echipamentului de protecția de către personal și schimbarea acestuia ori de câte ori a fost 

necesar, astfel încât să se evite infectarea încrucișată; 
 

 
 

COMPLEX SOCIAL PENTRU ADULȚI CU DIZABILITĂȚI IZVOARELE 

 

 Locuințele protejate 1-2, respectiv Centrul de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică Izvoarele și CIA Valea Bujorului oferă găzduire de tip familial în sistem 

protejat, asistență și suport pentru asigurarea unei vieți autonome active, precum și integrarea 

socială si profesională a persoanelor adulte cu dizabilități. 

        În cadrul celor 4 structuri se asigură protecție specială unui număr de 27 de beneficiari 

proveniți din C.R.R.N. Bolintin Vale și CITO Tântava, după cum urmează: 

L.P. 1 Izvoarele – 4 beneficiari; 

L.P. 2 Izvoarele – 4 beneficiari; 

C.R.R.N Izvoarele – 11 beneficari; 

CIA Valea Bujorului – 8 beneficiari 

 

1.  Locuința protejată 1 pentru persoane cu handicap este înființată în anul 2014 și oferă servicii 

de protecție recuperare și reabilitare/reinserție socio-profesională beneficiarilor proveniți din 

C.R.R.N. Bolintin Vale. 

 

2. Locuința protejată 2 pentru persoane cu handicap este înființată în anul 2014 și oferă servicii 

de protecție recuperare și reabilitare/reinserție socio-profesională beneficiarilor proveniți din 

C.R.R.N. Bolintin Vale. 

 

3. Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Izvoarele pentru persoane cu 

handicap înființată în anul 2014 și oferă servicii de protecție recuperare și reabilitare/reinserție 

socio-profesională beneficiarilor proveniți din C.R.R.N. Bolintin Vale. 

 

4. Centrul de Îngrijire și Asistență Valea Bujorului pentru Persoane cu Handicap  este 

înființat în anul 2017 și oferă servicii de protecție, recuperare și îngrijire beneficiarilor proveniți 

de la CITO Tântava. 

 

 Centrul oferă permanent condiții corespunzătoare pentru asigurarea igienei personale, 

atât beneficiarilor autonomi, cât și celor aflați în situație de dependență. Beneficiarilor le sunt 

asigurate obiectele de igienă personală necesare. 
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 Personalul centrului asigură sprijinul necesar beneficiarilor pentru deplasările în centru şi 

în exterior, pentru facilitarea comunicării la distanţă sau cu alte persoane din centru, pentru 

participarea la activităţile organizate în centru. 

           Beneficiarilor serviciilor li s-au oferit condiții optime de cazare, dormitoare mobilate și 

dotate conform standardelor specifice de calitate în vigoare. Spații comune de zi mobilate și 

dotate adecvat desfășurării activităților educative și de dezvoltarea abilităților de viață 

independentă. 

         Bucătăria și sala de mese sunt, de asemenea, mobilate și utilate corespunzător standardelor 

și asigură un ambient normal de tip familial. Este respectată intimitatea fiecărui beneficiar, 

precum și intimitatea întâlnirilor acestuia cu familia, existând spațiu special pentru vizite. 

         În limita resurselor personale și instituționale au fost personalizate spațiile, ținându-se cont 

de dorințele și preferințele beneficiarilor. 

 Beneficiarii locațiilor au acces la serviciile medicale din comunitate fiind înscriși în 

evidența cabinetului de medicină de familie. 

      Atât tratamentul cronic, cât și cel de urgență a fost asigurat în permanență. Persoanele cu 

dizabilități din cadrul locuințelor protejate au beneficiat de consultații și tratamente uzuale, de 

vaccinuri și vitaminizări periodice, cât și de consultații de specialitate din Cadrul Spitalului 

Județean Giurgiu. 

       Centrul asigură supravegherea stării de sănătate, administrarea medicaţiei, efectuarea 

îngrijirilor medicale de bază, acordate de asistenţii  medicali angajați ai centrului, precum și  

controale medicale periodice acordate de medicul de familie și de medici specialiști. 

       Niciun beneficiar nu a fost internat la Spitalul de Psihiatrie, Vadu Lat din Jud, Giurgiu în 

decursul anului 2020. 

 În anul 2020 s-au continuat demersurile necesare cunoașterii familiilor extinse ale 

beneficiarilor și informării acestora cu privire la situația actuală a acestora, precum și a 

programului de vizite stabilite în Regulile casei și consemnate în Registrele de vizite. La nivelul 

locuințelor sunt amenajate spații adecvate pentru vizite. 

      La sfârșitul anului 2020 au fost menținute legăturile telefonice cu familiile pentru un număr 

de 3 beneficiari ai serviciilor, familia îi vizitează, dar se păstrează distanța regulamentară de 

aproximativ 

2-m unul față de celălat, în prezent aceștia păstrează legătura cu familia prin aceleași modalități 

ca și până acum. Se vor continua acțiunile pentru identificarea și contactarea familiilor naturale 

și extinse a tuturor beneficiarilor. 

 Beneficiarii complexului urmează programe de ergoterapie și activități educative. 

 Toate persoanele din centru beneficiază de consiliere socială și psihologică, la cerere și 

ori de câte ori este nevoie. 

          S-au înregistrat progrese în însușirea abilităților de asigurare a igienei personale, a 

participării la servirea hranei, igienizarea spațiilor personale și comune, activități de gospodărire 

și întreținerea  grădinii. Beneficiarii au reușit parțial să conștientizeze și să respecte regulile de 

conviețuire, rutinele zilnice, se implică în stabilirea și desfășurarea activităților zilnice, au 

dobândit încredere în forțele proprii, reușesc să-și exprime dorințele în mod liber fiind conștienți 

de importanța hotărârilor pe care le iau. Beneficiarii din cadrul structurilor coordonate desfășoară 

activități ce au ca scop atât dezvoltarea abilităților personale/individuale, cât și a abilităților de 

socializare, relaționare, coeziune de grup în cadrul activităților comune. 

 Socializarea sau oportunitățile de petrecere a timpului liber constau în: 
- participarea la diferite spectacole dedicat zilei comunei Izvoarele; 

- participarea la slujbele religioase; 

 Ținând cont de Starea de Urgență care a fost în lunile Aprile-Mai-2020, urmată de Starea 

de Alertă, activitatea Complexului a fost îngreunată, beneficiarii desfășurâdu-și activitatea în 

cadrul centrului, aceștia au avut un program strict pe structura respectivă. Pe toată perioada Stări 

de Alertă s-a mers în special pe consilierea beneficiarilor, vizionare de programe TV, dans, 

muzică și activități gospodărești.    
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COMPLEX PENTRU ADULȚI CU DIZABILITĂȚI ZONA NORD 

 

CENTRUL DE ABILITARE SI REABILTARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILTĂȚI 

TÂNTAVA 

 

 

 Misiunea C.Ab.R. Tântava este de a asigura la nivel local aplicarea politicilor şi 

strategiilor de asistenţă socială a persoanelor cu dizabilități, în vederea creşterii şanselor acestora 

de a se integra în familie sau în comunitate, ocrotirea şi îngrijirea persoanelor cu nevoi speciale, 

în scopul de a le oferi acestora un climat decent, cald, cât mai apropiat de cel din familie. În 

cadrul centrului, în prezent sunt 45 de beneficiari. 

 Activitatea medicală fost asigurată de asistenţii medicali din cadrul centrului, prin consult 

periodic efectuat de medicul generalist al instituţiei, cât şi prin consult de specialitate ori de câte 

ori a fost nevoie. Beneficiarii centrului au acces la serviciile medicale din comunitate fiind 

înscrişi în evidenţa cabinetului de medicină de familie. 

În cursul anului 2020 au fost desfăşurate activităţi instructiv-educative, 

gospodăreşti,conform  Planului de Intervenţie /Orarului zilnic pentru toţi beneficiarii centrului. 

 Au fost desfăşurate toate activităţile propuse pentru atingerea obiectivului de socializare 

respectiv: 

- ieşiri în comunitate, interacţiunea, stabilirea şi consolidarea relaţiilor cu vecinii şi prietenii din 

comunitate; 

- plimbări în comunitate; 

- participarea la slujbele religioase; 

- cumpărături la diverse magazine; 

- seri de dans, aniversări, zile onomastice sarbătorite împreună cu prietenii; 

În decursul anului 2020 au fost organizate sesiuni formale de instruire/formare 

profesională, personalul beneficiind de îndrumare şi supervizare în cadrul întalnirilor de lucru, în 

care au fost dezbătute probleme legate de sănătatea şi calitatea vieţii beneficiarilor, au fost 

prelucrate prevederile legislative în vigoare privind promovarea drepturilor persoanelor adulte cu 

dizabilitati.(Legea nr.448/2006 şi Ordinul nr.82/2019). 

 A fost prezentat istoricul psiho-socio-medical al fiecărui beneficiar. 

 

 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ GRĂDINARI 

 

Misiunea Centrului de Îngrijire și Asistență Grădinari, este de a asigura la nivel local 

aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor cu dizabilități, în vederea 

creşterii şanselor acestora de a se integra în familie sau în comunitate, ocrotirea şi îngrijirea 

persoanelor cu nevoi speciale, în scopul de a le oferi acestora un climat decent, cald, cât mai 

apropiat de cel din familie. 

Activitatea medicală a fost asigurată de asistenţii medicali din cadrul centrului, prin 

consult periodic efectuat de medicul generalist al instituţiei, cât şi prin consult de specialitate ori 
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de câte ori a fost nevoie. Beneficiarii centrului au acces la serviciile medicale din comunitate 

fiind înscrişi în evidenţa cabinetului de medicină de familie. 

  În cursul anului 2020 au fost desfăşurate activităţi instructiv-educative, gospodăreşti, 

conform  Planului de Intervenţie /Orarului zilnic pentru toţi cei 15 beneficiari ai centrului. 

- Deprinderi privind igiena personală; 
- Dezvoltarea mobilităţii(exerciţii ale articulaţiilor mâinilor/mototolirea unei foi de hârtie) 

- Masaj de relaxare facial; 
- Hidroterapie(băi parţiale-membre inferioare şi superioare pentru stimularea circulaţiei); 
- Fitoterapie(comprese cu ceaiuri din diverse plante); 
- Tehnici de respiraţie profundă şi exerciţii pentru cerectarea posturilor vicioase, poziţii 

gresite(scolioză, etc.); 
- Recunoaşterea obiectelor necesare pentru igiena personală; 

 Beneficiarii CIA Grădinari necesită sprijin, îndrumare şi supraveghere 

permanentă. 

Totodată, au fost organizate sesiuni formale de instruire/formare profesională, personalul 

beneficiind de îndrumare şi supervizare în cadrul întalnirilor de lucru, în care au fost dezbătute 

probleme legate de sănătatea şi calitatea vieţii beneficiarilor, au fost prelucrate prevederile 

legislative în vigoare privind promovarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități. (Legea 

nr.448/2006 şi Ordinul nr.82/2019). 

 

 

CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTINCE ONCEȘTI 

 

             Centrul pentru Persoane Vârstnice Oncești  are ca obiectiv asigurarea de condiții de 

găzduire și de hrană, îngrijiri medicale, de ergoterapie și de petrecere a timpului liber, asistență 

socială și psihologică, unui număr de 38 beneficiari . Pentru atingerea acestui obiectiv sunt 

desfășurate activități zilnice de socializare/petrecerea timpului liber, abilitare/readaptare.   

               La începutul anului 2020, în centru se aflau un număr de 38 beneficiari, din care 21 

bărbați  și 17  femei cu vârste cuprinse între 65 și 94 de ani. Pe parcursul anului au fost admiși 10 

beneficiari, 1 beneficiar reintegrat, 1 beneficiar transferat, au decedat 17 beneficiari. 

                 La sfârșitul anului 2020, în centru se aflau 26 de beneficiari din care 13 bărbați și 13 

femei. 

             Activitatea medicală a fost asigurată de asistentii medicali din cadrul centrului, prin 

consult periodic efectuat la medicul de familie, cât și prin consult de specialitate ori de câte ori a 

fost nevoie. 

Beneficiarii au acces la serviciile medicale, fiind înscriși în evidența cabinetului de medicină de 

familie Dr. Mina Mădălina, aceasta efectuând vizite săptămânale sau ori de câte ori situația o 

impune. A fost amenajat un cabinet medical dotat și utilat cu aparatură necesară pentru 

menținerea stării de sănătate și acordarea de asistență medicală primară, tratamentul cronic, cât și 

cel de urgență a fost administrat de asistenții medicali din cadrul serviciului, conform 

recomandărilor medicale, acesta fiind asigurat în permanență. Personalul de specialitate asigură 

supravegherea stării de sănătate, administrarea medicaţiei, efectuarea îngrijirilor medicale de bază. 

Pentru monitorizarea stării de sănătate a beneficiarului, dar şi a stării fizice/psihice, 

evidenţa tratamentului medical, centrul utilizează fişa de monitorizare privind starea de sănătate 

a beneficiarului. 

Pentru beneficiarii care nu-şi pot administra singuri medicaţia, personalul medical asigură 

tratamentul curent. 
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Centrul pentru Persoane Vârstnice Oncești dispune de un spaţiu special amenajat, cu 

destinaţia de cabinet medical și cabinet de consultaţii, ce deţine dotările minime necesare. 

Accesul la spaţiul respectiv îl are doar personalul medical. 

 Medicatia din aparatul de urgență este achiziționată în funcție de nevoile beneficiarilor 

prin referat efectuat către D.G.A.S.PC,  fiind ridicate de la farmacia cu care este încheiat un 

contract de prestări servicii. 

Medicația este dozată (zilnic sau pe o perioadă mai lungă de timp) în pliculețe individuale  

datate pentru fiecare beneficiar. Nu au fost probleme privind achiziționarea medicamentelor, 

astfel beneficiarii au primit vaccinurile și medicamentele la timp. Asistența medicală de urgență 

și consulturile de specialitate sunt asigurate în funcție de situație, fie prin apelarea serviciului 112, 

fie se folosește autoturismul din dotarea centrului pentru cazurile care nu necesită transport 

special. 

 Pentru beneficiarii care au decedat (cauzele deceselor fiind reprezentate de patologii 

cronic-degenerative specifice vârstei), familia s-a  ocupat de înmormantare, iar pentru cei care nu 

au avut familie, de înmormântarea acestora s-a ocupat reprezentanții centrului. 

  În decursul anului 2020 s-a efectuat dezinsecția/dezinfecția și deratizarea tuturor 

spațiilor de către o firmă specializată, iar deșeurile sanitare sunt colectate și distruse de o 

firmă specializată. 
 Menținerea și îmbunătățirea relației cu familia pentru atingerea acestui obiectiv, s-au 

avut în vedere următoarele: 

-sprijinirea persoanei vârstnice în vederea stabilirii unui echilibru în relația cu familia prin 

contactarea membrilor familiilor în vederea menținerii unei legături și a rezolvării unor probleme; 

- consilierea membrilor familiei pentru soluționarea diverselor probleme și pentru creșterea 

calității vieții persoanei vârstnice; 

-contactarea membrilor de familie cu ocazia deteriorării stării de sănătate sau a evenimentelor 

majore din viața beneficiarilor; 

 În decursul anului 2020, beneficiarii au fost vizitați de familie, vizitele fiind consemnate 

în Registrul de vizite, la nivelul centrului fiind amenajate spații adecvate pentru vizite. La 

sfârșitul anului 2020 au fost menținute legăturile cu familia pentru un număr de 25 beneficiari.    

Ca activități desfășurate în centru sunt  beneficiari care se ocupă de îngrijirea plantelor, 

vizionare unor emisiuni preferate la TV, plimbări în parc, citirea presei, rezolvare de integrame 

etc. Spațiul exterior este amenajat cu alei, bănci, parcuri, foișor de vară dotat cum masă, scaune, 

chiuvetă, grătar etc 

Au fost desfășurate următoarele activități pentru atingerea obiectivului de socializare respectiv: 

 -sărbătorirea anumitor sărbători: Nașterea Domnului și Învierea, Crăciunul și Anul Nou, 

organizate de personalul angajat în cadrul centrului, 

 - participarea la slujbele religioase, 

 - cumpărături la  magazinul din comunitate 

 - aniversări, zile onomastice sărbătorite împreună cu personalul din cadrul centrului, 

deoarece vizitele aparținătorilor și prietenilor au fost sistate începând cu luna Martie; 

 -jocuri de șah, table etc. 

Personalul încurajează inițiativele individuale ale beneficiarilor în vederea desfășurării 

activităților de recreere: vizionări de spectacole, sărbătorirea zilelor de naștere, etc. 

Centrul elaborează un program lunar de activităţi pentru promovarea vieţii active, 

organizează activităţi care necesită un minim efort fizic, mental şi intelectual (jocuri de şah, 

rummy, table, lectură, audiţii muzicale, etc.). 

În anul 2020, începând cu luna Martie, au fost sistate toate evenimentele și vizitele în 

cadrul centrului, acest apect datorându-se riscului de infectare cu Sars-Cov 2. 

În decursul anului 2020 a fost menținută  igiena spațiilor, atât interioară, cât și exterioară. 

 

            CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE MIRONEȘTI 
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           Centrul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti este un serviciu de asistență socială de tip 

rezidențial care oferă găzduire, hrană, îngrijire personală, recuperare și readaptare, activități de  

petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică pentru persoanele vârstnice pe o 

perioadă nedeterminată de timp. 

 Centrul pentru Persoane Vârstnice  Mironești  are ca obiectiv asigurarea de  condiții de 

găzduire și de hrană, îngrijiri medicale, de ergoterapie și de  petrecere a timpului liber, asistență 

socială și psihologică,  unui număr de 60 beneficiari . 

       Pentru atingerea acestui obiectiv sunt desfășurate activități zilnice de socializare/petrecerea 

timpului liber, abilitare/readaptare.    

            La începutul anului 2020, în centru se aflau un număr de 58 beneficiari, din care 36  

bărbați  și 22  femei cu vârste cuprinse între 57 și 95 de ani. 

             Pe parcursul anului au fost admisi  10 beneficiari, au fost reintegrați 2 beneficiari, au 

decedat 17 beneficiari, 1 beneficiar a fost sistat la cerere. 

              La sfârșitul anului 2020, în centru se aflau 48 de beneficiari din care 31 barbați și 17 femei. 

Centrul pentru Persoane Vârstnice Mironești asigură beneficiarilor suport pentru realizarea 

activităţilor de bază  ale vieţii. 

              Beneficiarii primesc ajutor şi îngrijire adecvată pentru a-şi continua viaţa în demnitate şi respect. 

Centrul oferă condiţii adecvate pentru realizarea igienei personale, respectiv spaţii igienico–

sanitare și asigură fiecărui beneficiar obiecte de igienă personală. 

            Centrul pentru Persoane Vârstnice Mironești are în dotare echipamentele şi materialele 

necesare pentru realizarea activităţilor de îngrijire personală. 

Beneficiarilor serviciului li s-au oferit condiții optime de cazare, dormitoare mobilate și dotate, 

conform standardelor specifice de calitate în vigoare, fiecare dormitor beneficiind de baie 

proprie. 

Bucătăria și sala de mese sunt, de asemenea, mobilate și utilate corespunzător standardelor și 

asigură un ambient normal de tip familial. 

 

              Activitatea medicală a fost asigurată de asistenții medicali din cadrul centrului, prin 

consult periodic efectuat la medicul de familie, cât și prin consult de specialitate ori de câte ori a 

fost nevoie. Beneficiarii  au acces la serviciile medicale  fiind  înscriși în evidența cabinetului de 

medicină de familie Dr .Clara Patrugan, aceasta efectuând vizite săptămânale sau ori de câte ori 

situația o impune. Personalul de specialitate asigură supravegherea stării de sănătate, 

administrarea medicaţiei, efectuarea îngrijirilor medicale de bază. 

            În decursul anului 2020, s-a efectuat dezinsecția/dezinfecția și deratizarea tuturor 

spațiilor de către o firmă specializată, iar deșeurile sanitare sunt colectate și distruse de o 

firmă specializată. 
             Ca activități desfășurate în centru sunt  beneficiari care se ocupă de îngrijirea plantelor, 

vizionări emisiuni preferate la TV, plimbări în parc, citirea presei, rezolvare de integrame,sah 

table etc. Spatiul exterior este amenajat cu alei, banci, parcuri, foișor de vară dotat cu masă, 

scaune, chiuveta, 

grătar etc. 

             Au fost desfășurate următoarele activități pentru atingerea obiectivului socializare, respectiv: 

- sărbătorirea anumitor evenimente: Nașterea Domnului și Învierea, Crăciunul și Anul Nou; 

- participarea zilnică la slujbele religioase desfășurate la capela centrului oficiate de către preotul 

centrului; 

- cumpărături la magazinul din comunitate; 

-  aniversări, zile onomastice sărbătorite împreună cu prietenii, jocuri de șah, table etc; 

-  vizita unor grupuri de persoane fizice și reprezentanți ai diferitelor instituții aceștia oferindu-le 

diverse cadouri, dar fără a putea interacționa fizic cu aceștia. 
 

 

CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE HOTARELE 
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             Centrul pentru Persoane Vârstnice Hotarele, este organizat și funcționează ca serviciu 

public de 

asistență socială, în regim rezidențial fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, care asigură persoanelor vârstnice aflate în 

dificultate, găzduire, hrană, îngrijire medicală, recuperare și readaptare, activități de ergoterapie și 

de petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică, precum și asistență și suport pentru 

asigurarea unei vieți autonome și active. 

             Centrul pentru Persoane Vârstnice Hotarele are o capacitate de 46 de locuri: 

- 20 locuri pentru femei 

- 20 locuri pentru bărbați 

- 6 locuri pentru rromi. 

             La începutul anului 2020, în Centru se aflau un număr de 47 beneficiari, 29 femei și 

18 bărbați, cu vârste cuprinse între 65 și 95 de ani. 

            Asistența religioasă este asigurată de către preotul instituției care oferă săptămânal 

consiliere 

religioasă, precum și satisfacerea nevoilor spirituale ale bătrânilor prin intermediul 

confesiunilor și a sfintei împărtășanii. 
           Activitatea medicală – CPV Hotarele asigură beneficiarilor sprijin pentru a-și gestiona 

problemele de sănătate curente sau în situații de urgență. Asistenții medicali și personalul de 

sprijin cunosc starea de sănătate și problemele beneficiarilor. 

Toți beneficiarii sunt înscriși la medic de familie și beneficiază de asistență medicală generală. 

Tratamentul este administrat de către asistenții medicali, conform prescripțiilor medicale. 

Persoanele vârstnice din cadrul centrului au beneficiat de consultații de specialitate în  serviciile 

de 

urgență la Spitalul Judetean de Urgență Giurgiu, precum și de consultații psihiatrice ale medicilor 

specialiști. De asemenea, pentru asigurarea stării de sănătate, atât personalul de sprijin, cât și 

asistenții medicali care deservesc serviciile, s-au conformat prevederilor legale referitoare la 

efectuarea analizelor medicale corespunzătoare postului. 

             Seniorii se pot implica în activități gospodărești în vederea menținerii și a refacerii 

abilităților de autoservire și gospodărire. 

            În decursul anului o firmă specializată s-a ocupat de dezinfecția, dezinsecția și deratizarea 

tuturor spațiilor, iar deșeurile medicale au fost colectate și distruse tot de către o firmă 

specializată.Lunar au avut loc ședintele de lucru cu personalul din centru, întâlniri în cadrul 

cărora, personalul a fost prelucrat privind normele P.S.I. și S.S.M. 

              Căminul pentru Persoane Vârstnice Hotarele găzduiește un numar de 47 beneficiari (29 

femei și 18 bărbați) care necesită un grad de îngrijire ridicat, aceștia fiind diagnosticați cu diferite 

boli după cum urmează: 

- 24 persoane cu boli cardiovasculare; 

-   3 persoane cu boli ale aparatului respirator; 

-   2 persoane cu tumori; 

-   3 persoane cu boli digestive; 

-   6 persoane cu boli endocrine; 

-   4 persoane cu demență; 

-   5 persoane cu Alzheimer. 

Decedați în decursul anului 2020 - 24 beneficiari. 

Reintegrați în decursul anului 2020 - 2 beneficiari. 

Intrări în decursul anului 2020 – 10 beneficiari. 

              La finalul anului 2020, în centru erau găzduiți 31 de beneficiari, 10 bărbați și 21 

femei, cu vârste cuprinse între 65 ani și 95 ani. 
           În contextul declarării Pandemiei CoVid 19 au fost luate o serie de măsuri suplimentare în 

vederea asigurării protecției beneficiarilor și a securității și sănătății angajaților din cadrul 

centrului: 
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- Conducerea DGASPC Giurgiu a asigurat stoc de alimente, de medicamente și de material 

igienico-sanitare și de protecție (măști, mănuși UF, viziere, combinezoane, ochelari, etc), 

dezinfectanți. 

- Personalul a fost izolat preventiv la locul de muncă (14 zile), fiindu-le prelucrată procedura 

privind perioada de izolare în structurile rezidențiale de asistență socială. 

        Totodată, de șeful de centru a luat următoarele măsuri privind situația angajaților și a 

beneficiarilor confirmați pozitiv COVID-19 

- Personalul confirmat pozitiv, a rămas izolat la domiciliu, pe o perioadă de 14 zile. 

- Pentru beneficiarii confirmați pozitiv, s-au luat următoarele măsuri: 

- etajul 1 al clădirii centrului, unde se află 12 dormitoare, a fost destinat beneficiarilor infectați 

cu COVID-19, aceștia fiind repartizați câte 2/dormitor, în funcție de complexitatea afecțiunilor; 

- s-a făcut evaluarea beneficiarilor infectați de către personalul de la Ambulanța Giurgiu, ori de 

câte ori a intervenit o modificare în starea lor de sănătate, fiind preluate cazurile grave la unități 

spitalicești, iar cei rămași în Centrul pentru Persoane Vârstnice Hotarele, au fost monitorizați în 

permanență de către cadrele medicale din centru; 

- le-a fost administrat tratamentul prescris de medicul de familie, care a monitorizat zilnic starea 

de sănătate a beneficiarilor; 

- s-a făcut dezinfecția tuturor spațiilor și  suprafețelor cu substanțe dezinfectante, la un interval 

de 3 ore; 

- s-a servit masa în dormitoare, evitandu-se contactul cu beneficiarii neinfectati; 

- s-au folosit materiale și echipamente de protecție (masti, mănuși, botosi, combinezoane, 

viziere, ochelari, precum și dezinfectant pentru mâini și alcool sanitar); 

- personalul care a îngrijit beneficiarii confirmați pozitiv nu a deservit și ceilalți beneficiari. 

- În cadrul centrului, au fost instruiți, atât beneficiarii, cât și angajații cu privire la respectarea și 

aplicarea procedurii privind verificarea măsurilor de prevenție/ infectare cu SARS-COV-2. 

            Centru pentru Persoane Vârstnice Hotarele este dotat cu tunel de decontaminare. 
 

 

IV. DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT – DIRECȚIA PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ 

ȘI PROTECȚIA COPILULUI 
 

 

- are următoarea structură organizatorică: 

- Biroul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități 

- Complex Social III pentru copii 

- Complexul de Servicii Sociale Giurgiu 

- Centrul de Consiliere Psihologică 

*coordonator local pentru Proiectul ”Venus- împreună pentru o viață în siguranță” 

 

            BIROUL EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂȚI 
 

 

 Biroul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabiltăți  (BECCD) are ca obiectiv 

evaluarea complexă socio-psiho-medicală a copiilor cu dizabilități, în scopul stabilirii 

funcționării, stabilirii nivelului calității structurilor anatomice, funcțiilor organice, activităților și 

participării copilului la viața socială în vederea eliberării certificatului de încadrare într-o 

categorie de persoane cu handicap și a întocmirii planului abilitare/reabilitare. 
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 Biroul  de evaluare complexă copii cu dizabilități și-a desfășurat activitatea în 2020, 

având ca principale atribuții cele prevăzute la art. 19 din H.G. nr.502/2017 privind 

organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului. Astfel, au fost desfășurate 

următoarele activități: 

-  au fost identificați copiii cu dizabilități care au necesitat încadrarea într-un grad de handicap, în 

urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiștilor care vin în contact cu copii cu 

dizabilități și a sesizărilor din oficiu; 

- au fost verificate îndeplinirea condițiilor privind încadrarea într-un grad de handicap și s-a 

colaborat cu Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Psihopedagogică Giurgiu în vederea facilitării demersurilor 

privind orientarea școlară și profesională; 

- a fost elaborat raportul de evaluare complexă și au fost formulate propuneri către Comisia 

pentru Protecția Copilului Giurgiu privind încadrarea în grad de handicap; aceste propuneri se 

fac aplicând criteriile de încadrare în grad de handicap; 

- a fost elaborat planul de abilitare reabilitare a copilului cu dizabilități, au fost planificate 

serviciile și intervențiile destinate ameliorării, recuperării potențialului restant al copilului, în 

vederea includerii sale sociale în funcție de specificul dizabilității; 

- a fost elaborat contractul de servicii sociale cu părintele/reprezentantul legal al copilului, 

privind respectarea măsurilor din planul de abilitare/reabilitare; 

- colaborarea și îndrumarea cu SPAS-urile din Giurgiu în vederea întocmirii dosarelor pentru 

copiii cu dizabilități; 

- s-a colaborat cu alte D.G.A.S.P.C-uri privind copiii cu dizabilități; 

- au fost reevaluate anual condițiile privind încadrarea într-un grad de handicap, la cererea 

părintelui sau reprezentantului legal al copilului; 

- au fost monitorizate periodic cazurile aflate în evidența prin colaborarea cu familia, instituțiile 

de profil, autorități locale responsabile de implementarea planului de abilitare-reabilitare; 

- a fost consiliată familia și copilul cu dizabilități cu privire la modalitățile de valorificare a 

potențialului copilului, în vederea inserției socio-școlare a acestuia și asupra rezultatelor 

evaluării. 

 Biroul Evaluare Complexă din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, în decursul anului 2020, 

a atins o serie de obiective, privind protecția și promovarea drepturilor copilului: 

 În contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-

Cov-2 și al instituirii stării de urgență pe întreg teritoriul României, prin Decretul nr.195/2020 a 

fost elaborată și aprobată Ordonanța de Urgență nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență. 

Astfel, a fost stabilit modul de realizare a activitatii Biroului Evaluare Complexă a Copilului cu 

Dizabilități din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Giurgiu (prin proceduri de lucru), în 

situații de urgență declarate la nivel național, prin acte normative, respectiv în contextul 
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existenței virusului COVID-19, după încetarea stării de urgență  pe o perioadă de 90 de zile și pe 

perioada tuturor prelungirii stăriilor de alertă.   

 Au fost contactați telefonic sau prin e-mail beneficiarii de certificate de încadrare în grad 

handicap a copiilor, cărora le-au expirat certificatul de încadrare în grad de handicap în 

perioada stării de urgență și după încetarea stării de urgență cu 90 de zile. 

 Toți beneficiarii au fost informați cu privire la prelungirea certificatelor de încadrare în 

grad de handicap precum și a drepturilor aferente. 

 Pentru dosarele copiilor care s-au aflat în proces de reînnoire a certificatului de încadrare 

în grad și tip de handicap sau au programări la biroul de evaluare complexă a copilului, a 

fost 

efectuată evaluarea la distanța prin telefon prin aplicația whatsapp care a permis apelarea 

video. 

 SPAS-urile au fost informate cu privire la demersurile necesare depunerii dosarelor 

medicale pentru beneficiarii copiilor cu dizabilități. În acest sens au fost întocmi adrese 

prin care Spas-urile au fost informate cu privire la noile modificări legislative. 

 Pentru o activitate de informare eficientă beneficiarii au contacta reprezentanții instituției 

la numerele de telefon afișate pe site-ul D.G.A.S.P.C. Giurgiu și la adresa de mail 

sec_copii_gr@dgaspcgr.ro. 

În anul 2020, Biroul de evaluare complexă a copilului cu dizabilități a preluat, instrumentat și a 

propus Comisiei de Protecție a Copilului Giurgiu, în vederea încadrarii într-o categorie de 

persoane cu handicap, un număr de 559 cazuri, după cum urmează: 

REEVALUARE/EVALUARE:  Gradul I = 376; Gradul II = 71; Gradul III =100; Nu se 

acordă = 12 

În anul 2020, Biroul de evaluare complexă a copilului cu dizabilități a preluat, instrumentat și a 

propus Comisiei de Protecție a Copilului Giurgiu, în vederea încadrarii într-o categorie de 

persoane cu handicap, un număr de 559 cazuri, după cum urmează: 

 Au fost primite 80 dosare noi în vederea evaluării medico-bio-psiho-socială. 

 Din cei 559 de copii încadrati în grad de handicap 293 sunt la școală normală, 97 

frecventează școala specială, iar 169 nu frecventează cursurile unei școli. 

 Au fost desemnați 5  manageri de caz pentru 902 copii aflați în evidența biroului, 

încadrați într-un grad de handicap, aflați în familie. 

 Cei 5 manageri de caz din cadrul Biroului Evaluare Complexă Copii au efectuat 106 de 

monitorizări în anul 2020 pentru copiii încadrați în grad de handicap din județul Giurgiu. 

mailto:sec_copii_gr@dgaspcgr.ro
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Au fost efectuate 842 de monitorizări de către responsabilii de caz desemnați de către 

SPAS-urile din județul Giurgiu pentru copiii încadrați în grad de handicap. 

 Au fost clasate 57 de dosare din diverse motive după cum urmează: împlinire 18 ani, 

părinții nu au dorit reînnoirea dosarului pentru încadrare în grad de handicap, deces. 

 Au fost transferate către alte D.G.A.S.P.C.-uri, 5 dosare întrucât părinții și-au schimbat 

domiciliul în județele respective. 

De asemenea, au fost delegate de către managerii de caz din cadrul Biroului evaluare complexă 

copii către primăriile din județul Giurgiu, monitorizarea de către responsabilii de caz din cadrul 

primăriilor a copiilor cu dizabilități. 

 Obiective atinse pe parcursul anului 2020: În decursul anului 2020 Biroul de evaluare 

complexă a copilului a efectuat o serie de acțiuni: 

- În contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 

a fost stabilit modul de realizare a activității Biroului Evaluare Complexă a Copilului cu 

Dizabilități din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C Giurgiu (prin proceduri de lucru), în 

situații de urgență declarate la nivel national, prin acte normative, respectiv în contextul 

existenței virusului COVID-19, după încetarea stării de urgență pe o perioadă de 90 de zile și pe 

perioada tuturor prelungirii stăriilor de alertă. 

- a fost solicitat primăriilor din județ care nu au transmis D.G.A.S.P.C Giurgiu, conform art. 68, 

alin 1 și 2 lit. e, din Ordinul comun 1985/105/5805/2016, desemnarea responsabilului de caz 

pentru copiii din familie pentru care s-a aprobat un plan de abilitare-reabilitare; 

-au fost efectuate o serie de demersuri către Serviciile Publice de Asistență Socială, Inspectoratul 

Școlar Județean Giurgiu, Direcția de Sănătate Publică, referitoare la noile formulare necesare 

întocmirii dosarului copilului cu handicap (potrivit Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 art. 24, 

art. 25); 

- au fost evaluate un număr de 559 cazuri; 

- 559 cazuri au beneficiat de informare și consiliere privind implicarea și responsabilizarea 

familiei cu privire la nevoile de îngrijire și integrare socială; 

- din cei 559, o parte au fost îndrumati spre Serviciul de Evaluarea și Orientare Școlară și 

Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Psihopedagogică Giurgiu în 

vederea orientării școlare; 

- a fost efectuată consiliere psiho-socială, medicală și educațională în cazul beneficiarilor cu 

aspecte dificile de viață în scopul menținerii copilului cu dizabilități în familie; 

- consilierea psiho-socială, medicală și educațională a copilului și a familiei; 

- promovarea mediului familial, ca fiind mediul cel mai prielnic de dezvoltare și recuperare a 

copilului; 

- informarea și sensibilizarea opiniei publice privitor la integrarea socială a copiilor cu handicap; 
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- promovarea mediului familial, că fiind mediul cel mai prielnic de dezvoltare și recuperare a 

copilului; 

- prevenirea abandonului școlar, prin integrarea/reintegrarea școlară a copilului cu dizabilități, 

precum și conștientizarea de către părinți a importanței educației copilului; 

- respectarea criteriilor de încadrare în grad de handicap conform legislației în vigoare; 

- managementul de caz pentru familiile cu copiii cu dizabilități aflați în familie de pe raza 

județului Giurgiu; 

- colaborarea cu serviciile de specialitate, autoritățile locale, cu instituțiile abilitate în scopul 

găsirii de soluții alternative pentru copii cu dizabilități și facilitarea accesului la informații din 

punct de vedere social  în condițiile legii; 

- educarea și informarea familiei și comunității cu privire la nevoile și potențialul copilului cu 

handicap, în vederea schimbării atitudinii și mentalității acestora; 

- promovarea acțiunilor care vizează respectarea dreptului copilului la odihnă, precum și 

activități recreative și culturale; 

- au fost delegați de către primăriile din județul Giurgiu responsabili de caz pentru copiii aflați în 

situație de risc și/sau copiii cu dizabilități de la nivelul comunelor de pe rază județului, pentru 

orice copil care necesită o măsură de sprijin, copii aflați în situație de risc, cu dizabilități-

handicap și/sau CES; în acest sens au fost emise de către primari, dispoziții de numire a 

responsabilului de caz și fisele de post ale acestora. 

La nivelul județului se observă, ca și în anii precedenți, necesitatea dezvoltării și diversificării 

serviciilor oferite copiilor cu dizabilități, în special acelora destinate facilitării, integrării sociale 

și profesionale ale acestora. 

CENTRUL CONSILIERE PSIHOLOGICĂ 
 

 

        Centrul de consiliere psihologică, face parte din structura organizatorică din cadrul 

DGASPC Giurgiu. 

            Conform procedurii de lucru nr.78772/05.12.2019 existentă se urmărește definirea 

modului în care se realizează intervenția din cadrul DGASPC Giurgiu/Centrul de 

consiliere psihologică/telefonul 

copilului 983, a minorilor în situații de risc, în colaborare cu reprezentantul legal. 
           Pe parcursul anului 2020  în cadrul Centrului Consiliere Psihologică au fost semnalate 113 

sesizări după cum urmează: 

- participare la audiere – 70 cazuri; 

- consiliere psihologică – 12  minori; 

- executare silită – 3 cazuri; 

- evaluare psihologică – 11 cazuri; 

- preluare în regim de urgență 9 cazuri; 

- abuz  fizic – 2 cazuri; 

- abuz sexual – 5 cazuri; 

- neglijare 1 caz. 
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            Psihologii din cadrul centrului consiliere psihologică pe lângă atribuțiile locului de 

bază au și alte atribuții în anumite structuri după cum urmează: 

          Compartimentul Management de caz pentru copii aflați în plasament la rude, 

cuprinde evaluarea psihologică a copiilor/familiei aflați cu măsura de protecția specială în 

sistemul familial unde se află un număr de 40 cazuri și au fost întocmite următoarele documente: 

-plan de intervenție a deprinderilor de viața independentă; 

-plan  de intervenție educație formală, nonformală și socială; 

-plan de intervenție personalizat; 

-minute; 

-convocări; 

-plan de intervenție personalizat de evaluare a nevoilor copiilor. 

           La biroul evaluare complexă a copilului, intervenția psihologică a vizat următoarele 

activități: 

-sesizări comune; 

-monitorizarea  a 125 cazurilor în 13 localități unde psihologul este și manager de caz; 

-dosare noi- 19; 

-dosare clasate- 2; 

-evaluarea unui număr total de 900 cazuri; 

-completarea rubricilor aferente din programul SIMAS și stabilirea obiectivelor, criterii 

psihosociale, cât și stabilirea încadrării într-un grad de handicap; 

-raport de evaluare complexă; 

-planul de recuperare a copilului cu dizabilități; 

           La compartimentului de evaluare a copilului care săvârșește fapte penale și nu 

răspunde penal, psihologul a participat împreună cu managerul de caz, responsabilul de caz la: 

     - elaborarea și implementarea P.I.P., pentru un număr de 20 copii; 

    - minuta, precum și fișa de evaluare a situației copiilor pentru care se va stabili măsura de 

protecție – supraveghere specializată, în perioada ianuarie-decembrie 2020; 

 - evaluarea psihologică a copilului care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal, 

-  întocmirea planului de consiliere psihologică, atât pentru copil, cât și pentru părinți;   

- deplasări pe teren împreună cu responsabilul de caz la domiciliul copilului și a familiei 

acestuia, pentru reevaluarea și consilierea acestora, pe o perioadă de 3 – 9 luni, cât este stabilită 

măsura de protecție supraveghere specializată, de către Comisia pentru Protecția Copilului. 

 În cadrul Casei de Tip Familial Teodora au fost desfășurate următoarele activități: 

    - participarea împreună cu managerul de caz și ceilalți membri ai echipei multidiscipinare la 

elaborarea și implementarea P.I.P. pentru fiecare beneficiar, a P.I.S.-urilor de educație formală, 

nonformală, recreere-socializare, a celor de viață  independentă și de integrare/reintegrare unde 

se stabilesc obiective și activități pe termen scurt,  mediu și lung; PIS pentru sănătate; 

 - evaluarea psihologică celor 8 beneficiari; 

 - întocmirea planurilor de consiliere psihologică individualizate pentru fiecare beneficiar în 

parte; 

- redactarea minutelor de întâlnire atunci când a fost cazul; 

 Centrul de Recuperare și Respiro- activitatea psihologică din cadrul acestui 

compartiment se regăsește în raportul de activitate al acestui compartiment. 

 Complex II-case de copii- intervenția psihologică a vizat următoarele activități: 

 În cadrul Casei de Tip Familial Daniela au fost întocmite următoarele documente: 

- evaluare psihologică pentru cei 14 beneficiari, în termen de 10 luni și ori de câte ori a fost 

nevoie; 

- planuri personalizate de consiliere psihologică cu obiective adaptate în funcție de nevoile 

identificate pentru 14 copii; 

- fișe de consiliere psihologică pentru 14 copii; 
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- 5 consilieri de grup; 

- 12 minute de întâlnire cu activitățile desfășurate cu copiii; 

- note de informare cu diferite situații apărute  pentru 3 copii; 

- 3 rapoarte de informare; 

- s-a participat împreună cu echipa multidisciplinară la reevaluarea dosarelor copiilor și la 

întocmirea  planurilor de intervenție personalizată și a planurilor de intervenție specifică pentru 

sănătate 

 În cadrul Casei de Tip Familial Constantin au fost întocmite următoarele documente: 

- evaluare psihologică pentru cei 10 beneficiari , în termen de 10 luni și ori de câte ori a fost 

nevoie; 

- planuri personalizate de consiliere psihologică cu obiective adaptate în funcție de nevoile 

identificate pentru 8 copii; 

- fișe de consiliere psihologică pentru 8 copii; 

- 5 consilieri de grup; 

- 12 minute de întâlnire cu activitățile desfășurate cu copiii; 

- note de informare cu diferite situații apărute  pentru 2 copii; 

- participarea împreună cu echipa multidisciplinară la reevaluarea dosarelor copiilor și la 

întocmirea  planurilor de intervenție personalizată și a planurilor de intervenție specifică pentru 

sănătate. 

 Management de caz pentru copii aflați în plasament la AMP- intervenția psihologică 

a vizat următoarele activități: psihologul este management de caz pentru un număr de 150 copii 

beneficiari de măsură de protecție specială plasament la asistent maternal profesionist au fost 

întocmite: 

-  evaluare psihologică pentru toți cei 150 de copii, în termen de 10 luni și ori de câte ori a fost 

nevoie; 

-  programe/fișe de consiliere psihologică pentru 20 copii; 

- rapoarte de consiliere în vederea reintegrării minorilor în familie, pentru 6 familii; 

- raport psihologic – solicitare plasament familial, pentru 5 familii; 

- vizite/monitorizare minori după reintegrarea minorilor în familie; 

- s-a participat împreună cu echipa multidisciplinară la reevaluarea dosarelor copiilor și la 

întocmirea  planurilor de intervenție personalizată și a planurilor de intervenție specifică pentru 

sănătate. 

 Compartimentul Management de caz pentru copii aflați în plasament la rude- nr. 

total al dosarelor de copii instrumentate din punct de vedere psihologic din cadrul 

compartimentului sunt 45; 

      -  împreună cu managerul de caz și echipa multidisciplinară s-a asigurat realizarea evaluării 

detaliate a situației copiilor ori de câte ori a fost necesar; 

          - împreună cu managerul de caz și echipa multidisciplinară s-a stabilit strategia de lucru, 

planificând acțiuni sinergice și coerente care să contribuie la obținerea informațiilor necesare 

pentru stabilirea nevoilor copilului și propunerii în consecință; 

            -participări la obținerea informațiilor necesare pentru reevaluarea condițiilor care au 

impus instituirea măsurii de protecție specială; 

        -participări la evaluarea, pregătirea, sprijinirea copilului și familiei pentru realizarea 

eficientă a procesului de reintegrare/integrare a cazurilor din evidența compartimentului; 

         - participări la întocmirea convocării echipei multidisciplinare; 

         - participări la întocmirea minutei de întâlnire a echipei cu beneficiarul și familia de 

plasament, 

         - participări la întocmirea fișei de nevoi a copilului;      

         - participări la întocmirea PIP, PIS, socializare, viață independentă, integrare/reintegrare; 
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         - evaluarea psihologică a beneficiarilor anual sau ori de câte ori a fost necesar; 

     - evaluarea psihologică anuală sau ori de câte ori a fost necesar a persoanelor/familiilor de 

plasament familial; 

          -întocmire fișă psihologică anuală a beneficiarilor; 

         - întocmirea raportului psihologic anual al persoanelor/familiilor de plasament; 

       -întocmirea împreună cu echipa a ghidului de interviu cu persoana/familia care solicită 

plasament familial; 

           -întocmirea împreună cu echipa a ghidului de interviu cu vecini ai persoanei/familiei care 

solicită plasament familial; 

           - participarea la discuții privind întocmirea și redactarea raportului de reevaluare; 

           - program de consiliere psihologică; 

          - consilierea psihologică a beneficiarului, a familiei biologice, persoanei/familiei de 

plasament ori de câte ori a fost necesar; 

 - 60 de fișe de evaluare psihologică; 

 - 50 de rapoarte de evaluare psihologică; 

 - 1 raport de informare privind evaluarea unui minor; 

 -1 reintegrare în familie; 

 - 4 consilieri psihologice a câte 4 ședințe fiecare; 

- participare la întrunirea echipei multidisciplinare în vederea reevaluării dosarelor copiilor, 

precum și la întocmirea Planurilor de Intervenție Personalizată. 

 

 Compartimentul Adopții și Post-adopții- activitatea psihologică din cadrul acestui 

compartiment se regăsește în raportul de activitate al acestui compartiment. 

 Serviciul Asistență Maternală activitatea psihologică din cadrul acestui compartiment 

se regăsește în raportul de activitate al compartimentului; 

 

 În cadrul Casei de Tip Familial “Gabriela”- intervenția psihologică a vizat 

următoarele  activități: 

-13 fișe de evaluare psihologică; 

-16 minute de întâlnire; 

-10 consilieri individuale; 

-1 consiliere de grup; 

- împreună cu personalul de serviciu s-au întocmit programe de activități de socializare și 

recreere atât trimestrial, cât și lunar; 

 

 În cadrul Casei de Tip Familial “Andrei” - intervenția psihologică a vizat următoarele 

activități: 

- 20 de fișe de evaluare psihologică; 

- 4 consilieri individuale a câte 4 ședinte fiecare; 

- 1 caracterizare psihologică; 

- 5 minute de întâlnire; 

- împreună cu personalul de serviciu s-au întocmit programe de activități de socializare și 

recreere atât trimestrial, cât și lunar, rapoarte de evaluare a evoluției comportamentale a copiilor 

din CTF; 

 

 În cadrul Casei de Tip Familial “Ioana” - intervenția psihologică a vizat următoarele 

activități: 

- 15 evaluari psihologice; 

- 3 consilieri de grup; 

- 2 consilieri individuale a câte 4 ședințe fiecare; 

- 10 minute de întâlnire; 

- împreună cu personalul de serviciu s-au întocmit programe de activități de socializare și 

recreere atât trimestrial, cât și lunar; 
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 În cadrul Casei de Tip Familial “Elena” - intervenția psihologică a vizat următoarele 

activități: 

-14 fișe de evaluare psihologică; 

-5 minute de întâlnire; 

-1 caracterizare psihologică; 

-împreună cu personalul de serviciu am întocmit programe de activități de socializare și recreere 

atât trimestrial, cât și lunar; 

 În cadrul structurilor rezidențiale (CTF Gabriela, CTF Andrei, CTF Ioana și CTF Elena)  

psihologul participă la întrunirea echipei multidisciplinare în vederea reevaluării dosarelor 

copiilor, cât și a elaborării și implementării Programelor de Intervenție Personalizată. 

      Centrul de Recuperare Senzorială și Motrică pentru Copii cu Deficiențe de Spectru Intelectual 

Psihic și Motor activitatea psihologică din cadrul acestui serviciu se regăsește în raportul de 

activitate al serviciului. 
 

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE GIURGIU 
 

 

- are în componență trei servicii rezidentiale: 

1. Centrul de primire în regim de urgență și evaluare - serviciu social cu caracter primar, care 

are ca scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce 

la marginalizare sau excluziune sociala. Misiunea serviciului este de a asigura protecţie 

copilului, pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se află în pericol iminent în 

propria familie, în  familia lărgită sau în familia substitutivă. Beneficiarii acestui serviciu au fost: 

copii neglijați fizic, emoțional, educațional sau medical sau copii despărțiți de părinți din motive 

neimputabile acestora. 

2. Centrul maternal - serviciu social specializat care are drept scop menținerea, refacerea sau 

dezvoltarea capacitaților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială. Misiunea 

este de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea 

familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale. Principalele categorii de beneficiari ai 

centrului au fost cuplul mama-copil aflat în situații de conflict familial, care temporar nu au 

locuință și se confruntă cu probleme financiare, relaționale și profesionale fiind în imposibilitate 

de a răspunde nevoilor minorilor. 

3. Centrul pentru mame și copii victime ale violenței în familie. Misiunea sa este de a 

preveni separarea copilului de părinţii săi prin formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor 

familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale, re/integrare 

socio-profesională şi comunitară. 

Capacitatea Complexului de Servicii Sociale este de 40  locuri, astfel: 

- Centrul de primire în regim de urgență și evaluare – 20 locuri 

- Centrul Maternal – 10 locuri 

- Centrul pentru mame și copii victime ale violenței în familie – 10  locuri.   

În  anul 2020  au beneficiat de măsură de protecție în cadrul Centrului de primire în 
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regim de urgență și de evaluare un număr de 49 copii pentru care s-au emis dispoziții ale 

directorului general. 

Instanța Judecatorească a emis Sentințe Civile pentru astfel : 

-    Măsură de protecție plasament CTF =  10 copii; 

-    Măsură de protecție plasament AMP =  10 copii; 

-    Beneficiari reintegrați în familie =  2; 

-    Măsură de protecție plasament familial = 2 

-    Măsură de protecție plasament familie substitutivă =  0 

-    Beneficiari preluați de reprezentantul legal în familie =  8 

-     Beneficiari măsură de protecție AMP – concediu AMP = 4 

-    Beneficiari menținere măsură de protecție la CPRU din cadrul CSS = 5 

-    Beneficiari transferați de la D.G.A.S.P.C. Giurgiu la alte  D.G.A.S.P.C.-uri = 1 

 Situația celorlalți beneficiari s-a soluționat astfel: 

-    Beneficiari realocați de la CTF la CPRU = 0 

-    Beneficiari din alte județe găsiți de poliția Giurgiu și preluați de alt DGASPC :  1 

-    Beneficiari înlocuire măsură de la CPRU la CM = 0 

-    Beneficiari revocare măsură de protecție = 0 

-    Beneficiari cu dosar în instanță: 6 

-    Beneficiari transferați de la alte D.G.A.S.P.C.-uri = 0 

La data de 01 01 2020  beneficiau  de măsură de protecție un număr de 16 minori. 

 În cadrul Centrului maternal pe parcursul anului 2020 au beneficiat de măsură de 

protecție 7 cupluri mama/copil/copii (7  mame și 17 copii) și o minoră însărcinată. Dintre aceștia 

pentru 7 cupluri mame/copil/copii reintegrate în familie si monitorizate. La sfârșitul anului 2020 

o minoră însărcinată în ultimul semestru de sarcină beneficiază de măsură de protecție în centru. 

În Centrul pentru mame și copii victime ale violenței în familie o mamă a refuzat 

acordarea de asistență socială și protecție, copilul fiind preluat de asistent maternal profesionist. 

În Centrul pentru mame și copii victime ale violenței în familie în cadrul Proiectului 

Venus-Împreună pentru o viață în siguranță au beneficiat de găzduire 4 cupluri  

mama/copil/copii (4  mame și 8 copii). Dintre aceștia pentru 3 cupluri mame/copil/copii 

reintegrate în familie. 

În anul școlar 2019-2020 au fost înscriși la școală un număr de 21 de copii dintre care,  

19 copii la școala normală - Școala Generala nr 3 „ Ioan Boldescu” Giurgiu; 1 copil la Liceul 

Teoretic ,,Nicolae Cartojan" Giurgiu și 1 copil la Liceul Teoretic ,,Tudor Vianu" Giurgiu. Toți 

copiii au promovat, 3 dintre au  promovat examenul de capacitate. 

Pe lângă orele obligatorii de școlarizare, s-au efectuat în cadrul centrului activității 
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intructiv-educative ore de pregătire a temelor și de studiu individual. Începând cu semestrul al II- 

lea cursurile școlare au fost susținute on-line.     

În funcție de nevoile identificate, pentru fiecare beneficiar în parte s-au stabilit obiective 

și activități individuale conform vârstei și gradului de maturitate, prin întocmirea unui Plan 

personalizat de intervenție, urmărindu-se dezvoltarea personalității copiilor și acoperirea 

carențelor școlare și educaționale. În paralel cu serviciile oferite beneficiarilor în cadrul 

Complexului de Servicii Sociale a s-au asugurat următoarele activități: 

Activităţi de consiliere psihologica individuală -  la admiterea copiilor în centru, și ori 

de câte ori situaţia individuală a acestora impunea o intervenţie în acest sens.  Intervenţiile de 

consiliere individuală au vizat probleme diverse ale benficiarilor: 

- comportamente disruptive în timpul orelor de curs sau în divese alte situaţii şcolare 

(agresivitate verbală/fizică, hărţuirea intenţionată a colegilor/profesorilor, nerespectarea 

regulamentului sau a programului şcolii, sfidarea autorităţii personalului, etc.) 

- tendinţe de aboandonare a şcolii, cu frecvenţă scăzută, nejustificată; 

- conflicte cu copii din centru; conflicte majore cu alţi elevi din şcoală; 

- probleme de discriminare pe diverse criterii; relaţii de prietenie specifice vârstei 

adolescenţilor; 

Activitatea  psihologilor CSS din perioada 01.01.2020-31.12.2020 : 

- Evaluări psihologice – 89; 

- Consilieri psihologice individuale – 217; 

- Consilieri în vederea reintegrării- 9; 

- Raport de acomodare în familia asistentului maternal profesionist – 2; 

- Audieri minori politie – 11. 

Activităţi de prevenţie/ intervenţie pe probleme de psihologia sănătăţii 

Identificarea efectelor de scurtă sau lungă durată ale fumatului asupra organismului; 

descrierea unor obiceiuri ale fumătorilor şi atitudinea faţă de fumat. Totodată aceste activități au 

urmărit să  identifice fumatul ca o acţiune cu efect dăunător adolescenţilor. 

   Identificarea alcoolului drept un drog periculos; enumerarea efectelor de scurtă şi lungă 

durată ale consumului de alcool; identificarea manifestărilor de alcoolism în familie; întărirea 

atitudinii de a rezista presiunilor anturajului de a consuma alcool; 

Enumerarea unor riscuri la care este supus organismul când consumă droguri; să găsească 

alternative pentru consumul de droguri şi să anticipeze consecinţele deciziilor sale. 

Activități recreative s-au organizat în primele trei luni ale anului: 

- cu ocazia ,,Porților deschise" copii au beneficiat de vizionari piese de teatru la ,,Teatrul 

Valah" 
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 - excursie de o zi la Muzeul Satului Bucurețti, organizată de părintele Tudor Georgian; 

- serbare cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 

- pe data de 15.02.2020, copii au participat la activitatea educativ-culturală inițiată de 

părintele Tudor Georgian, participând la excursie în Bucuresti- spectacol cu clovni, vizită la 

,,Teatrul Comic"; 

- pe data de 02.03.2020, copiii au participat la serbarea organizată la Teatrul ,,Valah" 

tema fiind – 8 Martie ,,Ziua Mamei". 

 Obiective propuse pentru anul 2021 

 -  creşterea calităţii vieţii copiilor și cuplurilor mama/copil/copii care beneficiază prin măsura de 

protecție de serviciile Complexului de Servicii Sociale ; 

- asigurarea serviciilor prevazute de legislația în vigoare cu privire la copilul aflat în 

dificultate; 

- implementarea și desfășurarea unor activități suplimentare pentru prevenirea/atenuarea 

atitudinilor și comportamentelor care însoțesc problematica copilului și a cuplului 

mama/copil aflate în dificultate; 

- menținerea și/sau îmbunătățirea rezultatelor școlare; 

- identificarea de soluții alternative la măsura temporară de protecție în centrul de primire în 

regim de urgență; menținerea și îmbunătățirea relației copilului cu familia; 

- menținerea relațiilor cu persoane fizice/juridice astfel că, prin donații și sponsorizări să 

îmbunătățim permanent calitate avieții beneficiarilor CSS; 

- identificarea de voluntari care să sprijine activitatea CSS în acțiuni de socializare și 

petrecere a timpului liber cu beneficiarii; 

-    asigurarea și menținerea măsurilor de prevenție a infectării cu COVID – 19. 

 

COMPLEX SOCIAL III  PENTRU COPII 
 

Apartamentul social 27 - situat în Giurgiu, str. Decebal, bl. 56/2D, sc. B, et. 2, ap. 27; 
Capacitatea apartamentului este de 5 locuri pentru băieți, la finele anului 2020 fiind ocupate toate. 

Apartamentul social 43 - situat în Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. 309, sc. A, et. 10, ap. 43; 
Capacitatea apartamentului este de 4 locuri pentru fete, din care la finele anului 2020 sunt ocupate 3. 

          Activităţile de găzduire, îngrijire, educaţie non-formală şi informală, sprijin emoţional, consiliere, 

precum şi dezvoltarea majorităţii deprinderilor de viaţă independentă şi a unora dintre activităţile 

legate de reintegrarea sau integrarea familială se acordă obligatoriu în apartamentele sociale. 

Centrul de Zi ,,Luceafărul” – situat în Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 83. Centru de Zi asigură 

în timpul zilei activități diversificate, adaptate vârstei și răspunzând nivelului și potențialului lor de 

dezvoltare: activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de 

viață independentă, orientare școlară și profesională. Totodată adăugate acestor activități pentru copii, 

sunt și cele de sprijin pentru familie: consiliere și educare. 

            Capacitatea centrului este de 30 locuri, din care la data de 10.03.2020 erau ocupate 20. 

          Menționăm faptul că începând cu data de 10.03.2020 activitatea centrului a fost 

suspendată din cauza pandemiei COVID. 

Centrul de Recuperare și Respiro este situat în Giurgiu, str. Libertății, nr. 22. 



142 

 

Scopul Centrului Respiro este furnizarea sau asigurarea accesului copiilor/tinerilor 

cu/fără 

dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire,  

recuperare, educație și are rolul de a asigura serviciile medicale de recuperare recomandate în 

Planul de recuperare elaborat de Serviciul de Evaluare Complexă și de a oferi, pe termen scurt, 

momente de repaus familiilor care au în îngrijire copii/tineri cu dizabilități și asistenților 

maternali profesioniști care au în îngrijire copii/tineri cu/fără dizabilități, având o capacitate de 4 

locuri.    

În cursul anului 2020, în cadrul centrului au beneficiat de servicii sociale un număr de 5 

copii. 

Menționăm faptul că în perioada 10.03.2020-01.10.2020, activitatea centrului a fost suspendată 

din cauza pandemiei COVID. 
Scopul Centrului de Recuperare este de a acorda serviciile medicale de recuperare 

recomandate în Planul de recuperare elaborat de Serviciul de Evaluare Complexa.  Are un număr 

de 20 locuri. În cursul anului 2020 s-au acordat servicii de recuperare unui număr de 25 

beneficiari externi și 31 beneficiari din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu – case de tip familial. 

Mentionăm că în perioada 10.03.2020-01.10.2020 activitatea centrului a fost suspendată 

din cauza pandemiei COVID. 

Centrul de Recuperare Senzorială și Motrică -situat în Giurgiu, strada Prof. Nicolae Droc 

Barcianu, nr.8. 
Asigură accesul copiilor/tinerilor cu/fără dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani, pe 

o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, recuperare, educație, și oferă serviciile medicale de 

recuperare recomandate în Planul de recuperare elaborat de Serviciul de Evaluare Complexă și 

pe 

termen scurt, momente de repaus familiilor care au în îngrijire copii/tineri cu dizabilități și 

asistenților maternali profesioniști care au în îngrijire copii/tineri cu/fără dizabilități, având o 

capacitate de 25 locuri.   

            În perioada 10.03 – 01.10.2020, activitatea centrului a fost suspendată în vederea 

prevenirii răspândirii noului virus Sars-CoV2. 

            În cursul anului 2020 au beneficiat de serviciile de recuperare 67 de copii cu dizabilități, 

dintre care 24 provin din sistemul rezidențial, iar 43 din familii. 

        În functie de necesitatea de recuperare a copiilor, s-a lucrat conform unor programări ce au 

însumat mai puține ședințe/copil (aprox. 30 ședinte) decât de obicei (minim 60 sedințe) din cauza 

suspendării activității, survenite Coronavirusului. 

Compartimentul Telefonul Copilului (983) – este situat în incinta Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu. 

  Activitățile specifice sunt următoarele: 
- primeşte şi verifică toate sesizările ce reprezintă încălcări sau nerespectări ale drepturilor 

copilului, inclusiv orice formă de abuz sau neglijare suferite din partea copilului; 

- evaluează nevoile imediate ale copilului şi potenţialul de risc privind expunerea copilului la 

abuz, neglijare şi exploatare; 

 - asigură consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionarea adecvată a cazurilor 

expuse sau semnalate (când este cazul se reorientează clientul către alte servicii de specialitate); 

- intervine prin intermediul echipei mobile în situaţiile de urgenţă prin scoaterea copilului din 

mediul abuziv; 

- asigură asistenţa şi consilierea copilului pe parcursul intervenţiei de urgenţă; 

- evaluează cazul; 

- redactează nota de constatare cu propunere de menţinere în familia naturală sau extinsă (când 

este cazul); 

- redactează raportul social şi reorientează cazul către serviciile de specialitate (când este cazul); 

- organizează o bază de date pentru înregistrarea, monitorizarea şi evaluarea propriilor activităţi; 

- participă la activitatea de prevenire a abandonului în unităţile sanitare; 

- desfăşoară activităţi de prevenire a abandonului în unităţi sanitare; 
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-   participă la derularea procedurilor privind declararea şi înregistrarea naşterilor copiilor părăsiţi 

de mamele lor; 

- se deplasează la unităţile sanitare unde se află mama şi desfăşoară activităţi de consiliere şi 

informare a mamelor care au născut şi care solicită instituirea unei măsuri de protecţie pentru 

copil; 

-  evaluează situaţia familială a copilului în vederea identificării unor soluţii alternative 

instituţionalizării; 

-   întocmeşte dosarul copilului pentru care se impune măsura de protecţie specială, dosarul 

cuplului mamă-copil în cazul în care se realizează internarea într-un centru maternal, precum şi 

dosarul copilului care este menţinut în familia naturală. 

-    promovează colaborarea cu autorităţile locale; 

-   desfăşoară activităţi pentru a preveni orice tip de abandon; 

-  primeşte şi verifică toate sesizările transmise Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului a Judeţului Giurgiu de alte instituţii (Guvern, Preşedinţie, Prefectură, 

Consiliul Judeţean, instanţe judecătoreşti, Direcţia Generală de Protecţie a Copilului din cadrul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Avocatul Poporului), care reprezintă încălcări 

sau nerespectări ale drepturilor copilului; 

-   se ocupă de colaborarea cu alte instituţii, ONG-uri dispuse să asigure suport financiar şi/sau 

material al copiilor în vederea facilitării accesului la educaţie preşcolară şi asigurarea 

învăţământului obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii; 

-   se ocupă de colaborarea cu alte instituţii, ONG-uri dispuse să asigure suportul financiar şi/sau 

material al copiilor în vederea prevenirii abandonului şcolar; 

-  colaborează cu autorităţile locale în vederea implementării şi dezvoltării serviciilor locale 

pentru prevenirea abandonului; 

-  întocmeşte rapoartele psihosociale la solicitarea instanţei, în cazurile de divorţ, pentru 

încredinţare/reîncredinţare minori; 

- colaborează cu alte instituţii (Poliţie, instanţă, ONG, unităţi sanitare etc.) în vederea soluţionării 

cazurilor; 

-  consiliază şi orientează petentul către serviciul/instituţia competentă; 

-  asigură consiliere victimelor violenţei domestice; 

- monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ-teritorială în care 

funcţionează; 

- identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă în familie şi îndrumă 

părţile către servicii de specialitate/mediere, s.a.m.d. 

 Pe parcursul anului 2020, au fost repartizate compartimentului un număr de 282 de 

sesizări scrise. 

 Au fost primite 391 de sesizări telefonice la Telefonul Copilului 983. 

              În cursul anului 2020, reprezentanţii din cadrul Compartimentului Telefonul Copilului 

au efectuat 142 de deplasări pentru soluţionarea sesizărilor primite. 

              Au fost instituite măsuri de protecţie specială pentru un număr de 54 de copii, acestia 

fiind preluați în regim de urgență. Pentru 11 copii a fost înaintat dosarul catre instanță pentru 

emiterea unei ordonanțe presedințiale de preluare (pentru 4 copii, dosarele sunt pe rolul la 

Tribunalul Giurgiu). 

 

 

 

Sesizări scrise -2020 
 

 

 

 

NR. 

CRT 

NATURA 

PROBLEMEI 

 

CAZURI 

PRELUATE 

 

CAZURI 

CONFIRMATE 

 

CAZURI 

INFIRMATE 

 

ÎN 

LUCRU 
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1 Abuz fizic 16 7 9  

2 Abuz emoțional 

 

7 4 3  

3 Abuz sexual 

 

13 10 3  

4 Neglijare 

 

40 23 17  

5 Material  

financiar 

 

- - -  

6 Risc abandon 4 4 -  

7 Abandon școlar - - -  

8 Solicitare 

documente/infor

mații 

 

29 29 -  

9 Monitorizare 

 

91 90 1  

10 Solicitare 

instituționalizare 

 

3 2 1  

11 Exploatare 

muncă/sexuală/ 

cerșetorie 

4 1 3  

12 Solicitare luare 

în plasament 

2 2 -  

13 Neînțelegere 

între părinți 

27 27 -  

14 Violență în 

familie 

6 4 2  

15 Comportament 

deviant/fuga de 

acasă 

40 39 1  

16 Tentativa suicid - - -  

 Total 282 242 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesizări telefonice – 2020 

 

 

 

 

 

NR.

NATURA 

PROBLEMEI 

 

CAZURI 

 

CAZURI 

 

CAZURI 
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CRT PRELUATE CONFIRMATE INFIRMATE 

1 Neglijare 66 26 40 

2 Abuz fizic 18 10 8 

3 Abuz 

sexual/corupere

minori 

25 11 14 

4 Abuz emoțional 2 - 2 

5 Material-

financiar 

7 6 1 

6 Audiere 84 84 - 

7 Violență în 

familie 

16 12 4 

8 Consiliere/ 

informare 

63 63 - 

9 Neînțelegere 

între părinți 

25 25 - 

10 Solicitare 

instituționalizare

copil 

10 4 6 

11 Solicitare luare 

în plasament 

- - - 

12 Copil găsit/fugit 31 30 1 

13 Solicitare 

admitere 

CM/CV 

7 5 2 

14 Comportament 

deviant 

21 20 1 

15 Abandon școlar - - - 

16 Abandon în 

spital 

8 4 4 

17 Cerșetorie/ 

exploatare 

8 2 6 

18 Apel fals - - - 

 Total 391 302 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Proiectul: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” 

 

 DGASPC Giurgiu implementează în calitate de partener local, din data de 04.03.2019 a 

proiectului „VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!” finanțat prin Programul 
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Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei 

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin 

furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate 

nevoilor specifice. 

 Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor 

sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice, prin crearea și dezvolatrea unei 

rețele inovative intergrate de locuințe protejate în fiecare județ, precum și servicii integrate 

complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională. 

 Scopul serviciului social „Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea 

calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială, prin asigurarea 

asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice: găzduire cu capacitate redusă de 

până la 6 locuri, de până la 12 luni în funcție de complexitatea cazului. Deoarece cele două 

apartamente în care vor funcționa locuințele protejate sunt în renovare, până la finalizarea 

lucrărilor, victimele beneficiare ale acestui proiect sunt găzduite în locații provizorii identificate 

în acest scop. 

 Astfel, în cursul anului 2020 au fost derulate următoarele activități în cadrul acestui 

proiect: 

 - acordare găzduire în locația provizorie a LP Venus pentru un număr de 5 victime ale 

violenței domestice și, după caz, a copiilor care le însoțesc; 

 - acordare de servicii de suport – consiliere psihologică și vocațională- pentru victimele 

cazate în LP, dar și pentru victimele VD care au solicitat doar servicii suport; 

 - vizită a secretarului de stat al ANES pentru monitorizare proiect; 

 - achiziționarea materialelor necesare renovării celor două apartamente în care vor 

funcționa locuințele protejate VENUS; 

 - efectuare lucrări de renovare/modernizare/amenajare a spațiilor identificate pentru 

înființarea locuințelor protejate pentru victimele violenței domestice; 

 - afișarea periodică la avizierul DGASPC Giurgiu a anunțului privind selecția grupului 

țintă al proiectului Venus; 

 - transmiterea adreselor cu privire la continuarea procesului de selecție a grupului țintă 

către instituțiile cu care DGASPC Giurgiu colaborează (primării din județul Giurgiu, unități 

medicale, IPJ Giurgiu); 

 - efectuarea corespondenței cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Giurgiu în vederea identificării potențialelor locuri de muncă și/sau cursuri de specializare; 

           - participare la cursurile on-line organizate de ANES pentru responsabilii de servicii 

sociale din cadrul proiectului. 

 

 

CONCLUZII 

 

 În anul 2020 la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - datorită 

experienței acumulate de-a lungul anilor și conform misiunii sale, în contextul socio-economic 

generat și de pandemia virusului CoVid 19 -  procesul furnizării de servicii a fost tratat cu cea 

mai mare seriozitate și responsabilitate, iar instituția rămâne o autoritate la nivel județean care 

coordonează și sprijină activitatea în domeniul social, astfel ca beneficiarii să primească servicii 

adaptate nevoilor lor. 
 Ca urmare a analizei activităților desfășurate în cursul anului 2020 și a evaluării stadiului 

de realizare a obiectivelor propuse, considerăm necesară continuarea, dar şi diversificarea 

metodelor de lucru şi a activităților cu beneficiarii pentru a obține rezultate optime. 
 Continuarea întâlnirilor lunare de lucru, implicarea angajaţilor şi beneficiarilor în luarea 

de decizii reprezintă modelul de normalitate a relaţiilor interumane. De asemenea, pentru 

promovarea metodelor de bună practică este importantă dezvoltarea colaborării cu servicii 

similare, având în vedere că acestea constituie resurse pe termen lung, precum şi înfiinţarea unei 
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reţele de grupuri de autoreprezentare a persoanelor cu dizabilităţi la nivel comunitar care să-si 

asume responsabilitatea  asigurării respectării şi promovării drepturilor acestei categorii sociale. 

 Totodată, este de importantă necesitatea pregătirii şi antrenării beneficiarilor pentru a-şi 

dezvolta abilităţile care pot ajuta în obţinerea unui loc de muncă în cadrul cărora aceştia să-şi 

descopere şi să experimenteze diferite tipuri de activităţi, care să faciliteze integrarea socio-

profesională a acestora în viitor. 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1 GIURGIU 

 

În anul școlar  școlar 2019-2020 au fost înscriși 135 de elevi (38 dintre aceștia fiind 

școlarizați în cadrul Penitenciarului Giurgiu), 7 elevi scolarizati la domiciliu, 60 de elevi  s-au 

aflat în terapie de sprijin, fiind integrați în învățământul de masă, 33 de cadre didactice au 

asigurat programul educațional-terapeutic elevilor asistați și cursanților. 

  Întreaga activitate derulată în unitate în plan educativ a fost monitorizată de  Consilierul 

educativ, de Consiliul de Administrație al școlii, de membrii Comisiei de Eficientizare și 

Asigurare a Calității în Învățământ, de responsabilii Comisiilor metodice și de director. 

 Au fost realizate proiecte de parteneriat cu unitați școlare din orasul și județul  Giurgiu, 

cu școli din Municipiul București. 

Au fost inițiate și organizate în parteneriat cu ISJ Giurgiu și CCD, Concursuri 

Naționale,”Martisorul-Traditie si simbol – Editia a XI-a ,,Prin formă şi culoare o şansă pentru 

fiecare”, “Poveste de Craciun” CAEJ - ISJ Dambovita -Editia a II-a. În urma participării 

coordonatorii au primit diplome și adeverințe de participare iar copiii au primit diplome de 

participare pentru lucrări (locurile I, II, III). 

S-au incheiat parteneriate cu Poliția de Proximitate Giurgiu, Inspectoratul de Politie al 

Județului Giurgiu, Cu Romstal Vitan Bârzești. 

    Am susținut programe educaționale la nivel comunitar, în parteneriat cu Școala Acad. M. 

Voiculescu Giurgiu, Școala Nr.10 Giurgiu, Gradinița nr.6. 

În cadrul Comisiei Interne de Evaluare s-au realizat expediat si publicat materiale de 

consiliere, proiecte de intervenție personalizată, instrumente și fișe de lucru speciale pentru copii 

cu CES, către școlile partenere. 

Am fost implicați și s-a participat cu lucrari la Cercurile Pedagogice pentru învățământ 

special. 

Au fost publicate articole școlare în revista județeană “Catedra”, revista CCD, în revista 

școlii, Revista Altfel ISSN2601-5439/ISSN-L 2601-5439. 

Au fost efectuate inspecții la clasă de director ți metodist ISJ pentru un număr de 9 cadre 

didactice debutante. 

   - 9 inspecții speciale în vederea înscrierii candidaților la Concursul de titularizare din 

anul 2019, sesiunea iulie, obținănd note între 6-8. 
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   - 1 inspecție specială în vederea susținerii examenului de definitivare în învățământ 

promovate cu media 10.   

   - 4 inspecții finalizate cu nota 10 în vederea obținerii examenului de gradul II 

   - 1 inspectie finalizate cu nota 10 în vederea obținerii examenului de gradul I 

Buget 2020 aprobat de CJ Giurgiu 

 Total: 643 mii lei 

 Din care: 

 Bunuri și servicii- 486 mii lei  

 din care: 

     -norma de hrană copii = 124 mii lei 

     -cazarmament copii  = 29 mii lei 

 -burse medicale aprobata cf. Hotararii CJ = 40 mii lei 

 -Materiale          = 295 mii lei 

  În plan managerial: 

- au fost atrase cât mai multe contracte de sponsorizare și donație care să ajute  la 

îmbunătățirea și întreținerea bazei materiale a unității (Romstal București).  

- începând cu luna iunie 2020 s-au derulat în unitate lucrări de reamenajare, a două sali de 

clasa și s-au schimbat ușile la parterul clădirii.  

- au fost oferite copiilor cadouri de Crăciun, Paște prin contribuția Firmei Romstal 

București, constând în alimente, jucării și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. 

- unitatea are autorizație de funcționare sanitară; 

- în luna iulie-august 2020 s-a igienizat cu ajutorul personalului de întreținere din unitate 

întreaga clădire școlară. 

- am beneficiat de sprijinul Consiliului Județean Giurgiu în asigurarea normei de hrană și 

cazarmament pentru copii cu disabilități proveniți din familii, bursa medicală, cât și de ajutor cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă pentru cadourile tuturor copiilor școlarizați.  

- elevii sunt beneficiari ai Programului Lapte și corn, primit săptămânal prin livrare (până 

pe date de 09.03.2020). 

- s-a achiziționat dotarea cu medicamente și materiale sanitare pentru cabinetul medical. 

- s-a realizat dezinzecția, dezinfecția și deratizarea spațiului școlar în doua etape. 

În plan sănătate și securitate în muncă: 

- au fost efectuate analizele medicale și fisele de aptitudini pentru întreg personalul din 

unitate, în colaborare cu un medic de medicina muncii 

- s-au achizitionat echipamente de protecție pentru muncitorul de intreținere 
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- au fost completate fișele de protecția muncii pentru întreg personalul 

În Plan PSI 

- a fost întocmit planul managerial și realizate activități de simulare  

În plan Control Intern Managerial 

- au fost întocmite procedurile și registrul de riscuri  

În plan educativ: 

- s-au identificat și evaluat elevii cu nevoi speciale , 

- s-a intervenit în vederea ameliorării și recuperării a unui număr cât mai mare de copii cu 

disabilități orientați de catre COSP și inregistrari in categoria de handicap de Directia Județeană 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu; 

- au fost orientați și consiliați copii în vederea integrării sociale dupa finalizarea ciclului 

gimnazial cu clasele V-X, cu sprijinul specialiștilor din cabinete;  

- s-au asigurat servicii de sprijin pentru elevii integrați în școlile incluzive Acad. 

M.Voiculescu, nr.10, nr.1, nr. 2, nr.3, nr.5 Giurgiu, cât și pentru școlile din mediul rural (Oinacu, 

Roata de Jos, Daia) care au copii ce sunt incluși în categoria elevilor cu disabilități”; 

- a fost asigurate servicii de sprijin la domiciliu pentru elevii domiciliați în Floresti 

Stoienesti, Grădinari, Roata de Jos, Mârșa, CTF Andrei, precum și în Giurgiu, 7 elevi, aceștia 

fiind nedeplasabili; 

- au fost antrenațí un număr cât mai mare de elevi în activitățile parteneriale dintre școlile 

din țară  

- am continuat parteneriatele interne și am realizat proiecte care să atragă fonduri în vederea 

dezvoltării resurselor umane și a bazei materiale. 

- preocuparea principală a cadrelor didactice a fost desfasurarea procesului instructiv - 

educativ in condiții optime, în conformitate cu planurile cadru, ținând cont de situația 

epidemiologică aparută începând cu luna martie din cauza îmbolnăvirilor cu virusul SARS -COV 

2. 

 

Promovabilitatea: 

Pentru anul școlar 2019-2020 procentul de promovabilitate a fost de 96% . 

 

În scopul formării continue a personalului didactic: 

- cadrele didactice au participat la programe de formare continuă, studii post universitare, 

mastere, module de psihopedagogie speciala. 

 

Drepturi de natura socială: 

-  un numar de 49 de copii proveniți din familie au primit lunar alocația zilnică de hrană 

(24,9 lei/zi), banii pentru cazarmament au fost distribuiți in doua transe (luna mai si august 

2020), conform legii, pe criterii de prezență si vârstă, respectând procedura întocmită în cadrul 

SCIM. 

-  un numar de 35 de elevi cu diferite afectiuni au beneficiat de bursa medicala (100 lei 

lunar/elev). 

Cu sprijinul Consiliului Județean Giurgiu s-au realizat in unitate: 

- lucrari de igienizare la nivelul intregii scoli 

- s-au facut lucrari de dezinsectie, dezinfectie, deratizare 

- lucrări de reamenajare, a două sali de clasa și s-au schimbat ușile la parterul clădirii.   
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Propuneri pentru anul 2021 în vederea îmbunătățirii activității instituției școlare : 

- o reabilitate termica a unitații școlare în vederea economisirii energiei și a costurilor către 

furnizori; 

- refacerea instalatiei sanitare a grupurilor sanitare, 

- refacerea instalatiei electrice a unității, vechi de peste 45 de ani. 

 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GIURGIU 

 

Activitatea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu, s-a  desfăşurat pe tot 

parcursul anului 2020 în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, 

exclusiv pe baza şi în executarea legii. 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu coordonează şi controlează 

metodologic activitatea celor 7 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, 

organizate în subordinea consiliilor locale aparținând judeţului Giurgiu, precum și a oficiilor de 

stare civilă organizate la nivelul celor 54 U.A.T.-uri, existente în județ, deservind o populaţie de 

274848 locuitori. 

D.J.E.P. Giurgiu are în coordonare următoarele servicii publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor, respectiv: 

1. D.E.P  Giurgiu – are arondat un număr de 15 localități; 

2.  S.P.C.L.E.P Bolintin–Vale - are arondat un număr de 10 localități; 

3. S.P.C.L.E.P  Mihăileşti- are arondat un număr de 8 localități;   

4. S.P.C.L.E.P  Comana - are arondat un număr de 7 localități; 

5. S.P.C.L.E.P  Roata de Jos - are arondat un număr de 2 localități; 

6. S.P.C.L.E.P  Izvoarele - are arondat un număr de 2 localități; 

7. S.P.C.L.E.P  Hotarele - are arondat un număr de 3 localități; 

 De asemenea, este în curs de înființare S.P.C.L.E.P  Bolintin Deal.  

Pe linie de management, s-a realizat întocmirea tuturor documentelor/raportărilor  și 

situațiilor   în conformitate cu prevederile cuprinse în  Metodologia transmisă de D.E.P.A.B.D 

privind și  organizarea activității de evidență a persoanelor și de stare civilă  dar și a planurilor de 

activități și analizele aferente acestora, solicitate de Consiliul Județean Giurgiu. 

 

 Activitatea Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor s-a desfăşurat în 

baza Regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea  acestor servicii, a Planurilor de măsuri 

şi activităţi proprii în care s-au regăsit principalele sarcini a fi executate cu responsabilităţi şi 

termene de rezolvare  fiind aprobate de secretarii consiliilor locale şi Secretarul General al 

Consiliului Judeţean Giurgiu, scopul final fiind acela de soluţionare cu operativitate a cererilor 

cetăţenilor prin eliberarea actelor de identitate, schimbării domiciliului şi reşedinţei, furnizarea 

de date din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor, diminuarea birocraţiei, prevenirea 

tentativelor de substituire de persoane precum şi prevenirea faptelor de corupţie în rândul 

personalului. 

Pe linie de evidența persoanelor și informatică în acest an a fost executat 1 control 

inopinat  la S.P.C.L.E.P Bolintin Vale pe linia organizării activității în urma căruia a fost 

întocmită o notă de verificare cu măsuri de remediere și termene de soluționare. 
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Având în vedere situația creată de pandemia de Covid 19 în perioada analizată  nu au mai 

fost desfășurate  controalele planificate pentru anul 2020 pe linia desfășurării activității de 

evidență a persoanelor și stare civilă la serviciile de pe raza de competență. 

În contextul situației create de pandemia de Covid 19 serviciiile de pe raza de competență 

au efectuat 15 controale la unităţile sanitare şi de protecţie socială, 16 acțiuni la unităţile şcolare 

de pe raza de competenţă precum şi un număr de 80 acțiuni cu stația mobilă la cererea 

persoanelor îndreptăţite (netransportabile, handicap), în vederea prelucrării actelor normative ce 

reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, preluării de imagini şi acte pentru punerea 

în legalitate cu acte de identitate.   

Cu ocazia acestor acţiuni au fost puse în legalitate 544 persoane prin eliberarea actelor de 

identitate sau acordarea vizelor de reşedinţă.  

 De asemenea s-a intervenit pe postul de radio şi televiziune local, cât şi în presă unde au 

fost prezentate 23  materiale cu privire la obligativitatea persoanelor cu acte de identitate 

expirate şi a tinerilor care au împlinit 14 ani să se prezinte la Serviciile publice comunitare locale 

de evidenţă a persoanelor în vederea punerii în legalitate precum şi noile reglementări în materie,  

programul de lucru cu publicul. 

 Pe linia Dispoziției comune DEPABD/IGPR /2020 pentru verificarea persoanelor care 

figurau la data de 31.12.2019 cu acte de identitate expirate au fost finalizate activitățile prevăzute 

în dispoziție clarificându-se situația celor 1350 de persoane astfel: 

-604 prin eliberarea unui nou act de identitate 

-8 persoane decedate 

-6 persoane cu statut de CRDS 

-2 persoane au fost identificate în baza de date și în teren  cu mențiune de ,,persoana 

disparuta,, 

Pentru 730 de persoane au fost efectuate în baza de date mențiuni conform proceselor 

verbale întocmite de către lucrătorii de ordine publică. 

Au fost transmise 1330 invitații persoanelor cu acte de identitate expirate. Au fost 

solicitate verificări la posturile de poliție arondate urmând ca rezultatul verificărilor să fie preluat 

în SNIEP. 

La finele anului 2020 la nivelul județului Giurgiu se înregistrează un total de 5768 de 

restante din care: 

-la expirare:4059 din care 1774, anii anteriori 

-la 14 ani:1709 din care 999, anii anteriori 

La toate serviciile publice comunitare locale de pe raza județului s-a executat 

,,conservarea” bazei de date manuale conform dispoziţiilor primite, sub formă de arhivă 

operativă. Consultarea  acesteia se face de către lucrătorii desemnaţi iar verificările efectuate 

sunt consemnate în registrul special constituit în acest scop.  

Pe linia evidenţei speciale s-a acţionat operativ în sensul că s-a actualizat zilnic baza de 

date  conform dispoziţiilor D.E.P.A.B.D. astfel că toate persoanele date în urmărire pot fi 

depistate imediat şi luate măsuri corespunzătoare conform legii. De asemenea s-a acţionat 

corespunzător şi pe linia persoanelor care şi-au pierdut drepturile electorale, pierdut cetăţenia 

română, interzis prezenţa în localitate sau obligarea de a nu părăsi localitatea.  
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 Nu au fost identificate cazuri cu privire la tentativele de substituire de persoane şi cazuri 

depistate de falsuri în documentele eliberate la ghişeu în perioada analizată.  De menţionat este 

faptul că toţi lucrătorii de evidenţă a persoanelor cunosc dispoziţiile legale în materie de falsuri 

respectându-se strict metodologia de lucru îndeosebi problematica identificării persoanei, 

caracteristici, portret vorbit precum şi modalităţile concrete pentru certificarea identităţii. 

 În cursul anului 2020, pentru persoanele care nu au solicitat eliberarea actulelor de 

identitate în termen legal au fost efectuate în total 10997 verificări în următoarele evidenţe : 

RNEP, stare civilă, paşapoarte, penitenciare, etc, cu respectarea întocmai a prevederilor 

Regulamentului UE 679/2016 şi au fost luate măsuri speciale în acest sens, soluţionându-se toate 

cererile pe această linie în termenul legal. 

 Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii serviciilor publice comunitare locale 

precum şi pentru rezolvarea sarcinilor prevăzute în actele normative în vigoare şi a celor 

prevăzute în Planurile de muncă, la nivelul D.J.E.P. Giurgiu s-au dispus măsuri corespunzătoare 

pe linia pregătirii profesionale a lucrătorilor, telefonic și în scris, discuţii pe procedură şi 

metodologie, speţe şi modalităţi de soluţionare, deoarece nu au putut fi organizate convocări.  

 Toate ordinele şi dispoziţiile primite au fost înaintate la S.P.C.L.E.P. în vederea 

prelucrării, instruirii şi  luării la cunoştinţă pe bază de semnătură. Periodic, la nivelul tuturor 

serviciilor se desfăşoară şedinţe şi se întocmesc procese verbale în registrul anume desemnat 

astfel că toţi lucrătorii cunosc dispoziţiile şi prevederile legale nou apărute. Dispoziţiile sau 

radiogramele transmise conţin rezoluţia şefului de serviciu, măsuri de soluţionare, termene şi 

responsabilităţi.  

 Pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul a lucrătorilor de 

evidenţă a persoanelor, au fost luate măsuri corespunzătoare în conformitate cu planul de acţiune 

pentru punerea în aplicare a prevederilor H.G. nr.1723/14.10.2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel a fost adaptat programul de lucru cu publicul în aşa fel încât să se 

asigure accesul cetăţenilor zilnic între orele 800-1600 iar joi 800-1800, program afişat şi mediatizat 

prin mass-media locală. Activitatea în ghişeele serviciilor se desfăşoară conform registrului cu 

planificarea lucrătorilor desemnaţi. Toate avizierele sunt actualizate cu diferite cereri tip, model, 

afişe cu diverse informaţii necesare rezolvării cererilor cetăţenilor, iar lucrătorii au fost instruiţi 

cu privire la comportament şi disciplină, să manifeste o atitudine pozitivă, limbaj adecvat şi 

corect din punct de vedere gramatical şi să îndrume cetăţenii către serviciile de specialitate în 

cazul în care sunt depăşite competenţele serviciului. De asemenea au fost luate măsuri 

corespunzătoare pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie în rândul 

personalului, întocmindu-se trimestrial procese verbale de instruire astfel că în perioada analizată 

nu au fost cazuri de nerespectare a prevederilor legale pe linie de corupţie şi combatere a 

birocraţiei în relaţiile cu cetăţenii.  

 Referitor la activităţile desfăşurate pe linie informatică lucrătorii din cadrul serviciilor 

publice comunitare s-au implicat activ în actualizarea bazei de date iar cadrele cu responsabilităţi 

în acest domeniu au executat toate sarcinile specifice. Cu ocazia controalelor efectuate împreună 

cu B.J.A.B.D.E.P. în baza graficului comun au acordat sprijin şi îndrumare precum şi instruiri pe 

linia respectării metodologiei de lucru. Au fost efectuate verificări şi au fost rulate diferite 

aplicaţii în vederea depistării tuturor erorilor  din baza de date luându-se măsuri de eliminare a 

acestora, întocmindu-se în acest sens note de constatare şi verificare cu termene şi 

responsabilităţi. 

 S-a acţionat corespunzător pe linia furnizării datelor din baza de date în condiţiile legii şi 

s-a asigurat tehnoredactarea în format electronic a tuturor situaţiilor statistice, analize, 

transmiterea acestora, actualizarea site-ului DJEP Giurgiu, etc. 

 De asemenea, în contextul declarării pandemiei COVID-19 s-a colaborat cu DSP 

Giurgiu, introducând în baza de date persoane carantinate, izolate, alerte, etc. 
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 Săptămânal au fost desfăşurate activităţi de întreţinere a echipamentelor din dotare şi s-a 

colaborat permanent cu specialiştii din cadrul B.J.A.B.D.E.P.  precum și S.T.S. in vederea 

operaționalizării S.P.C.L.E.P. Bolintin Deal 

 Au fost organizate 3 activități comune cu BJABDEP Giurgiu de testare  a 6 lucrători 

pentru SPCLEP Bolintin Deal, Bolintin Vale și DJEP. 

Activitatea Biroului  Stare Civilă s-a desfăşurat în baza Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu, a Legii 

119/1996 cu modificările şi completările ulterioare,a HG nr.64 din 26. 01.2011 pentru aprobarea 

Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă precum şi a 

Planurilor  de măsuri şi activităţi trimestriale, semestrial şi anual în care s-au regăsit principalele 

sarcini a fi executate cu responsabilităţi şi termene de executare  fiind aprobate de Secretarul 

General al judeţului, secretarii primăriilor şi Directorul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Giurgiu, scopul final fiind acela de soluţionare cu operativitate a cererilor cetăţenilor 

privind eliberarea certificatelor de stare civilă, a transcrierilor certificatelor de stare civilă 

procurate din străinătate, a rectificării actelor de stare civilă , a soluţionării cererilor de 

schimbare a numelui pe cale administrativă, înregistrare tardivă a nașterii precum și a cererilor 

privind divorțul pe cale administrativă. 

În anul 2020 au fost efectuate controale la 12  oficii de stare civilă din cele 54 de pe raza 

de competență privind gestiunea certificatelor de stare civilă precum şi a modului de înscriere a 

menţiunilor, a transmiterii acestora în termenul legal, a respectării  metodologiei de închidere şi 

deschidere a registrelor de stare civilă, înregistrării şi eliberării  certificatelor  de naştere, deces şi 

căsătorie la oficiile de stare civilă, conform graficului, constatându-se o serie de  nereguli 

consemnate în procesele  verbale  de control  cu  termene şi măsuri de  soluţionare. 

Cu ocazia controalelor s-a urmărit respectarea termenelor de răspuns la solicitările de 

eliberare a extraselor pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, întocmirea acestora în 

conformitate cu prevederile HG nr.64/2011, însușirea prevederilor Codului civil incidente 

domeniului de activitate, precum și modalitatea de atribuire, gestionare și înscriere a codurilor 

numerice personale în actele de stare civilă. De asemenea activitatea de stare civilă s-a 

concretizat în principal în efectuarea unui număr de 11771 mențiuni operate la exemplarul I, 

8396 mențiuni operate la exemplarul II, 996 acte de naștere înregistrate, 1058 acte de căsătorie, 

4440 acte de deces, 3744 certificate de naștere eliberate, 1865 certificate de căsătorie și 5281 

certificate de deces.      

 Pe  lângă activităţile de  coordonare şi control metodologic, în perioada analizată au fost 

soluţionate în conformitate cu actele normative  în  vigoare :                

- 61 rectificări acte de  stare civilă;  

- 11 dosare  schimbare de nume pe cale administrativă;                            

- 290 transcrieri acte de stare civilă procurate din străinătate;            

- 67 cereri de divorț pe cale administrativă;                   

- 213  solicitări extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă(ex.II).  

- 70 cereri înregistrare tardivă a nașterii.  

Au fost întocmite și transmise la DEPABD, la termenele precizate, situațiile statistice 

lunare și trimestriale. 

De asemenea,s-au desfășurat activități de sprijin și îndrumare la toate oficiile de stare 

civilă din cadrul primăriilor, fiind acordat sprijin pentru aducerea la zi a mențiunilor, acolo unde 

ofițerul delegat a fost în imposibilitate de a le opera și comunica datorită unui volum mai mare 

de lucrări.       



154 

 

     În   anul 2020, DJEP Giurgiu a avut ca obiectiv principal efectuarea de controale la 

cele 39 unităţi sanitare şi de protecţie socială de pe raza judeţului, conform graficelor întocmite, 

instruirea factorilor de răspundere cu privire la respectarea prevederilor legale în materie, 

depistarea asistaţilor fără acte de stare civilă sau acte de identitate şi punerea lor în legalitate, cât 

şi activităţi pe linia aplicării vizelor de reşedinţă. 

Au mai fost desfășurate activități pentru implementarea proiectului SIIEASC . 

           La nivelul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor Giurgiu au fost 

prelucrate principalele acte normative privind strategia Guvernului României de incluziune a 

cetățenilor români aparținând minorității romilor pe perioada 2015-2020, fiind desemnați 

lucrătorii implicați să desfășoare activități pe această linie. În colaborare cu experții locali pentru 

romi de la primării, prin intermediul  reprezentanților birourilor județene pentru romi din cadrul 

Instituției Prefectului - Județul Giurgiu, pentru stabilirea posibilităților de identificare a 

persoanelor ce fac obiectul strategiei, a fost constituită o evidență centralizată, la nivel de 

localitate și județ.                                              

 La nivelul arhivei cu registre de acte de stare civilă(ex.II), a fost efectuată operațiunea de 

dezinsecție și deparazitare pentru asigurarea bunei conservări a acesteia.                                                                             

 Măsurile de ordin intern, luate de Directorul Executiv au dus la eficientizarea tuturor 

activităților ce s-au desfășurat la nivel de DJEP (realizarea la timp a achizitiilor publice,  ce a dus 

la asigurarea tuturor condițiilor optime de desfășurare a activităților, delegarea sarcinilor unor 

persoane care au realizat activități pe compartimentele cu personal insuficient, participarea 

acestuia la activități de control, actualizarea fișelor de post cu distribuirea cât mai  corectă a 

sarcinilor de serviciu corelat cu gradul de încărcare pe fiecare salariat, actualizarea tuturor 

contractelor de prestări  servicii si achiziții de bunuri).   

 - au fost intensificate activitățile de coordonare metodologică, prin instruiri precum și 

asigurarea permanentă a colaborării cu SPCLEP-urile, soluționând de la caz la caz spețe atipice; 

 - au fost identificate nevoile de perfecționare ale salariaților, a fost întocmit Planul anual 

de formare profesională al DJEP; 

 - au fost realizate toate demersurile și activitățile privind punerea în legalitate a 

salariaților D.J.E.P Giurgiu, plata la timp a obligațiilor scadente și a salariilor, pentru respectarea 

normelor și cerințelor privind sănătatea și securitatea în muncă, conform Legii 319/2006 și a 

normelor metodologice de aplicare a acesteia precum și a normelor PSI conform Legii  nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (instruiri , întocmire plan de prevenire și 

protecție,  reactualizări de fișe de instruire etc.) 

 Ca urmare a celor prezentate, pentru îndeplinirea activităților specifice și a celor de 

organizare și funcționare, la nivelul D.J.E.P, în anul 2020, Directorul Executiv a emis un număr 

de 36 decizii.  

 

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ 

GIURGIU 
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CJRAE reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat,  specializată  în  oferirea, 

coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, 

cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o 

educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens. 

          Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Giurgiu este o unitate 

conexă de învățământ, cu personalitate juridică, coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Giurgiu. 

Obiective generale și specifice stabilite în planul managerial, asumate la solicitarea ISJ: 

o cuprinderea și menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu a tuturor copiilor/ 

tinerilor indiferent de particularitățile lor psihoindividuale și sociale; 

o asigurarea suportului suplimentar necesar desfășurării unei educații de calitate in funcție 

de potențialul  biopsihosocial al fiecărui copil / tânăr; 

o informarea și consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activității didactico – 

educative; 

o colaborarea cu factorii educaționali implicați în dezvoltarea personalității elevilor / 

tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viața școlară, socială și profesională; 

o implicarea părinților în activități specifice unei relații eficiente școală – familie – 

comunitate, ca bază a adaptării școlare și a integrării sociale a copiilor / tinerilor; 

o evaluarea psihosomatică în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare/clasa I ; 

o asigurarea de servicii de specialitate psihopedagogică şi logopedică pentru toţi elevii care 

au solicitat aceste servicii, pentru părinţii şi cadrele didactice interesate; 

o orientarea școlară și profesională a elevilor cu nevoi speciale;  

o prevenirea şi diminuarea violenţei în mediul şcolar; 

o perfecţionarea/formarea continuă a profesorilor consilieri din centre şi cabinetele școlare; 

o prevenirea și diminuarea fenomenelor de abandon şcolar, absenteism, devianţă/ 

delincvenţă juvenilă, a elevilor cu risc comportamental; 

o activități de încurajare a voluntariatului în cadrul Strategiei Naționale pentru Acțiune 

Comunitară 

 

 Consilierea individuală s- a desfășurat pe nivel de învățământ 

           - nivel  prescolar      

 - nivel primar          

 - nivel gimnazial     

            - nivel liceal           

 

Tematica activităţilor desfăşurate conform registrelor de activităţi de la cabinetele de 

asistenţă psihopedagogică pe consiliere individuală/ nr.  beneficiari: 

 

- Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală : 86 elevi, 24 părinți, 27 cadre 

didactice; 

- Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se 

include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a dificultăților de 

relaționare, inclusiv cu copiii cu CES):  81 elevi, 29  părinți, 32 cadre didactice; 

- Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității (se include 

prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/ abandonului  școlar): 48 elevi,  15  părinți, 6 cadre 

didactice;  

-  Orientarea carierei : 118 elevi, 13 părinti, 10 cadre didactice; 

-  Educaţia pentru  un stil de viaţă sănătos  (se include prevenirea consumului de 

substanțe cu risc, a traficului de ființe umane): 69 elevi, 20  părinți, 25 cadre didactice; 

- Altele , 32  elevi, 5 cadre didactice; 

- Copii cu CES (cu certificat de orientare școlară și profesională), în proces  de consiliere 

psihopedagogică : 37; 
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- Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate/remigrați, în proces de 

consiliere psihopedagogica: 152; 

-  Copii în risc de abandon școlar, in proces de consiliere psihopedagogică 

 

Consilierea individuală cât și cea de grup  s- a desfășurat pe nivel de învățământ: 

           - nivel  preșcolar      

 - nivel primar          

 - nivel gimnazial     

            - nivel liceal           

 - părinți                   

 - cadre didactice 

     

Consiliere de grup 

Numărul   persoanelor care au beneficiat de consiliere în grup: 

           - nivel prescolar -  3 grupuri / 70 elevi 

 - nivel primar   - 5 grupuri/ 245 elevi; 

 - nivel gimnazial –  18 grupuri/ 587 elevi; 

 - nivel liceal – 76 grupuri/ 678 elevi; 

 - părinți  - 5 grupuri/ 43 părinți; 

 - cadre didactice – 9 grupuri/74 cadre didactice. 

 

Tematica activităţilor desfăşurate conform datelor furnizate de profesorii consilieri  din 

cabinetele  de asistenţă psihopedagogică pe consiliere  de grup/ nr.  beneficiari: 

 -  Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală :  8 programe, 365 beneficiari; 

- Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se 

include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a dificultăților de 

relaționare, inclusiv cu copiii cu CES):  12 programe, 389 beneficiari; 

- Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității (se include 

prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/ abandonului  școlar):  9 programe, 218 ; 

- Orientarea carierei :  8 programe, 351 beneficiari; 

- Educaţia pentru  un stil de viaţă sănătos  (se include prevenirea consumului de substanțe 

cu risc, a traficului de ființe):  10 programe, 234   beneficiari. 

 

 Detalierea programelor de consiliere de grup  pentru  elevi: 

 

- ”Ce este cariera” 

- ”Cum mă simt?” 

- ”Cyberbullying-ul în școală!” 

- ”Nonviolența este arma celor puternici!” 

- ”Să ne împrietenim cu emoțiile!; 

- ”Fii bun la școală!; 

- ”Distrează-te învățând” 

- ”Strategii de învățare”; 

- Educația Altfel ăn online? 

- 23 Ianuarie, ziua scrisului de mână! 

- El, profesorul, față-n față cu mine, elevul 

- Știu să fiu un bun coleg? 

- Doar eu sunt...EU! 

- Mă cunosc suficient de bine? 

- Talente  și interese. 

- Gândesc și acționez pentru succes. 

 - Job-ul meu ideal 

- Valorile în care cred. 
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- Violența în  rândul tinerilor. 

- Modificarea emoțiilor. 

- Eu și colegii mei. 

- Tehnici eficiente de învățare. 

 

 Detalierea programelor de consiliere de grup  pentru  părinți: 

- Cum  comunic cu  copilul  meu? 

- Criza de originalitate la adolescenți. 

- Colaborarea eficientă școală- familie. 

- Cum să  nu-mi pierd încrederea în copilul meu? 

- Asigură-ți copilul de iubirea ta necondiționată! 

- Codul bunelor  maniere în școala online 

 

  - Zâmbește, educă-ți fii nonviolent! 

- Provocări în timpouri de criză! 

- Adaptarea școlară în condiții de pandemie. 

           - Adaptarea elevilor de ciclul gimnazial în condițiile pandemiei. 

 

           Detalierea programelor de consiliere de grup  pentru  cadre didactice: 

-”Din nou împreună!” 

-Etapele lectiei în clasa virtuală. 

-Legenda cadrului didactic. 

-”Cancelaria  virtuală” 

-Ce este stresul? Cum îl gestionăm? 

-Implicațiile  stresului asupra cadrelor  didactice 

-Prevenirea bullying-ului în școală – aspecte teoretice și practice 

 

Alte activități relevante, inclusiv extrașcolare: 

 - E viața mea! - Elevii descoperă, prin simularea unor situaţii reale, importanţa abilităţilor 

interpersonale şi modalităţi de dezvoltare a acestora. 

- Comunică activ! -Elevii vor simula situaţii regăsite în mediul de afaceri, care impun 

luarea unei atitudini, şi vor discuta despre modul în care diferite abilităţi interpersonale pot afecta 

rezultatele obţinute. 

- Ascultă activ!- În cadrul unor scenete şi al unui joc, elevii susţin anumite roluri, care au 

ca scop dezvoltarea abilităţilor de vorbire în public şi ascultare activă. Utilizând comunicarea 

verbală şi nonverbală, ei învață să relaţioneze eficient cu ceilalţi. 

- Evaluează-te! - Elevii parcurg materialul „Succesul profesional“, în care sunt prezentate 

diferite situaţii de la locul de muncă, şi completează formularul de evaluare. 

- Dezvoltă-ţi abilităţile!- Elevii îşi testează abilităţile de care au nevoie pentru a ocupa un 

loc de muncă, acele abilităţi pe care orice angajator le aşteaptă de la angajatul său: abilităţi 

fundamentale, abilităţi de management personal şi abilităţi de lucru în echipă. 

- Toată lumea câştigă! - Elevii dezvoltă soluţii pentru potenţiale situaţii care pot apărea la 

locul de muncă. Ei aleg între situaţii de tip câştig/câştig, câştig/pierdere şi pierdere/pierdere 

pentru a media conflictul. 

- Gândeşte inteligent!- Elevii participă la un joc în cadrul căruia îşi îmbunătăţesc 

capacităţile de a lua decizii şi rezolva problemele ce se pot ivi la locul de muncă.  

- Stabileşte relaţii! - Elevii se familiarizează şi îşi testează aptitudinile necesare stabilirii 

şi întreţinerii relaţiilor interpersonale, înţelegând importanţa vitală a acestora pentru viitorul loc 

de muncă. 

- Influenţează!- Elevii vor înțelege că a-i influenţa pe ceilalţi înseamnă a le cere părerea, a 

face sugestii, a-i încuraja şi a-şi exprima aprecierea. 

- Lucrează în echipă! -Elevii îşi testează capacităţile de a lucra în echipă, realizează 

împreună un produs şi colaborează pentru atingerea unui scop comun. 
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- Vinde-te bine! -Elevii îşi exersează abilităţile interpersonale prin simularea susţinerii 

unui interviu în vederea angajării. 

- Mergi la interviu!- Elevii își exersează abilităţile interpersonale prin susţinerea de 

interviuri în vederea ocupării unui loc de muncă. 

 

- Ce faci cu banii tăi? - Elevii identifică elementele din patrimoniul personal şi legătura 

dintre nevoi şi consum. 

- Priveşte spre viitor! - Elevii îşi trasează propria strategie de viaţa 

- Elaborarea unor fişe de lucru referitoare la orientarea şcolarã şi profesionalã; 

- Sprijinirea elevilor în procesul de orientare şcolarã şi profesionalã, în vederea alegerii 

unui parcurs şcolar ulterior realist şi adecvat propriei persoane; 

- Colaborarea cu instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale implicate în educaţia 

elevilor (“Salvaţi Copiii”, “Fundaţia Internaţionalã pentru Copil şi Familie”) pentru procurarea 

unor materiale informative (postere, cãrţi, ziare educative, reviste); 

- Încheierea unor protocoale de colaborare între pãrinte/tutore al elevului şi profesorul 

consilier, prin care pãrintele/tutorele îşi exprimã acordul ca fiica/fiul sã participe la şedinţele de 

consiliere; 

- Încheierea unor protocoale de colaborare între profesorii diriginţi şi cabinetul şcolar de 

asistenţã psihopedagogicã, în vederea asigurãrii serviciilor pentru elevi; 

- Participare la organizarea şi desfăşurarea proiectului de educaţie incluzivă: Copii 

suntem TOŢI!, implementat la Şcoala Gimnazială Nr. 1, Florești,  județul Giurgiu. 

 

Adrese linkuri folosite în consiliere si orientare școlară  si profesională  online: 

Valori împotriva violenței -

https://www.canva.com/design/DAENBNXEC88/GMxRRiy__izmIXIrbxDxPw/watch?ut

m_content=DAENBNXEC88&utm_campaign=designshare 

Consiliere și orientare școlară- 

https://www.facebook.com/sibiucjrae/videos/816852975796522 

Dependenta de telefonul mobil  si retele sociale 

https://www.youtube.com/watch?v=iGNdREvHRg&fbclid=IwAR078a_UrqSa2EDAx8lZ

Sj OUHi4F4vFrYAuLzNmMZWVbqUEMN86v-jcyCVI 

Starea de bine a copiilor 

- https://www.facebook.com/sibiucjrae/videos/367103527958466 

Codul bunelor maniere in scoala on-line 

- https://www.facebook.com/photo/?fbid=3455476577878315&set=a.350521168373887 

Scapă de griji sau fă-le mai ... mici 

- https://www.facebook.com/sibiucjrae/videos/709246453055594 

16 Noiembrie – Ziua  Internațională a tolerantei 

- https://www.facebook.com/sibiucjrae/videos/674146803536427 

 Fear of Heighat  C Când ti-e frică de înaălțime, cum sa sari peste ea?)  

- https://www.facebook.com/PencilmationMaxandPuppy/videos/197466421363385 

Dacă nu pot învăța așa cum îmi predai tu, preda-mi asa  cum pot învăța eu! 

- https://www.facebook.com/biblioteca.emilgarleanu/videos/381331309920557 

Pregatirea pentru examen  

- https://www.facebook.com/cmbrae/videos/791755188345004 

 Mesaje de tip eu în  comunicare  

- https://www.facebook.com/cmbrae/videos/3599925083393799 

 Consiliere  școlară on-line  

- https://www.facebook.com/cmbrae/videos/1003261303485519 

 

Activitatea cabinetului logopedic- CJRAE Giurgiu 

 

      Date privind cazuistica: 

https://www.facebook.com/cmbrae/videos/1003261303485519
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 - tulburări de pronunție/articulare – 15 copii 

 - tulburări de  ritm si fluenta a vorbirii – 5 copii 

 - tulburări  ale limbajului scris-citit – 10 copii 

 - tulburări de dezvoltare a limbajului – 16 copii 

 - tulburări  de limbaj asociate cu sindromul Down, autism – 6  copii 

 

    Date privind evaluarea copiilor cu tulburări de limbaj 

 - examinati – 200 prescolari 

         - 800 școlari 

 - depistați – 80 preșcolari 

        - 140 școlari 

 - luati  in corectare -  10 prescolari – 44 scolari 

            - corectați – 8 preșcolari, 36 școlari 

            - ameliorați – 7 școlari 

 - retrași  - 3 școlari 

 

   Date privind beneficiarii activității din cadrul  cabinetului logopedic: 

 - copii  logopați – 45 

 - copii cu  CES – 6 

 

    Activități adresate părinților: 

 

- Informare/ constientizarea parintilor cu privire la tulburarile de limaj si tulburarile 

emotionale/ colocviu/ au participat 14  parinti; 

- Metode si procedee de interventie logopedica – sedinta cu parintii/ au participat 6 

parinti; 

        Activitati adresate cadrelor didactice 

-Mese rotunde / dezbatere privind problematica de specialitate(logopedie)au participat  6 

cadre didactice 

Activitatea serviciului de Evaluare si Orientare Scolară si Profesională  si a Comisiei de 

Orientare Școlară si Profesională 

În cadrul Comisiei de Orientare  Școlară  și Profesională  a fost analizată documentația 

din  dosarele  depuse de către părinți/tutori legali. 

  S-au desfășurat evaluările prin Serviciul  de  Evaluare, Orientare  Școlară și Profesională 

și au fost  eliberate certificate  de orientare școlară și profesională  pentru învățământ de masă  și  

învățământ special. De asemenea  au fost  înregistrate, analizate și avizate  Planuri de Servicii 

Individualizate pentru copiii  din  învățământul special. 

- evidența dosarelor instrumentate de către SEOSP  în anul 2020 – 169 dosare 

- evidenta certificatelor de orientare scolară si profesională eliberate în  anul  2020 – 169  

certificate 

- nr.  copii/elevi cu CES care au obținut certificate de orientare școlară si profesională 

pentru învățământ de masă – 104 din care   

  - 53 cu  profesor itinerant  și de  sprijin 

  - 2  școlarizare la domiciliu 

  - 3  fără cerințe   educaționale speciale 

       Pentru învățământ special – 61 din care 

                           - 4 școlarizare la domiciliu 

    Evaluarea  psihosomatică 

- nr total de copii evaluați, din județul Giurgiu -  353 

- nr. de recomandări eliberate : 353 din care 

  pentru înscriere în  clasa  pregătitoare – 344 

   menținere în  grădiniță – 9 

     Formarea continuă în specialitate  
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Organizarea și desfășurarea activităților metodice/cercurilor pedagogice/schimburilor de 

experiență  în cadrul  CJRAE a vizat  următoarea tematică: 

- Modele de bune practici   

- Transdisciplinaritatea – demers modern, creativ și flexibil  

- Drogurile un real pericol  

- ABC- ul Comunicării  

- Terapia complexa a copilului cu autism  

-  Interventii psihopedagogice  pentru copiii cu dizabilităti  

    Activități de formare/dezvoltare profesionala: 

- Cum ne atrenăm parentigul apreciativ 

- Consilier violentă  domestică 

- Cum testăm evaluăm si oferim feedback elevilor online 

- Strategii de învățare pentru copii 

- Strategii didactive, inovative pe platformele educative 

- Cologviu de admitere pentru oblinerea gradului i, ”Evaluare a inteligentei, atentiei si 

personalitatii elevilor pentru consilierea in cariera” 

- Curs de logopedie 

 

Alte  activități desfășurate pentru beneficiari(copii, elevi, părinți, cadre didactice):  

- Măsuri pentru gestionarea stesului și anxietății în pandemie 

- Nevoile elevilor, nevoile profesorilor 

- Creare grup watsapp – suport pentru părinți 

- Campanie de reîmprietenire cu școala – mediatizare, SPOT promovare 

- Creare resurse suport – online 

-Webinar – educație pozitivă 

 -Participarea unor profesori consilieri  la realizarea revistei Colegiului Național ”Ion 

Maiorescu” 

        Activitatea compartimentului administrativ  

 

  Compartimentul administrativ asigură continuitatea activităţii instituției  : eliberare 

documente, comunicarea datelor către instituțiile solicitante care privesc specificul activității de 

contabilitate, efectuarea diferitelor situații cerute atât de conducerea unităţii cât şi de ISJ sau CJ. 

 Relaţiile faţă de conducerea unităţii au fost de subordonare şi respect reciproc, iar  faţă 

de personalul din unitate atât didactic cât şi didactic auxiliar au fost de colaborare şi de respect 

reciproc. 

Pe parcursul   anului  2020 activităţile legate de activitatea contabilă a institutiei s-au 

desfașurat în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă şi ale fişei postului, 

după cum urmează: 

- au fost corelate activitățile compartimentului administrativ cu  planul  managerial al 

instituţiei;  

- a fost  asigurata colaborarea dintre CJRAE si institutiile colaboratoare (Inspectoratul 

Scolar, Consiliul Judetean, Trezorerie, etc) 

- au fost  întocmite , în baza legislaţiei în vigoare, o serie de proceduri pentru activităţile 

specifice compartimentului administrativ 

              Organizarea activității: 

- au  fost făcute demersurile pentru elaborarea documentaţiei necesare conform normelor 

în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a 

institutiei cu aprobarea conducerii unităţii și a Consiliului Județean;  

- a fost întocmit planul anual de achiziții; 

- s-au  efectuat și întocmit, de fiecare dată când a fost necesar, inventarul unității de 

învățământ prin  operarea  în registrul numerelor de inventar şi a fișelor de evidență a 

materialelor de natura obiectelor de inventar, a fost   întocmită documentația pentru efectuarea 
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operațiunilor de casare cu toate acţiunile conexe  și orice alte documente şi situaţii cerute de 

conducerea unităţii, de Consiliul Judetean şi ISJ. 

               Inregistrarea si prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de 

contabilitate 

- a fost întocmită si înaintată lunar cererea pentru deschiderea de credite bugetare (către 

ISJ si Consiliul Județean), având în vedere încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile 

bugetului, repartizate pe trimestre şi detaliate conform clasificaţiei bugetare, atât în ceea ce 

priveşte cheltuielile salariale cât şi cheltuielile pentru bunuri şi servicii; lunar au fost intocmite 

ordonanţările de plată ale salariilor precum şi ale obligaţiilor fiscale aferente acestora, 

centralizatorul lunar al plăţilor salariale, situaţia recapitulativă privind plata salariilor, situaţia 

privind monitorizarea cheltuielilor de personal; 

- a fost întocmită si depusă lunar, declarația  112, de asemenea ordonanțările de plată 

privind achiziţia de produse, servicii sau lucrări, cu încadrarea sumelor în subdiviziunile 

corespunzătoare ce au fost aprobate de ordonatorul principal de credite şi cu verificarea 

documentelor de achiziţie; înregistrarea intrărilor de materiale, consumul acestora; 

- a fost întocmit lunar balanţele de verificare şi  trimestrial bilanţurile contabile cu 

anexele aferente, pe care le-am depus la ISJ şi la Consiliul Judeţean pe suport hârtie şi magnetic 

la termenul prevăzut; 

- înregistrarea în aplicația Forexebug  bugetele inițiale si rectificate, am angajat creditele 

si receptiile aferente platilor salariale si materiale, lunar au fost intocmite si transmise anexele 

prevazute in aplicatia Forexebug 

- au fost  întocmite referatele necesare pentru achiziționarea materialelor de curățenie, 

întreținere și birotică 

 

 Monitorizarea activității: 

- au fost  întocmite lunar balanţele de verificare şi  trimestrial bilanţurile contabile cu 

anexele aferente,  depuse la ISJ şi la Consiliul Judeţean pe suport hârtie şi magnetic la termenul 

prevăzut; 

- la  începutul fiecarei luni a fost întocmita situaţia “Monitorizarea lunară a cheltuielilor 

de personal”, respectiv la trimestru- “Monitorizarea trimestrială a cheltuielilor de personal”; 

- a  fost  prezentat la cererea ordonatorului principal de credite precum şi a altor instituţii 

cu care avem relaţii de colaborare sau de subordonare ( Consiliul Judetean, Inspectoratul Şcolar, 

Trezoreria municipiului Giurgiu) diverse situaţii - în forma şi termenele solicitate 

  Consilierea/ Indrumarea si controlul periodic al personalului care gestioneaza valori materiale 

- au fost întocmite notele de intrare-recepţie, fișe de magazie, buletinele de transfer şi 

bonurile de consum pentru toate valorile materiale achiziționate. Toate înregistrările, precum şi 

celelalte situaţii întocmite au fost realizate cu ajutorul tehnologiei computerizate 

   Realizarea de proceduri 

- au foste elaborate proceduri operaţionale pentru compartimentul contabilitate si de 

asemenea a fost  ţinuta evidenţa procedurilor operaţionale şi  revizuite ori de câte ori a fost 

nevoie. 

 

Prin secretariatul  instituției s-a  asigurat activitatea  de înregistrare  documente, 

comunicarea cu alte  instituții (inclusiv unități de învățământ din județ   cât si  din alte  județe, 

realizare  și tehnoredactare documente privind specificul instituției  conexe de învățământ 

(machete solicitate de  către ISJ și minister, grafice, baze de date, centralizatoare, chetionare și 

instrumente de raportare, altele);  

- a fost  actualizată baza de date a institutiei  în ceea ce priveşte evidența  copiilor cu 

certificate de orientare scolară; 

- arhiva unităţii şi răspunderea privind  documentele de  salarizare, dosarele  personale ale 

personalului didactic si didactic auxiliar,  regulamentul de ordine interioară, planul managerial al 

centrului, rapoarte de activitate, corspondenţa centrului cu şi de la alte instituţii (situatii, referate, 

etc), sunt gestionate de compartimentul secretariat; 
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- a fost  completat la zi programul REVISAL , dosarele personale ale angajaţilor 

respectând legislaţia în vigoare; 

- statele de plată lunare ale salariaţilor pe baza contractelor de muncă, conform  

programului EDUSAL sunt realizate de compartimentul secretariat; 

- sunt întocmit statisticile solicitate de INS, ISJ, DGASPC Giurgiu sau alte instituţii la 

timp şi la solicitarea acestora, conform termenelor, cât şi alte statistici privind personalul unităţii; 

- sunt  completate şi verificate documentele privind acordarea COSP copiilor cu CES; 

- au fost întocmite la termen toate statisticile referitoare la evidenţa copiilor  cu CES; 

-sunt întocmite în baza legislaţiei în vigoare o serie de proceduri  specifice 

compartimentului de secretariat;  

- au foste elaborate proceduri operaţionale pentru compartimentul secretariat și de 

asemenea a fost  ținută evidența procedurilor operaționale și  revizuite ori de câte ori a fost 

nevoie. 

- este asigurat un flux  informational rapid între CJRAE si CJG, ISJ, unitățile de 

învătământ, instituțiile partenere,  aducând la cunoștința conducerii unității toata corespondența, 

în timpul cel mai scurt, dar si  realizând la timp si  corect situațiile solicitate; 

- prin serviciul secretariat a fost  păstrată permanent legătura cu ISJ, CCD, unităţile de 

învăţământ din cadrul judeţului si a fost asigurată relația cu publicul  în timpul programului de 

lucru; 

- a fost si este  contrasemnată corespondența  prin serviciul secretariat;  

- prin serviciul secretariat au fost  preluate şi furnizate date între elevi- cadre didactice – 

direcţiune – ISJ – alte școli. 

 

           Comunicarea și colaborarea  interinstituțională a fost eficientă,  răspunzând tuturor 

solicitărilor exprimate de Consiliul Județean Giurgiu, ISJ Giurgiu, MEN, CCD Giurgiu, 

DGASPC Giurgiu, Poliția Județeană, ONG-uri, Școala Specială Giurgiu,  alte instituții( inclusiv 

din afara județului), în termenele stabilite și cu profesionalism, reușind să desfășurăm acțiuni 

comune și să punem bazele unor noi programe și colaborări având ca grup țintă copiii,  elevii, 

părinții și cadrele didactice. 

          

                     C.J.RAE Giurgiu a oferit servicii specializate bazate pe principiul maximei 

flexibilității și toleranței cu privire la  diferențele existente între copii, pentru a oferi tuturor 

posibilitatea de a învăța în funcție de ritmul, capacitățile și nevoile proprii și de a se exprima 

conform trăsăturilor individuale de personalitate.   

 

DIRECTIA JUDETEANA DE TRANSPORT, ADMINISTRAREA DRUMURILOR 

JUDETENE SI CONTROL TRAFIC GIURGIU 

 

Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic 

Giurgiu funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Giurgiu şi are personalitate juridică. 

 D.J.T.A.D.J.C.T. Giurgiu colaborează cu Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) din 

judeţ (primarii), Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Serviciul Poliţiei Rutiere, Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia Silvică, cu alte unităţi de profil, pentru asigurarea viabilităţii 

întregii reţele de drumuri judeţene, în concordanţă cu cerinţele sociale şi economice. 

 Principalele lucrări realizate pe drumurile judeţene in anul 2020 au fost: 

A. Întreţinerea platformei drumurilor județene (parte carosabilă și acostamente); 
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B. Întreţinerea spaţiilor cu vegetație din șanțurile de scurgere si zonele de siguranță a 

drumurilor; 

C. Montarea și întreținerea semnalizării rutiere (indicatoare rutiere şi marcaje rutiere); 

D. Deszăpezirea. 

E. Dezinfectarea drumurilor judetene si comunale cu hipoclorit de sodiu. 

 

A.  În anul 2020 primele lucrari  desfășurate de D.J.T.A.D.J.C.T. Giurgiu au fost, când 

starea vremii a permis, reparațiile la partea carosabilă, efectuate după lunile de iarnă. În 

urma inventarierii rețelei de 538 kilometri de drumuri județene, s-au facut, în prima parte a 

anului, lucrări de reparare prin plombare cu mixtură asfaltică pe o suprafață însumată de 4300 

metri pătrați. Zonele cele mai afectate, unde s-au realizat cele mai multe reparații au fost: 

 DJ 401: Hotarele – Heresti – Varasti - Limită jud. Ilfov ; 

 DJ 401A: Tantava – Mihai Voda – Palanca – Gaiseni – Carpenisu - Limită jud. 

Dambovita; 

 DJ 401B: Heresti - Limita judet Calarasi; 

 DJ 404: Floresti-Stoenesti; 

 DJ 412A: Adunatii-Copaceni – Mihailesti - Ogrezeni; 

 DJ 412C: Bucsani – Podisor - Ogrezeni; 

 DJ 503 – DJ 503A: Giurgiu Rasuceni; 

 DJ 504: Giurgiu – Vieru – Putineiu; 

 DJ 504A: Vieru – Gogosari – Izvoru; 

 DJ 505: Chiriacu – Valea Bujorului – DN5B; 

 DJ 601: Limită jud. Teleorman – Marsa – Roata de Jos – Malu Spart – Bolintin Vale 

– Bolintin Deal - Limită jud. Ilfov; 

 DJ 601A: Cosoba – Joita; 

 DJ 602: Bacu – Joita – Sabareni - Limită jud. Ilfov. 

            Pe drumurile împietruite, drumurile  de pământ și acostamente au fost efectuate lucrări de 

reprofilare și așternere de material pietros în cantitate de 2 700 tone, pe: 

 DJ 506A: Toporu – Limită jud. Teleorman; 

 DJ 505: Izvoarele – Gara Chiriacu; 

 DJ 412B: Podul Ilfovatului 

 DJ 504: Putineiu - Limită jud. Teleorman; 

B.  În anul 2020, unde s-a impus, au fost realizate lucrări de cosire a vegetației din zona 

acostamentelor si santurilor de scurgere a drumurilor județene, iar în zonele de siguranță a 

drumurilor, împreună cu Direcția Silvică Giurgiu, au fost inventariați și tăiați arborii care 

prezentau  pericol pentru circulația rutieră. Masa lemnoasă rezultată, de 913 metri cubi, a fost 

repartizată primăriilor comunelor adiacente zonelor în care s-a acționat: Rasuceni, Comana, 

Gaiseni, Ogrezeni, Bolintin Vale, Izvoarele, Iepuresti, prin hotărâre a Consiliului Județean 

Giurgiu. 

C. Semnalizarea rutieră s-a realizat prin montarea pe întreaga rețea de drumuri județene  a 

unui număr de 110 indicatoare rutiere (indicatoare noi unde a fost necesar sau completare a celor 

degradate parțial sau total) și prin realizarea de marcaje rutiere longitudinale și transversale, pe o 

suprafață de aproximativ 12 000 metri pătrați. O mare atenție  s-a acordat marcajelor la trecerile 

de pietoni, din vecinătatea școlilor, unde au fost montate și indicatoare de avertizare. 
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D. Deszăpezirea s-a efectuat de către D.J.T.A.D.J.C.T. Giurgiu în zona de sud a județului, 

pe 7 drumuri județene, ce însumează 112,5 kilometri. S-a acționat conform ,,Planului operativ de 

acțiune pe timpul iernii’’ cu un parc de 19 utilaje din dotarea proprie. 

            În lunile din iarna anului 2020 nu au existat situații anormale de trafic rutier (blocaje, 

închideri de drumuri, accidente, etc). Pentru menținerea stării de viabilitate a drumurilor 

județene, în această perioadă au fost împrăștiate mecanizat 362 tone de nisip în amestec cu 154 

tone sare, precum si o cantitate de 10 tone clorura de calciu. 

            Mentionăm că un real ajutor în activitatea desfășurată în anul 2020 au constituit-o  noile 

dotări, achiziționate cu sprijinul Consiliului Județean Giurgiu, cu fonduri europene, prin 

proiectul „Investitii pentru siguranta rutiera si imbunatatirea conectivitatii intre municipalitatea 

Ruse si judetul Giurgiu la reteaua de transport TEN-T  ROBG 418”: 

- un autogreder 6x6 model GR 2153 A; 

- o freza de asfalt marca WIRTGEN, model W100CFi; 

- o masina cu cantar pentru monitorizare si control trafic agabaritic; 

- indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. 

E. Datorita situatiei pandemice, D.J.T.A.D.J.C.T. Giurgiu a participat la unele masuri 

luate de Consiliul Judetean Giurgiu, prin actiuni de dezinfectare a drumurilor judetene si 

comunale, conform C.J.S.U. nr. 11/20.03.2020. Au fost imprastiate 25 tone substanta hipoclorit 

de sodiu, in urmatoarele localitati: Ghimpati, Prundu, Gostinari, Clejani, Varasti, Malu, Vedea, 

Stanesti, Colibasi, Comana, Mihai Bravu, Bolintin Vale, Crevedia Mare, Ulmi, Ogrezeni, Marsa, 

Joita, Gradinari, Sabareni, Mihailesti, Oinacu, Slobozia, Toporu si in Municipiul Giurgiu la 

Spitalul Judetean Giurgiu.  

D.J.T.A.D.J.C.T. Giurgiu, în conformitate cu atribuțiile stabilite de Președintele 

Consiliului Județean Giurgiu, a administrat modul de desfasurare a transportului  de persoane, 

prin curse regulate, in anul 2020.  

Avand in vedere ca Programul judetean de transport persoane prin curse regulate 2014 – 

2019 a fost prelungit pana la 31.12.2021, D.J.T.A.D.J.C.T. Giurgiu a asigurat buna executie a 

serviciului public de transport pe cele 25 de trasee judetene, conform necesitatilor socio-

economice de deplasare a locuitorilor Judetului Giurgiu.  

 In urma verificarilor efectuate, s-a constatat că acest serviciu s-a desfăsurat conform 

caietelor de sarcini  ale fiecarui traseu (numar de curse, ore de circulație, capacitate de transport, 

etc.) si nu au fost reclamații din partea publicului călător. 

 În paralel cu controalele efectuate privind transportul de persoane, au fost verificaţi şi 

transportatorii de marfă, conform Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În anul 2020 s-a acţionat cu 5 echipaje mobile de control, dotate cu sisteme mobile de 

cântărire. 
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 Au fost verificate în trafic autovehicule care transportau bunuri divizibile de la balastiere 

(balast, nisip, refuz de ciur, mărgăritar, etc), de la silozurile din judeţ ( cereale) şi alte bunuri 

indivizibile, iar celor care aveau depăşiri de greutate peste limita admisă, corespunzător 

categoriei de autovehicul folosit, li s-au aplicat sancţiuni pentru: 

- refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire şi/sau măsurare a 

dimensiunilor; 

- refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control documentele privind 

transportul; 

- efectuarea de transporturi de mărfuri care nu sunt indivizibile, cu depăşirea masei 

totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime 

admise; 

 Au  fost  aplicate  9 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 38 500 lei, sume care 

au constituit venituri la bugetul de stat.   

În anul 2020, s-a acționat în special pe prevenție, echipajele de control atenționând 

transportatorii de obligația încadrării în limitele legale de greutate a vehiculelor folosite pentru 

transportul mărfurilor pe drumurile județene. Astfel, numărul sancțiunilor a scăzut la jumătate 

fata de anul precedent. 

De asemenea, la cererea transportatorilor, pentru deplasarea unor bunuri indivizibile sau 

divizibile ce depăşeau limitele legale de greutate sau de gabarit, au fost emise contracost 

autorizaţii speciale de transport (A.S.T.), pentru 208 autovehicule, încasandu-se suma de 402 879 

lei (o crestere cu 23% fata de anul 2019). Aceste sume au constituit venituri proprii ale 

institutiei. 

Prin acţiunile Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi 

Control Trafic Giurgiu s-a reuşit o disciplinare a traficului greu pe drumurile judeţene, în special 

în zonele cu balastiere, încadrarea în limitele legale de greutate a vehiculelor şi protejarea părţii 

carosabile a drumului. 

 

BIBLIOTECA JUDETEANA  „ I.A.BASARABESCU” GIURGIU 

 

Într-un an 2020 plin de provocări generate de pandemia de COVID-19, cu bază materială 

şi resurse financiare asigurate integral  de Consiliul Judeţean Giurgiu, potrivit responsabilităţilor 

conferite prin lege, am reușit să  menținem legătura cu cititorii, pentru că  evoluţia bibliotecii a 

fost  concepută în funcţie şi de  factorii tehnologici  care tind să devină determinanţi.  

1. Dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor  este un obiectiv de bază care însumează cele 

mai importante activităţi în biblioteca județeană   și  angrenează  toate serviciile instituţiei: 

achiziţie, evidenţă, prelucrarea informaţiilor, contabilitate, secţiile de împrumut, informatizare, 

animaţie culturală. Colecțiile bibliotecii însumează  peste 100.000 de titluri  care se regăsesc în  

210.629 de unități bibliografice . 

1.1. La finele anului 2020 a înregistrat următoarele rezultate: 

 Abonamente, publicații seriale, inclusiv din donații , din care:                   132 

 Volume achiziţionate finanțare publică – nr. volume                                    87 

 ( 24 abonamente presă, colecția LEX)      

Valoare lei                                                                                               8.477,87   
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Dezvoltarea colecțiilor prin donații, depozit  legal  local,  

Schimb interbibliotecar 

- total lei                                                                                               39.148,72 

Nr. volume                                   2.252                                           

Nr. titluri             1.444     

 Documente cu acces liber la raft:                                                   51.638  

 Participanți la programele  şi proiectele  educative:                   1.459  

Dezvoltarea colecțiilor se realizează prin achiziție anuală de carte din finanțare publică, 

din donații, schimb interbibliotecar. Tot ceea ce a marcat societatea românească din punct de 

vedere economic s-a resimţit şi asupra autorităţii finanţatoare,  dar şi asupra bibliotecii ca 

solicitant de resurse. Din parcurgerea cifrelor cu ușurință se observă că în anul 2020 nu am 

primit resurse bugetare pentru achiziţia de carte. Totuși,  din cei  80000 lei solicitaţi la capitolul 

de specialitate ni s-a asigurat finanțarea a   24  abonamente (87 volume  la publicații periodice 

curente)  în valoare de 8.477,87 lei.  

• În această situaţie, instituţia - sub îndrumarea managerului - a reuşit să aducă donaţii de 

la diverse edituri la care s-au adăugat donații de la persoane fizice.  Cumulat acestea reprezintă 

8.327  volume în valoare totală de 76.406,82 lei. Astfel: 

 - 2.165  volume în valoare de 39.148,72 lei au  completat  colecţiile din bibliotecă; 

-  3.541 volume în valoare de 28.780,82 lei au fost repartizate în toate unităţile administrativ-

teritoriale din judeţ ; 

-  2.621 volume în valoare de 8.477,28 lei au rămas în bibliotecă, din care: S-au  asigurat  cărţi 

pentru : grupurile cu nevoi speciale -  persoane cu dizabilităţi (prin proiectul „Lumina 

cunoaşterii”, destinat persoanelor cu deficienţe de vedere), pentru copiii instituţionalizaţi, pentru 

deţinuţii din Penitenciarul Giurgiu, s-a  completat  punctul  de împrumut de la Clubul Seniorilor 

din municipiul Giurgiu - în cadrul Proiectului CARTEA PENTRU VÂRSTA A TREIA, pentru 

Proiectul „Citeşte şi călătoreşte!”, pentru împrospătarea Raftului Românesc de Carte deschis la 

Roma -  în Italia și înscrierea de noi cititori  la bibliotecă. 

              Au fost create evenimente, s-au derulat  lansări de carte cu autori din Giurgiu şi din ţară. 

În cadrul unor activităţi culturale  organizate de către Bibliotecă,  personalităţi recunoscute  la 

nivel naţional din diferite domenii s-au întâlnit  cu cititorii giurgiuveni până la începutul 

pandemiei prin întâlniri directe, ulterior și în aer liber sau online : scriitorul Petre Crăciun,   

astronomul Mirel Bîrlan, medicul şi scriitorul Cosmin Georgescu, celebra  actriţă Ileana 

Popovici, cunoscuta realizatoare TV şi scriitoare  Marina Almăşan ( care şi-a lansat al 13-lea  

volum “Pe urmele vikingilor”la târgul de carte),  colonelul Mircea Dogaru, liderul Sindicatului 

Cadrelor Militare sau prezentatorul Octavian Ursulescu ( care a oferit bibliotecii judeţene  ca 

donaţie  o marte parte a bibliotecii personale), jurnalista Mirela Gruiță – voluntar al Bibliotecii 

Judeţene și pictoriţa Petra Şerbănescu Tănase (voluntar al Bibliotecii Judeţene).  În anul 2020 

prin parteneriat și finanțarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu  au fost publicate 16 

volume în cadrul Colecţiei „Biblioteca Giurgiuveană”, de la  numărul 71 la numărul 86.  

În anul 2020 s-a acordat  atenție  stimulării  creației originale și afirmării  unor nume noi în sfera  

preocupărilor literare.(71. Georgeta și Florin Antoniu  - „Basmul universal în Teatru”; 72. 

Marioara Nedea – „Hipnotica stare”; 73. Dunia Pălăngeanu –„ Dragoste și tutun la Dunăre”;74. 

Neagu Udroiu – „80”;75. Tudor Rădan –„ Comoara blestemată”;76. Petre Călinescu – 

„RECURS LA MEMORIE: Timpul trece, amintirile rămân”;77. Emil Talianu – „Studii si 

consemnări”;78. Gelu Brebenel – „Bolnav de insulită”;79. Dorel Sîrbu – „De prin lume 

adunate”;80. Petre Crăciun – „Roboțeii: povești moderne”; 81. Prof. Ion M. Dincă – „Surâsul 

Maiorescian”; 82. Mirel Bîrlan – „Universul Aurorei: dialoguri  despre Lună”; 83. Cosmin 

Ștefan Georgescu – „Maiorescienii”; 84. Radmila Popovici – „Reconstituiri cu Ileana Popovici”;  

85. Pr. Lucian Manicatide – „Istoricul și evoluția  corului Cântarea Dunării între anii 1907-

2010”,  volumul al  3-lea;  86. Andreea Ruxandra Tudor – „Ploaie și La Vie en Rose”). 

1.2.  La sfârşitul anului 2020 au fost înregistraţi următorii indicatori: 

Utilizatori înscrişi  :                                             5.158 

 (cu permis de intrare valabil între anii 2016 - 2020)  
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Utillizatori activi, vizați și nou înscriși în 2020:                 2.927 

Volume împrumutate:                                       16.244 

Frecvenţa:                                                          16.872 

Vizite virtuale la resursele din rețea ale bibliotecii:                                      13.489                             

              Constatăm o creştere a numărului de utilizatori cu  1381 față de anul 2019 când erau 

3.777 utilizatori cu 36,56%  și a interesului pentru Internet reflectată în vizitele virtuale la 

resursele din rețea ale bibliotecii cu 18,25%  vizite virtuale  față de anul 2019 când s-au efectuat 

11.407 vizite virtuale. 

              În anul 2020, în  urma  întâlnirii bibliotecarilor  (repartizaţi pe instituţii,  şcoli, firme 

private) cu potenţialii noi cititori din  instituții publice şi private  din municipiul Giurgiu au fost 

înregistrați 2.927 utilizatori activi față de 1.083 în anul 2019. Dintre aceștia  2.428 s-au înscris la 

bibliotecă în anul 2020. La  acest indicator creșterea este de 170,27%. 

              Am continuat în anul 2020 seria parteneriatelor cu instituțiile de învățământ din județ 

tocmai pentru reluarea obiceiului elevilor de a frecventa biblioteca  și implicit pentru a 

îmbunătăți acești indicatori de bibliotecă. Au fost în derulare 120 parteneriate  cu instituții 

publice şi de cultură  , între care 58  cu instituţii de învăţământ din judeţ, organizații 

neguvernamentale din țară și străinătate, cu un grup țintă de 28.956 beneficiari.  Bibliotecarii au 

constatat principalele tendinţe de lectură în rândul copiilor şi al adolescenţilor şi  apoi Biblioteca 

a invitat la a treia ediție a  târgului de carte cu tematică enciclopedică  6 edituri importante din 

România, care au oferit spre vânzare cărți la prețuri atractive, mult reduse față de oferta 

cotidiană.                     

2.   Modernizarea şi informatizarea serviciilor 

2.1. Biblioteca  Județeană devine tot  mai mult un spaţiu de socializare, de întâlnire cu marile 

valori , un loc neconvențional pentru dezbateri, întâlniri de lucru pe diverse teme,  schimb de 

idei, un partener constant al actului educaţional și un actor instituțional important al conservării 

patrimoniului cultural local.  

          - Dotările moderne şi  spaţiile în care Biblioteca îşi desfăşoară activitatea sunt foarte 

importante. Sediile din Strada Ștefan cel Mare Nr. 14 şi Sediul central din Strada Bucureşti, nr. 

53  răspund  exigenţelor actuale ale  publicului. În grădina din str. Ștefan cel Mare s-au putut 

desfășura câteva evenimente importante în aer liber iar până la declanşarea pandemiei cititorii au 

avut gratuit la dispoziţie calculatoare racordate la internet. 

          - Din ianuarie 2020  Biblioteca județeană a primit  în administrare de la Consiliul local 

Giurgiu locația  situată în  Strada București  Bl. 66/1D  în care își desfășoară activitatea de 

bibliotecă de peste 35 de ani, în calitate de chiriaş. Întrucât de la darea în folosință aici nu s-a mai 

intervenit,  sunt necesare  lucrări urgente de modernizare și igienizare, mai ales că Filiala asigură 

împrumutul de carte cu precădere pentru cititorii din cartierele Oinac, Tineretului şi Bucureşti – 

cca 12.000 locuitori. Cu sprijinul Consiliului Judeţean se pot realiza lucrări de modernizare, cu 

acces separat pentru cititori, un parc de lectură în faţa bibliotecii . Sau,  cu sprijinul Consiliului 

Judeţean, ar fi binevenită identificarea unei alte locaţii pentru această Filială. 

2.2. Un obiectiv important în procesul de modernizare şi informatizare al serviciilor de 

bibliotecă, utilizat în  bibliotecile judeţene din ţară,  este înregistrarea descrierilor bibliografice în 

programul TINREAD, prin care  a fost implementat sistemul OPAC pentru înregistrarea 

automatizată a cititorilor şi a tranzacţiilor  de documente, a fost realizat catalogul online şi s-a 

încheiat protocolul de integrare a bibliotecii în catalogul naţional partajat. 

Prin completarea curentă şi retroactivă a catalogului online,  pe anul 2020 au fost înregistrate  

23.341 titluri noi în baza de date a bibliotecii. În  momentul de faţă sunt înregistrate în catalogul 

online cca 49,30% din documentele existente în bibliotecă , ceea ce reprezintă o creștere de 

10,45% față de anul 2019.  

 

2.3. S-au arhivat  şi acţiunile  culturale pentru completarea memoriei culturale a activităţii 

bibliotecii, cu toate acţiunile derulate în anul 2020 . Ele reprezintă o creștere de 167,27% față de 
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anul 2018 și 11% față de anul 2019, fiind   reflectate în  104  apariţii în mass-media (33 

televiziune ,  radio – 19,  presă  scrisă – 52) .   

           In anul 2020 au participat la programele  şi proiectele  educative derulate de instituţie pe 

parcursul  anului trecut   1.459 persoane, mai mult cu 153,80% față de anul 2018. 

          La finalul anului 2020  au fost înregistrate 13.489 vizite online pe site-ul bibliotecii o 

creștere de 130,32 % față de anul 2018 , dintre care 7.638 utilizatori pe catalogul online 

(programul TINREAD) -  mai mult cu 181,19 % față de anul 2018.  

2.4. Pentru o mai bună interacţiune cu utilizatorii noştri, instituția distribuie pe pagina de 

facebook,  canal youtube şi pe blog acţiunile culturale ale instituţiei. Materialele publicitare 

esenţiale pentru atragerea beneficiarilor şi pentru îmbunătăţirea imaginii bibliotecii: afişe, flyere, 

pliante, au fost realizate de angajaţi, fără să implice costuri suplimentare.   

    

3. Atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori şi fidelizarea lor prin   diversificarea 

ofertei culturale: 

Obiectul principal l-a constituit atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori spre Bibliotecă 

şi fidelizarea lor, prin diversificarea ofertei culturale cu acţiuni de impact. Proiectele derulate au 

fost comunicate publicului prin mesaje difuzate televiziunilor locale, radioului, presei  scrise,  

prin internet, panouri/aviziere situate în afara bibliotecii, chiar şi în mijloace de transport în 

comun.  

3.1. Deși s-au extins serviciile  gratuite  de iniţiere în utilizarea calculatorului și a internetului în 

toate locațiile bibliotecii, în contextul pandemiei de COVID-19, în anul 2020, începând cu 11 

martie 2020  toată activitatea a fost regândită,  s-a restricţionat accesul liber la raft al  

utilizatorilor şi la calculatoarele cu internet pentru public.  

3.2.  Stabilirea unor parteneriate şi protocoale de colaborare cu alte instituţii locale, naţionale şi 

internaţionale: 

Instituţia s-a adaptat noilor condiţii socio-economice în conformitate cu modificările impuse  la 

nivel naţional ca urmare a  pandemiei  de COVID-19 și majoritatea activităților  s-au mutat în 

mediul online.  În anul 2020 erau încheiate 120 parteneriate care vizează grădinițe, școli și licee 

din mediul urban și rural, instituții de cultură, Penitenciarul Giurgiu, alte instituţii publice, 

organizații neguvernamentale din țară și străinătate având un grup țintă de 28.956 beneficiari. 

Dintre acestea,  61 parteneriate vizează 58 instituții de învățământ, două asociații și o parohie din 

mediul rural. Menţionăm că reprezintă o creştere de 631% , faţă de anul 2018 când instituţia avea 

19 parteneriate.  

În anul 2020 la Bibliotecă s-au desfășurat 81 activități cultural-educative cu  1.459 participanți. 

În  urma  întâlnirii bibliotecarilor  (repartizaţi pe instituţii,  şcoli, firme private) cu potenţialii noi 

cititori din  instituții publice şi private  din municipiul Giurgiu au fost înregistrați 2.927 

utilizatori activi, dintre aceștia   2.428 s-au înscris la bibliotecă în anul 2020.  

După statutul ocupațional s-au înregistrat:- profesii intelectuale: 356, 13,84%;- tehnicieni, maiștri 

- 91, 3,75%;- funcționari: 340, respectiv 14%;- muncitori 257, reprezintă 10,58%;- elevi - 545: 

22,45%;- studenți - 171: 7,04%;- pensionari - 266: 10,96%;- casnice - 198: 8,15%;- șomeri - 81: 

3,34%, alte categorii - 143: 5,89%. Cea mai importantă şi mai numeroasă categorie către care îşi 

îndreaptă atenţia cu predilecţie Biblioteca este cea a elevilor, din toate ciclurile (22,45%), 

urmează, ca pondere numerică, funcționarii (14%), profesii intelectuale (13,84%), pensionarii 

(10,96%) - şi pentru toţi biblioteca desfăşoară programe specifice.  

3.3. Promovarea instituţiei pentru o mai bună vizibilitate prin  acţiuni culturale de amploare 

desfăşurate în   judeţ dar şi în ţară şi străinătate:  

 3.3.1. Ziua internaţională a cărţii şi a drepturilor de autor şi Ziua bibliotecarului din România   s-

au desfăşurat online pe 23 aprilie 2020. 

3.3.2. Colecția „Biblioteca Giurgiuveană” a continuat , cu 16 volume publicate în ediția a VII-a 

din anul 2020, prin finanțarea Consiliului local al municipiului Giurgiu . 

3.3.3. TÂRG DE CARTE în 15 şi 16 octombrie 2020-, organizat în aer liber în grădina 

Bibliotecii şi la Turnul cu Ceas din municipiu  : Proiect internaţional tradiţional - la a treia ediţie 

- creşte vizibilitatea judeţului Giurgiu la nivel naţional şi internaţional, prin participarea 
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reprezentanţilor Euroregiunii Danubius și a unor edituri din străinătate.  Târgul, cu caracter 

enciclopedic anual, este un forum temporar pentru producătorii şi consumatorii de carte scrisă. 

Prin organizarea acestuia  biblioteca a ieșit din spaţiul ei fizic, punându-se la dispoziţia 

publicului. Au participat 6 edituri din România, s-au făcut 2 lansări de carte și au participat 275 

persoane. S-a  organizat o expoziţie de fotografie cu acest prilej. Vizitatorii din municipiu şi 

judeţ  au achiziţionat carte cu tematică enciclopedică la preţuri promoţionale şi au s-au întâlnit cu 

personalităţi marcante ale vieţii culturale interne și internaționale. 

3.3.4. NOPTEA  BIBLIOTECILOR”, ediţia a 6-a, s-a desfăşurat online  pe  30 decembrie 2020. 

S-au prezentat: Retrospectiva activităților culturale pe anul 2020, derulate de Biblioteca 

Județeană, în cadrul proiectelor cultural – educative; Cronica evenimentelor anului 2020 în 

imagini;Prezentarea colecției „Biblioteca Giurgiuveană”, ediția 2020 – succesul unei aventuri 

editoriale; Expoziție online de carte: ”Sărbătorile de iarnă la români”. 

3.3.5. PROGRAMUL CENTENAR  2018-2020 - BIBLIOTECA ŞI BISERICA ORTODOXĂ, 

rol fundamental în canalizarea forţelor şi energiilor acestei naţiuni. În cursul anului 2020  ne-am 

bucurat de participarea   reprezentanților bisericii ortodoxe  la Târgul de Carte iar  editarea 

volumului   ”Istoricul și evoluția corului Cântarea Dunării ” autor  Pr. Lucian Manicatide, vol. al  

III-lea  a  apărut în Colecţia „Biblioteca Giurgiuveană” , ediţia 2020 ,  ca prinos  de recunoștință  

pentru serviciile aduse de acest cor bisericilor ortodoxe din Giurgiu. 

3.3.6. ZIUA PRIETENILOR BIBLIOTECII - S-a aniversat online  pe  17 și 18 decembrie , de 

ziua naşterii lui I.A. Bassarabescu -  patronul spiritual al Bibliotecii Judeţene . Au avut loc 

evenimente online în parteneriat cu Muzeul Județean ”Teohari Antonescu” și Direcția Județeană 

a Arhivelor Naționale. Unul dintre evenimentele online a fost coordonat de către un voluntar al 

Bibliotecii – Damian Ancu. 

3.3.7.  PROIECTUL DONEAZĂ O CARTE! 

A sporit zestrea bibliotecii  în anul 2020  cca 8.327  volume  în valoare de 76.406 lei  provenite 

din donații ale unor edituri dar şi din partea unor persoane particulare, de peste 3 ori mai mult 

decât în anul anterior (2019: 2.500 volume). Donatorii care şi-au exprimat acordul în acest sens 

au fost promovaţi pe pagina de facebook a instituţiei. Cărţile s-au utilizat în cadrul proiectelor 

bibliotecii. 

3.3.8.  PROGRAMUL DE COMPLETAREA COLECŢIILOR – ACHIZIŢII  are  scopul de a 

satisface nevoile de lectură, de informare şi documentare ale publicului cititor  prin  finanțare 

publică, depozit legal local, donații, schimb inter-bibliotecar. S-au achiziţionat  doar 

abonamentele pentru presă din fondurile asigurate din bugetul  Consiliului  judeţean, în valoare 

de 847 lei, (24 abonamente – 87 volume publicaţii periodice curente), nu au existat resurse 

financiare pentru achiziţia de carte.  

3.3.9. SĂPTĂMÂNA CĂRŢII PENTRU COPII ŞI TINERET  a devenit un program permanent. 

Noutăţile editoriale au fost prezentate  în acţiunile derulate de bibliotecă, dar şi pe pagina de 

facebook a instituţiei, cu caracter permanent. Elevi din 7 comune ale judeţului Giurgiu :  Schitu, 

Gogoșari , Clejani, Buturugeni; Letca Nouă, Bulbucata , Iepureşti  au participat la diverse 

proiecte. S-au făcut 139 rezervări de titluri online și telefonic .S-au desfăşurat 30 activități cu 

830 participanți în cadrul parteneriatelor educaționale cu instituții de învățământ. 

3.3.10.  Programul   BIBLIOTECA LA GRĂDINIŢĂ . GRĂDINIŢA LA BIBLIOTECĂ  a 

continuat cu  POVESTEA DE VINERI  -   autor Petre Crăciun. Prin parteneriat cu editura Zorio 

Programul s-a adresat copiilor de la grădiniţele din municipiul GIURGIU  și de la grădiniţele din 

judeţ şi   a constat în întâlniri ale ,,bibliotecii” cu micii ,,cititori”, pentru a le fi prezentate teme 

legate de bibliotecă ca instituţie,cărţi, filme specifice vârstei, în scopul de a le stârni interesul şi 

gustul pentru lectură şi pentru a-i câştiga ca viitori cititori. In anul 2020  s-au organizat 2 

activităţi prin întâlniri cu publicul şi 25 online.  

3.3.11.  ŞCOALA LA BIBLIOTECĂ, BIBLIOTECA LA ŞCOALĂ -  prin parteneriat cu Palatul 

Copiilor s-a adresat şcolilor din municipiu şi judeţ cu  scopul conştientizării  la nivelul elevilor a 

importanţei şi nevoii de lectură, de informare şi documentare, prin prezentări de teme adecvate, 

prin participarea elevilor la activităţi organizate la Bibliotecă şi în judeţ: 12 activităţi în judeţ şi 

la bibliotecă cu spectacole de teatru de păpuşi. 
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3.3.12. Programul GIURGIU, ORAŞUL BUNICILOR  MEI   se adresează doritorilor de a afla 

cât mai multe date/fapte ce ţin de istoria locală . In anul 2020 s-au organizat 5 activităţi în cadrul 

acestui program . 

3.3.13. UNIREA ÎN FILE DE ISTORIE ŞI LITERATURĂ : Dublă lansare de carte în cadrul 

Programului Centenar. Este vorba despre volumul ”Dimitrie Cantemir si conștiința unității 

românilor: studii si articole dedicate Centenarului Marii Uniri”. Cartea, rod al muncii de 

cercetare a 33 de autori, români adevărați, care și-au propus să promoveze imaginea lui Dimitrie 

Cantemir dintr-o premisă puțin diferită, și anume aceea de punte a cunoașterii între Orient si 

Occident, este editată de Asociația Europeană ”Dimitrie Cantemir" din București si coordonată 

de colonel (r) dr. Mircea Dogaru, doctor în istorie militară, membru în Consiliul Director al 

Asociaţiei Europene ”Dimitrie Cantemir”, fost cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi 

Teorie Militară și domnul colonel (r) Viorel Ciobanu, secretarul general al Asociației Europene 

”Dimitrie Cantemir” – prezenţi la eveniment.   

Prof. dr. Ștefan Păun - lansarea publicației seriale ”Vlașca: istorie-cultură-civilizație”, editată de 

Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”,filiala județului Giurgiu, un număr realizat 

pentru cinstirea eroilor care au înfăptuit Marea Unire din 1918. 

3.3.14. CARTE PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA -  Proiect internaţional tradiţional - la 

a doua ediţie - care creşte vizibilitatea judeţului Giurgiu în Europa. În anul 2020  Raftul  

românesc de carte deschis de către Biblioteca Județeană  în anul 2019  la Roma, în  Italia, în 

parteneriat cu Asociaţia Arte e Curiosita…  e non solo! a fost împrospătat cu 143 volume din 

donaţii. Prin proiect   românii care locuiesc în acest oraş pot împrumuta şi lectura  500 de volume 

de carte cu tematică enciclopedică în limba română. 

 3.3.15. Acordul de colaborare între Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” , Casa de cultură 

din oraşul Biala, Bulgaria şi Asociaţia Euroregiunea Danubius – Ruse, Bulgaria  reglementează 

iniţiative comune şi proiecte româno-bulgar, activităţi transfrontaliere în scopul stabilirii de 

contacte culturale între cetăţenii din  Giurgiu şi Ruse. In anul 2020 s-a  realizat în România 1 

activitate în cadrul acestui proiect . 

3.3.16. Tot cu cărţi din donaţii s-a derulat în anul 2020 Proiectul CITEŞTE ŞI CĂLĂTOREŞTE!

  Proiect de stimulare a interesului pentru lectură într-un loc neconvenţional – autobuzul. 

Iniţiat de ZIUA CULTURII NAȚIONALE, pe 15 ianuarie  2020 s-a derulat până la începerea 

pandemiei de COVID-19. Pe ruta unui autobuz, pe traseul Giurgiu – Pietrele, care  parcurge  

satele Remuș, Daia,  Plopșoru, Frasinu, Băneasa și Pietrele -  localități în care bibliotecile 

publice comunale nu funcționează   la parametrii doriți de către Biblioteca Județeană, în formatul  

clasic, al cărţii tipărite,  într-un loc  neconvențional -   așa cum este autobuzul, s-au pus la 

dispoziţia cititorilor până în prezent 60 de volume cu tematică enciclopedică provenite din 

donaţii. Cărțile au fost luate și acasă de către cititori pentru a se termina lectura începută în 

autobuz şi  au putut fi returnate în autobuz sau la biblioteca județeană. Proiectul va fi extins și pe 

alte trasee de transport persoane  din județ. 

3.3.17. În anul 2020 giurgiuvenii au făcut 139 rezervări telefonic și online  la Biblioteca  

Județeană “I.A. Bassarabescu”. Indiferent de modul în care s-a făcut rezervarea, angajații 

bibliotecii au soluţionat toate cererile. Prin intermediul rezervărilor online, cititorii au solicitat 

scanarea unor materiale din cărți sau publicații periodice în limita unui număr de 20 de pagini 

precum și bibliografii la cerere. 

3.3.18. Proiectul privind inițierea cititorilor bibliotecii în utilizarea calculatorului şi internetului – 

pentru toate categoriile de cititori s-a extins în anul 2020 la Sala de Lectură și Secția Imprumut 

Carte pentru Adulți. În cadrul acestui proiect educațional  pe teme de actualitate bibliotecarii 

inițiază  cititorii interesați să   utilizeze calculatorul  şi  internetul. Utilizatorii sunt sprijiniţi să îşi 

deschidă un cont de e-mail   sau un cont  pe o reţea de socializare,  să scaneze și să imprime un 

document, să  își poată achita  facturile, taxele și impozitele online, să redacteze o cerere, o 

scrisoare de intenție sau un curriculum vitae. 

4. Activitatea metodică susţinută în bibliotecile publice din mediul rural 

- Coordonarea bibliotecilor publice din județul Giurgiu din punct de vedere metodologic și 

profesional,  formarea profesională a bibliotecarilor precum și evenimentele sau activitățile 
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cultural-educative, informaționale au fost destul de grav afectate,  având în vedere evoluţia 

ultimului an marcat  de pandemia de COVID-19. Deşi cu preponderență au fost discuții sau 

întâlniri virtuale, am reușit totuși prin activități desfășurate în județ până la începutul pandemiei  

să arătăm  rolul  pe care îl pot avea bibliotecile  comunale în viaţa comunităţii. Până la începutul 

pandemiei, în comunele fără bibliotecar - Iepurești, Letca Nouă, Clejani dar   și Bulbucata (cu 

bibliotecar) au participat primarii din Bulbucata, Iepurești și Clejani alături de elevi și   cadre 

didactice  la evenimentele  culturale realizate (teatru de păpuşi şi prezentarea unor volume din 

Colecţia „Biblioteca Giurgiuveană”).  

- Biblioteca județeană „I.A. Bassarabescu” îndeplineşte şi rolul de bibliotecă publică pentru 

municipiul Giurgiu Din datele transmise prin formularul CULT.1 la 31 decembrie 2020 în 

județul Giurgiu sunt 35 de biblioteci cu bibliotecari . Potrivit Legii bibliotecilor nr. 334/2002, 

bibliotecile publice din judeţ funcţionează în subordinea autorităţilor locale. În acest sens am 

inițiat corespondență (22 documente) cu administraţiile publice locale pentru revitalizarea 

activităţii bibliotecilor şi angajarea de bibliotecari pe posturile vacante dar şi înfiinţarea acestor 

posturi, acolo unde nu există;  înfiinţarea bibliotecilor în comune din  judeţ care nu au avut 

niciodată biblioteci publice comunale: Herăşti, Isvoarele, Săbăreni, Cosoba. Discuţiile din teren 

au continuat  în scris,  cu feed-back pozitiv în numeroase cazuri iar anul acesta  se vor redeschide 

câteva biblioteci (Călugăreni, Grădinari, Schitu). 

- Având în vedere restricțiile impuse, activitatea desfășurată în mediul online ne-a permis să 

lucrăm mai mult cu platformele online, nu doar pentru a putea interacționa cu utilizatorii noștri 

în situația actuală, dar și pentru a comunica cu colegii din bibliotecile publice din județ. În luna 

martie 2020 am realizat un grup al bibliotecarilor din județ pe WhatsApp. În cadrul acestui grup 

s-au distribuit 219 documente, linkuri, mesaje media,  s-au purtat  discuții profesionale și  am 

distribuit toate evenimentele organizate de biblioteca județeană, invitându-i să organizeze 

evenimente în oglindă la nivel local și să le distribuie pe paginile de facebook ale bibliotecilor şi 

primăriilor. 

- La târgul de carte, ediţia a 3-a, din 15-16 octombrie au participat  9 bibliotecari din judeţ: com. 

Gogoşari (Roșu Ecaterina), com. Bulbucata (Mirea Ana Maria), com. Bucşani (Flefle Elena),  

com. Slobozia (Vlașcu Valeriu), com. Buturugeni - (Micu Valeria), com. Colibaşi (Gheorghe 

Petra), com. Gostinari (Nedelcu Vasilica), com. Floreşti Stoeneşti (Crăciun Silvia),  com. 

Stăneşti  (Botea Daniela) şi  au fost prezente cu ofertă variată de carte la preţuri promoţionale 6 

edituri: Zorio, Librex, Nemira, Arco Iris din Braşov, Corint, Tritonic. 

-  Pentru a revitaliza activitatea bibliotecilor din judeţ,  în martie 2020 s-a înființat la Giurgiu, 

sub coordonarea Bibliotecii județene, Filiala Giurgiu a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România. Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice 

din România (ANBPR) este cea mai mare organizaţie profesională a bibliotecarilor publici din 

România. ANBPR exprimă nevoia de asociere pe plan naţional a persoanelor fizice şi juridice 

care, prin profesie, atribuţii şi preocupări sunt implicate în sau susţin profesia de bibliotecar, 

dezvoltarea biblioteconomiei şi a ştiinţelor informării şi documentării.  Fac parte din Filiala 

Giurgiu a ANBPR 56 membri, din care 30 bibliotecari din următoarele unități administrativ-

teritoriale din județ: Mihăilești (Ioniță Aura),  Bolintin Vale (Tudor Nicoleta), Adunații Copăceni 

(Nicolae Andrei), Bucșani (Flefle Elena), Bulbucata (Mirea Ana Maria), Buturugeni (Micu 

Valeria), Colibași (Gheorghe Petra), Comana (Ghighilicea Florina), Crevedia Mare (Constantin 

Corina), Daia (Florescu Marian), Florești Stoenești (Crăciun Silvia), Gogoșari (Roșu Ecaterina), 

Gostinari (Nedelcu Vasilica), Gostinu (Enache Maria), Greaca (Balea Mariana), Izvoarele 

(Burcuș Georgeta), Malu (Cojocaru Florentina), Mîrșa (Isac Veronica), Mihai Bravu (Jipa Livia), 

Ogrezeni (Popescu Georgeta), Oinacu (Petcu Liliana), Răsuceni (Panait Ioana), Roata de Jos 

(Leafu Steluța), Schitu (Gavrilescu Adriana), Slobozia (Vlașcu Valeriu), Stănești (Botea 

Daniela), Toporu (Stancu Mihai),  Valea Dragului (Dragne Elena), Vânătorii Mici (Cosoi 

Corina), Vărăști (Constantin Maria) și toți bibliotecarii in biblioteca județeană I.A. Bassarabescu, 

managerul bibliotecii județene fiind ales în funcția de președinte al acestei filiale. 
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- Din donaţiile de carte de la  persoane fizice şi de la persoane juridice pe care Biblioteca le-a 

atras în anul 2020,  3.541 volume, însumând 28.780,82 lei au fost repartizate celor 51 comune şi 

2 oraşe din judeţ . 

 

MUZEUL JUDEŢEAN ,,TEOHARI ANTONESCU” GIURGIU 

Toate cele patru obiective prioritare ale muzeului au fost îndeplinite în proportie de 

100%. 

In primul trimestru, de ziua Culturii Naționale, am organizat în colaborare cu CNAFER 

lansarea volumului “150 de ani de cale ferata Bucuresti-Giurgiu”. Trei expozitii transfrontaliere 

cu parteneri bulgari: “Dunărea Perla oraselor Giurgiu şi Ruse”, “Mărțisorul – o tradiție care 

uneşte”, “Bulgaria şi România în pragul modernității. Fotografii şi gravuri uitate din războiul de 

la 1877-1878”. 

In trimestrul al II-lea odată cu instituirea Stării de urgentă în data de 16 martie au fost 

suspendate activitatile cu publicul iar acțiunile muzeale au fost realizate în mediul online. 

Următoarele expoziții au fost organizate online: “Regina Maria a României”, “In memoriam – 

Traian Popa”. Evenimentul muzeal international “Noaptea Muzeelor”, organizat în fiecare an de 

către institutie, a fost decalat pentru luna noiembrie. Odată cu încetarea Stării de urgență în data 

de 14.05.2020 am organizat, în colaborare cu Muzeul Golesti, expoziția de pictură international 

“Jocuri si jucării traditionale din țara mea”, respectând toate prevederile legale în privința 

măsurilor luate împotriva virusului COVID 19. 

In trimestrul al III-lea s-a organizat evenimentul cultural anual “Zilele Muzeului 

Giurgiuvean”, ce a cuprins un număr de acțiuni organizate în județ dar şi la sediul muzeului, 

dezbateri, tur documentar. Deasemenea a fost vernisată expoziția “Dunărea României moderne – 

un portret fotografic”. 

In trimestrul al IV-lea muzeul a organizat online evenimentul muzeal european “Noaptea 

Muzeelor”. Pe parcursul evenimentului si în perioada următoare au putut fi vizionate, prin 

intermediul paginii de Youtube a muzeului, 12 filme documentare realizate de către angajații 

muzeului cu teme privind istoria oraşului şi diverse evenimente de importanță națională. 

Cele mai importante expoziții din această perioadă au fost vernisate în data de 

05/12/2020: - “Din comorile ascunse ale muzeului” şi expozitia de pictura – “Tudor Filip”. 

Activitatea de cercetare şi de publicare a suferit un declin față de anul precedent datorită 

implicării specialiştilor muzeului, în special în activitatea de verificare a inventarelor si mai putin 

în cea de publicare. 

Pe tot parcursul anului comisiile de verificare a inventarelor ştiințifice ale colecțiilor 

muzeale şi-au desfasurat activitatea după cum urmează:  

- Verificarea colectie “Carte” de catre comisia desemnata se afla în curs de desfăşurare. 

- Verificarea colecție “Periodice” de către comisia desemnată s-a încheiat şi a fost predată 

către un nou gestionar. 

- Preconizăm că desfăşurarea acțiunii de verificare a colecțiilor muzeului s-a finalizat în 

proportie de 90%, până la sfârşitul anului 2020. 

Organigrama institutie a fost modificată în sensul ca au fost transformate urmare a  

promovării în grad imediat superior celui deținut, prin examen, urmatoarele posturi: inspector de 

specialitate din cadrul compartimentului contabilitate din gradul professional debutant în gadul 

profesional  III si conservator – secția etnografie şi artă din gradul profesional II în grad 

profesional I. 

Bugetul institutiei a fost de  2.259.000 din care: 

 cheltuieli de personal – 1.997.000 lei buget aprobat, plati efectuate 1.968.352 lei–

reprezentănd 89,92% din totalul bugetului institutiei; 

cheltuieli materiale – 262.000 lei buget aprobat, plăți efectuate 220.594 lei –  reprezentănd 

10,08% din totalul bugetului institutiei. 
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TEATRUL „ TUDOR VIANU” GIURGIU 

 

Conform programului minimal redimensionat din proiectul de management al instituției 

pentru anul 2020, au fost realizate următoarele  proiecte teatrale: 

- În cadrul programului Vitrina cu teatru s-a realizat spectacolul Hăul sfinților; 

- În cadrul programului Ridendo câștigat mores s-a realizat spectacolul Dă –ne un semn; 

- În cadrul programului a fost odată ca la teatru au fost realizate două spectacole pentru 

copii - Cealaltă Cenușăreasă și Vrăjitorul din Oz. 

Din prezentarea spectacolelor, au fost realizate venituri în sumă de 48.793 lei. 

Pe plan strategic, am adoptat politica cristalizării imaginii unei instituții deschise pentru 

manifestările realizatorilor tineri în paralel cu preocuparea pentru contractarea unor realizatori cu 

experiență, care să dea consistență lucrului colegilor de proiect la început de drum. În acest fel, 

concret, în ultimii ani am implementat în mentalul absolvenților facultăților de profil și a 

actorilor tineri această imagine de teatru preocupat de ideea startului în carieră. Efectul este 

numărul tot mai mare al candidaților la castingurile (organizate permanent, înaintea oricărei 

producții) pe care instituția le organizează, calitatea acestora crescând constant. 

În ceea ce privește imaginea instituției în raport cu consumatorul actului artistic, am 

continuat demersurile de fixare a prezenței noastre în mentalul publicului local. Am insistat pe 

sloganul „Merg la teatru pentru că mă respect”, ca întărire a ideii de aport valoric și calitativ-

uman a prezenței spectatorului în sala de teatru, pentru a conștientiza publicul care este misiunea 

comună pe care, împreună, o avem – elevarea mediului în care trăim. Astfel, i-am transformat pe 

spectatori în colaboratori și parteneri de drum în acest demers civic și educațional. 

Pentru fixarea imaginii producțiilor proprii, s-a continuat activitatea de realizare și  de 

tipărire a afișelor spectacolelor (expuse în fața instituției și în spațiile special amenajate de 

primărie, dar și în vitrinele unor magazine gestionate sau aflate în proprietatea unor sponsori sau 

simplii spectatori fideli ai teatrului), casete luminoase (plasate pe coloanele din fața instituției, 

pentru o mai bună expunere pe timp de seară), steaguri și bannere (de asemenea plasate în 

proximitatea clădirii) pentru spectacolele din repertoriu. Totodată, promoțional, am realizat și 

distribuit calendare și stickere cu însemnele teatrului și ale spectacolelor, ultimele oferite la 

intrare publicului tânăr și foarte tânăr. 

Am continuat activitatea pe paginile din spațiul virtual ale instituției (a site-ului oficial: 

www.teatrultudorvianu.ro precum și a paginii de facebook) menite să faciliteze accesul 

utilizatorilor la informațiile existente și la materiale grafice noi legate de activitatea și proiectele 

teatrului. Totodată, am consolidat parteneriatele media cu presa audio-vizuală locală – KissFM și 

TV Giurgiu – pentru difuzarea în spațiul audio-video a programului teatrului, dar și cu cea scrisă, 

transmițând comunicate de presă către reprezentanții mass-media cu privire la evenimentele 

teatrului și la spectacolele-premieră (extrem de necesare, mai ales în contextul suspendării 

conferințelor de presă în perioada pandemiei) 

La începutul anului s-a reușit stabilirea unui parteneriat cu sindicatul pensionarilor, în 

vederea promovării producțiilor teatrului și a organizării spectacolelor în regim de exclusivitate 

pentru această categorie de vârstă, demers întrerupt, din păcate, de momentul pandemic. 

Unul dintre obiectivele declarate ale instituției noastre este realismul, atitudine care ne 

dorim să caracterizeze relația cu spectatorii, principalii beneficiari ai actului de creație al 

teatrului nostru. Realizând că, într-o comunitate mică cum este Giurgiu, prezența unei instituții 

de artă poate reprezenta în egală măsură o șansă de rafinare culturală, dar și o povară financiară, 

am considerat că realismul în abordarea politicilor de strategie nu poate fi realizat decât prin 

cunoașterea reală a tuturor categoriilor de beneficiari, a expectațiilor și amendamentelor acestora. 

S-au continuat întâlnirile de performing cu caracter educațional susținute de actorii noștri, 

întâlniri care vizează toate categoriile de vârstă (cel mai mic cursant având 4 ani, iar cei mai în 

vârstă - 35). Contactul direct cu ei, dar și cu familiile lor, prezente la majoritatea manifestărilor 

http://www.teatrultudorvianu.ro/
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noastre, s-au dovedit a fi de un real folos. Din păcate, aceste întânliri au fost, de asemenea, 

sistate, din luna martie, în condițiile restricțiilor impuse de situația internațională. 

Ne-am îndreptat atenția către publicul tânăr și foarte tânăr, mai ușor de adus în sală în 

condițiile acestui an. Această categorie de public a fost vizată prin spectacole de copii (din 

stagiunea trecută Pinocchio, Alin și lampa fermecată, precum și cele două premiere – Cealaltă 

Cenușăreasă și Vrăjitorul din Oz, ultimul produs anul trecut și reprezentat în ianuarie 2021) și 

tineret (mai vechile Secretul lui Pucinella, Comedia adolescenței, precum și premiera Hăul 

sfinților), dar și prin întâlnirile de performing cu carcter educațional. 

Altă categorie pe care am țintit-o a fost constituită din publicul familist, prin abordarea 

unor comedii contemporane – premiera Dă-ne un semn!, precum și spectacolele din stagiunile 

trecute Cumpărând renul, Regatul femeilor, Omul care aduce ploaia, Ce vrăji a mai făcut soția 

mea, sau Te iubesc de mori! – sau spectacole cu tematică familiară – Parada sau N/O iubeam. 

Dincolo de producțiile artistice propriu-zise, în activitatea de stabilire a raporturilor de 

parteneriat, principalele repere ale anului sunt următoarele: 

- Proiectul Hai copii la teatru încheiat cu grădinița Albă ca Zăpada; 

- Gratuitate la spectacole  acordată persoanelor instituționalizate prin Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu; 

- Acțiune caritabilă pentru copiii beneficiari ai măsurilor de protecție din căsuțele 

de tip familial; 

- Schimb de spectacole în cadru festivalier cu Teatrul de Artă din Deva 

- Reprezentarea spectacolului „Regatul femeilor” în cadru estivalier la Teatrul 

„Elvira Godeanu” Tg. Jiu. 

Desigur, în perioada pandemiei, ținta predilectă (și, din păcate, unică) a fost cea 

constituită din utilizatorii de internet, deci vorbim, din nou, de persoanele tinere și/sau de un 

public cu pregătire tehnică de bază, cele care aveau abilități de utilizare a computerelor. 

Marea noutate, dar și surpriza plăcută a ultimei stagiuni, a fost generată de apetitul 

crescut al generației cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani, care a găsit în producțiile instituției 

noastre principalul reper al dorinței de act cultural ca formă de autorespect, ca un răspuns 

personal la moto-ul instituției noastre – Vin la teatru pentru că mă respect!  

Instituția și-a propus să continue, prin Festivalul Caravana internațională a teatrelor mici 

și mijlocii, politica de deschidere europeană adoptată la nivel național. Din păcate, contextul 

intern și internațional ne-a obligat să eludăm complet caracterul internațional al manifestării, 

oferindu-ne răgazul organizării unei singure reprezentații în această perioadă în cadrul acestui 

proiect – cel al Teatrului de Artă din Deva cu spectacolul „Zbor deasupra unui cuib de cuci”. 

Totodată, am reușit să răspundem la invitația de participare la două activități simlare – cele 

organizate de Teatrul de Artă din Deva și Teatrul „Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu. 

În strânsă legătură cu strategia programului de guvernare vizând dezvoltarea educației 

artistice și culturale la nivelul învățământului preuniversitar, am continuat, atât cât s-a putut, 

contactele din teatru cu cei circa 100 de copii, în cadrul proiectului ce viza întâlnirile de 

performing cu caracter educativ. 

            De la mijlocul lunii ianuarie până la mijloicul lunii martie când Consiliul Județean 

Giurgiu a decis întreruperea activității instituției, urmată de perioada activă 25 octombrie – 25 

noiembrie 2020, s - au  desfășurat 31 de activități cu un număr de 2917 spectatori reprezentând 

indice de ocupare a sălilor de spectacole de 76,19. 

Altă direcție de acțiune viza asumarea unei atitudini civice și educaționale, păstrarea 

prețului biletelor în limite accesibile, cu diferențiere pentru copii, elevi și pensionari fiind 

principala preocupare în această privință. 

În același timp, în perioada în care instituția a fost închisă publicului spectator, ne-am 

concentrat activitatea în a implementa un plan de acțiune care să vizeze o serie de activități pe 

care activitatea curentă de producție a proiectelor artistice, fatalmente, le trecuse pe planul doi. 

Asfel, concret, s-au efectuat următoarele activități: 

- s-a adus la zi programul de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

întocmindu-se și completându-se fișele de instruire colective din aceste domenii;  
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- s-a efectuat instructajul conform programului de instruire în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă;  

- s-a finalizat verificarea echipamentului individual de protecție pentru lucrători, ca 

și inspectarea materialelor din decor, iar cele deteriorat s-au reparat;  

- același demers a vizat costumele spectacolelor din repertoriu;  

- s-a remediat, totodată, tapițeria elementelor de decor ale spectacolelor din 

repertoriul current;  

- au avut loc activități de întreținere a utilajelor și a sculelor din atelierele de 

producție;  

- s-au identificat resursele materiale şi umane necesare realizării proiectelor avute 

în plan;  

- s-au efectuat lucrări de mentenanță, întreținere și reparații la instalațiile de scenă 

(mecanismele de manipulare ștăngi, cortine, instalații electrice și de ecleraj precum și de 

sonorizare);  

- s-a realizat arhivarea materialelor audio-video și foto ale instituției, masterizări 

coloane sonore etc. conform noilor tehnologii;  

- s-au efectuat lucrări de curățenie generală în magaziile de depozitare, spații de 

acces, săli de spectacole etc.;  

- s-au efectuat activități de deratizare, dezinsectie, dezinfectie și, firesc, de 

dezinfectare COVID;  

- s-au efectuat lucrări de întretinere și reparații a instalațiilor electrice și sanitare dar 

și de curatare exterioară a clădirii;  

- s-au reabilitat stalurile din sălile de spectacol;  

- s-au adus la  zi activitățile de mentenanță pentru sistemul de securitate, pentru 

P.S.I., coșerit și CTA. 

Aceste activități de uzură au ținut activ întreg personalul angajat al teatrului, personalul 

colaborator (artistic) desfășurând, în acea perioadă, activități predilect în mediul online. 

În fine, în conformitate cu prevederile legale, s-a recompartimentat Sala Mare în așa fel încât 

prezența în sală a publicului spectator să respecte indicele de 30% agreat. Din păcate, dată fiind 

situația pandemică și reglementările care au însoțit-o, dar și a numărului redus de locuri, din 

martie s-a renunțat la orice activitate legată de Sala Atelier sau Sala Mică. 

 

 

CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII  

TRADITIONALE 

 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu, instituție 

de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Giurgiu, desfășoară un program susținut 

pentru cercetarea și valorificarea moștenirii culturale din zona Vlașca,  conservarea și 

promovarea folclorului tradițional și a meșteșugurilor tradiționale practicate de către vlăsceni, 

educarea - cultivarea  laturii artistice celor dornici de cunoaştere și nu în ultimul rând, stimularea 

creativității contemporane.  

Deoarece anul 2020 a fost unul atipic pentru toată lumea datorită pandemiei, ca urmare a 

restricțiilor impuse, o parte din activitățile culturale ce trebuiau să aibă loc nu s-au mai 

desfășurat.  
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Activitățile desfășurate în anul 2020 au fost proprii (din programul anual de activități), 

realizate în parteneriat la nivel local și național cu diverse instituții sau organizații culturale, sau 

prin participarea elevilor noștri la evenimente organizare de către alte instituții. S-au încheiat 28 

parteneriate după cum urmează: 

-12 grădinițe, școli și licee din municipiu și județ 

Școala Gimnazială nr. 1 Izvoarele 

Școala Gimnazială nr. 1 Singureni 

Școala ”Apostol Arsache” Vedea 

Școala Gimnazială Călugăreni 

Școala Gimnazială nr. 1 Putineiu 

Școala Gimnazială ”Anghel Mareș”Gostinu 

Școala Gimnazială ”Marin Ticulescu” Băneasa 

Școala Gimnazială nr. 1 Stănești 

Școala Gimnazială nr. 1 Daia 

  Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Giurgiu 

  Grădinița cu program prelungit Căsuța fermecată” Giurgiu 

  Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Giurgiu 

- 3 școli și licee din țară 

Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” București 

   Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu” Chitila 

    Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Brănești 

- 9 instituții din municipiu și județ 

Inspectoratul Școlar Giurgiu 

Centrul Cultural Local “Ion Vinea” 

Muzeul Poliției de Frontieră 

Biblioteca Județeană „I.A.Bassarabescu” 

Biserica „Buna Vestire” Giurgiu 

Protoieria Herăști 

Episcopia Giurgiului 

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Giurgiu 
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       Penitenciarul Giurgiu 

- 5 asociații și alte entități 

Fundația Sf. Maria – Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, 

Singureni 

Asociația Cultural-Științifică „Pleiadis” Iași 

Asociația Cultural-Științifică „Vasile Ponor” Iași 

Asociația „Avatar” București 

Asociația de tineret ”Ion Vinea” Giurgiu 

Programe în cadrul cărora s-au derulat  manifestările anuale sunt: 

 Programul de culegere și arhivare a culturii tradiţionale  

Deoarece instituția noastră reprezintă  și o bancă de date pentru cei interesați de folclorul vlăscean, 

pentru o mai bună conservare a acestora dar și pentru un acces mai ușor la date, s-a impus 

transcrierea documentelor din arhivă în format digital, proces ce se află în continuă desfășurare, 

fiind o activitate permanentă a instituției. 

 Programul de conservare şi transmitere a culturii tradiţionale 

     Pentru realizarea și dezvoltarea acestui program, ne-am îndreptat atenția spre tânăra 

generație organizând, în școlile din județ, cursuri de meșteșuguri tradiționale și dans popular, altele 

decât cele organizate prin Școala Populară de Arte. Aceste cursuri au fost sistate în luna martie dar 

s-au reluat în luna octombrie (până în data de 9 noiembrie când școlile au trecut iar la scenariul 

roșu).  Legătura cu copiii de la cursul de cusături a fost ținută online pe diferite platforme. 

În acest an nu am putut organiza nici unul dintre festivalurile aflate în agenda culturală a 

instituției 

 Programul de educaţie permanentă şi perfecţionare artistică (prin Școala Populară de Arte) 

      Proiectele propuse în cadrul Planului minimal de activitate al C.J.C.P.C.T. Giurgiu au urmărit 

realizarea misiunii instituției (conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi 

punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial, educația artistică) pe 

fiecare domeniu al culturii tradiționale: arta muzicală, arta coregrafică, arte plastice,  meșteguguri 

tradiționale, atât în rândul tinerilor cât și a adulților.  

Având în vedere faptul că din luna martie toate activitățile culturale au fost sistate, o parte 

dintre ele s-au desfășurat în mediul online, iar elevii noștri au putut participa le acțiunile online 

organizate de către alte instituții.  

   Ţinând cont de obiectul activităţii instituţiei noastre, ne-am propus şi am realizat 

următoarele obiective:      

1. Activități care au contribuit la formarea, îndrumarea şi promovarea valorilor în domeniul 

coregrafic, muzical, plastic şi a artei populare în cadrul Şcolii Populare de Arte, obiectiv atins prin 

realizarea de producţii la clasă, spectacole, expoziții, filmări, participări ale cursanților la concursuri 

și festivaluri naționale și internaționale, emisiuni tv. 

S-au realizat un număr de: 
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 15 spectacole și expoziții  

  11-15 ianuarie –  Expoziție “Eminescu în imagini”   – cursanţii clasei de grafică-design 

 15 ianuarie - Expoziție „Eminescu” în cadrul cenaclului literar Luceafărul” 

  15 februarie – „Pentru voi, îndrăgostiții lumii” – spectacol muzical realizat de cursanţii 

cercurilor din cadrul Școlii  Populare de Arte; 

    22 februarie - “Dragobetele la Giurgiu”  - spectacol muzical coregrafic realizat  de cursanţii 

claselor de canto popular, dans popular, acordeon, orgă și vioară; 

   24 februarie – Spectacol de Dragobete în parteneriat cu Centrul Cultural „Ion Vinea” 

   23 februarie - „Inspirație, creativitate și relaxare” – atelier de pictură adulți 

   februarie - Expoziție de pictură  – „Bucuria culorilor” 

   7 martie – „Mărțișoare muzicale” – spectacol muzical-coregrafic; 

 1- 8 martie - expoziție de grafică, portrete și felicitări ”De Ziua Mamei” 

 9 martie – expoziție de icoane clasa de pictură (adulți) 

 septembrie – examene de sfârșit de an susținute doar de către absolvenți  

 octombrie - „Povestea toamnei” – expoziție clasa de grafică 

 18 - 24 noiembrie - expoziție de pictură adulți „Culorile toamnei” 

 2-8 decembrie - expoziție de pictură copii „Bucuriile iernii” 

 22-24 decembrie – spectacol muzical (microrecitaluri) online cu ocazia sărbătorilor de iarnă (21 

elevi) 

 participări la evenimente, festivaluri, concursuri județene, naționale și internaționale, 

publicații: 

- 5.01 – participarea elevului Manole Cristian de la clasa de acordeon la o emisiune a postului 

Inedit Tv 

- ianuarie-iulie – Concurs național de creație plastică „ARTA – între talent și dăruire”, Chitila – 7 

participanți  clasa grafică (1 pr. II, 2 pr. III, 2 mențiuni) și 5 participanți clasa de pictură (1 premiu 

special, 1 pr. II, 1 pr. III, o mențiune) 

- 02.02 – Concurs de icoane „Lăsați copiii să vină la mine” Giurgiu – 6 pr. I, 4 pr. II  

- februarie – Concurs național „Visător prin univers”, ed. a VI-a, București – 2 pr. II 

-  22.02 – Festival concurs interjudețean de dans pentru copii „Euro dance”, ed. a VIII-a, București 

– formația de dansuri populare „Românașul” a obținut premiul I 

- 7-8.03 - Festivalul concurs național „Stele pe cer”, București, ed. I – eleva Stănică Alexia a 

obținut trofeul la secțiunea muzică ușoară 

- 28.03 – Concurs internațional de artă „Salonul de pictură – arte mici”, ed. a XI-a, Motru – 5 

participanți (2 pr. II, 1 pr. III, o mențiune) 

- 05.05 – Concurs internațional de desene „Lumina, față a naturii”, secțiunea desen „Lumea 

basmului naturii” – 5 participanți 

- 01.06 – Festivalul concurs online „Copilăria un poem”, București, eleva Comorașu Andreea a 

obținut premiul II la secțiunea muzică populară, 3 elevi clasa de orgă – pr. I (secțiunea muzică 

instrumentală) 

- 01.06 - Festivalul concurs național „Viața cântecului”, ed. I - eleva Stănică Alexia a obținut 

premiul I la secțiunea etno 

- 19 – 20.06 - Concurs național online „Music for Your Soul”, ed. I – eleva Neacșu Maria a obținut 

premiul III 
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- iulie – Festivalul concurs online „Singing contest”, Craiova – 2 pr. I și 1 pr. II (clasa de orgă) 

- august – Selecția națională muzicală „Tineri muzicanți rromi” – 1 participant 

- 11.10 - Festivalul concurs național „Stele pe cer”, București, ed. a II-a – eleva Stănică Alexia a 

obținut trofeul la secțiunea remember 

- 31.10 – Concurs internațional „Jurnal de toamnă”, Iași – 3 pr. I, 3 pr. II 

- 07-14.12 – Concursul național de pictură și grafică, ed. aVI-a, Sibiu – 2 participanți 

- 17.12 - Concurs de icoane „Lăsați copiii să vină la mine”, Giurgiu – 6 pr. I, 2 pr. II 

- 21 – 22.12 – Concurs național online „Music for Your Soul” – Christmas edition – eleva Neacșu 

Maria a obținut premiul I 

- decembrie – Expoziția internațională concurs „Învingător prin artă”, ed. a XI-a, Iași – clasa de 

grafică 2 pr. I, clasa de pictură: TROFEUL și 5 pr. I. 

- participări la concursuri online Facebook „Grupul amator” – 2 cursante (adulți) au obținut 

certificare de excelență, certificat GOLD și BRONZ 

      2. Păstrarea şi promovarea valorilor culturale precum şi revitalizarea vieţii culturale din judeţ, 

obiectiv ce a fost realizat prin: 

 a. cursuri de cusături tradiţionale ţinute de referent al C.J.C.P.C.T. Giurgiu în localităţile    Vedea, 

Putineiu, Singureni, Daia, Stănești, Călugăreni, Chiriacu; 

 b. realizarea de cursuri de ţesături, cusături tradiționale şi arta lemnului în localităţile Oinacu şi 

Gostinu dar și în școlile din municipiul Giurgiu (Școala nr.10), cursuri susținute de către instructorii 

din cadrul Şcolii Populare de Arte; 

c. cursuri de dansuri populare ţinute de referent al C.J.C.P.C.T. Giurgiu în localitățile Gostinu, 

Chiriacu,  Singureni, Băneasa și Giurgiu 

d. organizarea de manifestări la nivel judeţean și naţional: 

- 15 ianuarie „Ziua Culturii Naționale” – ateneul N. Bălănescu – în parteneriat cu Centrul Cultural 

„Ion Vinea” 

- 24 ianuarie – spectacol „Unirea principatelor române” – cu participarea soliștilor și formațiilor din 

județ 

- 9 martie - „M-ucenicii Domnului” – activitate cu ocazia Sfinţilor 40 de mucenici 

- noiembrie 2020 – februarie 2021 - Festivalul – concurs național de artă plastică „Tradiții și culori 

de sărbători”, ed. a XII-a 

      3. Promovarea imaginii instituției precum și a activității acesteia: 

 promovarea folclorului din judeţul Giurgiu prin emisiuni difuzate la televiziuni 

locale și naționale, a manifestărilor obiceiurilor tradiționale din județ (TV Giurgiu, 

Etno Tv, Inedit Tv),  interviuri la Radio Antena Satelor și Radio România 

Actualităţi: 
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- 21 februarie  - interviu Radio Romania Actualități - informații privind  spectacolul de 

Dragobete                                   

-  24 februarie - interviu Radio Romania Actualități – semnificația Dragobetelui 

-  10 martie - interviu Radio Ruse, Bulgaria –– promovarea instituției 

      -  participarea elevilor la emisiuni realizate de televiziunile locale și naționale. 

 pentru buna informare a publicului larg şi creșterea vizibilității  activităţii 

C.J.C.P.C.T. Giurgiu, dar și datorită situației la nivel național, site-ul instituției, 

www.traditiigiurgiu.ro, a fost actualizat permanent, prezentând agenda 

manifestărilor tradiţionale culturale, videoclipuri, arhive, fotografii . De asemenea, 

am publicat periodic pe pagina de Facebook a instituției evenimente din activitatea 

Centrului precum spectacole, expoziții, rezultate ale elevilor noștri la diferite 

concursuri. 

 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU 

 

Spitalul furnizeaza servicii medicale de monospecialitate, pneumoftiziologie situat in NV 

judetului fiind singura unitate cu acest profil in judet. Spitalul are 125 de paturi in structura din care 

94 aflate in contract cu CAS Giurgiu. 

Datorita situatiei epidemiologice aparute in anul 2020 , in baza Ordinului MS nr.2007 /2020 

emis de catre Ministerul Sanatatii si publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1101 din 18 

noiembrie 2020 , spitalul a fost inclus in lista spitalelor suport COVID-19, DSP Giurgiu emitand 

autorizatia sanitara de functionare (temporara)  nr. 19/2021  cu urmatoarea structura functionala : 

70 paturi NON COVID  ( Pavilion Medical I) , 15 paturi COVID ( Pavilion Medical II), 3 paturi 

suspecti COVID ( MDR+ 2 containere) .  

In anul 2020 au fost tratati in spital 872 de pacienti cu afectiuni pulmonare, insumand un 

numar de 20.929 zile spitalizare si 29 de pacienti diagnosticati SARS-COV-2 cu  249 zile 

spitalizare.  Pe parcusul spitalizarii pacientilor le-au fost asigurate in totalitate conditiile hotelire si 

de tratament, acestia nefiind pusi in situatia de a-si procura din veniturile proprii medicamente sau 

alte materiale necesare tratamentului. 

Veniturile inregistrate in urma activitatii medicale au fost in valoare de 220  mii lei. 

În anul 2020 cheltuielile totale înregistrează faţă de anul precedent o scădere la toate 

capitolele -  12 106 044 lei.   

Pe parcursul anului 2020 au fost realizate mai multe lucrari de reparatii curente (cladiri, 

spatii tehnice, instalatie termica, instalatie alimentare cu apa, instalatie electrica, zidarie ) in 

pavilioanele medicale dupa cum urmeaza: 

         S-au implementat proceduri de lucru si circuite functionale pentru situatia epidemiologica 

actuala in contextul luptei cu virusul SARS-COV-2; 

http://www.traditiigiurgiu.ro/
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        S-au inchiriat  doua module de cazare cu cate doua locuri fiecare  , dotate cu grup sanitar 

propriu pentru pacienti suspecti SARS-COV-2; 

       S-au efectuat lucrari de amenajare a Pavilionului Medical 2 pentru realizarea circuitelor 

functionale in cadrul sectiei COVID 19; 

       S-au amenajat intrarile in Pavilionul Medical 2; 

       S-a demarat  procedura  de implementare a sistemului de alertare la incendiu pentru ambele 

pavilioane; 

Lucrari efectuate in cursul anului 2020 in regim propriu : 

- Sala de mese – reparatii, igienizare, vopsitorie; 

- Statia de apa – reparatii curente; 

- Magazia de alimente – modernizare(gresie, schimbare instalatie electrica, 

reparatii acoperis ); 

- Bucatarie – reparatii curente si zugravit integral; 

- Spatiu administrativ – montare tamplarie termopan, reparatii; 

- Spalatorie – reparatii curente, zugravit; 

- Pavilion medical I – intrare subsol , reperatii si zugravit; 

- Pavilion medical I – saloanele 6,7,8 – igienizare plafoane; 

- Pavilion medical II – adaptare pentru circuitul functional pentru COVID; 

- Spatiu ethnic – centrala termica – reparatii si zugravit; 

- Cladire MDR – inlocuit faianta, montat cabina dus, zugravit; 

- Pregatire teren in vederea amplasarii celor doua containere pentru pacientii 

suspecti COVID 19 – turnat placa beton, aductiune apa curenta, canalizare; 

- Alte reparatii curente: vopsit gard exterior, montat pavaj curte, acoperis intrari 

etc) 

Pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, din lista înaintată spre aprobare au fost 

finanțate 2 obiective după cum urmează: 

- Analizor automat biochimie; 

- autoclav 

Drepturile salariale aferente personalului angajat, au fost achitate in totalitate respectand 

legislatia in vigoare, neexistand intarzieri sau plati restante catre acestia. 

 

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SINGURENI 

   

1.INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIILOR 

1.1 Misiunea căminului 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni este un serviciu social care asigură 

beneficiarilor găzduire pe perioada nedeterminata, asistență sociala, asistență medicală primară si 

îngrijire, consiliere psihologică, socializare, oportunitați de petrecere a timpului liber 24 de ore din 

24 planificat. 

Consiliul Judeţean Giurgiu  a elaborat şi implementat în cadrul Programului de Interes Naţional  

“Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice”, ce are ca obiective: 
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-  dezvoltarea reţelei naţionale de centre rezidenţiale care să acopere nevoile persoanelor vârstnice; 

- asigurarea unei îngrijiri de lungă durată de calitate pentru persoanele vârstnice care şi-au pierdut 

autonomia funcţională si nu îsi mai pot continua viaţa în condiţii de siguranţă la propriul domiciliu; 

- reducerea numărului de spitalizări ale persoanelor vârstnice care suferă de afecţiuni cronice 

generatoare de dependenţa. 

Proiectul a vizat înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni, având  ca obiectiv 

principal dezvoltarea şi punerea în practică a unui model de servicii sociale complexe de trai 

semiindependent pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate.  Rezultatul acestui proiect a fost 

crearea unui model sustenabil de servicii pentru persoanele vârstnice, adaptat nevoilor acestora,  

concretizat în înfiinţarea  Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni, în anul 2012, cu o 

capacitate de 60 de locuri, serviciu public, cu personalitate juridică, cu sediul în comuna Singureni, 

creat prin desfiinţarea si reorganizarea Spitalului de Boli Infecţioase Singureni. 

Căminul pentru Persoane Vârstnice  situat în comuna Singureni, Judeţul Giurgiu, a fost inaugurat în 

luna mai 2012 şi va oferi servicii de asistenta sociala. Este o instituţie care asigură persoanelor 

vârstnice  găzduire  în sistem protejat, asistenţă şi suport pentru asigurarea unei vieţi active şi 

autonome. 

Căminul pentru Persoane Vârstnice  îşi desfăsoară activitatea  respectând prevederile legale privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice legea 17/2000, republicată, cu modificarile şi completările 

ulterioare, cu respectarea standardelor minime specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale 

pentru persoane vârstnice, aprobate prin Ordinul nr. 29/2019, precum şi cu respectarea prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. 

Căminul pentru Persoane Vârstnice  Singureni  este un serviciu de protecţie speciala aflat în 

subordinea  Consiliului Judeţean Giurgiu care asigură finanţarea / sustenabilitatea, cu personalitate 

juridica aflat in structura organizatorica cu  coordonare metodologică a Direcția Generală de 

Asistență Socială si Protecția Copilului Giurgiu. 

1.2 Obiective propuse pentru anul 2020 

Căminul pentru Persoane Vârstnice  Singureni este un serviciu social specializat care are drept scop 

menţinerea  şi refacerea capacitătilor individuale pentru depasirea unor situaţii de dificultate, care 

are ca principale obiective: 

-  să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă; 

- să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei 

vârstnice 

- să permită menținerea și ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice 

- să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială 

- să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice 

-să asigure supravegherea şi îngrijirea medicala primară necesară, potrivit reglementărilor privind 

asigurările sociale de sănătate 
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- să  prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire urmărind : 

-recuperarea şi menţinerea abilităţilor 

-asistenţă şi suport 

-îngrijire psiho-medicala 

-mediere socială şi consiliere 

-suport şi asistenţa pentru familiile persoanelor  vârstnice 

Căminul pentru Persoane Vârstnice  Singureni  are ca obiectiv  asigurarea de condiţii de găzduire şi 

de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a 

timpului liber, asistenţă socială şi psihologică,  unui număr de 60 beneficiari . Pentru atingerea 

acestui obiectiv sunt desfaşurate activităţi zilnice de socializare / petrecerea timpului liber, abilităţi 

pentru viața independentă. 

Avand in vedere expirarea acreditarii institutia demareaza procedurile pentru reacreditarea 

serviciului social. 

Obiective specifice - 2020 

1).Crearea si menţinerea unui mediu suportiv, securizant, de tip familial; 

2).Asigurarea stării de sănătate fizice şi psihice a beneficiarilor; 

3).Menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiei cu familia; 

4).Menţinerea abilităţilor de viată autonomă; însuşirea rutinelor zilnice; responsabilizarea privind 

regulile căminului; valorizarea capacităţilor personale; 

5).Socializare; petrecerea timpului liber; extinderea reţelei de suport; 

6). Însuşirea şi consolidarea cunoştinţelor privind metodele de lucru cu beneficiarii, rolul şi locul 

personalului de sprijin şi îngrijire în relaţia cu beneficiarul, actualizarea cunoştinţelor privind 

legislația în vigoare; 

7). Intreţinerea şi amenajarea căminului; 

8). Evaluarea situaţiei bio-psiho-sociale a beneficiarilor, evaluarea calităţii serviciilor oferite; 

9). Promovarea serviciilor oferite. 

1.3. Obiective realizate în decursul anului 2020 

1). Obtinerea Licentei de Functionare seria LF nr. 0009621 (cod serviciu social 8730 CR-V-I) – in 

care serviciul social este acreditat in conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind 

asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, pe o 

perioada de 5 ani incepand cu data de 14.09.2020; 

- in perioada noiembrie am demarat procedurile pentru stabilirea costului de intretinere si a 

contributiei suportate de beneficiari conform HG. 426/2020, in urma carora prin Hotarare de 

Consiliu Judetean s-a aprobat costul si contributia pentru anul 2021. 
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2). Crearea şi menţinerea unui mediu suportiv, securizant, de tip familial. 

Beneficiarilor serviciilor li s-au oferit condiţii optime de cazare, dormitoare mobilate şi dotate 

conform standardelor specifice de calitate în vigoare. Spaţii comune de zi mobilate şi dotate, 

amenajarea unei camere de zi pentru  desfaşurarea  activităţilor zilnice şi  dezvoltarea abilităţilor de 

viaţă independentă. Bucătăria şi sala de mese sunt deasemenea mobilate şi utilate corespunzător 

standardelor şi asigură un ambient normal de tip familial. Este respectată intimitatea fiecărui 

beneficiar precum şi intimitatea întâlnirilor acestuia cu familia, existând spaţiu special pentru vizite. 

În limita resurselor personale şi instituţionale au fost personalizate spaţiile, ținându-se cont de 

dorinţele şi preferinţele beneficiarilor. S-a amenajat inca un spatiu de petrecere a timpului liber. S-

au schimbat noptierele din camere, s-au facut renovari la baile comune din pavilioanele 3 si 4, s-au 

schimbat perdelele si mochetele din spatiile comune, s-au inlocuit canapelele deteriorate cu unele 

noi. In sala de mese s-a inlocuit chiuveta si masca de chiuveta si s-a pus faianta noua. La oficiul din 

pavilionul 3 a fost inlocuita  masina de spalat vase. Au fost facute reparatii la mobilierul din parcul 

caminului. 

3). Asigurarea stării de sănătate fizice şi psihice a beneficiarilor. Activitatea medicală a fost 

asigurată de  5 asistenți medicali, prin consult periodic efectuat de medicul de familie la care sunt 

înscrişi beneficiarii căminului, cât şi prin consult de specialitate (solicitarea serviciului judeţean de 

ambulanţă) ori de câte ori a fost nevoie. Avem un contract incheiat cu Direcția de Sănătate Publică 

a județului Giurgiu, pentru furnizarea bunurilor achiziționate prin licitații publice organizate la nivel 

național către unitățile de specialitate pentru implementarea unor activități din cadrul 

programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică - Programul Național de Vaccinare. 

Deasemenea, avem încheiate contracte de prestări servicii medicale cu un medic de familie în 

vederea monitorizării/îmbunătățirii stării de sănătate a beneficiarilor si cu un cabinet medical pentru 

efectuarea consultului ORL si testarea auzului, pentru beneficiarii. Avem incheiat un contract de 

prestari servicii privind, dezinfectia, dezinsectia si deratizarea caminului , conform normelor legale 

in vigoare. 

S-a realizat prevenirea şi combaterea bolilor contagioase printr-o monitorizare atentă a stării fizice a 

beneficiarilor. 

Masuri impotriva infectarii cu virusul Sars-Cov-2: 

- s-au prelucrat in ordinea aparitiei toate ordonantele militare si hotararile prin care s-au 

impus diferite masuri pentru combaterea propagarii infectiei cu Sars-Cov-2; 

- s-a stabilit si revizuit de cate ori a fost necesar procedura specifica pentru combaterea 

infectarii cu acest virus. 

- s-au revizuit toate procedurile functionale in functie de conditiile de risc existent dupa cum 

urmeaza – s-au intensificat dezinfectarea spatiilor comune si a camerelor beneficiarilor, s-au 

sistat vizitele apartinatorilor cat si institutionalizarea de noi beneficiari, s-a facut un circuit 

de primire a pachetelor pentru beneficiari care erau dezinfectate si pastrate 24 de ore inainte 

de a fi date beneficiarului; pentru personal s-a stabilit un traseu cu o camera tampon unde se 

dezinfectau si se schimbau in echipamentul de lucru cautand sa se evite cat mai mult 

contactul direct cu mediul extern; curtea caminului a fost dezinfectata cu solutii pe baza de 

clor / cloramina sau apa oxigenata cu ajutorul unui atomizor; ambulantele si masinile de 

aprovizionare cu alimente si alte materiale au fost dezinfectate la fiecare intrare in incinta 

institutiei; 

- au fost sistate deplasarile in afara incintei pentru beneficiari acestia parasind curtea 

institutiei doar in situatii de urgenta medicala; 
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- pentru beneficiarii intorsi din spital sau alte unitati medicale a fost instituita izolarea in 

spatii special amenajate pentru perioade de 7-14 zile; 

- conform ordonantelor si hotararilor in vigoare s-au efectuat testari frecvente pentru 

depistarea infectarii cu virusul Sars-Cov-2; 

- s-au aplicat masuri de triaj epidemiologic (masurarea temperaturii corporale, completarea 

unei declaratii in care fiecare persoana completa daca a manifestat vreun simptom specific 

infectarii sau a avut contact cu caz confirmat) la intrarea in unitate atat a personalului cat si 

a persoanelor care faceau aprovizionarea din partea firmelor cu care avem contracte; 

- conform ordonantei militare nr.8 / 09.04.2020 s-a instituit masura de izolare preventiva la 

locul de munca a personalului asigurandu-se continuitatea activitatii prin impartirea 

personalului in doua grupe care au lucrat cate 14 zile prin rocada, restul personalului care nu 

era la locul de munca fiind izolat la domiciliu. 

- in data de 28.11.2020 in urma unui caz pozitiv Sars-Cov-2 s-a decis carantinarea 

personalului prezent in tura in acel moment alaturandu-se a doua zi personalul din tura 

urmatoare si s-a solicitat de urgenta la DSP Giurgiu testarea intregului personal si a 

beneficiarilor pentru data de 01.12.2020, in urma testului au fost identificati pozitiv un 

numar de 15 angajati si 26 de beneficiari, s-a mentinut masura de carantinare pentru 14 zile 

cu acordul personalului care era in unitate (majoritatea personalului fiind pozitiv), urmand 

ca dupa aceasta perioada sa se asigure continuitatea activitatii cu personalul care a ramas in 

izolare la domiciliu, la finalul celor 14 zile s-a repetat testarea si au fost depistati inca 3 

angajati si o beneficiara pozitivi, angajatii au fost in izolare la domiciliu iar pentru 

beneficiara s-a instituit izolarea in spatiu special amenajat fara contact cu restul 

beneficiarilor, la aceeasi data ridicandu-se masura de carantinare a personalului la locul de 

munca, in data de 04.01.2021 testandu-se conform metodologiei persoanele care nu au fost 

infectate toate testele avand rezultat negativ focarul a fost declarat inchis. 

- s-au achizitionat pe parcursul anului urmatoarele materiale: masti chirurgicale 9200 bucati, 

manusi examinare 55500, clor 170 litri la ambalat la 1l si 2l, domestos 259 l, detergent 

podele 260 l, detergent automat 320kg, cloramina 15000 buc cloramina, halate de unica 

folosinta 250 buc, combinezoane 30 buc, vizete 10 buc, botosi de unica folosinta 2000, apa 

oxigenata concentratie 30%, hipoclorit de sodiu concentratie 12.5 % clor activ 50l, 

dezinfectant maini cu 70% concentratie alcool 61l, medicamente conform schemei de 

tratament anti-covid in valoare de 8198.24 lei. Pentru aplicarea solutiilor dezinfectante a 

fost achizitionat un atomizor si doua pompe. 

Monitorizarea evoluţiei fizice şi comportamentale şi deasemenea dezvoltarea sentimentului de 

apartenenţă, de încredere în sine şi în ceilalţi, de siguranţă şi confort psihic, sprijinirea afectivă a 

beneficiarului au fost asigurate prin intermediul personalului de specialitate din cadrul căminului . 

Persoanele vârstnice din cadrul căminului au beneficiat de consultaţii şi tratamente uzuale, cât şi de 

consultaţii de specialitate în serviciile de urgență la Spitalul Județean Giurgiu. 

Asistatii sociali din caminul nostru  au beneficiat  de consulturi de specialitate si  internări periodice 

în  unităţi sanitare, după cum urmează: 

- Consulturi specialitate si medic de familie - 245 

- Internări in unităţi spitaliceşti – 32 

- 2 beneficiari au refuzat transportul catre spital. 

In cursul anului a fost consemnat 1 incident (cazatura de la propria inaltime), ca si masura a fost 

solicitata ambulanta. 

Pe parcursul anului nu au fost inregistrate sesizari si reclamatii din partea beneficiarilor sau 

apartinatorilor acestora si nici cazuri de abuz sau neglijenta. 
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Prin concursul medicului de familie s-a beneficiat de serviciile tuturor cabinetelor de specialitate: 

psihiatrie, neurologie, cardiologie/ boli interne, chirurgie, secţia de boli infecţioase,  laborator de 

testări biologice și biochimice. 

Deasemenea, pentru asigurarea stării de sanatate, atât personalul cât și asistenții medicali care 

deservesc serviciile s-au conformat prevederilor legale referitoare la efectuarea analizelor medicale 

corespunzatoare postului, astfel încat tot personalul are carnete de sănătate completate la zi. 

Totodata avem contract cu un cabinet medical individual de Medicina Muncii, care intocmeste 

fisele de aptitudini in baza unui control medical anual in conformitate cu legislatia in vigare, 

angajatilor caminului. 

În decursul anului 2020, s-a efectuat curățenie generală conform unui grafic stabilit în vederea 

menținerii igienei corespunzatoare atât în spațiile interioare, cât și în cele exterioare. Aceasta 

activitate desfasurandu-se conform procedurilor actualizate in conformitate cu masurile impuse de 

situatia pandemica tinand cont de toate riscurile de expunere la infectia cu virusul Sars-Cov-2. 

4). Menținerea și îmbunătățirea relației cu familia naturală, extinsă sau cu alte persoane 

importante pentru beneficiar. A fost pastrata legatura beneficiarilor cu familia  prin intermediul 

metodelor de comunicare audio-video digitale, apartinatorii fiind informati cu privire la situația 

actuală a beneficiarilor. 

În decursul anului 2020 s-au continuat demersurile necesare cunoașterii familiilor extinse ale 

beneficiarilor și informării acestora cu privire la situația actuală a acestora, precum și a programului 

de vizite stabilite în regulamentele căminului și consemnate în registrele de vizite. La nivelul 

căminului sunt amenajate spații adecvate pentru vizite. 

Beneficiari caminului au fost vizitați de membrii familiei extinse, si/sau de persoane cunoscute, 

prieteni. 

In anul 2020 au fost consemnate in Registrul de vizite, 225 vizite primite de catre beneficiari din 

partea membrilor de familie si a persoanelor apropiate de la inceputul  anului pana la instituirea 

masurilor de prevenire a raspandirii virusului Sars-Cov-2. 

Situație mișcare beneficiari: intrări, ieșiri, reintegrări, decese, transferuri 

Intrări beneficiari - 6: 

Ieșiri beneficiari in decursul anului 2020 - 15: 

- Reintegrări in familie- 1; 

- Decese – 10 din cauze naturale 

- Decese  -   4 COVID-19. 

5). Menținerea abilităților pentru viața independentă: 

- beneficiarii caminului  respecta  regulile de conviețuire, rutinele zilnice, se implică în stabilirea și 

desfășurarea activitaților zilnice, deasemeni, sunt consultati in realizarea meniului zilnic.  O parte 

din beneficiarii căminului desfășoară  în prezent activități ce au ca scop atât dezvoltarea abilităților 

personale/individuale cât și a abilităților de socializare, relaționare, coeziune de grup în cadrul 

activităților comune. 

- s-a urmărit menținerea abilităților de asigurare a igienei personale, a participării la servirea hranei, 

igienizarea spațiilor personale și comune, activități de gospodărire și intreținerea  grădinii, prin 
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implicarea beneficiarilor cu un nivel mediu și ridicat de independență în realizarea activităților 

cotidiene. 

- s-au prelucrat Ordonantele Militare si Hotararile Comitetului National Pentru Situatii De Urgenta 

cu privire la situatia pandemica din tara noastra; 

- s-au efectuat activitati de ergoterapie; 

Au avut loc diferite acțiuni pentru informarea și sensibilizarea comunității privind problematica 

persoanelor vârstnice, și amintim aici evenimente importante: 

-promovarea serviciilor oferite de cămin prin distribuirea de pliante si prin reteaua de socializare 

facebook. 

-participarea la diverse activitaţi religioase pana la declansarea epidemiei de Sars-Cov-2. 

6). Socializare/Oportunități de petrecere a timpului liber. 

Au fost desfășurate toate activitățile propuse pentru atingerea obiectivului socializare, respectiv: 

- vizionarea slujbelor religioase transmise pe canalale de televiziune; 

- aniversări, zile onomastice; 

- plimbări în parcul din incinta institutiei; 

- colectarea de  materiale din natură pentru realizarea de obiecte decorative; 

Beneficiarii caminului au solicitat 20 invoiri, pentru a-si rezolva diverse probleme personale, pentru 

a vizita membrii familiei sau pentru diverse cumparaturi, pana la data impunerii masurilor de 

limitare a raspandirii virusului Sars-Cov-2. 

7). Însușirea și consolidarea cunoștințelor privind metodele de lucru cu beneficiarii, rolul și locul 

personalului de sprijin și îngrijire în relația cu beneficiarul, actualizarea cunoștințelor privind 

legislația în vigoare 

Au fost prelucrate în cadrul întâlnirilor de lucru, documentele privind organizarea și funcționarea 

acestora conform legislației în vigoare, după cum urmează: 

- Regulamentul de Organizare și Funcționare 

- Regulament Intern 

- Proiect instituțional 

- Plan de activitate 

- Regulile de conviețuire 

- Procedura privind admiterea beneficiarului 

- Procedura privind evaluarea inițială/reevaluarea 

- Procedura privind ieșirea din cămin. 
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- Procedura privind relația personalului cu beneficiarii 

- Procedura privind înregistrarea și rezolvarea sesizărilor/reclamațiilor 

- Procedura privind protecția împotriva abuzurilor 

- Procedura privind notificarea incidentelor deosebite 

- Codul drepturilor beneficiarilor 

- Codul etic 

- Ghidul beneficiarului 

- Registru privind protecția împotriva abuzurilor si neglijentei 

- Documentele prevăzute de legislația în vigoare privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor. 

Instruirea personalului este un obiectiv cu caracter permanent și este implementat în cadrul 

ședințelor de lucru urmărind graficul de întâlniri și tematica stabilită, stadiul de însușire a 

cunoștințelor a fost monitorizat prin aplicarea de chestionare de evaluare. Pe parcursul anului 2020 

a fost organizat un curs de pregatire profesionala a personalului de asistenta si ingrijire a 

beneficiarilor. 

8).Întreținerea și amenajarea căminului: 

-Spațiile interioare și exterioare ale căminului au fost întreținute conform normelor in vigoare de 

igienizare, pe langa personalul propriu a fost asigurata dezinsectia si dezinfectia cu o firma 

autorizata. 

-Reparațiile curente au fost asigurate permanent de echipa de muncitori de întreținere; 

-Am efectuat verificarile ISCIL a centralelor termice. 

- Avem externalizat serviciul RSVTI si instruirea anuala a fochistilor. 

-A fost achiziționat combustibil lichid (motorină si GPL) necesar asigurării unui nivel termic optim 

pentru perioada de iarnă si prepararea hranei. 

- S-a continuat dotarea cu obiecte electrocasnice, sanitare, obiecte de inventar în funcție de 

necesitățile ivite pe parcurs (defecțiuni, casări in urma uzurii, etc). 

- am reusit sa atragem donatii constand in: mobilier, vesela, alimente, materiale sanitare si 

dezinfectanti. 

- a fost inlocuit acoperisul de pe cladirea administrativa a caminului, cu resurse proprii  de 

personalul unitatii. 

- au fost amenajate spatii cu destinatie speciala pentru izolarea si supravegherea beneficiarilor in 

cazul infectiei cu virusul Sars-Cov-2. 

- s-au amenajat circuite pentru accesul personalului in incinta institutiei, pentru primirea si 

dezinfectarea pachetelor beneficiarilor, pentru aprovizionarea cu alimente si alte materiale necesare 

functionarii, etc. 
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9). Evaluarea situației bio-psiho-sociale a beneficiarilor, evaluarea calității serviciilor oferite. 

Specialiștii echipei multidisciplinare monitorizează permanent stadiul de implementare a 

obiectivelor individuale și elaborează anual sau ori de cate ori este nevoie (dacă situația o impune și 

există modificări majore), conform legislației în vigoare. Evaluarea calității serviciilor oferite s-a 

realizat periodic, prin aplicarea de chestionare de satisfacție tuturor beneficiarilor. 

10). Promovarea serviciilor oferite în vederea populării căminului 

S-a continuat promovarea serviciilor oferite prin distribuirea de pliante si publicitate in mediul 

online, prin reteaua de socializare facebook. 

 

2. CONTROALE EFECTUATE 

 

În decursul anului 2020 am efectuat controale, vizând asigurarea bunei desfașurări a 

activității serviciului, verificarea stocurilor, s-a dispus inventarierea bunurilor, respectarea normelor 

de sănătate în muncă și protecție în situatii de urgență, stadiul de  implementare a planificărilor 

activităților propuse, a metodologiei  și procedurilor de lucru, a codului de conduită etică, a 

drepturilor beneficiarilor, a condițiilor de calitate a vieții. Aceste controale au fost consemnate în 

Registrul intern de control. 

Deasemenea, au avut loc controale de la anumite instituții publice, și anume : 

- Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu – Control 

privind respectarea normelor sanitar-veterinare in vigoare; 

- Inspectoratul Teritorial de Munca Giurgiu – respectarea prevederilor legale in 

domeniul relatiilor de munca si sanatatii si sigurantei in munca; 

- Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala – Evaluarea serviciilor sociale / 

Verificarea indeplinirii standardelor minime de calitate. 

- Inspectoratul pentru Situtatii de Urgenta „VLASCA” Giurgiu – Control tematic 

planificat in domeniul situatiilor de urgenta. 

- Directia de Sanatate Publica Giurgiu – control tematic conform adresei 

Ministerului Sanatatii 428/19.08.2020. 

 

3. SUPERVIZAREA 

 

Activitatea de supervizare a personalului din cadrul căminului a avut loc în mod sistematic în cadrul 

întâlnirilor de lucru. Având în vedere specificul muncii cu persoana vârstnică, am aplicat 

supervizarea de grup, bazată pe interacțiunile din cadrul grupului și pe nevoile colective de 

îndrumare și sprijin, cu scopul de a identifica cele mai potrivite soluții. 

Procesul de supervizare desfășurat a avut ca obiective principale: 
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- evaluarea unor situații specifice cu care ne întâlnim în munca cu persoana vârstnică; 

- învățarea din propria experiență și din experiența celorlalți; 

-    rezolvarea conflictelor din cadrul grupului; 

-    cunoașterea și aplicarea metodelor și procedurilor de lucru. 

Conform legislației in vigoare avem incheiat un contract cu o firmă specializată RSVTI, care 

asigură instruirea și supravegherea activității muncitorilor fochiști și persoanelor autorizate să 

lucreze cu foc deschis. 

 

 

4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR 

 

 

Domeniu de      

activitate 

Obiective Activități Termene de 

realizare 

Protecția și asistența 

persoanelor vârstnice 

Implementarea 

standardelor specifice de 

calitate 

- monitorizarea stadiului de 

implementare 

- evaluarea periodică a 

rezultatelor 

permanent 

 

semestrial 

Creșterea calității vieții 

beneficiarilor 

-asigurarea necesarului de 

materiale de curățenie, de 

igienă personală, alimente 

etc, la nivel optim; 

-Personalizarea camerelor 

proprii și comune în funcție 

de preferințe; 

-Implicarea  beneficiarilor în 

organizarea și planificarea 

activităților 

- transferul decizional și de 

responsabilitate către 

beneficiar; 

- crearea de oportunități de 

petrecerea timpului liber , 

excursii, spectacole,etc. 

- menținerea și îmbunătățirea 

relațiilor cu familia; 

permanent 

 

 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

 

permanent 
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- dezvoltarea rețelei de 

sprijin comunitar, de prieteni 

și cunoștințe; 

permanent 

 

 

 

permanent 

 

 

permanent 

Asigurarea stării de 

sănătate psihică și fizică 

a beneficiarilor 

-  sprijin și îndrumare pentru 

gestionarea problemelor de 

sănătate 

- cunoașterea și accesarea 

resurselor și facilităților din 

comunitate; 

- controale periodice de 

rutină; 

- controale medicale de 

evaluare psihiatrică 

- consultatii de specialitate și 

de urgență 

 

permanent 

 

 

 

 

permanent 

 

de cate ori este 

nevoie 

 

Popularizarea și 

mediatizarea serviciilor 

și activității 

Promovarea unei 

imagini pozitive a 

beneficiarilor și a 

drepturilor acestora 

- întocmirea de materiale 

informative privind serviciile 

oferite și activitățile 

desfăsurate; 

- campanii de informare și de 

educație; 

- participarea la diferite 

evenimente organizate în și 

permanent 

 

 

 

trimestrial 
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de comunitate; 

- desfășurarea de activități de 

voluntariat 

 

ori de cate ori 

este nevoie 

 

Abilitare pentru viața 

independenta 

- menținerea abilităților de 

autogospodărire conform 

capacităților și potențialului 

propriu 

- abilitare prin ergoterapie 

permanent 

 

 

Îmbunătățirea sistemului 

de monitorizare a 

activităților 

- stabilirea și afișarea 

graficului de control a 

activităților 

- efectuarea de controale 

inopinate 

Ianuarie 2021 

 

de cate ori este 

nevoie 

Diversificarea și 

intărirea parteneriatelor 

- inițierea și încheierea de 

noi parteneriate cu scopul  

creșterii calitătii vieții 

beneficiarilor 

 

permanent 

Promovarea activității 

de voluntariat 

Campanii de diseminare a 

informațiilor privind 

problematica persoanelor 

vârstnice în colaborare cu 

scoli si licee din zona,  

parohia locala, cabinete 

medicale, primarii din judet 

si ONG-uri. 

 

permanent 

Colaborarea cu 

autoritățile locale și 

agenții economici în 

vederea accesibilizării 

mediului fizic și 

atragerii de 

donații/sponsorizări 

- identificarea serviciilor 

publice sau private -

informarea acestora cu 

privire la problematica 

persoanelor vârstnice 

permanent 

 

 

 

 

 Formarea personalului -evaluarea nevoilor de 

formare 

 

- stabilirea tematicii de 

formare 

 

 

 

de cate ori este 
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- prelucrarea și însușirea 

metodologiei de lucru; 

- evaluarea cunoștințelor 

nevoie 

 

 

 

 

5. CONCLUZII 

Ca urmare a analizei activităților desfășurate în cursul anului 2020 și a evaluării stadiului de 

realizare a obiectivelor propuse, considerăm necesară continuarea și diversificarea metodelor de 

lucru și a activităților cu beneficiarii pentru a obține rezultate optime, dezvoltarea activităților de 

promovare a serviciului. 

Necesitatea pregătirii și implicării beneficiarilor în toate aspectele vieții cotidiene pentru menținerea 

și îmbunătățirea abilităților individuale în vederea creșterii calității vieții și a stimei de sine. 

Pregătirea personalului de sprijin și îngrijire în vederea asimilării și folosirii de metode specifice de 

lucru cu persoanele  vârstnice. 

Continuarea întâlnirilor de lucru și supervizare de grup, implicarea angajaților și beneficiarilor în 

luarea de decizii reprezintă modelul de normalitate a relațiilor spre care tindem. De asemenea, 

pentru promovarea metodelor de buna practică este importanta dezvoltarea colaborării cu O.N.G.-

uri ce activează în domeniul protecției sociale, cu servicii similare, având în vedere necesitatea 

identificarii de resurse pe termen lung și implicarea comunitatii în sustinerea și dezvoltarea acestor 

servicii. 

 

CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA MOGOSESTI 

 

Situatia statistica a beneficiarilor din CAMS Mogosesti in anul 2020 : 

- existenti la 01.01.2020               - 78 beneficiari; 

- internati in anul 2020                 -   5 beneficiari ; 

- scosi din evidenta in anul 2020  - 22 beneficiari; 

- existenti la 31.12.2020                - 61 beneficiari; 

Activitatea unitatii  :  

      Contracte prestari servicii: 

- Contract cu S.C. Stericycle S.A. pentru preluarea desurilor medicale; 

- Contract cu  S.C. Ecogreen SRL pentru vidanjare si preluare gunoi menajer; 

- Contract cu S.C.ATCB SRL pentru prestari servicii ISU; 

- Contract cu S.C. Europa Star SRL pentru livrare produse panificatie; 

- Contract cu Enel Energie Muntenia  S.A. pentru furnizare energie electrica; 

- Contract cu Telekom S.A. pentru prestari servicii TV; 

- Contract cu Vodafone S.A. pentru prestari servicii telefonie mobile; 

- Contract cu S.C. RCS&RDS S.A. pentru prestari servicii internet; 

- Contract cu CMI Defta Doina pentru prestari servicii medicina muncii; 
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- Contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Giurgiu pentru eliberarea biletelor de trimitere; 

- Contract cu S.C. Cumpana pentru livrare apa plata; 

- Contract Black Sea pentru verificare si autorizare centrale termice; 

- Contract cu S.C. Elixir Mar Grup SRL pentru verificare PRAM;  

- Contract S.C. Medialogic program evidenta contabila; 

- Contract S.C. Andisoft SRL program contabilitate bugetara; 

- Contract cu Clinica Nutrimed pentru consultatii si tratament psihiatrie oferite asistatilor; 

- Contract cu S.C. Agriangel SRL pentru dezinfectie, dezinsectie si deratizare; 

Reparatii: 

- Reparatii si verificare tablou electric si automatizare; 

- Reparatii si verificare sistem automatizare generator electric; 

- Reparatii si verificare pentru autorizare centrale termice; 

- Reparatii curente: reparat usile de termopan din interiorul si exteriorul pavilioanelor; reparat 

vitrina frigorifica; reparat masina de spalat industriala; inlocuit sistemul de alimentare cu 

apa potabila (pompa si coloana apa); reparatii pompe apa pentru circuitul apei in coloana de 

hidranti; lucrari de montaj jgheaburi si burlane pentru scurgerea apei la cabina 

poarta;inlocuit fereastra poarta cu geam termopan;  

- S-au efectuat verificarile PRAM si a instalatiei electrice;   

Achizitii publice: 

        Pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 s-au achizitionat 

urmatoarele produse: dezinfectanti, masti, lampa ultraviolete, termometre cu infrarosu, 

pulsoximetre, tensiometre, paravane medicale, manusi de unica folosinta, halate si 

combinezoane de unica folosinta,viziere, ochelari, botosi, bonete;  

- Furnituri de birou, materiale curatenie, combustibil termic lichid si propan pentru pregatirea 

hranei asistatilor; 

- Alimente pentru hrana asistatilor; 

- Medicamente si materiale sanitare; 

- Frigider si televizoare asistati;  

- Ustensile bucatarie; 

- Accesorii pat asistati; 

- Scaune, comode, mese de servit masa la pat;  

- Halate, veste si cisme protectia muncii; 

- Carucioare transport alimente; 

- Carucioare-fotolii pliante pentru transportul asistatilor;  

- Stingatoare PSI; 

- Materiale reparatii curente: 

- Scule si unelte intretinere; 

- Injector pentru centrala termica; 

- Porti metalice la intrarea in centru si automatizarea acestora; 

- Usi de termopan la intrarea in Pavilionul Central, in Pavilionul Extindere si bloc alimentar;  

- Motocoasa, ventilator, fier de calcat si calorifer; 

- PC cu licenta Windows10 si Office,antivirus, multifunctionala; 

Din donatii si sponsorizari s-au primit alimente. 

Protocoale de colaborare: 

      - Fundatia Alinare; 

      - Fundatia Sfantul Stelian; 

      -  Parohia Mogosesti; 
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Achizitiile publice s-au facut in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) si prin 

cumparare directa, conform  Legii 98/2016  privind achizitiile publice, cu incadrarea in Bugetul de 

venituri si cheltuieli aprobat de Consiliul Judetean Giurgiu.  

 

SPITALUL JUDETEAN GIURGIU 

 

Spitalul Județean de Urgenţă Giurgiu este unitatea reprezentativă a sistemului sanitar din 

judeţul Giurgiu este un spital public de urgență și a fost înființat în anul 1835 sub denumirea 

”Spitalul Regina Maria”. Deservește județul Giurgiu, cu 3 orașe (municipiul Giurgiu, Mihăilești și 

Bolintin Vale), 51 de comune și 166 sate,  având un număr aproximativ de 277239locuitori. 

 Spitalul este unitatea cu cel mai mare grad de competență din județ și are gama cea mai 

largă de specialități medicale și funcționează în temeiul principiului descentralizării serviciilor 

publice, fiind subordonat Consiliului Județean Giurgiu.  

Spitalul Județean de Urgentă Giurgiu are în prezent o capacitate de 524 paturi,  din care 10 

paturi închise temporar, 35 paturi de spitalizare de zi, Unitate de Primiri Urgențe, aprobate prin 

Hotărârea nr 104/07.06.2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu, cu avizul nr Ministerului Sănătăţii 

XI/A/21150/ACP/3900/25.04.2016. 

Prin Ordinul MS nr 325/07.03.2013 Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu a fost clasificat în 

categoria III iar prin Ordinul 448/02.08.2016 a fost încadrat în categoria”Nivel acreditat”. 

Unitatea spitalicească realizează, la nivelul județului Giurgiu, politica și măsurile de 

asistență medicală în domeniul protecției sănătății pacienților din Giurgiu, precum și a cetățenilor 

care tranzitează județul Giurgiu.  

Populația județului este de 277239 locuitori (1.3% din populaţia României) este 

preponderent rurală (190.104 locuitori) în procent de 68.87%, aflată într-un proces lent de 

îmbătrânire demografică, cu evoluție nefavorabilă a natalității, mortalității și migrației având un 

spor natural negativ. 

 

 

 

 

I.1 Structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu este următoarea: 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 

GIURGIU 

Secţia medicină internă         
 din care: 

Compartiment diabet zaharat, nutriție şi  boli metabolice               15 paturi                                     

Compartiment nefrologie                                                                  7 paturi 

din care dializa peritoneală              2 paturi      

Compartiment gastroenterologie                                                      8 paturi    

70 paturi 

 Secția Cardiologie                  

din care: 

Compartiment terapie intensivă coronarieni                                  8  paturi 

45 paturi 

Secția pediatrie                          37 paturi 

Secția obstetrică-ginecologie                       37 paturi 

Compartiment neonatologie                  

din care: 

   comp. prematuri                                                                     7 paturi   

22 paturi 

Secţia chirurgie generală        

din care: 
70 paturi 
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        Comp. urologie                                                                       6 paturi                                          

Secția Ortopedie-traumatologie  

din care: 

Compartiment ortopedie pediatrică                                               4 paturi 

29 paturi 

Secția AŢI                                15 paturi 

Secția Neurologie                  

din care: 

Comp Recuperare neuromotorie                                                    10 paturi  

65 paturi 

Compartiment Oftalmologie      6 paturi 

Compartiment ORL                    8 paturi 

Secția Boli infecțioase               30 paturi 

Comp. boli infecțioase HIV/SIDA       10 paturi 

Stația  de Hemodializă              3 aparate 

Unitatea de primiri urgente  

Cabinet medicina dentară de urgență 

2 paturi 

Secția psihiatrie acuți  situate în sat Vadu Lat com Bucșani 45 paturi 

Secția psihiatrie cronici situate în sat Vadu Lat com Bucșani 25 paturi 

TOTAL PATURI        514 paturi 

Notă: Spitalul Județean are 524 paturi din care 10 închise temporar 

 

Însoţitori                                                                                                               40 paturi 

Spitalizare de zi                                                                                                   25 paturi 

Din care: -spitalizare de zi-oncologie medicală                     6 paturi 

Spitalizare de zi HIV/SIDA                                                                                  10 paturi 

Unitate de transfuzie sanguină 

Farmacie  cu punct de lucru în Vadu Lat 

Laborator analize medicale cu punct de lucru în Vadu Lat 

Laborator radiologie și imagistică medicală 

Serviciul de anatomie patologică  

- Comp. Citologie 

- Comp.histopatologie 

                  -     Comp.prosectură 

Compartiment endoscopie  

Compartiment explorări funcționale 

Compartiment   de prevenire şi control al infecțiilor nosocomiale cu punct de lucru în Vadu Lat 

Serviciul județean de medicină legală* 

Cabinet oncologie medicală 

Cabinet planificare familială 

Cabinet diabet zaharat, nutriție şi boli metabolice 

Cabinet medicină sportivă 

Cabinet asistență socială (Văd Lat)  

Dispensar TBC  Giurgiu* 

Dispensar TBC Mogoșești 

Cabinet boli infecțioase-profilaxia, terapia antirabică și monitorizare boli infecțioase 

Cabinet de stomatologie HIV/SIDA 

Ambulatoriu integrat  cu cabinet în specialitățile: 

-cardiologie; 

-chirurgie generală; 

-ortopedie şi traumatologie; 

-obstetrică-ginecologie; 

-dermatovenerologie; 
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-neurologie; 

-oftalmologie; 

-ORL; 

-urologie; 

-pediatrie; 

-medicină internă; 

-nefrologie; 

-gastroenterologie 

-endocrinologie 

-medicina muncii 

-psihiatrie (Vadu Lat) 

Aparat funcțional 

Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriu integrat. 

La nivelul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu funcționează Centrul Județean de Diabet zaharat, 

nutriție şi boli metabolice 

 

II. RESURSELE UMANE- SINTEZA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI RESURSE UMANE ÎN 

ANUL 2020. 

Serviciul Resurse Umane  funcționează în subordinea directă a managerului Spitalului 

Județean de Urgenţă Giurgiu, în cursul anului 2020 Serviciul Resurse Umane  a avut în componență 

6 posturi.  

Conform legislației în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciului Resurse Umane 

rezidă în gestiunea curentă a resurselor umane. Activitatea serviciului în anul 2020 s-a reflectat în 

acțiuni de organizare a unității şi modificarea structurii unității, normare şi salarizare a personalului, 

gestionarea resurselor umane. 

 

ACTIVITĂŢI REFERITOARE LA MODIFICAREA  STATULUI DE FUNCŢII  

 

În ceea ce privește modificarea statului de funcții, s-au efectuat modificări asupra acestuia,   

modificări care s-au referit la : 

        - în vederea creșterii calității serviciilor medicale, au fost operate modificări în statul de 

funcții prin desfiintarea si infiintarea de posturi in cadrul sectiilor si  compartimentelor  unității 

sanitare, la solicitarea sefilor de sectii. 

            -modificări rezultate în urma promovării în grad sau funcție superioară, după cum urmează: 

-au fost promovați în funcție în conformitate cu prevederile Ordinului 1470/2011 pentru 

aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcții grade profesionale şi trepte 

profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, coroborat 

cu HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale 

de ocupare a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  pentru personalul care a îndeplinit 

condițiile de promovare, astfel: 

- medicii rezidenți an IV au fost promovați în medici specialiști, ca urmare a promovării 

examenului de specialitate organizat de Ministerul Sănătății; 

-au promovat într-un an superior de pregătire medicii rezidenți cu post în conformitate cu 

prevederile Ordonanței 18/2009 privind organizarea şi finanțarea rezidențiatului, coroborat cu 

Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

-infirmiere debutante, într-o funcție imediat superioară, la sfârșitul perioadei de debut, în 

infirmiera. 

Toate promovările s-au efectuat cu încadrare în fondurile bugetare aprobate şi cu aprobarea 

ordonatorului de credite. 
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ACTIVITĂŢI REFERITOARE LA ACTUALIZAREA STATULUI NOMINAL DE PERSONAL 

ŞI GESTIONAREA POSTURILOR 

Având în vedere numărul mare de posturi și funcții gestionate în cadrul serviciului, lunar s-a 

actualizat situația posturilor ocupate și a celor remunerate în corelație cu numărul de posturi 

aprobate în statul de funcții. 

De asemenea periodic s-a actualizat și statul nominal de personal, prin operarea tuturor 

modificărilor intervenite, atât la nivelul posturilor din statul de funcții cât și datorită modificărilor 

lunare ce intervin datorită mobilității salariaților în cadrul instituție. Ultima actualizarea a statului 

nominal de personal s-a făcut la data de 31.12.2020, dată la care situația centralizatoare pe funcții și 

categorii de posturi arată astfel: 

 

Nr. 

Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL EXISTENT ÎN STAT 

DE FUNCŢII 

OCUPATE VACANTE 

1 COMITET DIRECTOR 4 4 0 

2 MEDICI 142 95 47 

3 MEDICI REZIDENŢI PE POST 25 17 8 

4 ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR 

27 18 9 

5 PERSONAL SANITAR 

MEDIU 

434 343 91 

6 PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR 

326 221 105 

7 PERSONAL TESA 44 38 6 

8 ALT PERSONAL 10 3 7 

9 MUNCITORI 75 65 10 

 TOTAL 1087 798 289 

 

In cadrul unitatii sunt aprobate si functioneaza un numar de 13 linii de garda in specialitatile 

de baza si anume: chirurgie generala, medicina de urgenta, medicina interna si cardiologie, 

obstetrica si ginecologie, pediatrie, neurologie, neonatologie, radiologie si imagistica medicala, 

medicina de laborator, ortopedie si traumatologie medicala, psihiatrie, anestezie si terapie intensiva, 

medicina legala, avand astfel capacitate de primire si ingrijire a diferitelor cazuri critice. Deficitul 

de personal superior de specialitate - medici- creeaza un  disconfort major pacientilor si conduce la 

starea de epuizare a personalului existent.   Atunci cand exista personal superior-medici- insuficient 

pentru a raspunde nevoilor pacientilor atentia individuala acordata fiecarui caz in parte scade, 

putand sa conduca si la erori medicale  si in mod direct la o calitate scazuta a ingrijirii pacientilor. 

Astfel o atentie deosebita a fost acordata completarii resurselor umane cu personal medical 

superior-medici- prioritate sustinuta si de catre Consiliul Judetean Giurgiu, care intelegand 

importanta atragerii de specialisti si avand in vedere faptul ca peste 90 % din medici sunt din 

Bucuresti, cu un efort financiar important  deconteaza lunar cheltuielile cu naveta. Astfel 

mentionam ca in anul 2020, Consiliul Judetean Giurgiu a finantat cu suma de 336.161 lei 

decontarea cheltuielilor cu deplasrea medicilor din alta localitate la locul de munca.  

  

In structura Ambulatoriului de specialitate integrat se regasesc 16 cabinete medicale de 

specialitate. Activitatea ambulatorie integrata este sustinuta de medicii angajati ai sectiilor 

corespondente (conform Ordinului 38/2008) si de 18 asistenti medicali. Spitalul Judetean de 

Urgenta Giurgiu detine autorizatie sanitara de functionare cu program-cadru de conformare pentru 

o perioada de 5 ani si plan operational pentru fiecare an in parte; se vizeaza in special reorganizarea 

circuitelor functionale, aducerea conditiilor igienico-sanitare la standardele din Ord. 1101/2016 si 

reducerea supraaglomerarii.  
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III.Execuţia bugetară în anul 2020 

Având în vedere art. 188 alin. 1 din Legea 95/2006 prin care spitalele publice sunt instituţii 

finanţate integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare – 

organizarea activităţii S.J.U.G. pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu elaborat şi 

fundamentat de conducerea unităţii şi aprobat de ordonatorul principal de credite. 

Veniturile proprii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu provin din sumele încasate 

pentru servicii medicale, prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform 

legii. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu are un BVC, la 31 decembrie 2020, de 152.240.000 lei, 

astfel: 

Venituri din concesiuni şi închirieri 15.000 lei 

Buget-Contracte cu casa de Asigurări de Sănătate 42.171.000 lei 

Buget-Venituri proprii 900.000 lei 

Buget de stat 39.740.000 lei 

Buget SML 3.500.000 lei 

Alte venituri din prestări servicii 10.000 lei 

Donatii si sponsorizari 1.646.000 lei 

Subvenţii Consiliu Judeţean Giurgiu 6.287.000 lei 

Sume pentru stimulent risc 2.900.000 lei 

Subventii fin. FNUAS pt acoperirea maj.salariale 45.000.000 lei 

Sume alocate de bugetul local conform OUG 

201/2020 

35.000 lei 

Sume din venituri proprii Minister Sanatate  9.786.000 lei 

Sume excedent  250.000 lei 

Total buget la 31.12.2020 152.240.000 lei 

Venituri realizate Casa de Asigurări de Sănătate  40.363.071 lei 

Venituri proprii realizate 994.370 lei 

Venituri realizate Buget de Stat 29.936.688 lei 

Venituri din contract SML 3.045.000 lei 

Subvenţii Consiliul Judeţean 6.003.650 lei 

Venituri din concesiuni şi închirieri 21.148 lei 

Venituri din venituri proprii MS 2.309.000 lei 

Venituri din valorificarea unor bunuri 1.967 lei 

Subventii fin. FNUAS pt acoperirea maj.salariale 43.109.694 lei 

Venituri din prestări servicii 3.600 lei 

Donatii si sponsorizari 1.646.069 lei 

Sume stimulent risc  1.265.000 lei 

Sume alocate de bugetul local conform OUG 

201/2020 

35.000 lei 
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Total venituri realizate la 31.12.2020 128.734.257 lei 

Plăţile la 31.12.2020  din care: 121.614.824 lei 

Personal 88.927.810 lei 

Materiale 27.541.881 lei 

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 355.129 lei 

capital 5.305.236 lei 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate  - 515.232 lei 

Cheltuieli efective totale din care: 126.184.233 lei 

Personal 90.140.814 lei 

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate  388.588 lei 

Materiale 32.384.561 lei 

Capital  3.264.219 lei 

 

 

Principala sursă de venituri în cadrul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli o reprezintă 

veniturile din contractul de furnizare servicii medicale încheiat de manager şi comitetul director cu 

Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu, în funcţie de normele de aplicare ale contractului cadru de 

furnizare servicii medicale spitaliceşti. 

 Casa de Asigurări de Sănătate Giurgiu nu a contractat servicii medicale la posibilitățile 

maxime de contractare a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu. Realizarea veniturilor cu Casa de 

Asigurări de Sănătate Giurgiu nu s-a putut realiza deoarece in anul 2020 ca urmare a pandemiei si 

in contextul situatiei de urgenta , a situatieie de alerta si a faptului ca a existat o adresabilitate foarte 

mica a pacientilor in ceea ce privesc serviciile medicale .Spitalul a fost finantat in limita valorii de 

contract semnat , inregistrand lunar pierderi MARI ca urmare a cheltuielilor determinate de situatia 

generata de COVID 19. 

La încheierea anului 2020 valoarea  furnizorilor  neachitați a fost in suma de 8.420.147 lei 

inregistrarea de  plăți restante in suma de 2.961.193 lei. La data de 31.12.2020 unitatea  a înregistrat 

arierate in sumade 1.258.585 lei. 

O altă sursă de venit în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli o reprezintă sumele alocate 

de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii (accize) pe baza 

contractelor încheiate cu DSP Giurgiu pentru acţiuni, la 31.12.2020, aceasta fiind de 29.727.130 

lei. 

 Sumele alocate din bugetul local s-au utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de utilitati, de 

piese de schimb pentru RMN si mai ales  pentru acoperirea unei parti din cheltuielile generate de 

noul COVID 19 ,respectiv cheltuieli cu materiale sanitare , reactivi, dezinfectanti, obiecte de 

inventar si diverse reparatii curente generate de amenajarea spatiilor in vederea izolarii impotriva 

virusului SARS COV 2. 

Referitor la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020 mai facem următoarele precizări: 

- a fost efectuată inventarierea patrimoniului la termenele prevăzute de normele privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii; 

- au fost respectate ,, Normele metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 

2020”, aprobate prin ordinul Ministrului Finanţelor Publice privind încheierea conturilor 

contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2020; 

- efectuarea cheltuielilor bugetare s-a făcut numai pe bază de documente justificative care au 

confirmat angajamentele contractuale, primire de bunuri materiale, prestări de servicii, 

executare de lucrări, plata salariilor şi a drepturilor băneşti, plata obligaţiilor bugetare şi a 

altor obligaţii; 
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- controlul financiar preventiv propriu şi auditul public intern s-au exercitat asupra tuturor 

operaţiunilor care au afectat fonduri publice şi patrimoniul public al spitalului şi au fost 

exercitate conform reglementărilor în domeniu. 

Execuţia bugetului propriu al spitalului a avut în vedere utilizarea judicioasă a creditelor 

bugetare, încasarea veniturilor, oportunitatea şi legalitatea angajării creditelor bugetare în limită 

şi cu destinaţiile aprobate, asigurarea integrităţii bunurilor aflate în administrare din patrimoniul 

instituţiei, organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii cât şi prezentarea la termen a dărilor de 

seamă contabile asupra execuţiei bugetare. 

 

Activitatea  in domeniul investitiilor si lucrarilor 
 

Amenajarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii medicale care sa corespunda tuturor 

normelor igienico-sanitare  actuale in contextul si sa  respecte toate circuitele functionale necesare, 

impune modificari importante constand in reabilitarea, extinderea si modernizarea lor. In acest sens 

impreuna cu specialistii din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu au fost analizate toate spatiile in 

care se desfasoara activitatea medicala si au fost realizate mai multe proiecte, astfel: 

-Au fost construite zone de izolare (filtre) si protectie a personalului in contextul pandemiei 

COVID 19.  

- s-au efectuat lucrari de reparatii curente casa scarii U.P.U. si a fostului sediu al cabinetului 

ambulatoriu de psihiatrie” 

- Amenajarea zonelor  galbena si rosie a Sectiilor de Boli Infectioase I si II 

- Montat un nr. de 19 containere inchiriate  

- Montat un nr. de 5 tunele de dezinfectie 

- Reabilitare instalatie electrica de prize si iluminat aferente saloane sectia ATI – SJUG 

- S-au inceput lucrari de “Reabilitare instalatie electrica de prize si iluminat aferente saloane 

Sectia Boli Infectioase  

Avand in vedere proiectele care se afla in desfasurare, in anul 2020, au fost realizate 

igienizari in cadrul tuturor  sectiilor, compartimentelor, cabinetelor medicale si au fost amenajare 

spatii necesare desfasurarii activitatii pana la finalizarea proiectelor mentionate. 

In  vederea imbunatatirii calitatii actului medical au fost achizitionate echipamente 

medical,in anul 2020 s-au achizitionat aparatura si echipamente medicale in valoare de 

2.570.777,57 lei avand finantare de la Ministerul Sanatatii in valoare de 2.309.000 lei si de la 

Consiliul Judetean  in valoare de 261.777,57 lei ,dupa cum urmeaza:   

-Aparat Roentgen  -locatie radiologie   

-Aparat realizare hipotermie - locatie ATI   

-Microscop operator - locatie ORL  

-Angio-oct cu auto fluorescenta - locatie oftalmologie 

-Laser retinian cu aplicatie transfoveolara  

-locatie oftalmologie  

-Biometru ocular- locatie oftalmologie  

-Ecograf ocular -locatie oftalmologie 

-Microscop specular -locatie oftalmologie 

-Tonometru noncontact cu pahimetru -locatie oftalmologie 

-Microscop operator oftalmologic -locatie oftalmologie   

-Aparat operator facoemulsificare -locatie oftalmologie 

-Statie injectomat cu 8 posturi -locatie ATI   

-Lampi UV DEZINFECTIE IN PREZENTA UMANA-locatii: ortopedie 2 

bucati,cardiologie 2 bucati, interne 1 bucata, UPU 2 buc, ORL 1 bucata, oftalmologie 1 

bucata,medicina legala 1 bucata,Vadu Lat 3 bucati, maternitate 1 bucata, oncologie 1 bucata, 

ginecologie 1 bucata,medicina legala 1 bucata, infectioase 2 bucati, neonatologie 2 bucati, 

administrativ 2 bucati, HIV 1 bucata, farmacie 1 bucata, neurologie 2 bucati, laborator PCR 2 

bucati, locatie ambulator oncologie  1 bucata.  

-Masa operatie cu casete roentgen - locatie chirurgie  
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-Compresor ventilator -locatie ATI  

 

 

IV. Activitatea medicală; Indicatorii de performanţă 

 

Activitatea medicală în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu se desfăşoare prin 

următoarele tipuri de servicii medicale in specialitatile: 
-spitalizare continua; 
 

-servicii medicale paraclinice; 

-programe naţionale de sănătate; 

-activitate medicală de urgenţă; 

-planing familial; 

-anatomie patologică; 

-activitate de medicină legală. 

De la an la an, numărul pacienţilor care beneficiază de servicii medicale în cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Giurgiu este tot mai mare iar complexitatea cazurilor este, de asemenea, tot 

mai variată. Astfel, în anul 2020, s-au înregistrat următoarele date: 

-spitalizare continua = 8974 cazuri 

-spitalizare de zi =  11564 cazuri 

-consultatii în ambulatoriu = 30333 consultaţii 

-prezentari UPU = 36807  pacienţi 

Durata medie de spitalizare la nivelul spitalului a fost de 7.56 zile. ICM-ul (Indicele de Case 

Mix) obţinut în anul 2020 a înregistrat o creştere fata de anul 2019 până la valoarea de 1.4703, iar 

indicele de operabilitate pentru cazurile externate din secţiile chirurgicale a fost de 61% fata de 53 

% in anul 2019.  

Analizând aceste date constatam că a existat un interes deosebit manifestat de şefii de secţie 

împreună cu întreg colectivul medical, în realizarea Contractului de servicii medicale contractat cu 

CAŞ Giurgiu, precum şi în realizarea unor indicatori comparabili cu media la nivel naţional. 

În realizarea activităţii medicale s-a avut permanent în atenţie “satisfacţia pacientului”, 

evitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi rezolvarea cazurilor medicale cât mai eficient. 

 

Categoria de 

indicatori 

 

Denumire indicator 

Valoarea 

indicatorilor 

realizati AN 

2020 

Indicatori de 

management al 

resurselor umane 

1 Numar mediu de bolnavi externati  pe un 

medic 

147 

 
2 Numarul mediu de consultatii pe un medic  

in ambulatoriu 523 

 
3 Numar mediu de consultatii pe un medic in 

camera de garda / UPU 4601 

 4 Proportia medicilor din totalul personalului  12,17 

 
5 Proportia personalului medical din totalul 

personalului angajat al spitalului 58,46 

 
6 Proportia personalului medical cu studii 

superioare din totalul personalului medical 34,21 

Indicatori de 

utilizare a 

serviciilor 

1 Numarul de pacienti externati - total spital 

si pe fiecare sectie * 

8974 
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  Boli Infectioase 501 

  Cardiologie 826 

  Chirurgie generala 1413 

  Diabet, Boli de nutritie 108 

  Hiv 15 

  Medicina interna 1095 

  Nefrologie 115 

  Gastroenterologie 23 

  Neo Natologie 626 

  Neurologie 761 

  Obstetrica Ginecologie 1285 

  Oftalmologie 10 

  Ortopedie 387 

  ORL 55 

  Pediatrie 441 

  Urologie 80 

  Psihiatrie acuti 1048 

  Psihiatrie cronici 140 

  Recuperare medicala neurologie 45 

 
2 Durata medie de spitalizare total spital si pe 

fiecare sectie * 7.56 

  Boli Infectioase 9.80 

  Cardiologie 7.14 

  Chirurgie generala 4.55 

  Diabet, Boli de nutritie 5.52 

  Hiv 4.75 

  Medicina interna 5.25 

  Nefrologie 5.92 

  Gastroenterologie 3.22 

  Neo Natologie 4.30 

  Neurologie 7.95 

  Obstetrica Ginecologie 2.71 

  Oftalmologie 3.50 

  Ortopedie 4.57 

  ORL 5.95 

  Pediatrie 4.28 

  Urologie 3.45 

  Psihiatrie acuti 8.88 

  Psihiatrie cronici 39.13 

  Recuperare medicala neurologie 11.65 

 
3 Rata de utilizare a paturilor (zile) total 

spital si pe fiecare sectie 150 

  Boli Infectioase 269 

  Cardiologie 181 

  Chirurgie generala 136 

  Diabet, Boli de nutritie 57 

  Hiv 19 

  Medicina interna 176 

  Nefrologie 172 

  Gastroenterologie 28 

  Neo Natologie 124 

  Neurologie 133 
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  Obstetrica Ginecologie 136 

  Oftalmologie 7 

  Ortopedie 116 

  ORL 45 

  Pediatrie 58 

  Urologie 73 

  Psihiatrie acuti 218 

  Psihiatrie cronici 266 

  Recuperare medicala neurologie 107 

 

4 Indicele de complexitate al cazurilor pe 

spital si pe fiecare sectie * 1.4703 

  Boli Infectioase 1.0315 

  Cardiologie 1.5241 

  Chirurgie generala 1.7361 

  Diabet, Boli de nutritie 1.3883 

  Hiv 5.4627 

  Medicina interna 1.4372 

  Nefrologie 1.4760 

  Gastroenterologie 1.4530 

  Neo Natologie 0.8969 

  Neurologie 1.6194 

  Obstetrica Ginecologie 1.2442 

  Oftalmologie 0.5696 

  Ortopedie 2.3402 

  ORL 1.5336 

  Pediatrie 1.2425 

  Urologie 1.0739 

  Psihiatre acuti 1.5846 

  Psihiatrie cronici  

  Recuperare medicala neurologie  

 

5 Procentul pacientilor cu interventii 

chirurgicale din totalul pacientilor externati 

din sectiile chirurgicale (%)* 61% 

  Boli Infectioase  

  Cardiologie  

  Chirurgie generala 47% 

  Diabet, Boli de nutritie  

  Hiv  

  Medicina interna  

  Nefrologie  

  Gastroenterologie  

  Neo Natologie  

  Neurologie  

  Obstetrica Ginecologie 71% 

  Oftalmologie 40% 

  Ortopedie 92% 

  ORL 45% 

  Pediatrie  

  Urologie 11% 

  Psihiatre acuti  

  Psihiatrie cronici  

  Recuperare medicala neurologie  
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6 Proportia pacientilor internati cu 

programare din totalul bolnavilor internati 

pe spital si pe fiecare sectie 13% 

  Boli Infectioase 2% 

  Cardiologie 7% 

  Chirurgie generala 7% 

  Diabet, Boli de nutritie 7% 

  Hiv 7% 

  Medicina interna 7% 

  Nefrologie 4% 

  Gastroenterologie 18% 

  Neo Natologie 0% 

  Neurologie 4% 

  Obstetrica Ginecologie 3% 

  Oftalmologie 60% 

  Ortopedie 8% 

  ORL 21% 

  Pediatrie 9% 

  Urologie 40% 

  Psihiatre acuti 54% 

  Psihiatrie cronici 100% 

  Recuperare medicala neurologie 100% 

 
7 Proportia urgentelor din totalul pacientilor 

internati (%) pe spital si pe fiecare sectie 87% 

  Boli Infectioase 98% 

  Cardiologie 93% 

  Chirurgie generala 93% 

  Diabet, Boli de nutritie 93% 

  Hiv 93% 

  Medicina interna 93% 

  Nefrologie 96% 

  Gastroenterologie 82% 

  Neo Natologie 100% 

  Neurologie 96% 

  Obstetrica Ginecologie 97% 

  Oftalmologie 40% 

  Ortopedie 92% 

  ORL 79% 

  Pediatrie 91% 

  Urologie 60% 

  Psihiatre acuti 46% 

  Psihiatrie cronici 0% 

  Recuperare medicala neurologie 0% 

 

8 Procentul pacientilor internati cu bilet de 

trimitere din totalul bolnavilor internati, pe 

spital si pe fiecare sectie 13% 

  Boli Infectioase 2% 

  Cardiologie 7% 

  Chirurgie generala 7% 

  Diabet, Boli de nutritie 7% 

  Hiv 7% 

  Medicina interna 7% 
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  Nefrologie 4% 

  Gastroenterologie 18% 

  Neo Natologie 0% 

  Neurologie 4% 

  Obstetrica Ginecologie 3% 

  Oftalmologie 60% 

  Ortopedie 8% 

  ORL 21% 

  Pediatrie 9% 

  Urologie 40% 

  Psihiatre acuti 54% 

  Psihiatrie cronici 100% 

  Recuperare medicala neurologie 100% 

 
9 Numar de consultatiilor acordate in 

ambulatoriu 30333 

 

10 Proportia serviciilor medicale spitalicesti 

acordate prin spitalizarea de zi din totalul 

serviciilor medicale spitalicesti acordate, pe 

spital si pe fiecare sectie 56% 

  Boli Infectioase 52% 

  Cardiologie 16% 

  Chirurgie generala 13% 

  Diabet, Boli de nutritie 90% 

  Hiv 99% 

  Medicina interna 31% 

  Nefrologie 28% 

  Gastroenterologie 15% 

  Neo Natologie  

  Neurologie 17% 

  Obstetrica Ginecologie 48% 

  Oftalmologie 98% 

  Ortopedie 65% 

  ORL 91% 

  Pediatrie 54% 

  Urologie 63% 

  Psihiatrie acuti 39% 

  Psihiatrie cronici  

  Recuperare medicala neurologie 80% 

Indicatori 

economico-

financiari 

1 Executia bugetara fata de bugetul de 

cheltuieli aprobat (%) 

83% 

 
2 Procentul cheltuielilor de personal din 

totalul cheltuielilor spitalului 93% 

 

3 Procentul cheltuielilor de personal din 

totalul sumelor decontate de casele de 

asigurari de sanatate din FNUASS pentru 

serviciile medicale furnizate , precum si din 

sumele asigurate din bugetul MS cu aceasta 

destinatie 81% 

 
4 Procentul cheltuielilor cu medicamente din 

totalul cheltuielilor spitalului (%) 0.07% 

 
5 Costul mediu pe zi de spitalizare pe fiecare 

1837,85 
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sectie 

 
6 Procentul veniturilor proprii din totalul 

veniturilor spitalului (%) 1 % 

Indicatori de 

calitate 

1 Rata mortalitatii intraspitalicesti pe spital si 

pe fiecare sectie 5.20 

  Boli Infectioase 0.4 

  Cardiologie 8.23 

  Chirurgie generala 6.51 

  Diabet, Boli de nutritie 7.41 

  Hiv 0.00 

  Medicina interna 12.79 

  Nefrologie 16.52 

  Gastroenterologie 17.39 

  Neo Natologie 0.16 

  Neurologie 15.64 

  Obstetrica Ginecologie 0.08 

  Oftalmologie 0 

  Ortopedie 2.07 

  ORL 0 

  Pediatrie 0.23 

  Urologie 1.25 

  Psihiatre acuti 0.19 

  Psihiatrie cronici 0.71 

  Recuperare medicala neurologie 0 

 

2 Rata infectiilor nosocomiale - pe total spital 

si pe fiecare sectie 0.76% 

  Boli Infectioase 3.99% 

  Cardiologie 0.48% 

  Chirurgie generala 0.78% 

  Diabet, Boli de nutritie 0.00% 

  Hiv 0.00% 

  Medicina interna 1.00% 

  Nefrologie 1.74% 

  Gastroenterologie 0.00% 

  Neo Natologie 0.00% 

  Neurologie 1.58% 

  Obstetrica Ginecologie 0.16% 

  Oftalmologie 0.00% 

  Ortopedie 0.78% 

  ORL 0.00% 

  Pediatrie 0.23% 

  Urologie 0.00% 

  Psihiatre acuti 0.00% 

  Psihiatrie cronici 0.00% 

  Recuperare medicala neurologie 0.00% 

 

3 Rata pacientilor reinternati (fara 

programare)intervalul de 30 de zile de la 

externare 8.96% 

 
4 Indicele de concordanta intre diagnosticul 

la internare si diagnosticul la externare* 73.77% 
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5 Procentul pacientilor transferati catre alte 

spitale din totalul bolnavilor internati (%)* 2.88% 

 

6 Numar reclamatii/plangeri ale pacientilor 

inregistrate 8 

 

V. OBIECTIVE 

 

Pentru anul 2020, cât și pe termen mediu și lung, ne propunem: 

-cresterea calităţii serviciilor medicale prin: creşterea gradului de satisfacţie a pacienţilor, 

creşterea satisfacţiei pacienţilor, creşterea gradului de satisfacţie a angajaţilor; 

 -creșterea gradului de performanță a spitalului, eficientizarea actului medical, creșterea 

permanentă a gradului de complexitate a actului medical ( ICM); 

 - dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu necesităţile reale; 

-imbunatatirea finanţării Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu; 

-dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii spitalului ca furnizor de servicii medicale şi 

dotarea acestuia cu aparatura/echipamente medicale de înaltă performanţa; 

- reamenajarea spațiilor dintre clădirile spitalului: spații verzi, căi de acces, alei pietonale, 

parcări, iluminatul electric exterior 

 -reabilitarea, modernizarea si dotarea corpurilor C1+C2 –Spital Nou prin CNI; 

 -reabilitarea capitala a sectiilor exterioare de psihiatrie Vad Lat; 

 -reabilitare, extindere, dotare si modernizare UPU; 

 -reabilitarea, extinderea, modernizarea ambulatoriului; 

 -monitorizarea  activitatii complexă a tuturor departamentelor spitalului ; 

-monitorizarea și implementarea în permanență toate standardele, procedurile, protocoalele, 

criteriile de calitate ce trebuie îndeplinite de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu în vederea 

ridicării nivelului profesional.                                                                     

- Reabilitare instalatie electrica de prize si iluminat aferente saloane Sectia Boli Infectioase 

– SJUG” - finalizat martie 2021 

- Lucrari de reparatii la inchiderile acoperisului din tabla in zonele afectate ( Sectia A.T.I. si 

Blocul Operator a S.J.U.Giurgiu )”- finalizat februarie 2021 

-  Racordarea la reteaua de gaze a Dispensarului TBC Mogosesti” 

- Poiectare “ Reabilitare sistem hidrofor bazin de apa, put, statie clorinare, retele distributie 

apa  

- Reabilitari ale Blocului Operator - Compartimentul de Oftalmologie, biroului, holului si 

grupului sanitar de la Laboratorul PCR si Laboratorului de analize medicale” 

- montare detectoare de fum si de oxigen 

     

DOAMNELOR   ȘI   DOMNILOR, 

 

Putem spune că anul 2020 poate constitui un bun prilej de analiză a posibilităților și 

strategiei de acțiune pentru actualul mandat. Din acest punct de vedere, unele rezultate obținute și 

deschiderea promovată cu consecvență în planul unei bune gestionari a problemelor județului 

reprezintă un suport pe care se poate construi împreună. 

Există o serie de aspecte ale activității noastre care au devenit certitudini, și plecând de la 

acestea trebuie să realizăm o analiză profundă, eficientă și responsabilă a posibilităților si resurselor 

începând cu construirea bugetului. 

Se impune totodată sa reevaluăm o serie de cheltuieli pentru a crea un disponibil de resurse 

care pot fi angajate în dezvoltare, altfel existând riscul să stagnăm sau chiar să blocăm procesul 

investițional. Suntem constienți de faptul că eforturile și realizările noastre trebuie să raspundă 

așteptărilor celor care ne-au ales și pe care îi reprezentăm, iar din aceasta perspectivă, mandatul 

nostru va constitui, datorită circumstanțelor dificile în care ne desfășurăm activitatea, o provocare la 

care trebuie să găsim cele mai eficiente soluții și măsuri pentru surmontarea obstacolelor și 

asigurarea unei evoluții ascendente spre binele locuitorilor județului Giurgiu. 
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Existența unui buget echilibrat, buna conlucrare dintre deliberativ si executiv, în 

promovarea unor proiecte importante, capacitatea de a gestiona eficient problemele cu care ne-am 

confruntat, reprezintă, argumentele ce ne îndreptățesc să privim optimist spre viitor. 

Totodată, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu, vă rog să îmi permiteţi să 

vă mulţumesc, cu respect, dumneavoastră, consilierilor judeţeni, aparatului Consiliului Judeţean,  

instituţiilor din subordine,  primarilor, Guvernului României, Prefectului Judeţului Giurgiu şi 

instituţiilor deconcentrate, pentru buna colaborare și sprijinul acordat Consiliului Județean, 

cetățenilor și județului nostru. 


