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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.  



3 

 

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 

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 30 şedinţe, din care 10 ședințe ordinare și 20 extraordinare.  Au fost 

convocate și întrunite  152 de  şedinţe ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.  

În perioada de referinţă au fost adoptate 339 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 546 dispoziţii cu caracter individual 

sau normativ emise de Preşedintele Consiliului Județean Giurgiu. 

Desfăşurarea activităţilor în anul 2021 este raportată la  contextul social, politic şi  

economic  actual. 

În cele ce  urmează, voi detalia  câteva din  direcţiile în care pe  parcursul anului 2021 

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 

 

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS ȘI CONTRACTE 

În conformitate cu Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Giurgiu, Serviciul juridic-contencios și contracte se află în directa subordonare a secretarului 

general al judeţului. 

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 2021, s-au aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti un număr de 234 

dosare, din care s-au soluţionat un număr de 27 dosare, rămânând în lucru un număr de 207 

de dosare, 9 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, corecții financiare, Legea nr.50/1991privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, Legea 98/2016 prinvind achizițiile 

publice, Legea nr.85/2014-legea insolvenței, OUG 66/2011 actualizata privind prevenirea, 

constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene 

și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. 
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 În afara activităţilor sus menţionate, în cursul anului 2021, 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 2021: 

 - 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 395 contracte. 

- participarea, în calitate de membru al comisiilor de evaluare, la procedurile de achiziţii 

publice 

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

În afară de cele menţionate, Serviciul juridic- contencios și contracte îndeplineşte orice alte 

sarcini impuse de natura serviciului sau repartizate de către Secretarul general al judeţului. 

 

COMPARTIMENT SECRETARIAT EXECUTIV ATOP, REGISTRATURĂ 

ȘI RELAȚII CU PUBLICUL 

Activitatea de registratură şi Relaţii cu publicul a înregistrat în cursul anului 2021 un 

număr de 157  petiţii; au dost înregistrate în registrul de intrare – ieșire un număr de 23750 

documenteși evidențiate, întocmite și distribuite către Poșta Română 1937 de plicuri. 

În cursul anului 2021 s-au înscris în audienţă un număr de 139 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 2021 au fost 

organizate 36 şedinţe pe comisii de lucru şi 4 şedinţe de plen. 

Activitatea comisiilor de lucru s-a desfăşurat în  localităţile judeţului Giurgiu în 

parteneriat cu I.P.J.Giurgiu. 

Primarii au fost consiliaţi de către membrii ATOP în vederea întocmirii diferitelor 

documente ce privesc ordinea publică,dar şi probleme sociale. 

La începutul lunii septembrie,înainte de începerea anului şcolar,membrii ATOP au 

avut o întâlnire cu primarul oraşului,Adrian Anghelescu şi cu directorii instituţiilor de 

învăţământ ,au discutat metode de prevenire a fenomenului de bullying şi paza elevilor în 

interiorul şcolilor şi liceelor. 
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SERVICIUL MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE, 

CANCELARIE CONSILIU 

 

Prin Hotărârea nr.170 din 29.07.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Giurgiu, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii a fost înființat 

Serviciul Monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu aflat în subordinea  

secretarului general al judeţului. 

În materie de „Monitorizare proceduri administrative” s-au desfășurat intervenții  pe 

pagina web a institutiei, www.cjgiurgiu.ro. Și activități zilnice de verificare a corespondenței 

și de actualizare a datelor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană prin intermediul 

portalurilor  https://ems-robg.mdrap.ro/,  https://2014.mysmis.ro/, https://www.ro-cultura.ro/, 

s-a asigurat participarea în calitate de asistenți în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, 

activități de scanări documente, tehnoredactare, îndosariere, de monitorizare a rețelei, 

asistență tehnică pentru direcțiile din cadrul instituției în urma solicitărilor primite (plotare 

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

remedieri hardware și software, intervenții telefonie fixă); participarea la întocmirea caietelor 

de sarcini pentru echipamente; urmărirea contractelor TIC; crearea și gestionarea contului e-

DAI al instituției, gestionarea conturilor de obținere a diverselor avize de la instituțiile 

abilitate. 

In cadrul paginii web s-a realizat un număr de 371 intervenții constând în publicarea 

hotărârilor de consiliu, proceselor verbale și minutelor ședințelor de consiliu, Regulamentului 

de Organizare și Funcționare,  Organigramei aprobate, diverse anunțuri concursuri și rezultate, 

situații lunare ale autorizațiilor de construire și certificatelor de urbanism, declarații de avere 

și interese, informații privitoare la proiectele cu finanțare europeană aflate în derulare; 

informații care vin în sprijinul IMM-urilor din județ despre accesarea fondurilor europene, în 

măsura în care există apeluri de proiecte deschise. 

Au fost realizate 241 intervenții constând în transmiterea de cereri de rambursare, 

transmiterea rapoartelor și addendum-urilor solicitate în cadrul proiectelor în portalul  

https://2014.mysmis.ro/ și https://ems-robg.mdrap.ro/.  

Au fost realizate intervenții în portalul https://www.ro-cultura.ro/ în cadrul proiectului  

„Restaurare, consolidare și dotare Muzeul Județean Teohari Antonescu”  precum și în  

platforma digitală din cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

S-a realizat scanarea și semnarea electronică a tuturor documentelor încărcate în 

portalurile sus-menționate; 

În domeniul „Cancelarie consiliu” au fost efectuate lucrările pentru pregătirea şi 

desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean şi ale comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate. 

 La nivelul anului 2021 au fost convocate și s-au desfăşurat un număr de 152  şedinţe 

ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, precum și un număr de 30 şedinţe ale 

Consiliului Judeţean din care 10 ședințe ordinare și 20 extraordinare. Convocarea consilierilor 

judeţeni  s-a făcut în termenul legal cu indicarea datei, locului şi orei de desfășurare a ședinței. 

La data convocării au fost transmise prin mijloace electronice materialele supuse dezbaterii 

atât în comisiile de specialitate spre analiză în vederea obținerii avizelor, cât și materialele 

înscrise pe ordinea de zi a ședințelor de consiliu.  

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. 

http://www.cjgiurgiu.ro/
https://ems-robg.mdrap.ro/
https://2014.mysmis.ro/
https://www.ro-cultura.ro/
https://2014.mysmis.ro/
https://ems-robg.mdrap.ro/
https://www.ro-cultura.ro/
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 În cadrul dezbaterilor au fost formulate un număr de 33 propuneri și amendamente la 

proiectele de hotărâre supuse dezbaterii, dintre care 29 au fost incluse în conținutul hotărârilor 

adoptate. 

În perioada de referinţă au fost inițiate un număr de 347 proiecte de hotărâre și au fost 

adoptate 339 hotărâri. Hotărârile adoptate, au fost înregistrate în registrele de evidență (letric 

și electronic), au fost multiplicate și comunicate structurilor desemnate pentru ducere la 

îndeplinire. 

 Totodată, hotărârile adoptate au fost aduse la cunoștință publică prin publicarea pe 

site-ul instituției la secțiunea „Monitor Oficial Local” 

În anul 2021 Preşedintele Consiliului Județean Giurgiu a emis un număr de 546 

dispoziţii atât cu caracter individual cât și normativ normativ. Acestea au fost în registrele de 

evidență (letric și electronic), au fost multiplicate și comunicate structurilor/persoanelor 

desemnate pentru ducere la îndeplinire. 

 

COMPARTIMENTUL GESTIUNE ȘI TRANSFER ARHIVĂ 

 

În conformitate cu Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Giurgiu, Compartimentul Gestiune și transfer arhivă se află în directa subordonare a 

Secretarului general al județului. 

Activitatea compartimentului se desfășoară potrivit prevederilor Legii nr.16/1996 a 

Arhivelor Naționale, republicată, prin aplicabilitatea regulilor procedurale conform 

Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate 

de Arhivele Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/1996.  

Creatorii și deținătorii de documente sunt obligați să păstreze documentele în condiții 

corespunzătoare, conform prevederilor legale în vigoare, asigurându-le împotriva distrugerii, 

degradării, sustragerii ori comercializării în alte situații decât cele prevăzute de lege. 

În cursul anului 2021 au fost înregistrate un număr de 76 de solicitări pe linie de arhivă, 

majoritatea având ca obiect eliberarea unor adeverințe privind vechimea în muncă, salariul 

pentru perioada lucrată, dar și solicitări venite din partea unor instituții sau persoane fizice, 

privind eliberarea unor copii după unele documente aflate în diverse fonduri arhivistice. 

Compartimentul Gestiune și Transfer Arhivă a efectuat activități de inventariere a 

documentelor din cadrul instituției după cum urmează: 

-la compartimentul Achiziții Publice au fost ordonate, inventariate și selecționate 

documentele din perioada 2003 – 2010, însumând o  cantitate de 90 ml; 

 -la serviciul Urbanism Monitorizare și Amenajarea Teritoriului au fost inventariate 

documente ( certificate de urbanism și autorizații de construire/desființare, acorduri unice, 

etc.) din  anii 2016 -2019 , însumând o cantitate de 25 ml; 

-la compartimentul Programe și Proiecte Europene  au fost inventariate documente 

însumând o cantitate de 13 ml.  

În total au fost inventariați 130 ml de arhivă.  

Totodată a fost revizuită procedura privind arhivarea documentelor și a formularelor 

aferente acesteia, conform ISO9001:2018. 

În afara activităților sus menționate, în cursul anului 2021, a fost asigurată permanent 

consultanța pe linie de arhivă pentru direcțiile, serviciile şi instituțiile din subordinea 

Consiliului Județean, ori de câte ori aceasta a fost solicitată. 

Problemele care au fost legal şi posibil de rezolvat au fost tratate în regim de urgență. 

Nu au fost semnalate reclamații în ce privește respectarea felului cum au fost tratați 

petenții. 
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DIRECȚIA ACHIZIŢII PUBLICE 

ȘI INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA LOCALĂ 

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE 

 

În anul 2021, 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 si atribuire 

către SEAP, în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice. 

CAP. I. –MODALITĂŢI DE ACHIZIȚIE 

În anul 2021 au fost in derulare 47 proceduri de achizitie, din care, 32 de proceduri 

s-au finalizat prin atribuirea de contracte sau sunt in desfasurate iar 15 proceduri de achiztie, 

au fost anulate, astfel: 

Proceduri finalizate si/sau in derulare: 

 Licitație deschisă – 13 proceduri 

- 4 proceduri pentru contracte de furnizare 

- 2 proceduri pentru contracte de servicii  

- 7 proceduri pentru contracte de lucrari 

 Procedură simplificată – 18 proceduri 

- 6 proceduri pentru contracte de furnizare  

- 7 proceduri pentru contracte de servicii 

- 5 proceduri pentru contracte de lucrări  

 Procedură proprie – 1 procedura 

-   1 procedura pentru contract de servicii 

 Achizitie directa  
- achiziție directă, produse, servicii, lucrări - buget propriu si finantare externa – 199 

achizitii din catalogul electronic SEAP 

- achiziție directă offline – 1 achizitie 

Proceduri de achiztie anulate: 

 Licitație deschisă – 5 proceduri 

- 1 proceduri pentru contracte de furnizare 

- 3 proceduri pentru contracte de lucrari 

- 1 proceduri pentru contracte de servicii 

 Procedură simplificată – 9 proceduri 

- 2 proceduri pentru contracte de furnizare  

- 5 proceduri pentru contracte de servicii 

- 2 proceduri pentru contracte de lucrări  

CAP. II. – CONTRACTE – PROCEDURI ORGANIZATE in urma cărora au fost atribuite 

contracte 

  2.1. CONTRACTE DE LUCRĂRI  

 prin procedură simplificată – 5 contracte de lucrări 

1. Conform anunțului de participare simplificat SCN1067364 - Contract de lucrări 

,,Proiectare si executie de lucrari a obiectivului de investitie „Baza tehnico-

materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență” în cadrul 

proiectului “Investiţii pentru o regiune sigură: Judetul Giurgiu şi Districtul Ruse 

– ISR”, Cod proiect 15.3.1.023, cod e-MS ROBG-135, finanţat prin Programul 

Interreg V-A RO-BG 
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2. Conform anunțului de participare simplificat SCN1081206- Contract de lucrări 

„Execuție de lucrări de construcții și echipamente cu montaj  în cadrul 

proiectulului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, 

cod SMIS 126307, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 

prioritara 8 

3. Conform anunțului de participare simplificat SCN1001700– Contract de lucrări 

„Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile străzii republicii cu DJ 601 la km 

14+488 și străzii Republicii (DC133) CU DJ 601, KM 16+727, Oraș Bolintin-

Vale, Județ Giurgiu – Proiectare (PAC,PT, DE, asistență tehnică) și execuție. 

4. Conform anunțului de participare simplificat SCN1018235 – Contract de lucrări 

„Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitie„ Reabilitare DJ 412 

A: Adunatii Copaceni – Darasti-Vlasca Novaci – Popesti – Mihailesti”. 

5. Conform anunțului de participare simplificat SCN1098527 – Contract de lucrari 

Servicii de proiectare“Reabilitare si modernizare Corp C2, C6, C7,extindere si 

supraetajare partiala Corp C5 si amenajare incinta Sectia exterioara de psihiatrie 

Vadu Lat” din cadrul Spitalului 

                 Judetean de Urgenta Giurgiu 

 prin licitatie deschisă  - 7 contracte de lucrări 

1. Conform anunțului de participare  CN1036020 – „Modernizare Dj 601D Letca 

Veche - limita judet Teleorman, km 7+127-9+187, 2,060 km - proiectare lucrari 

rest de executat (PAC, PT, DE, POE) si executie ”  

2. Conform anunțului de participare CN1035680  – „Reabilitare DJ 401A, Palanca – 

Stoenești, km 50+000 – 55+050; 5,050 km”– proiectare lucrări rest de executat 

(PAC, PT, DE, POE) și execuție  

3. Conform anunțului de participare CN1033567 – „Modernizare DJ 412D, Bucșani 

(DN 61) – Malu Spart (DJ 601), km 0+000 – 7+820, 7,820 km” – proiectare lucrări 

rest de executat (PAC, PT, DE) și execuție – procedura in derulare 

4. Conform anunțului de participare CN1033490 – „Modernizare DJ 404, Limită 

Județ Dâmbovița – Drăgănescu – Florești, km 6+600 – 13+327, 6,727 km”– 

proiectare lucrări rest de executat (PAC, PT, DE) și execuție”  

5. Conform anunțului de participare CN1033550  – „Reabilitare DJ601 Bolintin Deal 

– Bolintin Vale – Malu Spart , km 9+500 – 12+500, km 13+000 – 21+000, 11,000 

km” – proiectare lucrări rest de executat (PAC, PT, DE) și execuție  

6. Conform anunțului de participare  CN1033497– „Reabilitare și modernizare DJ  

611 Roata de Jos – Sădina – Cartojani – Limită județ Teleorman, km 0+000 – 

3+380, km 5+000 – 6+800, 5,180 km”– proiectare lucrări rest de executat (PAC, 

PT, DE, POE) și execuție 

7. Conform anunțului de participare CN1033496  – „Modernizare DC 121 Slobozia 

(DN 5C) –  

DJ 504, km 0+000 – 5+000, 5,000 km” – proiectare lucrări rest de executat (PAC, 

PT, DE) și execuție 

    2.2. CONTRACTE DE SERVICII 

 prin procedură simplificată - 7 contracte de servicii 

1. Conform anunțului de participare simplificat SCN1094450 - „Prevenirea si 

combaterea inzapezirii pe drumurile judetene – intretinerea curenta pe timp de  

iarna a drumurilor judetene din judetul Giurgiu in perioada 15.11.2021-

15.03.2022” - lot 1 si lot 2  

2. Conform anunțului de participare simplificat SCN1085458 – „Serviciilor de 

dirigenție de șantier pentru lucrările rămase de executat la obiectivul de investiții 

„Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – 

Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)” 

3. Conform anunțului de participare simplificat SCN1081088– „Expertiză tehnică si 

revizuire proiect tehnic pentru lucrări rest de executat, proiect tehnic de remediere 

a degradărilor constatate la lucrările executate la  obiectivul  de investiţii 
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„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)”.  

4. Conform anunțului de participare simplificat SCN1075403–„Servicii de consultanţă 

pentru elaborarea Strategiei de  Dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada 

2021 - 2027 şi a Planului Strategic Instituţional    2021 – 2027, în cadrul proiectului 

„i.R.E.M - Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod My SMIS 135244, 

Cod SIPOCA 817  

5. Conform anuntului de participare simplificat SCN 1099018 - Servicii de proiectare 

pentru realizarea obiectivului de investiții „ EFICIENTIZARE ENERGETICĂ 

SEDIU ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU ” - Proiect pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construire, documentații pentru obținere avize/acorduri, Proiect tehnic și 

detalii de execuție și prestarea de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului 

pe perioada de execuție a lucrărilor 

6. Conform anuntului de participare simplificat SCN 1099008 - Servicii pentru 

verificarea tehnică de către specialişti verificatori de proiecte autorizaţi a 

documentației tehnico–economice și alte documentații pentru obiectivul de investiții: 

„Reabilitare traseu rutier compus din drumurile judeţene DJ 412 A, DJ 412 C şi DJ 

601” 

7. Conform anuntului de participare simplificat SCN 1096518 - “Serviciile pentru 

verificarea tehnică de către specialişti verificatori de proiecte autorizaţi a 

documentației tehnico–economice în cadrul proiectului „Valorificarea turistică 

durabilă a Centrului Pastoral-Cultural <<Conacul „Gavril Drugănescu”>> prin 

reabilitare, dezvoltare, modernizare şi dotare, cod 1.1.153/cod MySMIS 143370 

„Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregatirea de proiecte finantate din 

perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare 

urbana, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectiveie de patrimoniu 

cu potential turistic si infrastructura rutlera de interes judetean, inclusiv variante 

ocolitoare si/sau drumuri de legatura - 5D2", finanțat prin Programul Operațional 

Asistență Tehnică (POAT)2014-2020 

 prin licitatie deschisa - 2 contracte de servicii 

1. Conform anunțului de participare  CN1029584– „Proiectare pentru „Reabilitare 

traseu rutier compus din drumurile judeţene DJ 412 A, DJ 412 C şi  DJ 601” – 

procedura in derulare 

2. Conform anunțului de participare  CN1030012– „Servicii de proiectare  

(Studiu de fezabilitate/Documente de avizare a lucrarilor de interventii, inclusiv studiu 

topografic, studiu peisagistic, expertiza tehnica, documentatii pentru obtinere 

avize/acorduri, studiu istoric si de arhitectura, proiect pentru autorizarea executarii 

lucrarilor de construire, Proiect de organizare a executiei lucrarilor, Proiect tehnic 

si detalii de executie) si  prestarea de servicii de asistenta tehnica din partea 

proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor pentru realizarea obiectivului de 

investitii Valorificarea turistica durabila a Centrului Pastoral-Cultural Conacul 

Gavril Druganescu, pentru reabilitare, dezvoltare, modernizare si dotare” 

  2.3. CONTRACTE DE  FURNIZARE 

 prin procedură licitație deschisă – 4 contracte de furnizare 

1. Conform anunțului de participare  CN1034413 – „Furnizare de echipamente de 

protecție în cadrul proiectului ,,Management eficient anti-COVID la nivelul 

DGASPC GIURGIU-MACOV”, cod  SMIS 2014+ 138249 - LOTURI: 1, 2, 3, 4, 5”   

LOT 1 - Mască chirurgicală cu 3 pliuri - 100.000 bucăți . Mască de unică folosinţă 

confecţionată din 3 straturi separate, sudate termic, ce oferă o bună protecţie printr-o filtrare 

eficientă a aerului. Material: polipropilenă neţesută. Eficienţa filrarii BFE >99% la 1 micron. 

Fixarea la nivelul urechii să se facă cu ajutorul unor barete din elastic. Să prezinte bandă 

ajustabilă pentru prinderea anatomică la nivelul nasului. Să nu conţină latex. Mărime: aprox. 

17 x 9 cm. Mod de ambalare: 30 – 100 buc/cutie. Ambalare individuala. Produs ambalat steril. 
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Ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele 

produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator 

etc). Marca CE. Termen de valabilitate: minim 24 luni de la data livrării  

LOT 2 - Halat unică folosinţă- 100.000 bucăți  - 5 straturi (SSMMS) impermeabil la 

lichide, permeabile pentru aer. Să fie realizat din material moale şi confortabil. Să fie realizat 

din material nesteril, dens, impenetrabil. Să fie nesteril. Să prezinte laminare (zona ranforsată) 

cel puţin în partea de risc - mâneci, piept. Să fie rezistent la lichide. Să permită corpului uman 

să respire (aerul să circule doar din interior spre exterior). Să prezinte închidere/deschidere 

suprapusă în lateral sau simplă la spate. Să fie disponibil în mărimi diferite: M, L, XL, XXL, 

XXXL. Să fie de unică folosinţă. Ambalare şi etichetare conform EU-MDD (EU Medical 

Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, 

dimensiuni, adresa producator, etc). Marca CE. Termen de valabilitate: minim 12 luni de la 

data livrării  

LOT 3 - Combinezon unică folosinţă - 1.000 bucăți - Să asigure protecţia personalului 

împotriva pătrunderii agenţilor biologici înalt patogeni şi substanţe chimice, decontaminate. 

Combinezonul de protecţie va fi prevazut cu glugă. Gluga va fi integrată. Produsul va fi de 

unică folosinţă. Combinezonul de protecţie trebuie să asigure protecţie pentru virusuri: minim 

clasa 4 conform ISO 16604. Combinezonul de protecţie trebuie: - Să asigure libertate de 

miscare - Să prezinte glugă cu elastic şi clapă pentru închidere la bărbie, cu elastic la mâini şi 

picioare pentru etanşeitate. - Să se inchidă cu fermoar acoperit cu fentă autoadezivă care să nu 

permită agenţilor infectioşi să patrundă prin materialul fermoarului. - Să aibă cusături sigilate 

cu bandă protectoare din material nețesut (100% polipropilena), microporos, laminat (film 

polietilena), minim 63 g/m² antichimic, antiacid, antistatic, să nu conţină silicon, captuşeală 

microporoasă respirabilă. Mărime universală. Culoare: alb. Se va prezenta Certificatul de 

conformitate emis de un organism notificat care se regaseste pe site-ul ec.europa.eu, conform 

tipurilor de produse certificate. Se vor prezenta instrucţiuni de utilizare şi depozitare în limba 

română în format tipărit. Ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device 

Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, 

adresa producator, etc). Marca CE. Termen de valabilitate: minim 24 luni de la data livrării  

LOT 4- Botoşi unică folosinţă -100.000 perechi - Echipament individual de protecţie, 

de unică folosinţă, împotriva contaminării şi menţinerea unui înalt nivel de curăţenie. Fixare 

cu elastic. Material: polietilenă cu grosime 0.025 mm, EN 340. Culoare: albastru. Mărime 

universală. Avizat conform legislaţiei în vigoare. Aplicaţii: vizite în institutii publice, spitale, 

laboratoare, spaţii ce necesită să rămână curate, amenajări interioare, grădiniţe – pentru 

menţinerea igienei, firme de curătenie, spaţii de joacă închise. Măsuri de etichetare: denumire, 

adresă producător, data fabricaţiei, număr lot, termen valabilitate, mod de utilizare, marca CE. 

Se vor prezenta instrucţiuni de utilizare şi depozitare în limba română în format tipărit. Termen 

de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării.  

LOT 5- Mănuşi chirurgicale - 100.000 perechi - Mănusi de unica folosinţă - mărime 

M Să aibă formă ambidextră - degete drepte. Să fie confecţionate din cauciuc nitril butadin. 

Să fie nepudrate la interior. Mănuşa să aibă lungimea de minim 300 mm. Să fie conforme cu 

standardele EN 420, EN 455, EN 374. Să fie de unică folosinţă. Ambalare şi etichetare 

conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, 

valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresă producător, etc). Marca CE. Termen 

valabilitate: minim 24 luni de la data livrării  

2. Conform anunțului de participare  CN1032789 – „Furnizare de echipamente de 

protecție – dispozitive medicale, Manusi examinare nitril în cadrul proiectului 

„Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19  la nivelul județului 

Giurgiu - CO-STOP”,cod SMIS 2014+ 138250” - manusi pentru examinare, nitril, 

fara pudra, ambalate, mari, medii, mici, sterile, de o singura utilizare - 260.000 bucati 

3. Conform anunțului de participare  CN1032653 – „Achiziţia de echipamente și bunuri 

specifice intervențiilor în situații de urgență în cadrul proiectului „Investiții pentru o 

regiune sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse - ISRˮ, Cod  15.3.1.023, finanţat 

prin Programul  INTERREG V-A România-Bulgaria”  
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LOT 1 - Stație mobilă pentru distribuirea combustibilului (Rezervoare de combustibil) 

LOT 2- Autoatelier de reparatii auto 

LOT 3- Autovehicule speciale pentru munca operativa 

LOT 4- Autovehicul special cu sistem de stingere prin hidroperforare 

LOT 5- Set complet individual de salvare la înălțime si Set complet colectiv de salvare 

la înălțime 

4. Conform anunțului de participare  CN1039523 – „Furnizare echipamente de 

interventie in situatii de urgenta (autospeciale) ” în cadrul proiectului „Partnerships 

for Overcoming the Disasterfor a seif region” (Parteneriate pentru prevenirea 

dezastrelor pentru o re-giune sigura), acronim POD cod e-MS: ROBG-427” - 

Autospecială 20 t pentru transport apă dotată cu pompă”- 2 bucati 

 

 prin procedură simplificată - 6 contracte de furnizare 

1. Conform anunțului de participare simplificat SCN1084175- „Echipamente pentru 

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera 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 1-2”     

  LOT 1  

-    Indicatoare rutiere, semafor led si panouri luminoase: 

- Indicator rutier – Claxonarea interzisă - 1 buc. 

- Indicator rutier – Depășirea interzisă - 1 buc. 

- Indicator rutier – Oprirea interzisă - 1 buc. 

- Indicator rutier – Staționarea interzisă - 1 buc. 

- Indicator rutier – Presemnalizare semaforizare - 1 buc 

- Semafor cu LED - 1 buc. 

- Panouri luminoase cu tehnologie LED - 11 buc. 

LOT 2 -     Statii de transmisie TETRA - 4 buc. 

2. Conform anunțului de participare simplificat SCN1083813 – „Echipamente pentru 

Inspectoratul de Politie al Județului 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 -  Autoturism 2x4 - 1 

bucata” 

3. Conform anunțului de participare simplificat SCN1080632 – „Furnizare de 

Echipamente medicale - CONCENTRATOR OXIGEN - în cadrul proiectului 

„Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19  la nivelul județului 

Giurgiu - CO-STOP”, cod SMIS 2014+ 138250     

4. Conform anunțului de participare simplificat SCN1078311– "Echipamente medicale 

în cadrul proiectului „Dotare medicală performantă pentru stopare COVID 19 la 

nivelul județului Giurgiu - CO-STOP”, cod SMIS 2014+ 138250, Lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 si 14."   

LOT 1  - Monitor pacient, multiparametric – 5 buc. 

- Monitor pacient cu EKG - 5 buc. 

- Ventilator pacient, terapie intensivă -1 buc. 

- Ventilator transport pacienți – 1 buc. 

LOT 2 - Concentrator O2, 10l – 20 buc. 

LOT 3 - Videolaringoscop – 1 buc. 

- Laringoscop, FO, diametru 28 mm, cu lame – 1 buc 

LOT 4 - Analizator gaze în sânge, portabil, cu cartușe și soluții de control-1 buc. 

LOT 5 - Traductor cardiac-1 buc. 

LOT 6 - Electrogardiograf– 2 buc. 

LOT 7 - Pompă de perfuzie, cu accesorii – 1 buc 

LOT 8 - Stetoscop, binaural, adult/copil de o singură utilizare- 500 buc 
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LOT 9 - Geantă, colectoare urină cu robinet de evacuare, cu supapă antireturnă, 2000 

ml, adult, nesteril, de o singură utilizare – 500 buc. 

LOT 10 - Cateter uretral, Foley, steril, de o singură utilizare, set de mărimi de: 10 Fr, 

12 Fr, 14 Fr, 18 Fr – 500 buc. 

LOT 11 - Pulsoximetru – vârful degetului – 20 buc. 

LOT 12 - Geantă de ventilație autoreumplere compresibilă pentru adulți capacitate 

>1500 ml, cu măști (mici, mijlocii, mari)- 2 buc. 

LOT 13 - Pompă de aspirație, electrică cu accesorii – 1 buc. 

LOT 14 - Termometru cu infraroșu – 10 buc. 

5. Conform anunțului de participare simplificat SCN 1079316 – „Furnizare incaltatoare 

automate de botosi” în cadrul proiectului „Management eficient anti-COVID la 

nivelul DGASPC Giurgiu - MACOV”, cod SMIS 2014+ 138249  

6. Conform anunțului de participare simplificat SCN1079952– "Furnizare de sisteme de 

protecţie pentru sporirea siguranţei circulaţiei rutiere pentru Direcția Judeţeană de 

Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic (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" : 

- Parapet de siguranță rutieră tip N2 - 1000 m 

- Placute reflectorizante cu catadioptri pentru parapet metalic - 1000 buc 

 

Contracte subsecvente acordurilor-cadru - finanțate din bugetul judetului Giurgiu, 

astfel: 

1. Furnizarea şi distribuţia de fructe - mere, lapte UHT şi produse de panificaţie 

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- LOTURI: 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Reluare competitie 1 Perioada 08.02.2021-

31.03.2021 – 20 contracte 

2. Furnizarea şi distribuţia de fructe - mere, lapte UHT şi produse de panificaţie 

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- LOTURI: 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Reluare competitie 2  – 20 contracte 

3. Furnizarea şi distribuţia de fructe - mere, lapte UHT şi produse de panificaţie 

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- LOTURI: 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 – 20 contracte 

4. Furnizare si distributia de lapte UHT pentru prescolarii din gradinitele cu 

program normal de 4 ore autorizate/acreditate – LOT 1 - 3 contracte 

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

98/2016 –  

15 proceduri de achizitie, astfel: 

SERVICII 

1. Conform anunțului de participare CN 1037315 - Delegarea sarcinilor și 

responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a 

Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritorială a Unității 

administrativ-teritorială JUDEȚUL GIURGIU, inclusiv dreptul şi obligaţia de a 

administra şi de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului. 

2. Conform anunțului de participare SCN 1097823 - Serviciu de organizare 

evenimente schimb de experiență într-o țară membru UE”, în cadrul proiectului 

„i.R.E.M - Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod My SMIS 

135244, Cod SIPOCA 817 
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3. Conform anunțului de participare SCN 1095675 - Servicii de proiectare pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Eficientizare energetică sediu administrativ 

C.J. Giurgiu ” - Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, 

documentații pentru obținere avize/acorduri, Proiect tehnic și detalii de execuție și 

prestarea de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de 

execuție a lucrărilor 

4. Conform anunțului de participare SCN1094552 - “Serviciile pentru verificarea 

tehnică de către specialişti verificatori de proiecte autorizaţi a documentației tehnico–

economice în cadrul proiectului „Valorificarea turistică durabilă a Centrului Pastoral-

Cultural <<Conacul „Gavril Drugănescu”>> prin reabilitare, dezvoltare, modernizare şi 

dotare, cod 1.1.153/cod MySMIS 143370 „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru 

pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile 

mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv 

obiectiveie de patrimoniu cu potential turistic si infrastructura rutlera de interes judetean, 

inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura - 5D2", finanțat prin Programul 

Operațional Asistență Tehnică (POAT)2014-2020 

5. Conform anunțului de participare SCN 1092957 - “Serviciile pentru verificarea 

tehnică de către specialişti verificatori de proiecte autorizaţi a documentației tehnico–

economice în cadrul proiectului „Valorificarea turistică durabilă a Centrului Pastoral-

Cultural <<Conacul „Gavril Drugănescu” prin reabilitare, dezvoltare, modernizare şi 

dotare, cod 1.1.153/cod MySMIS 143370 „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru 

pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile 

mobilitate urbana, regenerare urbana, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv 

obiectiveie de patrimoniu cu potential turistic si infrastructura rutlera de interes judetean, 

inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura - 5D2", finanțat prin Programul 

Operațional Asistență Tehnică (POAT)2014-2020 

 LUCRARI 

1. Conform anunțului de participare SCN1090386 - Proiectare, executie si design, 

necesare derulării activităţilor din cadrul proiectului Restaurare, consolidare și dotare 

"Muzeul Județean Teohari Antonescu", finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 in cadrul 

Programului RO-CULTURA 

2. Conform anunțului de participare CN 1033479  – „Reabilitare DJ 401A, Palanca – 

Stoenești, km 50+000 – 55+050; 5,050 km”– proiectare lucrări rest de executat (PAC, PT, 

DE, POE) și execuție 

3. Conform anunțului de participare CN 1033682 - Modernizare Dj 601D Letca Veche-

limita judet Teleorman, km 7+127-9+187, 2,060 km- proiectare lucrari rest de executat (PAC, 

PT,DE,POE) si executie 

4. Conform anunțului de participare CN 1034771  – „Reabilitare DJ 401A, Palanca – 

Stoenești, km  50+000 – 55+050; 5,050 km”– proiectare lucrări rest de executat (PAC, PT, 

DE, POE) și execuție 

5. Conform anunțului de participare SCN 1080032 – Servicii de proiectare 

(documentaţii pentru obţinere avize/acorduri, PAC, POE, PT, DE, asistența tehnică din 

partea proiectantului) și execuție  - Modernizare DJ 601 

        FURNIZARE 

1.  Conform anunțului de participare SCN 1097083 - Dotări independente în cadrul 

proiectului            ”Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu, cod 

SMIS 126307 

2.  Conform anunțului de participare CN1030581 - Furnizare echipamente de protectie” în 

cadrul proiectului „Management eficient anti-COVID la ni-velul DGASPC Giurgiu - 

MACOV, cod SMIS 2014+ 138249 

3. Conform anunțului de participare SCN 1081805 - Echipamente pentru Inspectoratul de 

Politie al Județului 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- Autoturism 2x4 - 1 bucata 
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4. Conform anunțului de participare SCN1080691 - Echipamente pentru Inspectoratul de 

Politie al Județului 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- Autoturism 2x4 - 1 bucata 

5. Conform anunțului de participare CN1026034 - Furnizare echipamente de protectie” în 

cadrul proiectului „Management eficient anti-COVID la ni-velul DGASPC Giurgiu - 

MACOV”, cod SMIS 2014+ 138249 

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.  

 Verificarea aspectelor procedurale, prin urmărirea modului de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică, finanţate din fonduri publice, se realizeaza prin ANAP, care este organul 

de specialitate responsabil pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale. 

Verificarea 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.  

 

COMPARTIMENT INVESTIȚII 

1.     INVESTIŢII 

1.1.    PROGRAMUL  PROPRIU   DE  INVESTIŢII   PUBLICE 

        Programul de investiţii publice pe anul 2021 a fost aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 89 din 20 aprilie 2021 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 2021, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Valoarea programului a fost de  169.437 mii lei, repartizată pe grupe de investiţii, 

astfel: 

 Cap.A.   -  Obiective de investiţii în continuare:                                 7.935 mii lei, 

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

 Cap.C.   -  Alte cheltuieli de investiţii:                                                  161.502 mii lei. 
 Repartizarea sumei pe surse de finanţare a fost după cum urmează: 

      02. Bugetul local:                                                                                     143.975 mii lei, 

            08. Alte servicii în domeniile Culturii, Recreerii și Religiei:                      2.074 mii lei,                                                       

     10. Venituri proprii:                                                                                   23.388 mii lei. 

 

           Valoarea realizărilor a fost după cum urmează:                               46.698 mii lei, 

din care: 

     02. Bugetul local:                                                                                       44.950 mii lei,     

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

     10.Venituri proprii:                                                                                      1.748 mii lei. 

 În cadrul Programului de investiții au fost realizate următoarele:     

 Cap.54.10.  Alte servicii publice generale:                                                       6 mii lei, 

reprezentând  cheltuieli pentru dotări independente la  Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor Giurgiu;                     

Cap. 60.02. Apărare naţională :                                                                   40 mii lei,  

reprezentând  cheltuieli pentru dotări independente la Centrul Militar Judeţean Giurgiu; 

Cap. 61.02. Ordine publică și siguranță națională :                               1.059 mii lei,  

reprezentând cheltuieli pentru: 

I.  Proiectul“Investiții pentru o zonă sigură - Județul Giurgiu și Districtul Ruse” - ISR:  

984 mii lei, din care: -   35 mii lei - proiectare  (verificare tehnică proiect, avize şi cote ISC) 

şi  
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                                  - 949 mii lei - lucrări de execuţie; 

           II.  Proiectul „Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”- 

POD: 

75 mii lei pentru dotări independente; 

  Cap.65.00. Învăţământ:                                                                           2 mii lei,  

reprezentând cheltuieli pentru obţinerea avizelor aferente obiectivelor de investiţii“Construire 

Centru Judeţean de Excelenţă Giurgiu” şi “Extindere, reabilitare şi îmbunătăţirea eficienţei 

energetice la Şcoala specială Giurgiu, inclusiv dotare”;                                               

Cap.66.00. Sănătate:                                   4.523 mii lei,  

din care: 

Cap.66.02:                                                4.156 mii lei, 

reprezentând cheltuieli pentru: 

I.  Proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul 

Spitalului Judeţean  de Urgenţă Giurgiu”: 2.196 mii lei, din care: -        3 mii lei - dotări 

independente, 

                                                                              -      12 mii lei - proiectare, 

                                                                              - 2.181 mii lei - lucrări de execuţie; 

II. Proiectul ”Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul 

județului Giurgiu- CO-STOP”: 924 mii lei pentru dotări independente; 

         - dotări independente la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu: 40 mii lei (construcţie 

modulară tip container pentru Serviciul de Ambulanţă Giurgiu); 

- proiectare aferentă obiectivelor de investiţii: 178 mii lei, din care: 

*  „Reabilitare şi modernizare Corp C2, C6, C7, extindere şi supraetajare parţială Corp C5 

şi amenajare incintă secţia exterioară de psihiatrie Vadu Lat” -  4 mii lei, 

*  “Complexul  Judeţean de Sănătate Giurgiu”- 173 mii lei, 

*   avize aferente proiectelor - 1mii lei; 

  - proiectare şi execuţie: 818 mii lei, din care: 

* “Lucrări de amenajare şi modernizare curte interioară Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Giurgiu” - 642 mii lei, 

*  ”Reabilitare, extindere și modernizare Secția boli infecțioase și Compartiment HIV”- 176 

mii lei; 

Cap.66.10:                                         367 mii lei, 

reprezentând dotări independente la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu (33 mii lei) şi la 

Spitalul  de Pneumoftiziologie Izvoru (333 mii lei); 

Cap.67.00. Cultură, Recreere şi Religie:                          42 mii lei,  

din care: 

Cap.67.02. :                                                                                                               28 mii lei, 
reprezentând cheltuieli aferente proiectelor: 

*  ”Restaurare, consolidare si dotare ”Muzeul Judetean „Teohari Antonescu”” - 27 mii lei 

(dotări independente), 
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* “Extindere și modernizare  Sala Studio, lucrări de consolidare,îmbunătăţirea accesului 

persoanelor cu dizabilităţi, amenajare terasă şi esplanadă, restructurarea la parametrii 

optimi de vizibilitate a fațadelor - Teatrul Tudor Vianu Giurgiu” -1 mii lei ( obţinere avize); 

Cap.67.10. :                                                                                                               14 mii lei, 

reprezentând cheltuieli aferente Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale, pentru Proiectul “Scenariu de securitate la incendiu și releveu pentru 

clădirea situată în strada Mircea cel Bătrân nr.40”; 

Cap.68.00.  Asigurări şi Asistenţă Socială:                                              832  mii lei,  

din care: 

Cap.68.02. :                                                                                                            762  mii lei,  

reprezentând cheltuieli pentru: 

I.  Proiectul ”Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, judeţul Giurgiu”:          

237 mii lei pentru execuţie lucrări, 

II. Proiectul ”Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu-

MACOV”: 263 mii lei pentru dotări independente, 

           -proiectare aferentă obiectivelor de investiţii: 262 mii lei, din care: 

*  ”Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unor 

construcţii situate în satul Mogoşeşti, Comuna Adunaţii Copăceni, Judeţul Giurgiu”- 6 mii 

lei, 

*  “Reabilitarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice la Centrul de asistenţă socială Giurgiu, 

inclusiv dotare” - 84 mii lei, 

*  Demolare construcție depozit (centrală termica veche) din cadrul Centrului de Abilitare și 

Reabilitare Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu - CAbR Oinacu (expertiză tehnică) 

-12 mii lei, 

* “Îmbunatatirea eficientei energetice la Centrul de Abilitare și Reabilitare Pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Oinacu - CAbR Oinacu” – 160 mii lei;   

Cap.68.10.:                                                                                                                70  mii lei,  

reprezentând dotări independente achiziționate pentru Centrul de Asistenţă Medico-Socială 

Mogoşeşti; 

  Cap. 80.02. Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă:         234 mii lei,  

reprezentând dotări independente achiziționate în cadrul proiectului “Investiții pentru 

siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu 

în rețeaua de transport TEN-T”; 

            Cap.84.00. Transporturi :                                                                      39.960  mii lei   

din care: 

Cap.84.02.                                                                                                            38.669 mii lei, 

din care 17.922 mii lei cu finanţare de la bugetul de stat şi  20.747 mii lei cu finanţare de 

la bugetul local, reprezentând cheltuieli pentru: 
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           I.  Proiectul „Reabilitare şi modernizare DJ 603 Naipu (DN 6) – Schitu – Mirău – 

Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)” – 7.931 mii lei, 

          II.  Proiectul  B-TeN”Noduri îmbunătățite Giurgiu-Byala pentru o mai bună conectare 

la infrastructura TEN-T”( Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN –T 

Infrastructure), cod: ROBG 442 : ”Reabilitare DJ 412A, Adunații Copăceni – Dărăști Vlașca 

– Novaci – Popești –Mihăilești”, 12,533 km – 9.772 mii lei, 

   -  Proiectare, expertizare drumuri şi poduri: 556 mii lei, din care: 

* Actualizarea și revizuirea DALI, inclusiv elaborarea documentației pentru avize/acorduri și 

realizarea documentației tehnice (deviz general, proiect de remediere inclusiv liste de 

cantități) pentru lucrările de remediere (după caz), 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, Reabilitare DJ 401A ,Reabilitare DJ 601,  Modernizare DJ 601D,  Modernizare DJ 

412D,  Reabilitare și modernizare DJ 611, Modernizare DC 121) - 150 mii lei; 

*  Actualizarea și revizuirea DALI 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”- 35 mii lei; 

*  “Modernizare drumul județean DJ 602, Limită judeţ Ilfov – Bâcu – Joița – Săbăreni – 

Limită judeţ Ilfov”- 120 mii lei; 

*  “Reabilitare și modernizare DJ 601A – Limită județ Ilfov – Bâcu – Joița – Cosoba – Limită 

județ Dâmbovița ,  km 11+500 – km 23+799, 12,29 km”- 106 mii lei; 

*  “Modernizare DJ 401B  Herăști –DN 4”- 2 mii lei; 

*  ” Reabilitare şi modernizare DJ 401 A Limită judet Ilfov – Tântava- Mihai Vodă – Bolintin 

Deal – Bolintin Vale –Găiseni – Cărpenişu – Limită judeţ Dâmboviţa”- 142 mii lei; 

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

Teleorman, km 3+380 - 5+000, 1,620 km” - 1 mii lei; 

       - Execuția lucrărilor la obiectivele de investiții privind infrastructura rutieră, finanțate 

prin Programul național de dezvoltare locală: 19.274 mii lei, din care: 

* „Modernizare DJ 507 Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 –19+050,5,626 

km”- 2.361 mii lei; 

* „Modernizare drumul județean DJ 503A, Halta CFR Oncești – Radu Vodă – Izvoarele – 

Chiriacu – Răsuceni – limită Județ Teleorman” - 2.828 mii lei; 

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

+ 000 – 20+930, 6,930 km”- 10.177 mii lei; 

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

9,690 km”- 3.718 mii lei; 

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

- 97 mii lei, 

*  „Reabilitare DJ 401A Bolintin Vale – Palanca, km 46+765 – 50+000; 3,235 km”- 76 mii 

lei; 

*  Avize aferente obiectivelor de investiţii care au făcut obiectul contractului de lucrări nr. 

10/2012: 17 mii lei; 
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- Execuția lucrărilor la obiectivele de investiții privind infrastructura rutieră, finanțate 

din Bugetul județului Giurgiu: 1.136 mii lei, din care: 

* “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 - 214 mii lei; 

* “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”, 

obiectiv de investiții realizat în baza contractului de asociere încheiat între Județul Giurgiu și 

UAT Oraşul Bolintin Vale - 922 mii lei; 

Cap.84.10.                                                                                                        1.291 mii lei, 

reprezentând cheltuieli aferente desfaşurării activităţii Direcţiei Judeţene de Transport, 

Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic, din care: 

 - Dotări independente - 1.041 mii lei; 

 - Proiectare - 115 mii lei, din care: 

* „Alimentare cu apă a garajului situat pe șoseaua București la km 5” - 67 mii lei, 

* „Modernizare DJ 505 Gogoșari,  km 17+168 - 17+932 (km 17+941) - 0,773 km” -48 mii 

lei; 

 - Execuție: Container pentru personal, garaj pentru birouri, spațiu odihnă grup sanitar, 

magazie, dormitor – 135 mii lei. 

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

 -  fundamentarea şi întocmirea Programului de investiţii publice pe anul 2021; 

 - 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 2021, Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administraţiei a 

transferat pentru drumurile judeţene suma de 17.922 mii lei, cuprinsă în bugetul Județului 

Giurgiu la Cap.84.02, defalcată pe obiective de investiții, după cum urmează: 

* “Modernizare DJ 507 Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050, 15,626 

km”   

     - 2.348 mii lei; 

*   „Modernizare drumul județean DJ 503A, Halta CFR Oncești – Radu Vodă – Izvoarele – 

Chiriacu – Răsuceni – limită Județ Teleorman - 1.747 mii lei; 

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

+ 000 – 20+930, 6,930 km” - 10.134 mii lei; 

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

km” - 3.693 mii lei. 
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            Pentru derularea Programului național de dezvoltare locală, s-au desfăşurat 

următoarele activităţi:  

 - întocmirea documentelor aferente programului şi transmiterea acestora către 

Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administraţiei; 

-  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. 

2. ADMINISTRAREA, ÎNTREŢINEREA  ŞI  REPARAREA DRUMURILOR  

JUDEŢENE 

       Programul cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţeane pe anul 2021 a 

fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 89 din 20 aprilieie 2021 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 2021, cu modificările şi completările ulterioare. 

       Valoarea totală a programului de întreţinere  şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2021 

a fost de 6.141 mii lei, din care: 

-   Consiliul Județean Giurgiu: 3.461 mii lei, 

- Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control 

Trafic:2.680 mii lei.  

Au fost realizate următoarele lucrări: 

*Consiliul Județean Giurgiu : 1.839 mii lei, din care: 

- Întreținere curentă pe timp de iarnă (deszăpezire, combatere polei) - 1.463 mii lei,  

- Pietruire DJ 412Vărăşti – DN4 - 376 mii lei. 

* Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic:  

2.516 mii lei, din care: 

 - Întreținere curentă pe timp de iarnă (deszăpezire, combatere polei) - 20 mii lei, 

 - Întreţinere îmbrăcăminte asfaltică - 229 mii lei, 

 - Asigurarea esteticii rutiere - 533 mii lei, 

- Asigurare materiale pentru siguranţa rutuieră - 343 mii lei, 

- Asigurare materiale întreţinere rutieră (mixtură stocabilă) - 39 mii lei, 

- Lucrări de remediere “Modernizare DJ 404 Limită județ Dâmbovița- Drăgăneasca- 

Florești, km. 6+600-13+327,6,727 km” - 347 mii lei, 

- Lucrări de remediere “Reabilitare DJ 401A Palanca- Stoienești, km 50+500-

55+050, 5,050 km” - 157 mii lei, 

- Lucrări de remediere “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” -  

175 mii lei, 

- Pietruire DJ 505 Gogoşari - 410 mii lei, 

- Protejarea platformei drumurilor DJ 401 şi DJ 412 - amenajare intersecţie km 19+889  

(asociere UAT comuna Vărăşti) - 263 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. 

3. ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL 

COMPARTIMENTULUI 

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

de  31 decembrie 2020; 

* 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 2021 – 2022 şi a „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2021 
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– 2022, 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 2021; 

*  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 URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

ARHITECT ȘEF 

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 

1. Constituirea și aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare 

a Teritoriului și Urbanism. 

2. Elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei (Fișă 

sintetică, Minută, Avizul Arhitectului șef). 

3. Ședință C.T.A.T.U. : 13 documentații (PUZ/PUD/Aviz oportunitate) și 11 

documentații aviz Arhitect Șef. 

4. Demersuri în scopul - Încheiere Acord cadru de parteneriat cu Universitatea de 

Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”. 

5. Elaborare conținut – cadru ”Convenție” în baza Legii 50/1991, Legii 350/2001 și 

Ordinului nr. 2701/2010 și înaintare spre semnare către 21 U.A.T.-uri (emitere C.U. și A.C.; 

asistență tehnică). 

6. Elaborare și aprobare ”PROCEDURĂ DE EMITERE CERTIFICATE DE 

ATESTARE A EDIFICĂRII CONSTRUCȚIILOR EXECUTATE FĂRĂ 

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE” – Comisia de Monitorizare din cadrul C.J. Giurgiu. 

7. Elaborare și editare formulare anexă la Procedură: acte necesare Etapa I și II, Aviz 

D.U.A.T., Certificat de atestare a edificării construcției (publicare pe site-ul instituției). 

8. Documentații supuse analizei pentru emiterea Certificatului de atestare a edificării 

construcției - 5, emitere avizul arhitectului șef – 3, emitere Certificat de atestare a edificării 

construcției – 2. 

9. Notă de fundamentare privind aprobarea taxelor speciale pentru emiterea: Avizului 

de oportunitate, Avizului Arhitectului-șef și a Certificatului de atestare a edificării 

construcției. 

10. Emitere Certificate de urbanism: 364 exemplare. 

11. Emitere Autorizații de construire: 118 exemplare. 

12. Emitere Autorizații de desființare: 28 exemplare. 

13. Asigurare corespondență cu diferite instituții, soluționare petiții/adrese. 

14. Deplasare și monitorizare activitate balastiere de pe teritoriul județului în nr. de 27 

de balastiere - în vederea încheierii de PVC și comunicarea privind stadiul autorizării 

lucrărilor respective. 
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15. Situații lunare către: Institutul de Statistică Giurgiu, ISC, site-ul instituției. 

16. Participarea în cadrul comisiilor ședințelor CSC și CAT organizate de către Agenția 

pentru protecția Mediului Giurgiu - săptămânal. 

17. Participarea în cadrul comisiilor de Recepție la terminarea lucrărilor pe raza 

județului – 9 recepții. 

18. Deplasări/verificări în teren pe raza județului și întocmirea Proceselor-Verbale de 

constatare și sancționare a contravențiilor conform atribuțiilor din cadrul Disciplinei în 

Construcții în baza Legii 50/1991, art. 26, alin. 2, lit. A. – 6 note constatare. 

19. Fundamentare solicitare fonduri program „Elaborarea și/sau actualizarea planurilor 

urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism realizate în conformitate cu 

prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu 

modificările și completările ulterioare și urmărirea decontării fondurilor alocate de 

M.D.L.P.A. 

 

COMPARTIMENTUL PROGRAME ȘI  PROIECTE EUROPENE 

COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 

Pe parcursul anilor 2020-2021, 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. 

CONTINUAREA PROIECTELOR AFLATE ÎN ETAPA DE IMPLEMENTARE: 

INFRASTRUCTURĂ 

PROGRAMUL INTERREG V-A  ROMÂNIA-BULGARIA 2014 – 2020 

 

 ”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 RO-BG 418 (termen finalizare 

- februarie 2022) 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea accesibilității și securității 

rutiere şi îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la reţeaua 

de transport TEN-T.   

In cadrul proiectului se achiziționează echipamente pentru mentananța drumurilor 

județene conectate la reteaua TEN-T, echipamente pentru securitatea traficului (dispozitive 

etilotest, radar Trucam) pentru IPJ Giurgiu și echipamente pentru securitatea și fluidizarea 

traficului la frontieră pentru ITPF Giurgiu (indicatoare, semafor, panouri luminoase, terminale 

Tetra) și se elaborează Strategia de securitate a traficului în regiunea CBC Ruse-Giurgiu. 

”ÎMBUNĂTĂȚIREA NODURILOR RUTIERE GIURGIU-BYALA PENTRU O MAI 

BUNĂ CONECTARE LA INFRASTRUCTURA TEN-T, PROIECT IMPLEMENTAT 

ÎN PARTENERIAT CU MUNICIPALITATEA BYALA” (termen finalizare - decembrie 

2023) 

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. 
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Proiectul are ca principală activitate „Reabilitarea DJ 412 A Adunaţii Copăceni – 

Dărăşti Vlaşca - Novaci - Popeşti – Mihăileşti” 

       

”NODURI BINE CONECTATE GIURGIU – BOROVO LA REŢEAUA DE 

TRANSPORT TEN- T” (termen finalizare - iulie 2022)      

  Proiectul are ca principală activitate „Modernizare DJ601: Bolintin Vale - Malu-

Spart - drumul național DN 61”  

   

”PARTENERIATE PENTRU PREVENIREA DEZASTRELOR PENTRU O 

REGIUNE SIGURĂ” (termen finalizare mai 2023) 

 Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității 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. 

Proiectul are ca principală activitate achiziția de dotări cu mașini și echipamente pentru 

ISU Giurgiu - autospeciale de 20t pentru transport apă dotate cu pompă (2 bucăţi), cameră cu 

braț telescopic pentru căutare/salvare, aparate protecție respiratorie cu termoviziune integrată 

în mască (4 bucăţi), dar și dezvoltarea unui mecanism comun pentru intervenții la incendii 

forestiere în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse (strategie). 

Partenerul Crucea Roșie - filiala Giurgiu va achiziționa echipamente specifice de intervenție 

la inundații. 

”INVESTIȚII PENTRU O REGIUNE SIGURĂ: JUDEȚUL GIURGIU ȘI 

DISTRICTUL RUSE”,  proiect implementat de către Consiliul Județean Giurgiu, în calitate 

de lider, în parteneriat cu Direcția Generală de Apărare împotriva incendiilor și Protecție 

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 (termen finalizare ianuarie 2023).  

Proiectul are ca principală activitate execuția unei ”Baze tehnico-materiale pentru 

creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență” (clădire nouă), care va cuprinde: garaj 

pentru autospeciale, staţie ITP, atelier pentru întreţinere şi reparaţii dotat corespunzător, spații 

de simulare a condițiilor de intervenție pentru antrenamentul servanților și al paramedicilor, 

vestiare, spații administrative precum şi achiziționarea unor echipamente specifice 

intervențiilor în situații de urgență. 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL SUERD 2014-2020 

MODERNIZARE DRUMUL JUDEŢEAN DJ 503: GIURGIU - GHIZDARU - GARA 

STĂNEŞTI – GARA CHIRIACU - TOPORU - LIMITĂ JUDEŢ TELEORMAN, COD 

SMIS 117661 (termen finalizare decembrie 2023). 

                Scopul proiectului este modernizare drum judeţean DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - 

Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman. În cadrul acestui proiect se 

vor moderniza 32,18 km de drum județean.  

SĂNĂTATE 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 

”REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE AMBULATORIU 

DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU” (termen 

finalizare august 2022, cu posibilitate de prelungire prin act adițional). 

Principala activitate a proiectului o reprezintă reabilitarea şi modernizarea construcţiei 

existente a clădirii ambulatoriului, în suprafață de 183 m.p. şi extinderea acesteia prin 

construcţia unui corp clădire P+1, cu toate specializările şi utilităţile necesare. 

Prin proiect vor fi dotate 17 cabinete medicale specifice şi 21 de spaţii din cadrul 

Ambulatoriului. 

”CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BĂNEASA, JUDEȚUL 

GIURGIU” (termen finalizare iulie 2022) 
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Obiectivul general al proiectului îl constituie înfiinţarea şi dotarea unui Centru social 

pentru persoane varstnice şi a unei Unităţi de ingrijire la domiciliu, în comuna Baneasa, pentru 

îmbunătățirea calității vieții, prevenirea instituționalizării și oferirea de sprijin pentru o viață 

independentă, persoanelor cu vârsta peste 65 de ani. 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 

”MANAGEMENT EFICIENT ANTI-COVID LA NIVELUL DGASPC GIURGIU – 

MACOV” (termen finalizare decembrie 2021) 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta 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 centrele din judetul Giurgiu. 

”DOTARE MEDICALĂ PERFORMANTĂ PENTRU STOPARE COVID 19 LA 

NIVELUL JUDEȚULUI GIURGIU - CO-STOP” (termen finalizare decembrie 2021) 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea capacității de gestionare a 

cazurilor de infecţie cu virusul COVID-19, pentru răspuns util şi eficient al sistemului medical 

public, prin dotarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu cu echipamente şi aparatură 

medicală necesară, precum şi cu materiale şi echipamente individuale de protecţie. 

CULTURĂ 

PROGRAMUL RO-CULTURA 

„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” (termen 

finalizare 2024). 

Proiectul are ca obiectiv restaurarea, consolidarea şi dotarea Muzeului judeţean 

Teohari Antonescu. 

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 -2020  

”I.R.E.M - INSTITUȚII RESPONSABILE, EFICIENȚĂ MANAGERIALĂ” (termen 

finalizare - august 2022)  

 

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 unei administrații locale performante, capabile să ofere servicii performante și 

să genereze dezvoltare socio-economică la nivelul comunității. 

Obiective Specifice: 

OS1: Implementarea de mecanisme si proceduri standard (Strategie de dezvoltare a 

judeţului, Plan strategic instituțional 2021 –2027, Procedura operațională de administrare a 

infrastructurii rutiere cu ajutorul soluţiilor informatice) pentru a creste eficiența 

acţiunilor administrative la nivelul Judeţului.  

 

OS 2. Implementarea unei soluţii informatice pentru simplificarea procedurilor 

administrative vizând competentele partajate in domeniul infrastructurii de transport rutier 

judeţean, in cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu, contribuie la simplificarea procedurilor 

administrative în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni 

si se oferă servicii publice electronice de informare si servicii digitale pentru cetățeni.  
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OS 3. Îmbunătăţirea competentelor profesionale a unui număr de 75 de persoane din 

cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu, a subordonatelor si a altor instituții publice din raza 

Judeţului Giurgiu pe teme specifice proiectului, prin cursuri de formare 

profesionala (55 de persoane) si instruire utilizare soluție informatica (20 de persoane). OS 3 

se va îndeplini prin Activitatea 5 si va conduce la atingerea rezultatului R5. 

            Rezultate/activitățile cele mai importante în cadrul proiectului: 

- Plan Strategic instituțional aferent anilor 2021 - 2027 elaborat; (PSI aprobat) 

- Strategie de dezvoltare a județului Giurgiu aferentă anilor 2021 - 2027 elaborată; 

(Strategia aprobată) 

-  Procedura operațională de administrare a infrastructurii rutiere cu ajutorul soluțiilor 

informatice elaborate în scopul simplificării procedurilor administrative; 

- Platformă informatică pentru simplificarea procedurilor administrative vizând 

competențele partajate în domeniul infrastructurii de transport rutier județean, în 

cadrul Consiliului Județean Giurgiu. (în curs de avizare CTE). 

PROGRAMULUI OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020 

Consiliul Judetean Giurgiu este partener in proiectul: ”Sprijin la nivelul regiunii Sud 

Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-

2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 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 2014+ 143370/Cod proiect: 1.1.153, proiect pentru care a fost 

semnat contractul de finanțare în data de 12.08.2021, partener lider fiind ADR Sud-Muntenia. 

Consiliul Județean Giurgiu realizează în cadrul proiectului documentația tehnico-

economică  pentru „Reabilitare traseu rutier compus din drumurile judeţene DJ 412 A, 

DJ 412 C şi DJ 601”. 

PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2021: 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REABILITARE 

 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 

“EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV C J GIURGIU” 

(termen finalizare – decembrie 2023) 

               Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unor masuri de eficientizare 

termica al energiei la nivelul cladirii sediu in care isi desfasoara activitatea institutiile publice 

de interes judetean: Consiliul Judetean Giurgiu, Institutia Prefectului Giurgiu si Sectia de 

etnografie a Muzeului Judetean Teohari Antonescu Giurgiu.  

                Scopul acestui proiect il reprezinta cresterea eficientei energetice prin izolarea 

termica a sediului administrativ C.J. Giurgiu. Obiectivul general al proiectului il reprezinta 

reducerea costurilor aferente intretinerii cladirii din punct de vedere al eficientei energetice 

precum si oferirea unui confort hidrotermic optim desfasurarii activitatii aferenta destinatiei 

cladirii. Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un 

generator major de gaze cu efect de sera, motiv pentru care imbunatatirea eficientei energetice 

a cladirilor publice este un obiectiv important la nivelul politicilor de finantare nerambursabila 

a Uniunii Europene. 

PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE EVALUARE: 

SĂNĂTATE 

 

”CARAVANA MEDICALĂ MOBILA LA NIVELUL JUDEȚULUI GIURGIU” – 

MOBMED GIURGIU 



25 

 

                  Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la servicii de sănătate a 

grupurilor vulnerabile din Județul Giurgiu pentru prevenirea bolilor netransmisibile (boli 

cardiovasculare, diabet) și a bolilor infecțioase (hepatita, Covid-19). 

Obiectivele specifice sunt următoarele: 

- Obiectiv specific 1: Instruirea a minim 5 cadre medicale, care vor contribui la 

facilitarea accesului la servicii de sănătate a grupurilor vulnerabile din Județul Giurgiu; 

- Obiectiv Specific 2: Organizarea de evenimente și servicii de formare a grupului 

țintă, pentru sensibilizarea acestuia cu privire la problemele de sănătate din domeniile 

vizate în cadrul proiectului;  

- Obiectiv Specific 3: Îmbunătățirea accesului la asistență medicală a grupului țintă pe 

o perioadă de minim 12 luni în perioada de implementare a proiectului, prin 

achiziționarea a 2 unități mobile (caravane mobile) realizate din containere, a unui 

autovehicul 4x4 necesar pentru deplasarea caravanelor mobile în localitățile grupurilor 

vulnerabile și achiziționarea de echipamente, aplicație software și consumabile  pentru 

favorizarea accesului la servicii de sănătate. 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ încheiat între 

FEDERAȚIA „UNIUNEA NAȚIONALĂ A ORGANIZAȚIILOR PERSOANELOR 

AFECTATE DE HIV/SIDA (UNOPA)” și Județul Giurgiu  

                Obiectul prezentului Protocol îl reprezintă reglementarea raporturilor juridice dintre 

Părți, cu privire la colaborarea care urmează să se desfășoare între acestea în domeniul 

sănătate și protecție socială, în vederea depunerii și implementării proiectului „Rețea pentru 

dezvoltare locală și dialog civic Giurgiu. 

EDUCAȚIE 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ încheiat între 

Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă – A.C.D.D. București și Consiliul 

Județean Giurgiu 

  Obiectul acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală: Obiectul acordului de 

parteneriat pentru dezvoltare locală îl constituie cooperarea dintre A.C.D.D. şi UAT Județul 

Giurgiu în vederea promovării unei agende de transparență, educație, consultare și dezvoltare 

durabilă la nivelul județului. Agenda va avea ca prioritatea fundamentarea nevoilor și 

monitorizarea progresului în dezvoltarea  învățământului profesional și tehnic (ÎPT). În cadrul 

acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală vor fi realizate activitățile pe care A.C.D.D., 

în calitate de solicitant, precum și partenerii săi, le propun prin proiectul “Dezvoltarea 

educației și a transparenței în județul Giurgiu”, propus în cadrul CP 14/2021, POCA 2014-

2020. Activitățile din cadrul acordului vor fi continuate și după finalizarea proiectului, pe 

întreaga perioadă de valabilitate a acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală. 

PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE PREGĂTIRE: 

 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REABILITARE 

 

„ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI  ENERGETICE LA CĂMINUL PENTRU  

PERSOANE VÂRSTNICE MIRONEŞTI”      
Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor este îmbunătățirea eficienței 

energetice în vederea reducerii costurilor și îmbunătățirea mediului înconjurător prin 

reducerea emisiilor de carbon. 

 Obiectivul specific al proiectul urmărește îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor 

Căminului pentru  Persoane Vârstnice Mironeşti situat în satul Mironeşti, comuna Gostinari, 

judeţul Giurgiu, prin: 

- introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz a instalaţiilor pentru prepararea, 

distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru incălzire şi a apei calde de consum, a 

sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii; 
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- optimizarea calităţii aerului interior prin ventilaţie mecanică; 

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficienţă energetică ridicată; 

- orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului. 

“REABILITAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ GIURGIU, INCLUSIV DOTARE” 

      Obiectivul specific al proiectul urmărește reabilitarea și îmbunătățirea eficienței 

energetice precum si dotarea clădirii în vederea creării unor servicii pentru adulţi – activităţi 

de relaxare. 

„REABILITARE ,ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI ENERGETICE ȘI EXTINDERE 

(MANSARDARE) SEDIUL DGASPC GIURGIU-INCLUSIV DOTARE” 

Obiectivul specific al proiectul constă în lucrări de reabilitare a  clădirii, lucrări de 

imbunătăţire a eficienței energetice și extinderea prin mansardare.  

„ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA CENTRUL DE ABILITARE 

ȘI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI OINACU- 

CABR OINACU” 

                Obiectivul proiectului este îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii Centrului 

de Abilitare și Reabilitare Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu- CAbR Oinacu, 

situat în comuna Oinacu, județul Giurgiu, prin accesarea de fonduri naționale/ europene în 

perioada de programare 2021-2027. 

“REABILITARE SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE LA 

CENTRUL DE ASISTENTA SOCIALA GIURGIU, INCLUSIV DOTARE” 

                  Prin realizarea obiectivului de investitii se urmareste implementarea sistemelor de 

management energetic avand ca scop imbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea 

consumurilor de energie prin achizitionarea,instlalarea,intretinerea si exploatarea sistemelor 

inteligente pentru gestionarea si monitorizarea oricarui tip de energie. 

„ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICIENŢEI ENERGETICE LA CENTRUL DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ HOTARELE'' 

 Obiectivul proiectului este creșterea eficientei energetice la Centrul de 

asistenta sociala Hotarele. 

„REABILITAREA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE 

LA CENTRUL DE ABILITARE ŞI REABILITARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU 

DIZABILITĂŢI TÂNTAVA – CABR TÂNTAVA, INCLUSIV DOTĂRE” 

                   Prin realizarea proiectului se urmărește reabilitarea, îmbunătățirea eficienței 

energetice  și dotarea clădirii Centrului de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi Tântava situată în sat Tântava, Comuna Grădinari, judeţul Giurgiu.  

“REABILTAREA SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE 

LA COMANDAMENTUL MILITAR GIURGIU,INCLUSIV DOTARE” 

                   Prin realizarea obiectivului de investitii se urmareste implementarea sistemelor de 

management energetic avand ca scop imbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea 

consumurilor de energie prin achizitionarea,instlalarea,intretinerea si exploatarea sistemelor 

inteligente pentru gestionarea si monitorizarea oricarui tip de energie. 

“EXTINDERE, REABILITARE SI IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE 

LA SCOALA SPECIALA GIURGIU” 

                 Obiectivul proiectului este imbunatatirea eficientei energetice si asigurarea tuturor 

functionalitatilor impuse de normativele in vigoare prin reabilitare si extindere. 

“ PALATUL CULTURII” 

                Obiectivul proiectului este reabilitarea şi eficientizarea termică a fostului sediu al 

Prefecturii Giurgiu. 
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                                        INFRASTRUCTURĂ 

 

„AMENAJARE CENTRU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE PRIN 

REABILITAREA ŞI EXTINDEREA UNOR CONSTRUCŢII SITUATE ÎN SATUL 

MOGOŞEŞTI, COMUNA ADUNAŢII COPĂCENI, JUDEŢUL GIURGIU” 

 

               Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătătirea calităţii infrastructurii 

pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice din regiunea Sud-Muntenia prin 

crearea unui centru de asistenţă socială pentru persoane vârstnice la standardele şi normativele 

în vigoare şi asigurarea accesului egal al cetătenilor la astfel de servicii. 

Obiectivul specific al proiectul urmărește: 

- creșterea calității și diversificarea serviciilor de asistentă socială furnizate la nivelul 

județului Giurgiu prin înființarea unui centru de asistență socială in comuna Adunații 

Copăceni pentru persoanele vârstnice, prin reabilitarea și extinderea corpurilor C1, C2, 

C3, C4şi C5 din ansamblul Centrului Medico-Social Mogoşeşti; 

- crearea unui centru de asistență socială pentru persoane vârstnice la standardele si 

normativele în vigoare care reglementează funcționarea unor astfel de centre si 

furnizarea serviciilor sociale aferente; 

- asigurarea egalității de șanse persoanelor vârstnice eligibile pentru astfel de servicii 

sociale si creșterea calității vieții acestora; 

- contribuția la crearea unui sistem unitar si comprehensiv de servicii sociale în regiune. 

“VALORIFICAREA TURISTICĂ DURABILĂ A MONUMENTELOR ISTORICE: 

CRUCEA LUI MIHAI VITEAZUL ȘI ANSAMBLUL COMEMORATIV (CAPELĂ ȘI 

CRUCEA LUI ŞERBAN CANTACUZINO) SITUATE ÎN SATUL CRUCEA DE 

PIATRĂ, COMUNA CĂLUGĂRENI” 

             Obiectivul specific al proiectului urmărește restaurarea și protejarea monumentului 

istoric, refacerea în totalitate a scărilor de acces, amenajarea peisagistică, realizarea 

iluminatului pentru punerea în evidență a monumentului, precum și digitalizarea acestuia, 

precum și amenajarea unei stații de încărcare pentru biciclete electrice și a unei stații de 

încărcare pentru autoturisme, situată la aproximativ 1 km E faţă de DN 5 (Giurgiu-Bucureşti). 

„CONSTRUIRE STAȚII ELECTRICE PENTRU  REÎNCĂRCARE 

AUTOVEHICULE” 

             Obiectivul proiectului este instalarea a două stații de reîncărcare autovehicule 

electrice ce vor fi echipate cu prize sau conectori de tip 2 pentru  autovehicule. stațiile vor 

avea un punct de reîncarcare ce va permite reîncărcarea multistandard în curent continuu, cu 

tehnologie Recharge EU  la o putere de ≥ 50 kW (timp de reîncărcare a autovehiculelor 

electrice de 30-40 minute) și un punct de reîncărcare în curent altemativ, cu tehnologie 

Recharge EU  la o putere de >22 kW (timp de reîncărcare a autovehiculelor electrice de 2-4 

ore). 

“EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SALA STUDIO, LUCRĂRI DE CONSOLIDARE, 

ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI, 

AMENAJARE TERASĂ ŞI ESPLANADĂ, RESTRUCTURAREA LA PARAMETRII 

OPTIMI DE VIZIBILITATE A FAȚADELOR - TEATRUL TUDOR VIANU 

GIURGIU” 

              Obiectivul proiectului este îmbunătăţirea utilizării sustenabile a patrimoniului 

cultural în Judeţul Giurgiu, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sociale prin 

valorificarea resurselor culturale, de patrimoniu și etnografice. 

„BLOC DE LOCUINTE DE SERVICIU” 

               Obiectivul proiectului este construirea unui bloc cu 48 unităţi locative pentru 

personalul medical. 

“INFIINŢARE PUNCT TRECERE FRONTIERĂ GIURGIU - RUSE ”  



28 

 

              Obiectivul proiectului este redeschiderea punctului de trecere a frontierei Giurgiu-

Mocănaşu. 

”CONSTRUIRE POD II GIURGIU - RUSE” 

Obiectivul proiectului este unui nou pod Giurgiu-Ruse.  

“ VARIANTA OCOLITOARE GIURGIU” 

             Obiectivul proiectului este construirea unei șosele ocolitoare în vestul oraşului (DN 

5- DC 115-DN5B- DJ 503-DJ 504- DN5C), aproximativ 12 km. 

TURISM 

”CONSTRUIRE ANSAMBLUL SOCIO-CULTURAL RADU ȘERBAN VOIEVOD” 

 Obiectivul specific al proiectului este creșterea importanței turismului și culturii ca 

factor care stimulează creșterea economică în regiune, respectând principiile dezvoltării 

durabile și ale protecției mediului. 

“PARC URBAN ȘI MOBILITATE PIETONALĂ” 

               Obiectivul proiectului este realizare unui parc urban și mobilitate pietonală prin 

realizarea unor lucrări de amenajare peisagistică. 

“VALORIFICAREA TURISTICĂ DURABILĂ A MONUMENTULUI ISTORIC 

SCHITUL STRÂMBU-GĂISENI” 
               Obiectivul proiectului îl constituie valorificarea potenţialului turistic al 

Monumentului istoric Schitul Strâmbu Găiseni. 

ECOTURISM 

„IDENTIFICAREA, CERTIFICAREA DE DESTINAȚII ECOTURISTICE ȘI 

DEZVOLTAREA DE PISTE DE BICICLETE ÎN JUDEȚUL GIURGIU” 

                 Obiectivul proiectului îl constituie creșterea dezvoltării ecoturismului și a 

mobilității verzi în județul Giurgiu prin certificarea unei destinații ecoturistice și dezvoltarea 

de piste de biciclete. 

„RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ A BĂLȚII COMANA, JUDEȚUL GIURGIU”, 

etapa a doua, REBACO 2” 

                 Obiectivul general îl constituie conservarea diversităţii biologice, a habitatelor 

naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică, precum şi  asigurarea unui  management 

eficient al ariei naturale protejate şi, în special, al reţelei ecologice Natura 2000  prin 

reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana, judeţul Giurgiu 

În conformitate cu  „Setul de măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice, 

precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației 

și investițiilor din ROSCI 0043 Comana și ROSPA 0022 Comana”, aprobate prin  Nota 

MMAP nr. 16971/CA/21.10.2020, pentru habitatele acvatice din Balta Comana se 

menționează ca obiectiv de conservare menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare, cu 

menținerea suprafeței, iar ca amenițare se notează că pot fi afectate de drenarea și scăderea 

nivelului apei. În cazul unei adâncimi critice ori insuficiente a apei, acumulările de sedimente 

devin semnificative mult mai devreme și determină invadarea accelerată cu stuf, conducând 

la pierderi atât prin alterarea structurală cât și prin diminuarea ariei ocupate de habitat. În acest 

context, se așteaptă ca prin realizarea obiectivului de investiții propus, să se obțină următoarele 

beneficii primare și secundare:  

- extinderea suprafeței luciului de apă în vederea îmbunătățirii stării de conservare 

globale a habitatelor europene menționate în Balta Comana (atât din punct de vedere 

al structurii și funcțiilor specifice, cât și al suprafeței și perspectivelor de viitor)  

- asigurarea de condiţii mai bune pentru menţinerea şi dezvoltarea florei şi faunei 

caracteristice acestei zone protejate 

- stoparea declinului bonității de habitat pentru numeroase specii dependente de luciul 

de apă 

- încurajarea activităţii de cercetare a Bălţii Comana 

- creșterea atractivității asupra zonei din punct de vedere ecoturistic 
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- ridicarea nivelului de trai al locuitorilor 

SĂNĂTATE 

“CENTRU DE HIPOTERAPIE” 

              Obiectivul proiectului este realizarea unui centru de hipoterapie pentru tratarea unor 

probleme fizice, psihice, cognitive, psihologice şi psihosociale în comuna Adunații Copăceni, 

Județul Giurgiu. 

“CONSTRUIRE SPITAL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ GIURGIU” 

   Obiectivul proiectului este realizarea unui nou spital in Zona Vama Giurgiu. 

“CONSTRUIRE CENTRU SERVICII PALIATIVE ÎN REGIM DE SPITALIZARE 

CONTINUĂ” 

                Obiectivul proiectului este construirea unui Centru de ingrijiri paliative ( 

aproximativ 25 paturi). 

“CONSTRUIRE SEDIU SERVICIU JUDEŢEAN DE AMBULANŢĂ” 

     Obiectivul proiectului este construirea unui sediu nou de serviciu judeţean de 

ambulanţă. 

                                                            EDUCAȚIE 

 

“CONSTRUIRE CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ GIURGIU” 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei baze tehnico-materiale pentru ca 

activitatea de pregătire şi dezvoltare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţă să se poată 

desfăşura în condiţii optime. 

“STRUCTURI SUSTENABILE SI ECOLOGICE, EDUCATIONALE, SEZONIERE 

PENTRU ELEVI SI TINERI IN COMUNA MALU, JUDETUL GIURGIU” 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei baze tehnico-materiale de 

structuri sustenabile si ecologice, pentru un proces educational  bazat pe experiente educative 

ancorate in aer si natura,, pentru elevii din judetul Giurgiu. 

“CAMPUS ŞCOLAR PROFESIONAL ŞI TEHNIC/DUAL ÎN MUNICIPIUL 

GIURGIU”   

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie 

din municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu, pentru asigurarea unui proces educational la 

standarde europene si a unor conditii favorabile desfasurarii acestuia, precum si a cresterii 

participarii populatiei scolare la procesul educational cat si promovarea scolilor de arte si 

meserii in randul tinerilor din județ. 

Pentru următoarea perioadă de programare (2021-2027), Consiliul Județean Giurgiu 

și-a determinat obiectivele/prioritățile de investiții viitoare, respectiv un număr de peste 64 de 

idei de proiecte, care ar putea fi finanțate prin POR, PNRR, INTERREG VI A România- 

Bulgaria, fonduri norvegiene, PODD, PO Sănătate, POCA, proiecte care vizează în principal 

reabilitare drumuri județene, construire sediu Serviciu Judeţean de Ambulanţă Giurgiu, 

construirea unui nou Spital judeţean de urgenţă, construire Centru servicii paliative în regim 

de spitalizare continuă, eficientizare energetică sediu Consiliul Județean Giurgiu, reabilitare, 

construire/modernizare/dotare, eficientizare energetică centre de asistență socială din județul 

Giurgiu, inclusiv sediu DGASPC Giurgiu, construirea unui centru judeţean de excelenţă, 

campus școlar profesional și tehnic/dual în municipiul Giurgiu, digitalizare la Spitalul 

Județean de Urgență Giurgiu/digitalizarea serviciilor Spitalului  de Pneumofiziologie  Izvoru, 

valorificarea turistică durabilă a monumentelor istorice din județ, creșterea capacității 

administrative a Consiliului Județean Giurgiu, digitalizarea serviciilor sociale județene, a celor 

de evidența populației, digitalizarea managementului  și gestiunii rețelelor de apă, 

valorificarea surselor regenerabile de energie, amenajare trasee biciclete ș.a.m.d. 

După publicarea variantei oficiale a ghidurilor solicitantului, personalul structurilor de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu va analiza 

încadrarea priorităților de investiții (identificate și cuprinse în Strategia de dezvoltare a 

județului Giurgiu aferentă perioadei 2021 – 2027, elaborată în cadru proiectului IREM) în aria 

de eligibilitate a programelor și condițiile specifice ale programelor operaționale finanțatoare 

și va elabora și depune cererile de finanțare pentru ideile de proiecte/prioritățile de investiții 
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identificate, în vederea atingerii obiectivului general asumat al Consiliului Județean Giurgiu, 

respectiv dezvoltarea economico-socială a județului Giurgiu. 

 

COMPARTIMENTUL MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITATE 

PUBLICĂ 

- Monitorizarea, prestării Serviciului conform prevederilor Contractelor de delegare 

semnate de către CJ Giurgiu și ADI “Management Eficient pentru un județ curat” cu 

operatorii de colectare și transport a deșeurilor din județul Giurgiu și operatorul de 

depozitare, 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, 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 operatorilor, a rapoartelor ce 

cuprind,  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;  

- Întocmirea anuală, în baza situațiilor primite din partea operatorilor, a rapoartelor ce 

cuprind următoarele: Rezultatele determinărilor privind compoziția deșeurilor 

municipale pe bază de cantități colectate separate pe tipuri de deșeuri; Performanța 

realizată în ceea ce privește respectarea Indicatorilor de performanță stabiliți pe o bază 

anuală; 

- Monitorizarea 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 desfășurării campaniilor de informare și conștientizare a utilizatorilor 

privind colectarea deșeurilor, organizate de către Delegați; 

- Întocmirea raportărilor periodice, în ceea ce privește monitorizarea serviciilor, 

către instituțiile interesate; 

- Participarea la întâlniri de lucru și informare; 

 

DIRECȚIA PATRIMONIU, COORDONARE SERVICII PUBLICE DE 

INTERES JUDEȚEAN ȘI ADMINISTRATIV 

 

I. SERVICIULUI COORDONARE ŞI CONTROL SERVICII PUBLICE DE 

INTERES JUDEŢEAN 

Serviciul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes judeţean şi administrativ. 

Pe parcursul anului 2021:  

-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. 

-s-au efectuat  răspunsuri la petiţiile privind unităţile sanitare din subordine şi au fost transmise 

puncte de vedere diverse către instituţiile implicate. 
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-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 . 

-au fost asigurate constituirea şi aprobarea prin dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean 

Giurgiu a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Giurgiu, Teatrul Tudor Vianu Giurgiu, 

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti. 

-s-au dat răspunsuri la sesizări primite de la diverse persoane din judeţul Giurgiu. 

-s-au aplicat prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării 

României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin: 

-fundamentarea şi estimarea bugetului privind Programul pentru şcoli al României; 

-întocmirea documentaţiei de atribuire specifice pentru încheierea acordurilor cadru şi a 

contractelor subsecvente pentru furnizarea produselor în cadrul programului; 

-urmărire, verificare şi control în implementarea programului prin monitorizarea furnizorilor 

de produse şi ai instituţiilor şcolare; 

-centralizare, verificare şi control al documentelor de livrare a produselor şi întocmirea lunară 

a proceselor verbale de recepţie calitativă şi cantitativă a produselor furnizate, în vederea 

efectuării plăţii acestora; 

-centralizare şi control lunar al proceselor verbale de recepţie şi distribuţie a produselor către 

beneficiari, documente întocmite de către instituţiile şcolare în vederea confirmării cantităţilor 

de produse distribuite de furnizori şi solicitate la plată; 

-coordonare, monitorizare şi control în implementarea măsurilor educative care însoţesc 

distribuirea de produse; 

-colaborarea cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Instituţia Prefectului, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu şi toate instituţiile implicate în derularea programului 

conform prevederilor legale. 

-s-au întocmit proiecte de hotărâre pentru aprobarea costurilor medii la produsele agricole şi 

pentru masa verde, pentru anul 2022, în conformitate cu propunerile Direcţiei pentru 

Agricultură a Judeţului Giurgiu. 

-s-a urmărit virarea de către UAT-urile din judeţ a cotei de 40% din veniturile provenite din 

impozitul încasat pentru mijloacele de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare 

de 12 tone, pentru anul  2021.  

-s-a elaborat proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării hotărârii Consiliului Judeţean 

pentru aprobarea componenţei colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţie a Copilului Giurgiu. 

-având în vedere atribuțiile Consiliului Județean Giurgiu prevăzute la art. 173 – OUG nr.57/ 

2019, a fost achiziționate  două tunuri de căldură pentru încălzirea cantinei în care se servește 

o masă caldă elevilor care urmează cursurile învățământului dual al Colegiului Tehnic 

“Viceamiral Ioan Bălănescu” pe perioada anotimpului rece, deoarece locația nu este racordată 

la rețeaua termică a intituției și nu deține altă sursă de încălzire; 

-a fost întcmit un proiect de hotărâre privind acordarea a 1000 de ghizdane dotate cu rechizite 

pentru sprijinirea copiilor din familiile defavorizate și nevoiașe, cât și copiii de etnie romă, 

pentru prevenirea abandonului școlar și a fost efectuată procedura de demarare pentru 

furnziarea acestora; 

-au fost întocmite documente de mobilizare după cum urmează: cererea de mobilizare la locul 

de muncă – document avizat de Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul 

Giurgiu şi aprobat de Centrul Militar Judeţean Giurgiu, carnetul de mobilizare pentru 

personalul Consiliului Judeţean şi consilierii judeţeni – document avizat de Structura 

Teritorială pentru Probleme Speciale Judeţul Giurgiu, la care au fost adăugate „Necesarul de 

produse alimentare raţionalizare” şi Situaţia operatorilor economici care asigură necesarul de 

produse alimentare la nivel judeţean”. 
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II. COMPARTIMENTUL GESTIUNEA PATRIMONIULUI 

Compartimentul Gestiunea Patrimoniului face parte din cadrul Direcţiei Patrimoniu, 

Coordonare servicii publice de interes județean și administrativ  si  am efectuat următoarele 

activităţi : 

-A  fost întocmit  raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind 

aprobarea exploatării și repartizării masei lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi 

drumurilor județene DJ 401B și DJ 401 

-A fost  întocmit  raportul  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) . 

-A fost întocmit  raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr. 107 din 24 august 2005  și  

atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa de 55,67 mp la parterul  imobilului 

Centrul de Asistență Socială Giurgiu,situat în municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918,nr. 

83, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați 

Fizic din România,  Filiala Giurgiu  

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

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 . 

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind  

numirea reprezentanților Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al 

Spitalului Județean de Urgență Giurgiu. 

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

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,, 

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

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 . 

-A fost  întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

exploatarea  si repartizarea masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor 

Județene  DJ 505 (zona Chiriacu – Valea Bujorului) și DJ 411 ( zona Iepurești) . 

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

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 . 

-A fost  întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

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. 

-S-a asigurat participarea la  inventariatierea  Domeniului Privat al Judetului Giurgiu. 

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind  

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-a colaborat cu direcţiile aparatului propriu al Consiliului Judeţean la solicitarea acestora în 

vederea  obţinerii extraselor de informare, încheieri de carte funciară  şi certificatelor fiscale. 
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-S-a intocmit raportul de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind  

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) 

-Pe perioada stării de alertă s-a verificat zilnic modul de desfășurare al activității de vaccinare 

în cadrul Centrului de vaccinare din incinta Spitalului Județean de Urgență Giurgiu. 

-Au fost purtate  discuții cu o parte din persoanele fizice autorizate care au efectuat cadastre 

la imobilele aflate în vecinătatea drumului județean DJ 505 în vederea repoziționării virtual a 

acestora   

-A fost verificat și raportat zilnic starea pacienților suspecți și pozitiv Covid 19 de la UPU 

Giurgiu pe ultimele 24 ore 

-S-a efectuat deplasari la Grădinari împreună cu reprezentanții firmei de cadastru SC DTG 

ALFA pentru afectuarea de măsurători, stabilirea limitei județene pentru drumul județean DJ 

401A pe raza UAT Grădinari în vederea actualizării documentației cadastrale. 

-A fost demarată procedura de achiziție a serviciului de  reevaluare a domeniului public și 

privat al județului Giurgiu și au fost întocmite  rapoartele de reevaluare. 

-Deplasare la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și purtarea de discuții cu 

reprezentanții UAT Mihăilești și Buturugeni  în vederea rezolvării problemelor legate de  

suprapunerile pentru drumului județean DJ 412B. 

-A fost întocmit  proiectul de Hotărâre privind darea în administrarea Muzeului Județean 

”Teohari Antonescu" Giurgiu a imobilului în care își desfășoară activitatea Secția de 

etnografie, nr.14, aflat în domeniul public al Judetului Giurgiu . 

-A fost demarată procedura 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. 

-Participarea la recepția  și semnarea procesului verbal de recepție la  terminarea lucrărilor de 

reparații, igienizare, izolator pacienți Covid -19 și reparații la rețeaua de oxigen. 

-Întocmirea documentației privind achiziția și recepția  unei construcții modulare de tip 

container pentru Serviciul Județean de Ambulanță 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. 

-Deplasare în comuna Găiseni, sat Cărpenișu în vederea predării imobilului Centrul de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Cărpenișu  cu mențiunea că această predare nu a fost 

posibilă întrucât proprietarii nu au fost prezenți.   

-Primit facturile de la Asociația de Proprietari,, Medici Policlinica Giurgiu”și  actualizarea 

cheltuielile de întreținere aferente spațiilor utilizate de către instituțiile publice care au în 

folosință gratuită spații în Policlinica Giurgiu 

-Întocmit referat privind  repartitia cheltuielilor de întreținere pentru instituțiile care au în 

folosință gratuită spații în incinta Dispensarului Policlinic și transmis către Compartimentul 

Contabilitate în vederea refacturării către instituțiile publice. 

-Demarare procedură achiziție serviciu de actualizare carte funciară imobil Slobozia 

-Demarare procedură achiziție serviciu de actualizare   a cărții funciare a imobilului  “Centrul 

de Management Integrat al Deseurilor Fratesti ”. 

-Demarare procedură achiziție serviciu de actualizare   a cărții funciare pentru imobilul  

“Comandament militar’’, situat  în Municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr. 4, aflat în 

domeniul public al județului Giurgiu 

-Demarare procedură achiziție serviciu de actualizare a cărții funciare a imobilului  “Balta 

Comana ” , înscris în Cartea Funciară a localității Comana cu nr.31610, identificat cu nr. 

cadastral 932, aflat în domeniul public al județului Giurgiu 

-Demarare procedură achiziție serviciu de actualizare   a cărții funciare pentru  drumul 

județean  DJ 401A 

-Demarare procedură achiziție serviciu de actualizare a cărții funciare a drumului județean  DJ 

503 pentru asigurarea unor suprafețe de teren în zona drumului care să asigure  executarea a 
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2 parcări pe raza UAT Stănești la km 9+560  cu lungimea de 4, 042 km și pe raza UAT Toporu 

la km 27+850 cu lungimea de 3,175 km. 

-Demarare procedură achiziție serviciu de actualizare a cărții funciare a imobilului  “Centrul 

de Abilitare și Reabilitare Adulte cu Dizabilități Oinacu  ” , înscris în Cartea Funciară nr. 

30326 a localității Oinacu, identificat cu nr. cadastral 30326 , aflat în domeniul public al 

județului Giurgiu.   

-Deplasare la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și purtarea de discuții cu 

reprezentanții UAT Putineiu  în vederea rezolvării problemelor legate de  suprapunerile pentru 

drumului județean DJ 505. 

-Deplasare în teren în vederea  predării amplasamentului la drumurile județene DJ 601A, DJ 

601E și DJ 611 pentru lucrarea,, Instalare fibră optică Telecom” , respectiv Ulmi- Bolintin 

Vale – Crevedia Mare -  Roata de jos. 

-Inițierea demersurilor în vederea depunerii pentru radierea dreptului de folosință și a 

contractului de asociere a Consiliului Județean Giurgiu cu S C SUN GARDEN COLIBAȘI 

pentru Ferma Gostinu  și Ferma Slobozia 

-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 întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

atribuirea în folosinţă gratuită Asociației Viață și Speranță 2003 a unui spaţiu în suprafaţa de 

29,00 mp, aparţinând domeniului privat al judeţului Giurgiu 

-A fost purtată corespondența cu  instituții publice, persoane fizice sau juridice referitoare la 

imobilele care aparțin domeniului  public și privat al Județului Giurgiu.  

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean 

Giurgiu a unui imobil situat în intravilanul comunei Adunații Copăceni, sat Varlaam, județul 

Giurgiu  

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

modificarea art. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 166 din 29 iulie 2021 

aprobarea exploatării şi repartizării  masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi 

drumului judeţean DJ 504 –zona Giurgiu – Vieru   

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Municipiul Giurgiu, 

județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al municipiului în domeniul public al judeţului, 

a unui imobil situat în intravilanul municipiului Giurgiu, județul Giurgiu  

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Municipiul Giurgiu, 

județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al municipiului în domeniul public al judeţului, 

a unui imobil – teren în suprafață de 3116 mp, adiacent sediu Consiliul Județean Giurgiu, 

situat în intravilanul municipiului Giurgiu, județul Giurgiu  

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului 

Județean Giurgiu a unui imobil (teren) în suprafață de 4,8 ha, situate în comuna Gostinu, 

județul Giurgiu  

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

privind preluarea în domeniul public al județului Giurgiu și administrarea Consiliului Județean 

Giurgiu a imobilului Biblioteca Județeană I.A BASARABESCU  din Bulevardul București, 

nr. 53 

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind 

aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Adunații 

Copăceni, județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al comunei în domeniul public al 

judeţului, a unui imobil situat în intravilanul comunei Adunații Copăceni, sat Varlaam, județul 

Giurgiu 
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-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Stănești, 

de trecere din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a unui imobil, situat 

în intravilanul comunei Stănești,  județul Giurgiu  

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind 

trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean 

Giurgiu aunorbunuri imobile, sectoare de drum, situate în comuna Băneasa, județul Giurgiu  

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind 

trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean 

Giurgiu a unui bun imobil situate în extravilanul comunei Gostinu, județul Giurgiu  

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind 

aprobarea dării în administrarea Muzeului Județean ,, Teohari Antonescu “Giurgiu a unor 

spații în suprafață de 520,30 mp  la  parterul și subsolul  imobilului sediu Consiliul Județean 

Giurgiu, situat în Bulevardul București, nr. 10, aflat în domeniul public al județului Giurgiu 

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind 

clasificarea unui drum  public de interes județean 

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind 

aprobarea dării în administrarea  Instituției Prefectului - Județul Giurgiu a unor spații în 

suprafață totală de 1186,24  mp, situate la parterul, etajul I și etajul III al imobilului sediu 

Consiliului Județean Giurgiu, situat în Bulevardul București, nr. 10, aflat în domeniul public 

al județului Giurgiu 

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind 

privind aprobarea dării în administrarea  Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale pentru Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Giurgiu a unui 

spațiu în suprafață de 62,32 mp situat la  etajul III al  imobilului sediu Consiliul Județean 

Giurgiu, situat în Bulevardul București, nr. 10, aflat în domeniul public al județului Giurgiu 

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind 

aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Cosiliul Local al comunei Slobozia, 

județul Giurgiu de trecere din domeniul public al comunei în domeniul public al județului a 

unui imobil situat în extravilanul comunei Slobozia  

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind  

modificarea  pozițiilor nr. 179-180 din Anexa nr. 10  la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu 

nr. 105 din 25 mai 2021 privind aprobarea Statutului județului Giurgiu 

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind 

aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Cosiliul Local al comuei Malu, județul 

Giurgiu de trecere din  domeniul public al comunei în domeniul public al județului a unor  

imobile  situate  în extravilanul comunei Malu 

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind 

aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Municipiului  

Giurgiu, de trecere din domeniul public al municipiului în domeniul public al judeţului, a unor 

bunuri imobile situate în intravilanul municipiului Giurgiu 

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu  privind 

aprobarea dezmembrării unui imobil în suprafață de 25400 mp  fost Centru de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică aparținând domeniul public al judeţului Giurgiu  și trecerea din 

domeniul public al județului Giurgiu în domeniul public al orașului Bolintin Vale a lotului în 

suprafață de 3843 mp   

-Participare, recepție și semnarea notelor de intrare recepție privind la recepția diferitelor 

materiale așa cum prevede dispoziția Președintelui Consiliului Județean Giurgiu nr. 513/2017. 

-Participare la ședința Asociației de Proprietari,, Medici Policlinica Giurgiu 

-Participare la ședința Consiliului de administrație la Spitalul Județean de urgență Giurgiu 

-Verificat stadiul lucrărilor la hidroizolația la acoperiș corp spital nou 

-Verificat stadiul lucrărilor la instalația electrică la ATI  

-Deplasare la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu ca urmare a controlului efectuat în 

perioada 15- 18.02.2021 de către echipa de control din cadrul Inspectoratului pentru Situații 



36 

 

de Urgență Giurgiu în vederea analizării planului de măsuri ce urmează a fi luate pentru 

remedierea deficiențelor semnalate în procesul verbal de control 

-Demarare procedură achiziție serviciu de actualizare a cărții funciare a  imobilului  ,, Câmin 

pentru persoane vârstnice Mironești ”, înscris în Cartea Funciară a localității Gostinari  cu 

nr.30048, identificat cu nr. cadastral 30048, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, prin 

modificarea suprafețelor construite și intabulare extindere construcție, desființare construcții, 

actualizare adresă poștală și repoziționare imobil 

-Demarare procedură achiziție serviciu de dezmembrare  și actualizarea cărții funciare pentru 

imobilul   “Centrul de Abilitare și Reabilitare Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tântava”. 

-Demarare procedură achiziție serviciu de actualizare  a cărții funciare pentru dezmembrarea 

în 2 loturi a terenului în suprafață de 27.239 mp,  înscris în Cartea Funciară nr. 35057 a 

municipiului Giurgiu, identificat cu numărul cadastral  35057.  

-S-a colaborat cu direcţiile aparatului propriu al Consiliului Judeţean la solicitarea acestora în 

vederea  obţinerii extraselor de informare. 

-A fost întocmit Raport de specialitate pentru Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în 

folosință gratuită Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu a unor echipamente 

achiziționate în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea 

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

-A fost întocmit Raport de specialitate pentru Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în 

folosință gratuită Spitalului Județean de urgență Giurgiu a unor echipamente/bunuri  

achiziționate în cadrul proiectului ” Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 

la nivelul județului Giurgiu – CO-STOP”. 

-A fost întocmit Raport de specialitate pentru Proiect de hotărâre pentru aprobarea încetării 

aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.83 din 17 august 2020 privind darea 

în folosință gratuită Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și 

Control Trafic Giurgiu a bunurilor rezultate din dezafectarea podului provizoriu pe DJ 601 

peste râul Neajlov (respectiv 39 bucăți tuburi de beton și 212 ml parapeți de beton tip New 

Jersey) 

-A fost întocmit Raport de specialitate pentru Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în 

folosință gratuită Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și 

Control Trafic Giurgiu a unor echipamente achiziționate în cadrul Proiectului ”Investiții 

pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul 

Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”,  

-A fost întocmit Raport de specialitate pentru Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în 

folosință gratuită Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a unor 

echipamente achiziționate în cadrul proiectului ”Management eficient anti-COVID la nivelul 

DGASPC Giurgiu- MACOV”  

-A fost întocmit Raport de specialitate nr. 10311 din 15 iunie 2021 pentru Proiect de hotărâre 

privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate  în cadrul 

proiectului ”Restaurare, consolidare și dotare – Muzeul Județean Teohari Antonescu” cod 

CALL03-16, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA  

-A fost întocmit Raport de specialitate nr.10313 din 15 iunie 2021 pentru Proiect de hotărâre 

privind aprobarea dării în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență Giurgiu a unor 

echipamente/bunuri achiziționate în cadrul proiectului ”Dotare medicală performantă pentru 

STOPare COVID 19 la nivelul județului Giurgiu – CO-STOP”. 

-A fost întocmit Raport de specialitate nr.10538 din 17 iunie 2021 pentru Proiect de hotărâre 

privind aprobarea dării în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu a unui 

echipament achiziționat în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea 

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

-A fost întocmit Raport de specialitate nr.12589 din 20 iulie 2021 pentru Proiect de hotărâre 

privind aprobarea dării în folosință gratuită Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic 

din România, filiala Giurgiu a unui echipament achiziționat  de către  Consiliul Județean 

Giurgiu. 
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-A fost întocmit Protocol încheiat între U.A.T. Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu 

și Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România, filiala Giurgiu având ca obiect 

cedarea cu titlu gratuit, a dreptului de folosință gratuită a unui spațiu de 55,67 mp la parterul 

imobilului ” Centru de Asistență Socială Giurgiu” situat în municipiul Giurgiu, Str.1 Decembrie 

1918, nr.83, aflat în domeniul privat al județului Giurgiu, ca urmare a contractului de comodat 

nr.96/25.03.2021. 

-A fost întocmit Protocol încheiat între Primăria Municipiului Giurgiu și Consiliul Județean 

Giurgiu având ca obiect trecerea din domeniul public al municipiului Giurgiu în domeniul 

public al județului Giurgiu a unor suprafețe de teren situate în intravilanul municipiului Giurgiu, 

în suprafață de 65.490,00 mp și 27.239,00 mp, înscrise în Cărțile Funciare nr.41115 și nr.35057, 

identificate cu Numărul Cadastral 4115 și 35057. 

-A fost întocmit Protocol încheiat între Primăria Municipiului Giurgiu și Consiliul Județean 

Giurgiu având ca obiect trecerea din domeniul public al municipiului Giurgiu în domeniul 

public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliul Județean Giurgiu a monumentului 

istoric ”Mausoleul Eroilor” situate în Municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.18B, 

județul Giurgiu, în suprafață de 23 mp, cu numărul cadastral 37223-C1, având valoarea de 

inventar 125.123,24 lei și a terenului aferent acestuia în suprafață de 504 mp, înscris în Cartea 

Funciară nr.37223, cu o valoare de inventar de 199.339,59 lei. 

-A fost întocmit Protocol încheiat între Primăria Comunei Călugăreni și Consiliul Județean 

Giurgiu având ca obiect trecerea în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea 

Consiliul Județean Giurgiu a monumentului istoric ”Crucea lui Mihai Viteazul” și terenul 

afferent acestuia, situate în intravilanul comunei Călugăreni, sat Crucea de Piatră, strada 

Monumentului, FN, județul Giurgiu, înscrise în Cartea Funciară nr. 34039, identificate cu 

Numerele Cadastrale 34039, 34039-C1 și 34039-C2, având valoarea de inventar 35.324 lei. 

-A fost întocmit Protocol încheiat între Primăria Comunei Călugăreni și Consiliul Județean 

Giurgiu având ca obiect trecerea în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea 

Consiliul Județean Giurgiu a unui imobil situat în comuna Călugăreni, sat Crucea de Piatră, 

Șoseaua București – Giurgiu, nr.2 județul Giurgiu, înscris în Cartea Funciară nr. 33955, 

identificat cu Numerele Cadastrale 33955 și 33955-C1, având valoarea de inventar 250.000 lei 

-A fost întocmit Protocol încheiat între Primăria Comunei Călugăreni și Consiliul Județean 

Giurgiu având ca obiect trecerea în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea 

Consiliul Județean Giurgiu a monumentului istoric ”Ansamblul Comemorativ” format din 

Crucea lui Șerban Cantacuzino, Capela și terenul aferent acestuia, situat în comuna Călugăreni, 

sat Crucea de Piatră, Șoseaua București – Giurgiu, nr.2, județul Giurgiu, înscrise în Cartea 

Funciară nr.34043, identificate cu Numerele Cadastrale 34043 și 34043-C1, având valoarea de 

inventar 40.366 lei. 

-A fost întocmit Contract de comodat nr.42 din 16.02.2021 încheiat între între U.A.T. Județul 

Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu – 

Serviciul Rutier având ca obiect cedarea cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unor 

echipamente achiziționate în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și 

îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport 

TEN-T”. 

-A fost întocmit Contract de comodat nr.44 din 22.02.2021 încheiat între U.A.T. Județul 

Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și Spitalul Județean  de Urgență Giurgiu având ca 

obiect cedarea cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unor echipamente/bunuri 

achiziționate în cadrul proiectului ” Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 

la nivelul județului Giurgiu – CO-STOP”. 

-Contract de comodat nr.176 din 16.06.2021 încheiat între între U.A.T. Județul Giurgiu prin 

Consiliul Județean Giurgiu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu având ca obiect cedarea cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unor 

echipamente achiziționate în cadrul proiectului ”Management eficient anti-COVID la nivelul 

DGASPC Giurgiu- MACOV”.  

-A fost întocmit Contract de comodat nr.178 din 16.06.2021 încheiat între între U.A.T. Județul 

Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și Direcția Județeană de Transport, Administrarea 



38 

 

Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu a unor echipamente achiziționate în cadrul 

Proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între 

municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”.  

-A fost întocmit.Contract de comodat nr.189 din 29.06.2021 încheiat între între U.A.T. Județul 

Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu – Poliția 

Rutieră având ca obiect cedarea cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui autoturism 

2x4 DACIA DUSTER SL BLUELINE ECO-G 100, Serie șasiuVF1HJD20667418565, Serie 

motor U037869, Data fabricației: 22.04.2021, având o valoare de 78.744,35 lei inclusiv TVA, 

achiziționat în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea 

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

-A fost întocmit Contract de comodat nr.197 din 08.07.2021 încheiat între între U.A.T. Județul 

Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și Muzeul Județean Teohari Antonescu Giurgiu având 

ca obiect cedarea cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unor echipamente achiziționate 

în cadrul proiectului ”Restaurare, consolidare și dotare – Muzeul Județean Teohari Antonescu” 

cod CALL03-16, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-

CULTURA. 

-A fost întocmit Contract de comodat nr.200 din 09.07.2021 încheiat între între U.A.T. Județul 

Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și Spitalul Județean  de Urgență Giurgiu având ca 

obiect cedarea cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unor echipamente/bunuri 

achiziționate în cadrul proiectului ” Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 

la nivelul județului Giurgiu – CO-STOP”. 

-A fost întocmit Contract de comodat nr.228 din 06.08.2021 între U.A.T. Județul Giurgiu prin 

Consiliul Județean Giurgiu și Asociația de sprijin a copiilor handicapați fizic din România, 

filiala Giurgiu având ca obiect cedarea cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui 

echipament achiziționat  de către  Consiliul Județean Giurgiu. 

-A fost întocmit Contract de comodat nr.229 din 06.08.2021 încheiat între între U.A.T. Județul 

Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și Serviciul de Ambulanță Giurgiu având ca obiect 

cedarea cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unor echipamente(construcție modular 

de tip container) achiziționate de către Consiliul Județean Giurgiu. 

-A fost întocmită situația consumului de carburanți lunar pe anul 2021.  

-Au fost întocmite Note de intrare- recepție la diverse obiecte de inventar.  

-Au fost .întocmite  Procese- verbale de predare- primire la diverse obiecte de inventar și 

mijloace fixe. 

-A fost întocmit raportul de specialitate privind aprobarea solicitării Consiliului Județean 

Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Frătești, județul Giurgiu, de trecere din domeniul 

public al comunei în domeniul public al județului a imobilului situate în sat Cetatea, str. Gării, 

nr. 90, comuna Frătești 

-A fost întocmit raportul de specialitate privind  trecerea în domeniul public al județului și 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu a imobilului situat în sat Cetatea, str. Gării, nr. 90, 

comuna Frătești 

-A fost întocmit raportul de specialitate privind  trecerea în domeniul public al județului și 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unor bunuri imobile situate  în extravilanul 

Comunei Malu, județul Giurgiu  

-A fost întocmit raportul de specialitate privind  trecerea în domeniul public al județului și 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui bun imobil situat în Comuna Slobozia, 

județul Giurgiu  

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind 

aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al  Municipiului 

Giurgiu  de trecere din  domeniul public al municipiului Giurgiu în domeniul public al 

județului a monumentului istoric ,, Mausoleul Eroilor” și a terenului aferent acestuia, situat în 

municipiul Giurgiu, bulevardul București, nr. 18B, județul Giurgiu  

-A fost întocmit raportul de specialitate privind  trecerea în domeniul public al județului și 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu a monumentului istoric ,, Mausoleul Eroilor” și a 
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terenului aferent acestuia, situat în municipiul Giurgiu, bulevardul București, nr. 18B, județul 

Giurgiu  

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind 

aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al  comunei 

Călugăreni de trecere din  domeniul public al comunei în  domeniul public al județului a 

monumentului istoric ,, Crucea lui Mihai Viteazul” și a terenului aferent acestuia, situat în sat 

Crucea de Piatră, comuna Călugăreni 

-A fost întocmit raportul de specialitate privind  trecerea în domeniul public al județului și 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu a monumentului  istoric ,, Crucea lui Mihai 

Viteazul” și a terenului aferent acestuia, situat în sat Crucea de Piatră, comuna Călugăreni 

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind 

aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al  comunei 

Călugăreni de trecere din  domeniul public al comunei în domeniul public al județului a 

monumentului istoric ,, Ansamblu Comemorativ” și a terenului aferent  acestuia, situat în sat 

Crucea de Piatră, comuna Călugăreni - șoseaua București – Giurgiu, nr. 2A 

-A fost întocmit raportul de specialitate  privind  trecerea în domeniul public al județului și 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu a monumentului  istoric istoric ,, Ansamblu 

Comemorativ” și a terenului aferent  acestuia, situat în sat Crucea de Piatră, comuna 

Călugăreni - șoseaua București – Giurgiu, nr. 2A 

-A fost întocmit raportul  de specialitate   pentru  Proiectul de Hotărâre de consiliu privind 

aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al  comunei 

Călugăreni de trecere din  domeniul public al comunei în  domeniul public al județului a unui 

bun imobil , situat în sat Crucea de Piatră, comuna Călugăreni - șoseaua București – Giurgiu, 

nr. 2. 

-A fost întocmit raportul de specialitate  privind  trecerea în domeniul public al județului și 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui bun imobil , situat în sat Crucea de Piatră, 

comuna Călugăreni - șoseaua București – Giurgiu, nr. 2 

-A fost întocmit Raport de specialitate nr.15839 din 10 septembrie 2021 pentru Proiect de 

hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită  Școlii Gimnaziale Speciale nr.1, situată 

în municipiul Giurgiu strada 1 Decembrie 1918, nr.83, a unor  tablete de uz școlar 

achiziționate de către Consiliul Județean Giurgiu  

-A fost întocmit Raport de specialitate nr.17928 din 11 octombrie 2021 pentru Proiect de 

hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Inspectoratului Teritorial al Poliției de 

Frontieră Giurgiu a unui echipament achiziționat în cadrul proiectului ”Investiții pentru 

siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu 

la rețeaua de transport TEN-T” 

-A fost întocmit Raport de specialitate nr.20828 din 19 noiembrie 2021 pentru Proiect de 

hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Colegiului Tehnic ”Viceamiral Ioan 

Bălănescu” situată în municipiul Giurgiu strada Uzinei, nr.30B, a unor  tunuri de căldură 

achiziționate de către Consiliul Județean Giurgiu  

-A fost întocmit Contract de comodat nr.342 din 18.11.2021 între U.A.T. Județul Giurgiu prin 

Consiliul Județean Giurgiu și Asociația Viață și Speranță 2003 având ca obiect cedarea cu 

titlu gratuit, a dreptului de folosință a unui spațiu cu 29,00 mp la etajul II al imobilului ,, 

Centrul de Asistență Socială Giurgiu” situat în municipiul Giurgiu, Str.1 Decembrie 1918, 

nr.83, aflat în domeniul privat al județului Giurgiu. 

-S-a asigurat participarea la inventarierea domeniului public 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- 
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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 2021 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, prevenirea și 

gestionarea contaminării cu Sars-Cov-2, instrucţiuni proprii în domeniul apărării împotriva 

incendiilor şi protecţiei civile. 

-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 întocmită documentaţia în vederea procurării de diverse materiale şi servicii în 

domeniul securităţii, sănătăţii în muncă şi situaţiilor de urgenţă pentru anul 2021 și cuprinsă 

în Programul anual de achiziții. 

-Au fost achiziționate materiale de protecție pentru prevenirea infectării cu Sars-Cov-2 (măști, 

dezinfectant tegumente, suprafețe, pardoseli). 

-A fost realizată dezinfecția sediului Consiliului Județean o dată pe săptămână și ori de câte 

ori a fost cazul. 

-Au fost actualizate și diseminate la nivel de instituție instrucțiuni privind efectuarea triajului 

epidemiologic 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. 

-Au fost actualizate și diseminate la nivel de instituție măsuri, planul de măsuri, planul de 

continuitate a activității la nivel de instituție pe perioada stării de alertă. 

-Au fost achiziționate truse medicale fixe și auto în vederea înlocuirii celor cu grad avansat de 

uzură și 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.  

-Au fost achiziționate stingătoare P6, în vederea înlocuirii celor cu grad avansat de uzură și 

verificate/reîncărcate cele din dotare expirate.  

-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), care a 

vizat dobândirea de cunoştinţe cu privire la conţinutul actelor normative care reglementează 

activitatea securităţii şi sănătăţii în muncă, a protecţiei civile, precum şi activitatea de apărare 
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împotriva incendiilor, modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor, 

mijloacele tehnice de prevenire a incendiilor, modul de acţiune într-o situaţie de producere a 

unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării unui incendiu, instrucţiuni proprii de securitate 

şi sănătate în muncă, posibilele consecinţe ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei, riscuri 

de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii, instrucţiuni de prim ajutor. 

 Instructajul specific locului de muncă pentru noii angajaţi (aparatul propriu al CJG), 

prin care s-a urmărit dobândirea de cunoştinţe referitoare la descrierea locurilor de muncă, 

cunoaşterea aparaturii electronice din dotare (descriere, funcţionare), cunoaşterea  tehnicilor 

pentru înlăturarea incendiilor: modul de acţionare şi modul de intervenţie (utilizarea corectă a 

stingatoarelor şi hidranţilor), informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire 

profesională specifice locului de muncă, instrucţiuni proprii. 

 Instructajul periodic pentru angajaţii aparatului propriu al CJG. Acesta s-a executat la 

intervale regulate, în scopul reîmprospătării, completării, detalierii cunoştinţelor dobândite 

anterior (prin instructajul introductiv general şi cel specific locului de muncă).  

-După fiecare instructaj efectuat, în fişele individuale de instruire ale fiecărui salariat, a fost 

trecută tematica prezentată; acestea fiind semnate apoi de către angajaţi şi de către persoana 

care a realizat instructajul. 

-Pentru personalul TESA (tehnico-socio-administrativ), după realizarea instructajului 

periodic, în luna mai s-a efectuat o testare individuală, de tip grilă în scopul verificării 

cunoştinţelor dobândite în urma instructajului – în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

iar în luna noiembrie, 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). Instructajul periodic s-a efectuat pe baza tematicii 

anuale şi a graficului de instruire aprobat pentru anul 2021 pentru personalul TESA.  

-Pentru personalul din cadrul compartimentului Administrativ (șoferi, îngrijitori, electrician 

și lăcătuș mecanic), după realizarea instructajului periodic, în luna aprilie s-a efectuat o testare 

individuală, de tip grilă în scopul verificării cunoştinţelor dobândite în urma instructajului – 

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, iar în luna octombrie, 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). 

Instructajul periodic s-a efectuat pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire aprobat 

pentru anul 2021, în funcție de specificul locului de muncă. 

-Au fost analizate testele grilă şi au fost acordate calificative. Tematica din care s-a realizat 

testarea şi calificativele au fost trecute în fişele individuale de instruire ale angajaţilor, la 

rubrica corespunzătoare. 

-Au fost atenţionate toate primăriile din judeţ referitor la atenționările hidrologice și 

prognozele meteo de fiecare dată când au fost primite informări/avertizări în acest sens.  

-A fost  monitorizat permanent gradul de siguranţă al angajaţilor şi au fost dispuse măsuri de 

remediere atunci când au fost descoperite nereguli. S-a avut în vedere ridicarea nivelului de 

siguranţă a personalului în cadrul instituţiei şi îmbunătăţirea mediului de lucru.  

-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. 

 

IV. COMPARTIMENTUL PROTECȚIA ȘI PLASAREA ANIMALELOR ÎN 

PERICOL, NEUTRALIZAREA SUBPRODUSELOR DE ORIGINE 

ANIMALĂ 

-Au fost preluate 178 animale și adăpostite, preluate cu ordin de plasare emis de IPJ Giurgiu 

- Biroul Protecția Animalelor;  

-Au fost gestionate și rezolvate împreună cu IPJ Giurgiu - Biroul Protecția Animalelor peste 

15 alte cazuri ; 

-Au fost date spre adopție 11 animale, după scurgerea termenului legal; 
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-Au fost efectuate 27 campanii de informare "Sterilizează și salvează" în județ, organizate 

împreună cu IPJ Giurgiu - Biroul Protecția Animalelor; 

-Au fost efectuate 11 campanii de sterilizări gratuite organizate în municipiul și județul 

Giurgiu; 

-S-a încheiat proiectul "CĂSUȚA PISICILOR" prin care am amenajat 2 culcușuri pentru mai 

multe pisici. 

 

V. COMPARTIENTUL ADMINISTRATIV   

Compartimentul Administrativ a demarat necesarul de bunuri, servicii şi lucrări conform 

,,Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021”, 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. 

-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, bonuri valorice carburant auto, materiale de curățenie  și demararea 

procedurilor de încheiere a Acordului-cadru pentru servicii de pază și protecție . 

-A fost intocmita documentatia de atribuire a contractului de reparatii, renovare si igenizare a 

unor spatii din incinta Consiliului Judetean Giurgiu și a fost efectuată recepția acestora. 

-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 si 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 modificarile si completarile ulterioare, privind 

acţiunile de protocol. 

-S-a organizat 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 anul 2021, 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. 

-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 



43 

 

spaţii exterioare, curăţenia spaţiului verde  din jurul clădirii instituţiei, cu personalul 

muncitorilor calificați. 

 

COMPARTIMENTUL COORDONAREA ECHIPEI MOBILE PENTRU 

INTERVENȚII ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ 

        În conformitate cu Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Giurgiu, compartimentul COORDONAREA ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚII 

ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ se află în directa subordonare a domnului 

PREȘEDINTE al Consiliului Județean. 

        Acest compartiment a fost înființat în baza Hotărârii nr.170 din 29 iulie 2021, având in 

componență 4 persoane Stîngă Denisa Aura, Rață Petronela Carmen, Florea Gheorghe și 

Dobre Anca Luisa. 

          Responsabilitatea noastră este de a organiza, coordona și sprijini activitatea echipei 

mobile din perspectiva alocării tuturor resurselor umane, materiale și financiare necesare 

intervenției de urgentă. 

         Conform Ordinului nr. 2.525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de 

urgentă în cazurile de violentă domestică, s-a aprobat Regulamentul de organizare si 

funcționare al Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgentă în Cazurile de Violenta 

Domestica în baza Hotărârii nr.21 din 20 martie 2020.  

       În cursul celor 5 luni de activitate din anul 2021 s-au efectuat următoarele activități 

1. Întocmit, distribuit, adresă de informare către toate UAT urile din județ, cât și către 

IPJ GIURGIU, DGASPC, ANES, DAS cu înființarea departamentului în cadrul 

Consiliului Județean; 

2. Cu ocazia zilei violenței domestice (24.11), s-au întocmit pliante informative, și au 

fost distribuite în municipiu în colaborare cu colegii din cadrul DGASPC; 

3. S-a transmis către UAT uri afișe, rugându-i să le posteze pe avizierul primăriilor pentru 

informarea cetățenilor; 

4. S-a redactat un articol despre incidența cazurilor de violentă domestică la nivelul 

județului, relatând implicarea directă a Consiliului Județean împreuna cu autoritățile 

locale în combaterea acestui fenomen;    

5. S-a invitat pentru discuții Dl. Inspector Bratu Marian, din cadrul IPG Giurgiu,  

6. În data de 08.12.2021 s-a aprobat o hotărâre privind schimbarea componenței echipei 

mobile din cadrul DGASPC; 

7. S-au solicitat de la IPJ Giurgiu date statistice privind cazurile de violenţă domestică 

din judeţ pe anul 2021, precum și ordinele de protecție, ordinele de provizorie emise, 

ulterior fiind centralizate; 

8. S-au centralizat răspunsurile primite de la UAT uri, conform adresei transmise prin 

care am solicitat să ne declare dacă au instituită echipă de intervenție în cazuri de 

violență domestică, cât și daca au spații unde agresorii pot fi cazați; 

9. S-a răspuns la adresa primita de la UNJR prin care ni s-a cerut propunerile/observațiile 

privind rezervele formulate de România cu ocazia ratificării Convenției de la Istambul. 

10. Întocmire formulare ISO, strategii, proceduri, obiective ale departamentului solicitate 

pentru Controlul Calității. 

 

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: 
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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. 

- 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 2021 s-au înregistrat un număr total de 40 de solicitări de informaţii de interes public, 

dintre care 1 a 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. 

- 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 

2021. 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 2021 s-au desfăşurat 30 de şedinte ale Consiliului Judeţean Giurgiu. 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 : 

-    Raportul  de evaluare a implementării Legii 544/2001  privind liberul acces la informaţiile 

de interes public pe anul 2021, 

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

administraţia publică pe anul 2021. 

 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. 
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  Evenimentele şi acţiunile desfăşurate la nivelul instituţiei pe parcursul anului 2021 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. 

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE SI COORDONAREA ACTIVITATII 

INSTITUTIILOR PUBLICE DE CULTURA 

Compartimentul resurse umane, salarizare 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. 

Deoarece managementul resurselor umane presupune îmbunătăţirea activităţilor 

tuturor angajaţilor în scopul realizării misiunii şi obiectivelor organizaţionale și are legătură 

directă cu salarizarea personalului, cu timpul de lucru și de repaus, Compartimentul Salarizare 

și Compartimentul Resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură se 

vor organiza într-o singură structură, respectiv în Compartimentul Resurse umane, salarizare 

și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură. Prin Hotărârea nr.170 din 29 iulie 

2021 a Consiliului Județean Giurgiu privind reorganizarea aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Giurgiu, aprobarea organigramei și a statului de funcții  s-au comasat 

cele 2 compartimente funcționând în subordinea directă a președintelui cu un număr de 7 

posturi.  

Pe parcursul  anului 2021 - Compartimentul a întocmit proiectele de hotărâre şi 

referatele de specialitate pentru anul 2021 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; 

- În primul trimestru al anului 2021 a fost întocmit planul de perfecţionare al 

funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 

pentru anul 2021 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 2020 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; 
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- 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 la concursurile 

organizate în cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Giurgiu în vederea ocupării 

posturilor vacante, în condiţiile respectării prevederilor legale; 

- S-a 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.; 

- De asemenea au fost întocmite un număr de 5 dosare privind pensionarea 

personalului angajat din aparatul de specialitate, 

- S-a asigurat secretariatul în vederea evaluării managementului instituţiilor publice de 

cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, evaluare realizată în conformitate 

cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009 

cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţă de Urgenţă, 

precum şi cu cele ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, 

a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru 

al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului 

al contractului de management; 

- S-a asigurat secretariatul în vederea ocupării prin concurs a posturilor de manager al 

teatrului Tudor Vianu Giurgiu și manager al Bibliotecii Județene „I.A.Bassarabescu” Giurgiu; 

- S-a ținut evidenţa vechimii în muncă, a vechimii în specialitate pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual; 

- A fost asigurată  întocmirea, completarea și transmiterea Registrului de evidenţă al 

salariaţilor;  

 - S-au actualizat procedurile pentru asigurarea  aplicăriia sistemului de management 

al calităţii  

ISO 9001/2001 la nivelul compartimentului; 

- a fost asigurată asistență privind întocmirea rapoartelor de activitate lunare, ale 

tuturor  

salariaților din cadrul aparatului propriu; 
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Au fost îndeplinite toate celelalte sarcini primite din partea conducătorului instituției, 

în limitele competenţelor stabilite de lege şi fişa postului. 

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 

regularitate/conformitate şi o misiune de audit de evaluare cu tema „Evaluarea sistemului de 

prevenire a corupţiei-2021”, utilizând tehnici adecvate de interpretare a datelor şi 

informaţiilor, la următoarele entităţi subordonate:  

1. Şcoala Gimnazială Specială nr. 1 Giurgiu; 

2. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu; 

3. Centrul pentru Persoane Vârstnice Singureni. 

 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. 

Misiunea de evaluare a sistemului de prevenire a corupţiei-2021, s-a desfăşurat în 

paralel la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu şi la nivelul următoarelor entităţi 

subordonate: 

1. Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu Giurgiu; 

2. Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic 

Giurgiu; 

3. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu; 

4. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu şi a 

avut ca obiective: 

- Conflictul de interese; 

- Incompatibilităţi; 

- Interdicţii după încheierea angajării în instituţiile publice (pantouflage). 

Misiunea de evaluare a fost impusă de către Ministerul Justiţiei, iar raportul centralizat 

a fost transmis Secretariatului Tehnic al SNA din cadrul Ministerului Justiţiei. 

Gradul de realizare a Planului de audit pe anul 2021 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 30 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 2021, Compartimentul de audit a actualizat procedurile operaţionale 

pentru toate activităţile procedurabile identificate în vederea implementării sistemului de 

control intern managerial.  
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COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 

În perioada  01.01.2021- 31.12.2021, Compartimentul Control intern și managementul 

calității și-a desfășurat activitatea în subordinea directa a Presedintelui Consiliului judetean  

și a colaborat cu toate celelalte structuri de specialitate  în atingerea obiectivelor propuse. 

Obiective  în perioada evaluată: 

1. Realizarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei 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. Implementare proiect ”INVESTING IN ROAD SAFETY AND IMPROVING THE 

CONNECTIVITY OF RUSE MUNICIPALITY AND GIURGIU COUNTY TO TEN-T 

TRANSPORT NETWORK” –cod ROBG – 418 (Investitii pentru siguranta rutiera si 

imbunatatirea conectivitatii intre municipalitatea Ruse si judetul Giurgiu la reteaua de 

transport TEN-T), în calitate de manager proiect; 

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; 

Principalele atribuții au fost: 

1. Identificarea domeniilor care ar putea beneficia de asistenţă externă privind reforma 

administraţiei publice locale,  precum şi a proiectelor corespunzătoare; 

2. Participarea la activităţi, programe şi proiecte privind afaceri europene şi dezvoltarea 

instituţională; 

3. Analizarea şi elaborarea de documente legate de problematica integrării europene; 

4. Acordarea de sprijin şi consultanţă (pe bază de solicitare scrisă) unităţilor din 

subordine; 
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5. Elaborarea de răspunsuri la solicitări/adrese primite de la entități publice privind 

colaborarea interinstituțională în vederea dezvoltării de planuri, strategii și proiecte 

comune; 

6. Formularea de propuneri cu privire la îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii, 

precum şi  la revizuirea procedurilor operaţionale specifice; 

7. Participarea la elaborarea procedurilor de lucru specifice activităţilor curente ale 

instituţiei; 

8. Participarea la revizuirea procedurilor şi a regulamentelor specifice instituţiei, în 

conformitate cu standardele Uniunii Europene de calitate şi eficienţă;  

9. Participarea la grupuri de lucru pe proiectele derulate de instituţie și coordonarea 

anumitor activităţi, la solicitarea superiorului ierarhic; 

10. Coordonarea implementării sistemului de management al calității la nivelul 

Consiliului Județean Giurgiu: 

o coordonarea activității responsabililor cu asigurarea calității; 

o elaborarea și actualizarea documentelor SMC; 

o pregătirea instituției pentru interfața cu auditorii externi; 

o urmărirea funcționării eficiente și efective a sistemului de audit; 

o gestionarea procedurilor de sistem/generale; 

o planificarea auditărilor în cadrul instituției și semnalarea 

neconformităților în urma desfășurării auditărilor; 

o urmărirea aplicării măsurilor corective; 

o analiza problemelor referitoare la calitate; 

o monitorizarea modului de înregistrare a documentelor privind 

calitatea; 

o identificarea neconformităților compartimentului/direcției și 

propunerea către RM  a modului de înlăturare a 

neconformităților și măsurile corective și preventive necesare; 

11. Coordonarea de activităţi, proiecte, programe, după caz; 

12. Modernizarea și implementarea unor instrumente moderne de management cu 

accentul pus pe asigurarea calității serviciilor furnizate; 

13. Participarea la acțiuni de colaborare și/sau implementarea de proiecte și/sau acțiuni 

comune cu instituții, autorități și diverse organisme pe probleme vizând incluziunea 

socială în comunitățile și/sau grupurile vulnerabile, după caz; 

14. Procesul de implementare a planului sectorial de acțiune pentru implementarea SNA 

2016-2020 la nivelul Consiliului Județean Giurgiu, 2018 

15. Exercitarea - în limita competențelor - şi a altor atribuții repartizate de coordonatorul 

compartimentului, precum şi de către Președintele Consiliului Județean, în subordinea 

căruia își desfăşoară activitatea; 

 Activitatea Compartimentului Control Intern și Managementul Calității s-a 

reflectat în perioada de referință în 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.): 

  În exercitarea atribuțiilor funcției cu statut special, managerul public: 

 a completat/transmis formularele DG REGIO-CBC privind obstacolele 

transfrontaliere in statele membre UE pentru cooperarea transfrontalieră - la 

solicitarea UNCJR 

 a elaborat rapoarte de activitate săptămânale pentru proiectele pe care le-a coordonat 

și a centralizat rapoartele de activitate săptămânale pentru toate proiectele CJ Giurgiu 

în implementare/în pregătire, pentru raportare status implementare conducerii CJ 

Giurgiu  
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 a elaborat texte pentru postări social-media întruniri/evenimente pentru dezvoltarea 

de noi idei de proiecte cu finanțare nerambursabilă/parteneriate/cooperare 

trasfrontalieră/proiecte de investiții pentru județ 

 corespondență INA, printre care: –completare chestionare referitor nevoi mentorat în 

administrația publică din România; 

  - elaborare și transmitere răspuns INA referitor solicitare date pentru fundamentarea 

proiectului de Strategie privind formarea profesională pentru administrația publică 

2021-2027, în cadrul proiectului cod SIPOCA 617 

 a elaborat/completat Anexe Cerere de manifestare a interesului - Comisia Europeană–

DG REGIO, formulare aplicare membru în Comunitatea Europeana pentru practică –

parteneriat, pentru perioada de programare 2021-2027 –engleză, elaborare CV 

engleză, transmis Cerere manifestare interes si CV engleză in vederea evaluării, 

elaborare/transmitere scrisoare de intenție –DG REGIO.  

            Având în vedere:  

o Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1206/2015 pentru aprobarea 

listelor cu unităţile 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;  

o Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a 

planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor 

de menţinere a calităţii aerului; 

o 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 unităţilor 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 (2020). 

 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” - ediţia 2020, concurs 

desfașurat pe următoarele secţiuni: 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 populaţiei şcolare în 

vederea neînceperii consumului de droguri, s-au elaborat documentele de demarare a finanţării 

campaniilor antidrog la nivelul judeţului Giurgiu și situatia fondurilor necesare derulării 

campaniilor antidrog in vederea fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli al judetului 

Giurgiu pentru anul 2022; 

- 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: 
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- Managerul public a întocmit documentele necesare și a coordonat echipa 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 

rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul 

Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T), în calitate de manager proiect 

(documentatii demarare/redemarare consultari piata echipamente/documentatii 

demarare achizitie publica echipamente conform cererii de finantare, completare date 

Rapoarte Tehnice la 6 luni, transmitere date/documente partener bulgar, organizare 

semnare/transmitere Act adițional prelungire perioadă implementare proiect, asigurare 

corespondență (engleză) cu partenerul, organizare si susținere discuții intâlniri de lucru 

comune ale  echipelor de implementare proiect, elaborare documente deplasări, 

elaborare/pregătire și încărcare in sistemul e-Ms a documentelor aferente depunerii 

Rapoartelor CPN, răspuns clarificări CPN/încărcat documente in sistem, 

corespondență beneficiari finali proiect, asigurare documente/explicații vizite CPN,  

asigurare interfață controlori externi în cadrul misiunii de control de monitorizare 

proiect, elaborare documente aferente recepții echipamente proiect, pregătire 

documente pentru plată facturi echipamente, solicitări demarare PH dare in comodat 

echipamente proiect, însoțite de documente justificative, corespondență stakeholderi 

din zona transfrontalieră Giurgiu-Ruse, elaborare documente consultare publică și 

aprobare Strategie transfrontalieră privind creșterea securității traficului în regiunea 

transfrontalieră Giurgiu-Ruse în cadrul proiectului etc.) 

- De asemenea, managerii publici au participat (manager proiect) la depunerea și 

implementarea proiectului Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea 

de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 

urbană, regenerare 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 

2014+ 143370/Cod proiect: 1.1.153, proiect pentru care s-a semnat contractul de 

finanțare în data de 12.08.2021, partener lider fiind ADR Sud-Muntenia. Proiectul este 

finantat in cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Consiliul 

Județean Giurgiu realizează în cadrul proiectului documentația tehnico-economică  

pentru „Reabilitare traseu rutier compus din drumurile judeţene DJ 412 A, DJ 

412 C şi DJ 601” –manager proiect (raspunsuri clarificari precontractare, documente 

solicitate de ADR-Sud-Muntenia, răspuns clarificări,  demarare proceduri achiziție 

publică, elaborare raportări solicitate de  ADR-Sud-Muntenia în implementarea 

proiectului etc), respectiv Valorificarea turistică durabilă a Centrului Pastoral-

Cultural <<Conacul „Gavril Drugănescu”>> prin reabilitare, dezvoltare, 

modernizare şi dotare”. 

- Totodată, managerii publici au participat la scrierea/pregătirea cererii de finanțare în  

vederea depunerii proiectului “Caravana medicala mobila județ Giurgiu –mobMed 

Giurgiu” – finanțare Granturi SEE. Obiectivul general al proiectului este facilitarea 

accesului la servicii de sănătate a grupurilor vulnerabile din Județul Giurgiu pentru 

prevenirea bolilor netransmisibile (boli cardiovasculare, diabet) și a bolilor infecțioase 

(hepatita, Covid-19). 

- Managerul public a completat Chestionarul de analiza mediu intern organizațional in 

cadrul proiectului IREM și a participat in Grupul Tehnic de Lucru pentru elaborare 

PSI – participare in 3 din cele 5 grupuri de lucru și la elaborare Strategie dezvoltare a 

județului Giurgiu,  analiza, formulare propuneri modificări caiet sarcini –

implementare soluție informatică proiect IREM, participare Analiză ex-post Strategie 

județ 2014-2020. 

-  De asemenea, a participat, in calitate de membru în echipa de implementare, la 

implementarea proiectului “Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC 

Giurgiu – MACOV”. 
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- Managerul public a preluat, la solicitarea conducerii, coordonarea implementării 

proiectului “Restaurare, consolidare și dotare "Muzeul Județean Teohari 

Antonescu”, cod: CALL03-16, implementat în parteneriat cu Fundația Amfiteatru 

(România) și Morten Bruun (Norvegia), proiect finanțat prin Granturile SEE, 

Programul RO-CULTURA, în calitate de manager proiect (elaborare documente 

echipa management proiect, Notificări/amendamente fără act adițional către UMP 

ROCULTURA/încărcare documente în sistem EMSC, demarare achiziții publice in 

cadrul proiectului, corespondență cu partener român și norvegian, beneficiar final,  

UMP ROCULTURA etc.) 

- Totodată, managerii publici au participat la pregătirea/elaborarea documentelor/cererii 

de finanțare, în vederea depunerii și implementării, în calitate de manager proiect, 

respectiv de membru în echipa de implementare, în vederea depunerii proiectului 

“Administrație Publică Inovativă“, CP 16  – POCA 

Managerul public cu atribuții de resort a realizat: 

-  Monitorizarea ex-post a proiectului: “Dezvoltarea sistemului de management 

anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, cod SIPOCA 407/cod 

MySMIS 116685)  - (Implementat/finalizat la data de 16.03.2020); 

- Coordonarea echipei de implementare a proiectului: “i.R.E.M – Instituții 

Responsabile, Eficiență Managerială”, cod SMIS 135244- (Stadiu: în implementare) 

– Manager de Proiect; 

- Dezvoltare/depunere / implementare proiect: “Dotare medicală performantă pentru 

STOPare COVID 19 la nivelul județului Giurgiu - CO-STOP”, COD SMIS 2014+ 

138250, în calitate de asistent comunicare; 

- Încheierea a 2 Parteneriate de Dezvoltare Locală în vederea depunerii de proiecte în 

cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cererea de proiecte CP -14, 

proiecte aflate în etapa de evaluare, după cum urmează:  

 ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ încheiat între 

Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă – A.C.D.D. București și Consiliul 

Județean Giurgiu. 

  Obiectul acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală îl constituie cooperarea 

dintre A.C.D.D. şi UAT Județul Giurgiu în vederea promovării unei agende de transparență, 

educație, consultare și dezvoltare durabilă la nivelul județului. Agenda va avea ca prioritatea 

fundamentarea nevoilor și monitorizarea progresului în dezvoltarea  învățământului 

profesional și tehnic (ÎPT). În cadrul acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală vor fi 

realizate activitățile pe care A.C.D.D., în calitate de solicitant, precum și partenerii săi, le 

propun prin proiectul “Dezvoltarea educației și a transparenței în județul Giurgiu”, propus 

în cadrul CP 14/2021, POCA 2014-2020. Activitățile din cadrul acordului vor fi continuate și 

după finalizarea proiectului, pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului de parteneriat 

pentru dezvoltare locală. 

 ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ încheiat între 

FEDERAȚIA „UNIUNEA NAȚIONALĂ A ORGANIZAȚIILOR PERSOANELOR 

AFECTATE DE HIV/SIDA (UNOPA)” și Județul Giurgiu  

  Obiectul Protocolului îl reprezintă reglementarea raporturilor juridice dintre Părți, cu 

privire la colaborarea care urmează să se desfășoare între acestea în domeniul sănătate și 

protecție socială, în vederea depunerii și implementării proiectului „Rețea pentru dezvoltare 

locală și dialog civic Giurgiu” 

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, mai ales în contextul modificării Organigramei 

Consiliului Județean Giurgiu – crearea unor structuri funcționale noi. 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 
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identificarea activităților procedurabile. De asemenea, s-au asigurat pe tot parcursul perioadei 

de referință coordonarea și îndrumarea metodologică în vederea elaborării procedurilor 

generale/operaționale standardizate pe activități și  actualizării procedurilor existente. 

Managerii publici au asigurat secretariatul tehnic, au elaborat documentația sistemului și au 

participat la ședințele Comisiei de Monitorizare a  sistemului de control intern managerial la 

nivelul Consiliului Județean Giurgiu 

 În vederea păstrării Certificării Sistemului de Management al Calităţii, având în       

vedere implementarea la nivelul Consiliului Județean Giurgiu a standardului internaţional de 

referință ISO 9001: 2015 și a unui Sistem de Management  al Calităţii (SMQ) implementat și 

documentat, conform cerințelor ediției actualizate a standardului, sub coordonarea 

managerului public, s-a continuat implementarea și documentarea  pentru păstrarea și 

îmbunătățirea unui SMQ eficient și eficace și păstrarea certificării inițiale pentru standardul 

actualizat. În contextul modificării Organigramei CJ Giurgiu, s-a elaborat/actualizat 

documentația sistemului de management al calității. 

          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 cerinţelor 

standardului SR EN ISO 9001:2015 au un impact important, atât asupra sistemului general de 

management, cât şi asupra culturii organizaţionale din cadrul institutiei.  

 Certificarea Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu standardul 

internaţional ISO 9001:2015 conferă un plus de încredere cetățenilor că procesele desfăşurate 

în cadrul instituției sunt ţinute sub control şi că aceste procese sunt îmbunătăţite continuu 

având în vedere cerinţele legale, reglementate, impuse şi de criteriile de evaluare.  

 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, în contextul modificării Organigramei CJ Giurgiu, a fost 

elaborată/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 

documentația SMQ anuală. 

 Managerul public a actualizat documentele/formularele anuale privind sistemul de 

management al calității la nivel de instituție, a derulat auditul intern, elaborare program anual 

audit, plan audit, elaborare Raport audit și RNAC, Plan de măsuri,  urmarire realizare măsuri 

RNAC, Raport informativ privind stadiul functionarii SMC, Raport Analiză de management, 

Registru riscuri, Analiza riscuri, centralizare date compartimente CJG în formularele ISO 

anuale, corespondenta cu organism certificare pentru audit extern recertificare, 

sprijin/coordonare elaborare documentație MC structuri nou create, asigurare interfață CJ 

Giurgiu - evaluatori externi, actualizare Politica privind calitatea, misiune, valori instituție. 

 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. 
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 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.  

Realizarea, monitorizarea și evaluarea implementării sistemului de management 

anticorupție la nivelul Consiliului Județean Giurgiu 
- Participarea la evaluarea internațională a implementării Strategiei Naționale în 

România.  

- Realizarea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, la nivelul 

aparatului de specialitate al consiliului județean; 

- A fost asigurată implementarea standardului ISO:37001 anti-mită.  

 Succesul în management al unei organizații, indiferent de profilul și activitatea 

acesteia, este conturat și susținut de promovarea managementului strategic, concept prin care 

se înțelege un ansamblu de decizii și acțiuni, concretizat în formularea și implementarea de 

planuri proiectate pentru a realiza obiectivele autorității/instituției publice. 

 Consiliul Județean Giurgiu este puternic angrenat în realizarea unor politici de 

dezvoltare durabilă a județului, acordând o atenție majoră îmbunătățirii calității vieții 

cetățenilor din județul Giurgiu. 

 În acest sens au fost aprobate în ședințele Consiliului Județean Giurgiu, 2 

parteneriate pentru promovarea sportului pentru toți în general și a tenisului de câmp în 

particular în rândul tinerilor:  

 Au fost organizate 2 competiții naționale, în 11-12 septembrie 2021 – Cupa 

My Wishes, respectiv 02-03 octombrie 2021 - Danube Trophy, cu participarea 

a peste 140 de copii din toată țara.  

Evenimentul a beneficiat de vizibilitate și la nivelul Federației Române de Tenis. 

 A fost organizată, în parteneriat cu Clubul Sportiv Colosseum Giurgiu, 

competiția sportivă de șah “CUPA HANIBAL GEORGESCU 2021”, în data 

de 18.12.2021 

Au fost întreprinse demersurile în vederea derulării în bune condiții a evenimentului Zilele 

Agriculturii Giurgiuvene 2021 și au realizate demersurile în vederea asigurării a 8 premii 

de excelență pentru agricultorii giurgiuveni.  

 

SERVICIUL BUGET-FINANȚE ȘI CONTABILITATE 

 

 Bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al  judeţului Giurgiu pe anul 2021 a fost 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 89 din 20 aprilie 2021 la veniturile secțiunii 

de funcționare la nivelul sumei de 97.343 mii lei, cheltuielile secțiunii de funcționare la acelaşi 

nivel, la veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul sumei de 184.431 mii lei, la cheltuielile 

secțiunii de dezvoltare la nivelul sumei de 203.597 mii lei, diferența dintre veniturile şi 

cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 19.166 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 123.406 mii lei la 

veniturile secțiunii de funcționare, la cheltuielile  secțiunii de funcționare fiind de 129.081, 

184.140 mii lei la veniturile secțiunii de dezvoltare  și 197.631 mii lei la cheltuielile secțiunii 

de dezvoltare. 

Veniturile secțiunii de funcționare  au fost realizate în proporţie de 100%, veniturile 

proprii programate şi încasate, în proporţie de 95%, veniturile secțiunii de dezvoltare au fost 

realizate în proporție de 28%, 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  100%. 
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           - 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 100%. 

 Pe capitole de cheltuieli: 

     

  Cap. 51.02 – Autorităţi publice şi actiuni externe     

 Au fost efectuate plăţi în sumă totală de 23.666 mii lei, credite repartizate 25.241 mii 

lei, procentul de realizare  94 % , din care: 

 - cheltuieli de personal în sumă de 19.442 mii lei, credite repartizate 19.917 mii lei, 

procent de realizare 98%; 

- bunuri  şi servicii în sumă de 3.157 mii lei, faţă de o prevedere de 3.976 mii lei, 

procent de realizare 79% ; 

 -   alte cheltuieli, plăți în sumă de 104 mii lei, prevedere 105 mii lei, procent de 

realizare 99%. 

-  cheltuieli de capital s-au efectuat operațiuni de plăți în sumă de 10 mii lei, prevedere  

105 mii lei, procent de realizare 10%.; 

- 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 1.934 mii lei faţă de o prevedere de 2.183 mii lei, 

procentul de realizare 89%, din care: 

 - transferuri către instituţii ale administraţiei publice, prevedere 1.977 mii lei, plăţi 

1.928 mii lei, procent de realizare 98%; 

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

de plăți, prevedere de 100 mii lei; 

- transferuri între unități ale administrației publice în sumă de 6 mii lei , față de o 

prevedere de 6 mii lei, procent de realizare 100%; 

- cheltuieli de capital, 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 1.413 mii lei, (comisioane şi dobânzi aferente datoriei 

publice), prevedere 1.450 mii lei, procent de realizare 97 %; 

- bunuri si servicii  în sumă de 27 mii lei, față de o prevedere 50 mii lei, procent de 

realizare 54%; 

- dobânzi în sumă de 1.386 mii lei, fată de o prevedere de 1.400 mii lei, procent de 

realizare 99%. 

Cap. 60.02  Apărare 

Plăţi efectuate în sumă de 287 mii lei, prevedere  411 mii lei, procent de realizare  70%, 

din care: 

- bunuri şi servicii în sumă de 247 mii lei, faţă de o prevedere de 271 mii lei, procent 

de realizare 91 % ; 

- cheltuieli de capital s-au efectuat operațiuni de plăți în sumă de 40 mii lei, prevedere  

140 mii lei, procent de realizare 29%.Cap.61.02 Ordine publică şi siguranţa naţională 

S-au efectuat plăți în sumă de 1.401 mii lei faţă de o prevedere de 14.575 mii lei, 

procent de realizare 10% din care: 

- bunuri şi servicii în sumă de 370 mii lei, prevedere 586 mii lei, procent de realizare 

63%; 

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020, plăți efectuate 1.031 mii lei, prevedere 10.589 mii lei, procent de realizare 10%; 

- rambursări de credite SD - prevedere 3.400 mii lei fără a se efectua operațiuni de 

plăți.  
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Cap.65.02 – Invăţământ        
 În cursul anului 2021 au fost efectuate plăţi în sumă de 3.915 mii lei faţă de o prevedere 

de 5.883 mii lei, procent de realizare 67 % , din care: 

 - cheltuieli de personal, plăţi efectuate  în sumă de 25 mii lei, prevedere de 43 mii lei, 

procent de realizare 58 % ;       

- bunuri şi servicii: plăţi în sumă de 563 mii lei, faţă de o prevedere de 637 mii lei, 

procent de realizare 88 %;   

- ajutoare sociale - plăţi în sumă de 2.936 mii lei, prevedere 4.235 mii lei, procent de 

realizare 69%; 

- alte cheltuieli, plăți în sumă de 261 mii lei, prevedere 271 mii lei, procent de realizare 

96%; 

- transferuri de capital în sumă de 128 mii lei, prevedere 260 mii lei, procent de 

realizare 49 %; 

- cheltuieli de capital în sumă de 2 mii lei, față de o prevedere de 437 mii lei, procent 

de realizare 1%. 

Cap.66.02 – Sănătate 

În cursul anului 2021 au fost efectuate plăţi în sumă de 11.037 mii lei, prevedere 

21.887 mii lei, procent de realizare 50 %, din care: 

- bunuri şi servicii în sumă de 32 mii lei, prevedere 32 mii lei, procent de realizare 

100%; 

- transferuri către instituţii publice pentru cheltuieli curente: plăţi efectuate 4.490 mii 

lei, prevedere 4.710 mii lei, procent de realizare 95 %; 

- transferuri între unități ale administrației publice în sumă de 472 mii lei , față de o 

prevedere de 2.916 mii lei, procent de realizare 16%; 

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020, plăți efectuate 5.007 mii lei, prevedere 11.917 mii lei, procent de realizare 42%; 

- cheltuieli de capital în sumă de 1.036 mii lei, față de o prevedere de 2.312 mii lei, 

procent de realizare 45%. 

  Cap. 67.02 – Cultură, recreere şi religie 

 S-au efectuat plăţi în sumă totală de 11.412 mii lei  faţă de o prevedere de 13.449 mii 

lei, procentul de realizare fiind 85 %, din care: 

 - cheltuieli de personal, plăţi efectuate  în sumă de 1.604 mii lei,  prevedere de 1.627 

mii lei, procent de realizare 99 % ; 

- bunuri şi servicii, plăţi efectuate  în sumă de 337 mii lei,  prevedere 472 mii lei, 

procent de realizare 71 % ; 

- transferuri către instituţii publice, plăţi efectuate 6.020 mii lei, prevedere 6.376 mii 

lei, procent de realizare 94 %; 

- alte cheltuieli, plăţi în sumă de 3.372 mii lei, prevedere de 3.448 mii lei, procent de 

realizare 98 %; 

- transferuri între unități ale administrației publice în sumă de 14 mii lei , față de o 

prevedere de 20 mii lei, procent de realizare 70%; 

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020, plăți efectuate 69 mii lei, prevedere 620 mii lei, procent de realizare 11%; 

- cheltuieli de capital, nu s-au efectuat operațiuni de plăți, prevedere de 886 mii lei. 

Cap. 68.02 – Asigurări şi  asistenţă socială 

 S-au efectuat plăţi în sumă totală de 60.799 mii lei  faţă de o prevedere  în sumă de 

77.620 mii lei, procentul de realizare 78 %, din care: 

 - cheltuieli de personal, plăţi efectuate în sumă de 46.733 mii lei faţă de o prevedere 

în sumă de 48.677 mii lei –  procent de realizare 96 %;        
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 - bunuri şi servicii, plăţi efectuate în sumă de 4.838 mii lei, prevederi 6.583 mii lei,  

procent de realizare 73 %; 

- transferuri între unit. ale administrației publice, plăţi efectuate în sumă de 4.392 mii 

lei, prevedere de 5.156 mii lei,  procent de realizare 85 %; 

- alte cheltuieli, plăți efectuate în sumă de 796 mii lei, prevedere 834 mii lei, procent 

de realizare 95%; 

- transferuri între unități ale administrației publice în sumă de 71 mii lei , față de o 

prevedere de 71 mii lei, procent de realizare 100%; 

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020, plăți efectuate 3.320 mii lei, prevedere 11.607 mii lei, procent de realizare 29%; 

- cheltuieli de capital, plăţi efectuate în sumă de 261 mii lei, prevedere 3.922 mii lei, 

procent de realizare 7 %; 

- 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 5.347 mii lei, prevedere 10.634 mii lei, procent de 

realizare 51 %, din care: 

 - bunuri şi servicii, plăţi efectuate în sumă de 4.187 mii lei, prevedere 5.214 mii lei, 

procent de realizare 80%; 

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020, plăți efectuate 1.169 mii lei, prevedere 4.540 mii lei, procent de realizare 26%; 

- cheltuieli de capital, nu s-au efectuat operațiuni de plăți, prevedere de 880 mii lei. 

Cap. 83.02 – Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 

S-au efectuat plăți în sumă de 49 mii lei faţă de o prevedere de 373 mii lei, procent de 

realizare 13 %, din care: 

- bunuri și servicii, plăţi efectuate în sumă de 49 mii lei, prevedere 373 mii lei, procent 

de realizare 13%. 

  Cap. 84.02 – Transporturi   

 S-au efectuat plăți totale în sumă de 49.377 mii lei, prevedere 150.148 mii lei, procent 

de realizare 33% din care: 

 - bunuri și servicii în sumă de 1.839 mii lei, credite repartizate 3.461 mii lei, procentul 

de realizare 53%; 

- transfer între unitățile administrației publice în sumă de 6.589 mii lei, față de o 

prevedere de 6.785 mii lei, procent de realizare 97%; 

- rambursare credite în sumă de 1.764 mii lei, credite repartizate 1.765 mii lei, procent 

de realizare 100%; 

- transferuri între unități ale administrației publice în sumă de 1.291 mii lei , față de o 

prevedere de 1.540 mii lei, procent de realizare 84%; 

- proiecte cu finanțare FEN în sumă de 7.931 mii lei, față de o prevedere de 19.720 

mii lei, procent de realizare de 40%; 
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- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 

2014-2020, plăți efectuate 5.869 mii lei, prevedere 48.374 mii lei, procent de realizare 12%; 

- cheltuieli de capital în sumă de 21.119 mii lei față de o prevedere de 53.938 mii lei, 

procent de realizare de 39%; 

- rambursări de credite în sumă de 2.992 mii lei, față de prevedere de 14.565 mii lei, 

procent de realizare 21%. 

Analiza activităţilor finanţate interal sau parțial din venituri proprii 

 Veniturile şi cheltuielile instituţiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii în anul 2021 se prezintă astfel: 

- mii lei – 

 

Nr.crt. Instituţia Venituri  

totale 

Venituri 

proprii 

Subvenții  Cheltuieli 

             

Excedent 

0 1 2=3+4 3 4 5 6 

1 Direcția județeană 

de evidență a 

persoanelor 

2.005 71 1.934 2.005  

2 Muzeul 

judeţean”Teohari  

Antonescu " 

2.169 4 2.165 2.169  

3 Teatrul ,, Tudor 

Vianu’’ 

2.319 57 2.262 2.319  

4 Centrul judeţean pt. 

conservarea şi 

promovarea culturii 

tradiţionale 

1.660 53 1.607 1.660  

5 Centrul de asistenţă 

medico-socială 

Mogoşeşti 

4.729 2.537 2.192 4.729 

 

 

6 Direcția județeană 

de transport 

admin.drum.jud.şi 

control trafic 

8.338 458 7.880 8.338  

8 Spitalul județean 

Giurgiu 

131.299 126.627 4.672 131.289 

 

10 

9 Spitalul Izvoru 12.705 12.414 291 12.918 

 

-213 

10 Căminul pentru 

persoane vârstnice 

Singureni 

2.311 604 1.707 2.311  
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În cursul anului 2021 bugetul creditelor interne a avut o prevedere  de 28.717 mii lei,  

plăți în sumă de 17.847 mii lei, procent de realizare 14%. 

În cursul anului 2021 bugetul fondurilor externe nerambursabile a avut o prevedere  de 

3.290 mii lei,  plăți în sumă de 183 mii lei, procent de realizare 6%. 

 Referitor la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2021 mai facem următoarele 

precizări: 

- a fost efectuată inventarierea patrimoniului privat potrivit Dispoziţiei nr. 433 din 30 

septembrie 2021 la termenele prevăzute de Normele privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii. 

- a fost efectuată inventarierea patrimoniului public potrivit Dispoziţiei nr. 432 din 30 

septembrie 2021 la termenele prevăzute de Normele privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii. 

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

anului 2021’’, aprobate prin ordinul Ministrului Finanţelor Publice privind închiderea 

conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2021; 

- 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. 

COMPARTIMENT MONITORIZARE CONTRACTE 

Compartimentul Monitorizare contracte asigură: 

- întocmirea și actualizarea permanentă a unei baze de date cu privire la toate contractele 

aflate în derulare, inclusiv a actelor adiționale ale acestora, 

- urmărește clauzele financiare, valorile și termenele contractelor și actelor adiționale, 

- urmărește constituirea, existența și deblocarea garanțiilor de bună execuție de/sau către 

furnizor/ contractant, 

- întocmeşte documente pentru obținerea certificatelor de atestare fiscală și cazierelor 

fiscale solicitând eliberarea acestora. 

 

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 socială, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean; 
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 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 2021, 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 2021 

 

- Creşterea calităţii serviciilor oferite pentru îndeplinirea standardelor de calitate prin 

îmbunătăţirea şi dezvoltarea reţelei de servicii sociale. 

- Promovarea şi dezvoltarea unui sistem coerent de asistență socială în vederea 

combaterii excluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii tuturor persoanelor aflate în 

dificultate. 

- Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, serviciilor sociale oferite şi a 

programelor derulate. 

- 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 2021 a fost întocmit şi aprobat Planul anual de audit nr.82695/31.12.2020, 

în care au fost planificate 4 misiuni de audit public: 1 misiune de asigurare, 1 misiune de 

evaluare și 2 misiuni de consiliere formalizată. 

De asemenea, a fost elaborat Programul de Îmbunătăţire a Calităţii Activităţii de Audit 

Public Intern (PAIC) nr. 4047/18.01.2021, care a fost actualizat (PAIC nr. 39660/ 

18.05.2021). 

Misiuni de audit realizate în anul 2021 
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În anul 2021 au fost efectuate 1 misiune de asigurare, 1 misiune de evaluare și 2 

misiuni de consiliere formalizată. Gradul de realizare a planului de audit public intern este de 

100%. 

Nu au fost întâmpinate dificultăți în realizarea misiunilor de audit. 

Misiunea de audit nr. 1 

a) Entitatea auditată: Serviciul contabilitate, salarizare, planificare bugetara și management 

financiar; Biroul achizitii publice; 

b) Denumirea misiuni: “Verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale, privind 

aplicarea vizei de control financiar preventiv în circuitul financiar (ALOP)”; 

c) Domeniul: financiar-contabil; 

d) Tipul misiunii de audit: asigurare. 

Misiunea de audit nr. 2 

a) Entitatea auditată: Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial; 

b) Denumirea misiunii: ”Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2021”; 

c) Domeniul: controlul intern managerial; 

d) Tipul misiunii de audit: evaluare. 

Misiunea de audit nr. 3 

a) Entitatea auditată: Centrul pentru persoane vârstice Mironești; 

b) Denumirea misiunii: “Modul de aplicare a standardelor minime obligatorii, pentru serviciile 

sociale destinate persoanelor vârstnice”; 

c) Domeniul: asistență socială (funcții specifice); 

d) Tipul misiunii de audit: consiliere formalizată. 

Misiunea de audit nr. 4 

a) Entitatea auditată:  Comisia de inventariere a patrimoniului 

b) Denumirea misiunii: “Verificarea modului în care se efectuează inventarierea anuală a 

patrimoniului”;  

c) Domeniul: patrimoniul instituțiilor publice; 

d) Tipul misiunii de audit:  consiliere formalizată. 

Rezultatele obţinute 

În urma misiunilor de audit, au fost constatate atât aspecte pozitive, cât și unele 

disfuncționalități, pentru care auditorul a elaborat un număr de 27 de recomandări. 

Implementarea recomandărilor poate remedia disfuncționalitățile constatate, și poate 

îmbunătăți calitatea activităţilor desfăşurate.  

Riscuri – semnal, privind cadrul general de desfăşurare a activităţii de audit  

 Potrivit Ştatului de funcţii, la nivelul Compartimentul de audit public intern al 

D.G.A.S.P.C Giurgiu este prevăzut 2 posturi de auditor. În anul 2021 a fost ocupat un singur 

post. Cadrul organizatoric de desfăşurare a activităţilor de audit public intern la nivelul 

instituţiilor publice, respectiv Legea nr. 672/ 2002, prevede următoarele:  art. 2, lit. f)  

“Compartiment de audit public intern (...),în funcţie de volumul şi complexitatea activităţilor 

şi riscurilor asociate de la nivelul entităţii publice, poate fi direcţie generală, serviciu, birou 

sau compartiment cu minim 2 auditori interni, angajaţi cu normă întreagă.” 

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: 

1.Întocmirea planului de măsuri pentru remedierea neregulilor constatate în procesul verbal 

de control încheiat în urma controlului efectuat de catre ISU Giurgiu; 
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 2.Stabilirea sarcinilor conducătorilor locurilor de muncă privind modul de organizare şi 

răspunderile în domeniul apărării împotriva incendiilor, astfel:  

 dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind 

apărarea împotriva incendiilor; 

  instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de 

muncă; 

  dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a interzicerii fumatului 

(proceduri şi măsuri specifice); 

 dispoziţie privind organizarea instruirii personalului ( proceduri, tematici şi grafice de 

instruire); 

 reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul 

şi depozitarea substanţelor periculoase specifice;  

 convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării 

împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra 

bunurilor imobile/antrepriză;   

 măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau 

secetoase. 

3. Efectuarea instructajului periodic lunar referitor la prevenirea şi stingerea incendiilor pentru 

echipa de întreţinere şi reparaţii, paznic, îngrijitori şi personalul operativ; 

4.Verificarea efectuării instructajului periodic referitor la prevenirea şi stingerea incendiilor 

pentru întreg personalul instituţiei( mai puţin asistenţii maternali profesionişti). 

5.Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea instituţiei.  

6.Verificarea anuală a însuşirii normelor PSI a personalului TESA, conducătorii auto, echipa 

de întreţinere, îngrijitoare şi conducătorii locurilor de muncă, prin chestionare.  

7.Prezentarea de materiale informative referitoare la anumite situaţii de urgenţă (furtună, 

inundaţii, muniţie neexplodată, cutremur).  

8. Au fost actualizate şi afişate planurile de evacuare; 

9. Am efectuat instruirea introductiv generală şi instruirea la locul de muncă pentru noi - 

angajaţi; 

10. Au fost efectuate lucrările de întreţinere trimestrială a platformelor de ridicat persoane cu 

dizabilităţi; 

11.Pentru menţinerea unui nivel scăzut al riscului de incendiu s-au luat măsuri pentru 

prevenirea incendiilor, astfel:  

 instalaţiile electrice de legare la pământ au fost verificate şi au fost emise buletinele 

PRAM; 

 a fost refăcută şi afişată organizarea apărării împotriva incendiilor;  

 au fost curăţate şi verificate coşurile de evacuare a fumului de la centralele pe 

combustibil lichid şi pe combustibil solid; 

 au fost efectuate verificările tehnice periodice la centralele termice cu gaze naturale 

şi a celor pe combustibil lichid; 

 prin examinare anuală a fost autorizat personalul care deserveşte centralele termice 

pe combustibil lichid şi solid; 

  în centralele termice nu s-au depozitat, chiar şi temporar, alte materiale şi produse 

care nu au incidenţă cu funcţionarea acestor spaţii; 

  căile de acces, evacuare şi intervenţie au fost păstrate libere în permanenţă, la 

gabaritele proiectate, evitându-se blocarea acestora cu mobilier, ambalaje şi diferite 

materiale; 

  ambalajele şi reziduurile combustibile s-au evacuat ritmic evitându-se depozitarea 

acestora pe casele de scări, culoare etc.;  

  s-a respectat cu stricteţe procedura de lucru cu foc, prin emiterea Permisului de lucru 

cu foc deschis, şi regulile privind fumatul; 
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  s-a respectat instruirea periodică a personalului, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, executarea periodică a exerciţiilor practice de alarmare; 

 au fost efectuate lucrările de întreţinere semestriale la centralele de detecţie şi 

semnalizare a fumului şi a gazelor; 

 au fost întocmite graficele de instruire periodică pentru toate structurile din 

subordinea DGASPC Giurgiu pentru anul 2022 precum şi elaborarea de instrucţiuni 

proprii pe categorii de salariaţi; 

  au fost întocmite tematicile de instruire periodică a salariaţilor pentru structurile din 

subordinea DGASPC Giurgiu pentru anul 2022;   

 au fost remediate, împreuna cu echipa de intervenţii a instituţiei,  deficienţele apărute 

la centralele  termice cu  gaze naturale. 

 În anul 2021, din lipsa de fonduri, nu au fost realizate: 

- autorizaţiile ISU pentru CSAD Izvoarele, CSAD Valea Bujorului, CR Respiro, CTF Casa 

Noastră şi CabR Tântava, CPVI Comber, CAbR Oinacu. 

- nu au fost achiziţionate stingătoare noi. 

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 asigurarea lucrărilor de secretariat ale 

comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și realizarea legăturii între comisia de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap și biroul de evaluare complexă a persoanelor adulte 

cu handicap, in vederea evaluării privind încadrarea/neîncadrarea  persoanelor adulte în grad 

de handicap, cu respectarea Legii 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, a Hotărârii de Guvern 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 Solidaritații Sociale, Regulamentul de 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. 

În cursul anului 2021 s-au desfășurat următoarele activități în cadrul Secretariatului 

Comisei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap:  

- 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 unui numar de 3370 de dosare 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 – 3472 ; 

- 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; 
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- 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 persoanei cu handicap solicitante a documentelor aprobate de comisia 

de evaluare, respectiv - certificatele de încadrare a persoanelor într-un grad de handicap 

și a programelor individuale de integrare și reabilitare socială , certificatul de orientare        

profesională, precum și alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5        

zile lucratoare de la data la care au fost redactate ; Comunicarea documentelor se face 

prin poştă, cu confirmare de primire, sau mai pot fi predate, sub semnatură privată 

persoanei cu handicap sau, după caz, părinţilor/reprezentanţilor legali, asistentului 

personal sau      asistentului personal profesionist;  

-    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 integrare și reabilitare socială la 

sfârșitul  perioadei pentru care a fost realizat sau ori de câte ori este nevoie; 

 transferul dosarelor medicale ale persoanelor cu dizabilități solicitante, urmare a 

stabilirii domiciliului acestora pe raza altor județe; 

 operarea în baza de date a dosarelor medicale ale persoanelor cu dizabilități care se 

transfera la DGASPC Giurgiu ca urmare a stabilirii domiciliului pe raza județului 

Giurgiu; 

 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; 

- s-au întocmit şi transmis situaţii solicitate de către diverse instituţii ale statului, ONG-

uri, asociaţii, fundaţii, etc. 

- întocmirea și transmiterea lunară a situaței solicitate de către CAS Giurgiu conform        

Procolului incheiat;  

- colaborarea cu ANDPDCA din partea DGASPC Giurgiu, in exploatarea registrului        

electronic;  

-întocmirea și transmiterea lunară a situaței solicitate de către Autoritatea Națională 

pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, conform Convenției 

încheiate, pentru realizarea si actualizarea registrului electronic central privind persoanele cu      

handicap;  

-gestionarea la 31 decembrie 2021 a 10244 de dosare ale beneficiarilor persoane adulte cu 

dizabilități;  

-arhivarea documentelor în cadrul secretariatului comisiei;  

Certificatele de încadrare în grad de handicap eliberate în anul 2021, se prezintă astfel: 

Număr total dosare evaluate 3472, din care 1483 cazuri noi și 1989 revizuiri. 

Structurate pe grade, se prezintă astfel: 

  Grad de handicap grav cu asistent personal – 1580; 

  Grad de handicap grav fără asistent personal – 453; 

  Grad de handicap accentuat – 1027; 

  Grad de handicap mediu – 213; 

  Grad de handicap uşor – 30; 

  Nu se încadrează – 169. 

Obiective propuse pentru anul 2022:  
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- respectarea și aplicarea prevederilor legale, pentru buna desfăşurare a activităţii în 

cadrul  secretariatului comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

 Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului 

 În anul 2021, în perioada cuprinsă între 04.01.2021 - 31.12.2021, 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 

den 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 258 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 525 de dosare; 

3. Întocmirea ordinii de zi pentru cele 80 ședințe de comisie întrunite în această perioadă de 

timp; 

4. Redactarea celor 80 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 194 de hotărâri ale comisiei ce au ca obiect instituirea,  

menținerea sau încetarea măsurilor de protecție specială prevăzute de Legea nr.272/2004, 

atestarea/reatestarea asistenților maternali profesioniști în baza prevederilor H.G. nr.679/2003 

și anume:   

 - 96 de hotărâri privind atestarea/reatestarea asistenților maternali profesioniști, din care 1 

cerere privind retragerea atestatului de asistent maternal profesionist respinsă; 

 - 98 hotărâri privind instituirea unor măsuri de protecție specială din care: 

 - 1 hotărâre privind plasamentul la persoan; 

- 35 hotărâri privind menținerea/modificarea măsurii de protecție specială; 

- 32 hotărâri privind supravegherea specializată; 

- 15 hotărâri privind încetarea masurii de protecție specială; 

-  5 hotărâri privind eliberarea avizului favorabil în vederea instituirii unei măsuri de 

protecție; 

-  10 hotarări privind includerea în regim intern a copiilor cu cerințe educaționale 

speciale; 

De asemenea, la un număr de 27 cazuri s-a solicitat aviz favorabil în vederea instituirii 

unei măsuri de protecție specială/includerea în regim intern a copiilor cu cerințe educaționale 

speciale, la școli speciale de pe raza municipiului Bucuresti; 

8. Redactarea unui număr de 532 de hotărâri , astfel:  508 hotărâri privind încadrarea în grad 

de handicap a copiilor cu dizabilităti din care, 130 cazuri noi si 24 încheieri privind revizuirea 

planului de abilitare- reabilitare/încetare prelungire certificat de handicap, în baza Decretului 

de prelungire a certificatului de handicap-Covid 19, ca urmare a solicitării reprezentantului 

legal al copilului; 



66 

 

9. Înregistrarea în Registrul de evidență a hotărârilor de încadrare în grad de handicap a unui 

număr de 508 hotărâri și 24 încheieri emise de către comisie; 

10. Înregistrarea în Registrul de evidență a certificatelor de încadrare în grad de handicap unui 

număr de 508 certificate emise de către comisie; 

11. Redactarea unui număr de 194 de hotărâri privind instituirea măsurilor de protecție 

specială, din care 95 hotărâri de atestare/reatestare asistenți maternali profesioniști;  

12. Înregistrarea în Registrul de evidență a hotărârilor (pe măsuri de protecție specială) a unui 

număr de 194 hotărâri emise de către comisie; 

13. Înregistrarea în Registrul de evidență al atestatelor și al reînnoirii de atestate a unui număr 

de 95 reatestări/atestări asistenți maternali profesioniști; 

14. Redactarea proceselor-verbale ale ședințelor comisiei în registrul special de procese-

verbale, respectiv un număr de 80 procese-verbale; 

15. Înregistrarea în Registrul de intrare-ieșire corespondență a unui număr de 1358 de acte, 

cum ar fi cereri, solicitări de avize favorabile, răspunsuri la solicitările direcțiilor sau 

comisiilor din alte județe, adrese către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Giurgiu, 

comunicări hotărâri, etc; 

16. Comunicarea celor 726 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.; 

17. Comunicarea către comisiile din alte județe a actelor necesare soluționării de către acestea 

a celor 27 de 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 153 cazuri noi pentru 

care s-a solicitat instituirea unei măsuri de protecție specială; 

19. Transmiterea către Biroul Salarizare-Serviciul Resurse Umane, a hotărârilor privind 

reatestarea asistenților maternali profesioniști.  

20. Introducerea în Registrul Național al persoanelor cu handicap a celor 532 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 si 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 
   Compartimentul Adopţii şi postadopţii, structură aflată în componenţa organizatorică 

a DGASPC Giurgiu, are ca atribuţii principale realizarea întregului proces de adopţie internă, 
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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 2021 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. 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:  246; 

- nr. dosarelor de copii cu finalitate P.I.P. adopţia intrate în evidenţa compartimentului, pentru 

care s-a sesizat instanţa de judecată în vederea încuviinţării deschiderii procedurii adopţiei: 63 

soluționate favorabil; 

- 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: 23 soluționate favorabil; 

- nr. de potriviri inițiale și practice care nu s-au finalizat prin încredințarea copilului în vederea 

adopției, întrucât acest proces a eșuat pe parcursul acestor etape: 28; 

- nr. dosarelor înaintate instanței de judecată al căror obiect a fost de încuviinţare a adopţiei: 

36 soluționate favorabil; 

- nr. copiilor monitorizați pe perioada încredințării în vederea adopției, precum și în etapa 

postadopție: 54; 

- 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 adopta unul sau mai mulți copii: 29; 

- activități de informare și consiliere a părinților firești anterior exprimării consimțământului 

la adopție, fiind întocmite rapoarte în acest sens: 34; 

- alte cereri formulate de consilierul juridic din cadrul compartimentului, respectiv cereri de 

apel, întâmpinări, de îndreptare eroare materială: 17. 

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 
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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 31.12.2020 în cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copii beneficiau 

de măsură de protecție specială un număr de 284 copii/tineri, iar la data de 31.12.2021 

beneficiau de măsură de protecție specială un număr de 276 copii/tineri. 

 În prezent, în evidența Compartimentului management de caz pentru copii în 

sistem rezidențial sunt instrumentate un număr total de 164 cazuri de copii/tineri cu măsură 

de protecție specială plasament, din care: 133 cazuri de copii/tineri aflați în cele 15 structuri 

de tip rezidențial înființate la nivel de D.G.A.S.P.C. şi 31 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 164 copii/tineri aflați în evidența serviciului, 90 copii/tineri sunt încadrați într-

un grad de handicap (28 - mediu, 10 - accentuat , 49 – grav și 3 - usor). 

 Situaţia copiilor/tinerilor beneficiari ai măsurii de protecție specială plasament în 

structuri de tip rezidențial care frecventează o formă de învăţământ, se prezintă astfel: 1 

urmează grădinița, 1 urmează cursurile grădiniței speciale, 37 urmează cursurile școlii 

gimnaziale, 8 școlii de masă „A Doua Șansă”, 39 școlii speciale, 27 școlii profesionale, 22 

liceului, 2 postliceale și 1 universitare. 

În perioada analizată, activitatea Compartimentului Management de caz pentru copii 

în sistem rezidențial s-a concretizat în: 

 schimbare măsură de protecție –14 (instituire, plasamente fam. - 1, plasament la AMP 

– 9, plasament la OPA – 1, transfer în sistem rezidențial adulți – 1, transfer în alt județ- 

1) ; 

 revocări de măsură - 19;  

 propuneri deschidere procedură adopție – 1, din care 2 încuviințare adopție; 

 cazuri intrate – 26; 

 decedați – 1; 

 căsătoriți – 2; 

 sesizări –51; 

 rapoarte de reevaluare - 325; 

 referate pentru stabilire /menținere /înlocuire/prelungire măsura de protecție –49; 

 întocmire documente pentru desemnarea membrilor din echipa multidisciplinară - 77 

 întocmire documente pentru eliberare CI și viză de resedință – 43; 

 întocmire documente pentru eliberare Certificat de handicap - 61; 

 întocmire documente pentru eliberare Certificat de orientare școlară 10; 

 întocmire documente pentru acordul reprezentantului legal (evaluări medicale, 

competiții sportive, excursii/tabere și alte evenimente)-aprox. 198; 

 întocmire documente pentru procuri notariale – 1; 

 adrese de corespondență catre instituții (Scoli, Primarii, Banci, Politie, Evidenta 

Persoanelor,Inspectoratul Scolar, CJRAE, ANAF, ITM, AJPIS, CPECA și alte 

DGASPC uri din țară) - 531; 

 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 
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de protecție specială. Din cei 112 copii/tineri aflați în evidența serviciului, 9 copii sunt 

încadrați într-un grad de handicap (3 accentuat și 6 grav). 

 Situația copiilor/tinerilor beneficiari de masură de protecție specială plasament la 

familia extinsă care frecventează o formă de învățământ se prezintă astfel: 1 urmează cursurile 

grădiniței,  68 cursurile școlii gimnaziale, 2 școlii profesionale, 25 liceului, 1 postliceale și 5 

universitare. 

 În perioada analizată, activitatea Compartimentului management de caz pentru copii 

aflați în plasament la rude s-a concretizat în: 

 reintegrări - 6; 

 revocări de măsură – 9; 

 transferati – 4; 

 adopții – 2; 

 cazuri intrate – 17; 

 sesizări – 61; 

 rapoarte de reevaluare - 332 ; 

 referate pentru stabilire/menținere/înlocuire/prelungire măsură de protecție – 29; 

 întocmire documente pentru eliberare CI și viza de reședință – 6; 

 întocmire documente pentru eliberare Certificat de handicap - 6; 

 întocmire documente pentru acordul reprezentantului legal(evaluări medicale )-9 ; 

 întocmire documente pentru pensie de urmaș – 5; 

 adrese de corespondență către instituții (Școli, Primării, Bănci, Poliție, Evidența 

Persoanelor, Inspectoratul Școlar, CJRAE, ANAF, ITM, AJPIS, CPECA și alte 

DGASPC uri din țară) – 593. 

          Compartimentul Delincvenţă Juvenilă și intervenție în regim de urgență și 

domeniul asistenței sociale. În cadrul acestui compartiment 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, de către un specialist. 

 Măsura supravegherii specializate, constă în menținerea copilului în familia naturală 

sub condiția respectării de către acesta a unor obligații cum ar fi:  

 frecventarea cursurilor scolare; 

 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 2021, existau 34 cazuri si 6 sesizari din anul 2020: 

- pentru 8 cazuri s-a stabilit de către CPC, măsura de protecție specială supraveghere 

specializată în anul 2020 (2 cazuri furt calificat; 4 cazuri de furt; 1 caz vătămare corporală; 1 

caz conducerea unui vehicul fără permis). Acestea au fost reevaluate până la încetarea măsurii 

de supraveghere specializată și clasate în anul 2021. 

- pentru 26 cazuri s-a stabilit de către CPC, măsura de protecție specială supraveghere 

specializată în anul 2021 [1 caz violare de domiciliu și distrugere; 7 cazuri de furt calificat; 6 

cazuri de furt calificat în forma tentativei; 3 cazuri de lovire sau alte violențe; 1 caz viol; 3 

cazuri de furt; 1 caz de act sexual cu un minor; 4 cazuri de distrugere (pentru 2 cazuri s-a 

stabilit consiliere psihologică)]. Acestea au fost reevaluate până la încetarea consilierii 

psihologice și a măsurii de supraveghere specializată și clasate în anul 2021.  

- 6 sesizări din anul 2020, au fost soluționate în anul 2021. 
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Sesizările primite în anul 2021 de către DGASPC 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 în număr de 23. 

Acestea au fost soluționate astfel: 

- pentru 1 caz de furt, Comisia pentru Protecția Copilului Giurgiu din cadrul DGASPC 

Giurgiu, a stabilit măsură de protecție specială - supraveghere specializată, acesta va fi 

reevaluat până la încetarea măsurii și clasat în anul 2022; 

- pentru 1 caz de lovire sau alte violențe, Comisia pentru Protecția Copilului Giurgiu din cadrul 

DGASPC Giurgiu, a stabilit măsură de protecție specială - supraveghere specializată, acesta 

va fi reevaluat până la încetarea măsurii și clasat în anul 2022; 

- pentru 1 caz de lovire sau alte violențe, Comisia pentru Protecția Copilului Giurgiu din cadrul 

DGASPC Giurgiu, a stabilit măsură de protecție specială - supraveghere specializata, acesta 

a fost reevaluat pana la incetarea masurii si clasat in anul 2021; 

- pentru 1 caz de “rănirea sau schingiuirea animalelor” Comisia pentru Protecția Copilului 

Giurgiu din cadrul DGASPC Giurgiu, a stabilit măsură de protecție specială - supraveghere 

specializată, acesta a fost reevaluat până la încetarea măsurii și clasat în anul 2021; 

- pentru 1 caz de furt calificat s-a stabilit includerea minorului într-un program de consiliere 

psihologică, acesta a fost reevaluat până la încetarea includerii în programul de consiliere 

psihologică și clasat în anul 2021; 

- pentru 2 cazuri de furt minorii nu locuiesc la domiciliul indicat – clasat; 

- pentru 1 caz de lovire sau alte violențe minorul este plecat în Germania cu familia- clasat; 

- pentru 1 caz de corupere sexuală a minorilor în forma tentativei minorul locuiește cu familia 

în alt judet – clasat; 

- pentru 1 caz de furt calificat minorul si familia locuiește în alt județ-clasat; 

- pentru 1 caz de viol în forma tentativei și violare de domiciliu, minorul este plecat cu familia 

din Romania- clasat; 

- pentru 1 caz de lovire sau alte violente, minorul nu locuiește la domiciliul indicat- clasat; 

- pentru 1 caz de furt calificat minorul locuieste cu părinții în Italia- clasat; 

- pentru 1 caz rele tratamente aplicate minorilor, minorii nu locuiesc la domiciliul indicat- 

clasat; 

- 1 caz de conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință, minorul cu familia 

sunt în Anglia de instrumentat în 2022; 

- 2 cazuri de furt bunuri de instrumentat în 2022; 

- 3 cazuri de lovire sau alte violențe de instrumentat în 2022; 

- 2 cazuri de furt calificat în forma tentativei de instrumentat în 2022; 

- 1 caz de corupere sexuală a minorilor de instrumentat în 2022. 

În anul 2021 au fost distribuite Compartimetului Delincventă de către conducerea 

instituției un număr de 14 sesizari de diferite cazuri și 4 cercetări disciplinare. Au fost 

soluționate 14 sesizari și 3 cercetări disciplinare în anul 2021. 

Total cazuri 81 = 69 rezolvate +12 de rezolvat în 2022 (11 cazuri + 1 cercetare 

disciplinară). 

În decursul anului 2021 au fost repartizate Serviciului Management de Caz pentru 

Copii spre soluţionare 131 de sesizări, soluționate în termenele legale, privind diferite situații 

în care se regăsesc copiii pentru care a fost stabilită o măsură de protecție specială.  

În ceea ce priveste socializarea și petrecerea timpului liber, ce contribuie la dezvoltarea 

fizică, cognitivă, socială și emoțional[ 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: 

- 15 copii din structurile rezidențiale au beneficiat de o excursie la Mănăstirea Caraiman din 

orașul Bușteni, jud.Prahova - organizator preotul paroh Tudor Georgian, în perioada  01.07 – 

03.07.2021; 

În decursul anului 2021 o parte din copiii/tinerii beneficiari de măsură de protecție 

specială la diferite structuri au participat la nenumarate competiții sportive inter-județene și 

internaționale, unde au obținut premii și medalii.  
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În luna august 2021 o tânără, beneficiară de măsura plasamentului într-o structură de 

tip rezidențial, a fost acceptată la Școala de Meserii “Concordia” din localitatea Ploiești.  

În luna decembrie 2021, în perioada sărbătorilor de iarnă, toate casele de tip familial 

au primit donații și sponsorizări. 

Obiective propuse pentru anul 2022: 

 Crearea, dezvoltarea şi aplicarea unui ansamblu de măsuri menite să ducă la formarea, 

dezvoltarea şi îmbunătăţirea deprinderilor de viaţă independentă pentru: copii şi tineri 

cu vârsta de peste 18 ani din sistemul de protecţie, absolvenţi ai unei forme de 

învăţământ care urmează să părăsească sistemul de protecţie sau care îşi continuă 

studiile şi tineri din sistemul de protecţie cu vârste cuprinse între 16 si 18 ani care 

urmează o formă de învăţământ şi prezintă un risc accentuat de excludere; 

 Reintegrarea copilului lipsit temporar sau permanent de grija părinţilor săi în familia 

naturală sau plasarea acestuia la familia extinsă, la familie substitutivă sau la asistenţi 

maternali profesionişti, unde poate beneficia de un mediu prielnic dezvoltării sale; 

 Initierea demersurilor in vederea deschiderii procedurii adopţiei interne în condiţiile 

Legii  

nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată; 

 Prevenirea abandonului şcolar care rămâne una dintre principalele provocări, în 

contextul în care efectele acestuia au consecinţe profunde şi complexe asupra 

dezvoltării copilului, pe paliere multiple; 

 Susţinerea tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani şi sunt absolvenţi a unei forme de 

învăţământ, în vederea asigurării unor locuinţe sociale şi a unui loc de muncă; 

 Lărgirea parteneriatului public-privat și permanentizarea dialogului cu organizațiile 

neguvernamentale; 

 Creșterea responsabilității comunităților locale în prevenirea separării copilului de 

familie; 

 Programe de perfecționare profesională a personalului Serviciului Management de 

Caz pentru Copii; participare la cursuri, seminarii, mese rotunde pe tematica specifică 

a compartimentelor din cadrul serviciului. 

       SERVICIUL ASISTENȚĂ MATERNALĂ        

 În anul 2021, activitatea Serviciului Asistență Maternală s-a desfășurat cu respectarea 

prevederilor legale privind protecția copilului aflat în dificultate, separat temporar de părinți 

sau abandonat. 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 substitutive sau de adopție.  

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.  

În derularea activității serviciului au fost implicați efectiv un număr de 12 persoane: 

asistent social, consilieri, inspectori de specialitate, referent. În cadrul serviciului își 

desfășoară activitatea doi psihologi de la Centrul de Consiliere Psihologică, în conformitate 

cu prevederile dispozițiilor directorului general al DGASPC Giurgiu. 

    Activitatea serviciului Asistență Maternală desfășurată în anul 2021 defalcată pe 

compartimente se prezintă astfel: 

 Compartiment management de caz pentru asistență maternală 

Numărul asistenților maternali atestați în condițiile legii a crescut de la 177 la data de 

01.01.2021 la 188 la data de 31.12.2021, fluctuațiile de personal în cursul anului 2020 fiind 

următoarele: 

- Comisia pentru Protecția Copilului Giurgiu a atestat/reatestat în condițiile legii 58 

de persoane ca asistenți maternali, din care: 3 cazuri modificare atestat, 17 atestate 
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ca asistenți maternali profesioniști și 38 atestate pentru asistenți maternali aflați 

deja în sistem – reatestări;  

- La data de 31.12.2021 a încetat activitatea un număr de 7 asistenți maternali 

profesioniști  cu acordul părților și un asistent maternal a decedat; 

În decursul anului 2021 s-au angajat un număr  de 19 asistenți maternali. 

 În prezent își desfășoară activitatea un număr de 188 asistenți maternali profesioniști angajați 

în cadrul instituției care aveau în îngrijire unul până la patru copii, după cum urmează: 

 

-  96 AMP care au spre creştere şi îngrijire un copil;  

-   26 AMP care au spre creştere şi îngrijire un copil cu handicap; 

-    22 AMP care au spre creştere şi îngrijire doi copii; 

-    15 AMP care au spre creştere şi îngrijire un copil cu handicap; 

-     1 AMP care au spre creştere şi îngrijire trei copii; 

-     2 AMP care au spre creştere şi îngrijire patru copii; 

-   17 AMP  sunt în concediu de odihnă fără copil în plasament; 

-    7 AMP sunt în concediu fără plată; 

-    1 AMP în CIC; 

-    1 AMP în CM. 

 

    Structura pe vârste a AMP angajați în cadrul instituției se prezintă astfel: 

 

18 – 30 ani 31 – 40 ani 41 – 45 ani 46-50 ani 51-55 ani Peste 56 ani 

9 29 22 31 48 49 

    

   Din cei 188 de asistenți maternali profesioniști, 88 locuiesc in mediu urban, iar 100 în mediu 

rural. 

    Din cei 188 de asistenți maternali profesioniști 13 cumulează pensia + salariu. 

       În perioada raportată, personalul de specialitate din cadrul compartimentului și-a 

desfășurat activitatea cu respectarea prevederilor HG nr. 679/2003 privind condițiile de 

obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist, a 

Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului – republicată și a 

Ordinului nr. 26/03.01.2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 

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

 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;  

 -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;  

 -fișe de evaluare anual pentru toți asistenți maternali;  

 -adrese pentru punerea în plată/sistarea alocației de plasament la AMP pentru copii 

intrați/ieșiți din sistem;  
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 -reevaluarea solicitărilor de reatestare adresate de asistenții maternali profesioniști 

conform prevederilor legale;  

 -introducerea datelor din dosarele asistenților maternali în IPROGRES. 

 

 Compartiment management de caz pentru copii aflați în plasament la asistent 

maternal 

Activitatea din cadrul compartimentului management de caz pentru copii aflați în 

plasament la asistent maternal.  

La data de 31 decembrie 2021 în rețeaua de asistență maternală (188 asistenți maternali) 

sunt îngrijiți un număr de 204 copii pentru care a fost stabilită ca formă de protecție specială 

- plasament sau plasament în regim de urgență, față de 194 copii aflați în sistem la data de 01 

ianuarie 2021(177 asistenți maternali). Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2021 au intrat 

în sistemul de protecție specială un număr de 49 copii și au ieșit din sistem 45 copii – 27 copii 

în adopție, pentru 8 copii a fost stabilit plasament familial/la familii substitutive, 5 copii au 

fost institutionalizat într-o structură de tip rezidențial, 4 copii au fost reintegrați în familie și 

un copil de la asistent maternal la un alt asistent maternal. 

Specialiștii din cadrul compartimentului instrumentează toate cele 204 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/ alt asistent maternal; 

  deschiderea procedurii de adopție pentru copiii care se încadrează în prevederile 

legale; 

  întocmirea rapoartelor de vizită cu ocazia vizitării copiilor de către familia 

naturală/extinsă; 

  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; 

 convenții de plasament pentru fiecare beneficiar de măsură de protecție; 

 corespondența cu Penitenciarul Giurgiu, Jilava și Târgușor; 

 planificarea vizitelor părinților cu beneficiarii; 

 planificarea întâlnirilor între frați; 

 rapoarte trimestriale de monitorizare; 

 introducerea datelor din dosarele asistenților maternali în IPROGRES. 

 

 Compartiment management de caz pentru copii la persoane/familii substitutive 

În evidența compartimentului la data de 31.12.2021 se aflau un număr total de 34 

persoane/familii substitutive care îngrijesc un număr total de 38 copii pentru care s-a stabilit 

ca măsură de protecție specială plasamentul la acestea (11 persoane care îngrijesc un număr 

de 14 copii și 23 familii substitutive care îngrijesc un număr de 24 copii). 

Specialiștii din cadrul compartimentului instrumentează toate cele 38 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: 
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 efectuarea de anchete sociale la domiciliul persoanei/familiei substitutive; 

 soluționarea cererilor de evaluare a persoanelor/famililor substutive; 

 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, AMP, structură de tip rezidențial; 

 deschiderea 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; 

 întocmirea contractelor pemtru acordarea de servicii sociale încheiate cu beneficiarii 

ce au împlinit vârsta de 16 ani; 

 planificarea vizitelor parinților cu beneficiarii; 

 planificarea întâlnirilor între frați; 

 rapoarte trimestriale de monitorizare; 

 introducerea datelor din dosarele asistenților maternali in IPROGRES.. 

 

   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/personae/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 Intervenție Specifică pentru Educație Formală Non-

Formală, Recreere și Socializare, Programul de Intervenție Specifică pentru Sănătatea 

Copilului, Programul de Intrevenție Specifică pentru Integrare/Reintegrare și Programul de 

Intervenție Specifică pentru Dobândirea Abilităților de Viață Independentă. 

      Până la data de 31.12.2021 au fost repartizate Serviciului Asistenţă Maternală spre 

rezolvare 45 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 ANPDCA, 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 local, 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 
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privire la includerea lor în proiect și necesitatea participării la programul de perfecționare 

profesională continuă.           

  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 2021 au fost angajați 19 dintr-un număr de 25 de AMP previzionați în cadrul 

proiectului. Principalele dificultăți întâmpinate în atingerea GT prevăzut în anul 2021 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 decembrie 2021, sunt 19 

persoane atestate ca AMP, acestea nu au putut fi angajate deoarece nu au existat intrări.  

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, IT, RELAȚII CU MASS-MEDIA, 

REGISTRATURĂ ȘI EVALUARE INȚIALĂ 

 În ceea ce privește relația cu mass-media,  activitatea desfăşurată a fost următoarea:  

- 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;  

- Evaluare activitate–monitorizarea presei locale și, după caz, centrale; centralizare și arhivare; 

- Realizare informări privind: 

       - articole difuzate ca urmare a știrilor și comunicatelor de presă emise de D.G.A.S.P.C. 

Giurgiu;  

       - articole privind ariile de interes ale instituției, difuzate ca urmare a obținerii de informații 

de către jurnaliști din alte surse;  

       -articole ale căror subiecte impuneau autosesizarea D.G.A.S.P.C. Giurgiu/intervenția 

instituțională;  

-Revizuire Procedură operațională privind relația cu mass-media;elaborarea Registrului 

riscurilor; 

 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. În acest context, au fost difuzate cu 

regularitate ştiri şi comunicate de presă şi au fost acordate răspunsuri la  solicitările 

reprezentanţilor mass-mediei în ceea ce priveşte furnizarea informaţiilor de interes public, 

astfel:  

- Întocmire şi transmitere de comunicate de presă/ştiri de presă (proactiv) către mass-

media locală: în anul 2021, 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 31 comunicate de presă şi ştiri de presă. 

  Știrile și comunicatele de presă au fost postate și pe site- ul D.G.A.S.P.C. 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, 
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au fost transmise informaţii scrise sau verbale şi/sau acordate declaraţii audio/declarații audio-

vizuale în cazul a 20 solicitări ale mass-mediei locale şi centrale, în vederea realizării de 

articole/reportaje/știri din domeniul asistenței sociale (date statistice, servicii sociale, 

intervenţii instituţionale în anumite situaţii, etc.). 

Monitorizarea aparițiilor din presă (revista presei): În scopul analizei articolelor 

difuzate ca urmare a emiterii de știri și comunicate de presă de către D.G.A.S.P.C. (număr 

articole, titluri), precum și pentru monitorizarea altor informaţii difuzate de mass-media 

referitoare la instituţie şi a celor referitoare la sferele de interes ale instituţiei, în vederea 

realizării analizei imaginii instituției, au fost urmărite zilnic articolele difuzate de presa locală; 

prezentarea adecvată a informaţiilor cuprinse în ştirile și comunicatele de presă, textele 

redactate în stil jurnalistic, precum şi contextul informaţional de la nivel local au făcut ca 

informaţia transmisă să aibă valoare de utilizare: nu a existat ştire sau comunicat de presă care 

să nu fie preluate de cel puţin una dintre publicaţiile locale online. 

         -Realizare informări privind: articolele difuzate ca urmare a știrilor și 

comunicatelor de presă;  articolele privind ariile de interes ale instituției; articolele ale 

căror subiecte impuneau autosesizarea D.G.A.S.P.C. Giurgiu/intervenția 

instituțională. 

a. Ca urmare a transmiterii proactive a celor 31 de ştiri de presă şi comunicate de 

presă către mass-media locală, în anul 2021 au fost difuzate 133 articole în mass-media locală- 

publicaţiile online. 

b. Alte 151 articole legate de activitatea D.G.A.S.P.C. Giurgiu și sferele de interes 

ale instituției au fost difuzate de publicațiile locale on line ca urmare a obținerii de informații 

de către jurnaliști din alte surse (sedințe Consiliul Județean Giurgiu, conferințe de presă 

Consiliul Județean, declarații ale președintelui Consiliului Județean, comunicate de 

presă/informări transmise de Consiliul Județean, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul 

Județean de Poliție, Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră, Biblioteca Județeană, etc.). 

    c. În presa națională au fost difuzate: reportaje tv/articole ale căror subiecte au fost 

legate de:  

- faptul că nu au fost implementate toate măsurile recomandate ca urmare a unor 

verificări  efectuate de organizații/instituții abilitate de control, în cursul anului 2021, la 

Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități din localitatea Tântava 

(postul tv Kanal D); 

- acuzații privind agresarea/lovirea cu un bici a unor copii aflați în plasament într-o 

structură rezidențială din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu de către un salariat al instituției, “care 

a fost recompensat cu o funcție de șef” (postul tv Digi 24; publicații on line). 

   d. Alte articole difuzate de publicaţiile locale on line au făcut referire la anumite 

aspecte care indicau necesitatea intervenţiei instituţionale: astfel, 14 informări cu referire la 

articolele respective au fost repartizate compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei.  

  În anul 2021, din punct de vedere al tehnologiei informației, au fost desfășurate 

următoarele activități: 

Servicii infrastructură Microsoft 

 Loguri sistem de operare; 

 Parametrii de bază (procesor, memorie, disc, placă de rețea); 

 Actualizări patch-uri de securitate și service pack-uri; 

Servicii de platformă Linux 
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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 funcţionării 

optime; 

Administrare site instituție 

- Administrarea site-ului, întreținerea și mentenanță web, verificarea și actualizarea 

informațiilor pe website, respectiv verificarea funcționării; 

- Verificare și monitorizare website (uptime, viteză încărcare pagini, comportament 

responsiv, funcționalități, linkuri, formulare, securitate); îmbunătațirea vitezei de 

încărcare; 

- Modificarea sau actualizarea paginilor web de conținut sau (text, imagini, conținut 

multimedia) prin intermediul interfaței de administrare site; 

- Prelucrarea și optimizarea conținutului multimedia pentru utilizare online; optimizarea 

experienței vizitatorului pe site; 

- Configurarea și administrarea conturilor de e-mail, ftp, conturi administratori și editori; 

- Actualizare website platformă tehnică, instalare de plug-in-uri, adon-uri și scripturi 

compatibile; 

- Verificări periodice ale domeniului (DNS, notorietate, antispam) și performanțe 

infrastructură hardware găzduire web; 

- Integrarea și sincronizarea unor funcții cu CRM, chat, webhooks, formulare și de analiză 

client; 

- 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 
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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; 

* Salvarea datelor existente în instituție prin realizarea de back-up pe toate stațiile 

de lucru, pentru a proteja datele și aplicațiile folosite. 

 Până la data de 31.12.2021 la registratura instituției s-au înregistrat în registrul de 

intrări ieșiri un număr de 103 500 documente primite prin poștă, fax, e-mail, curier sau 

direct de la cetățeni, precum și toate adresele întocmite de compartimentele și structurile 

instituției. S-a expediat prin poștă corespondența instituției, s-a transmis corespondența 

repartizată de Directorul General către alte compartimente/servicii pe bază de semnătură. 

SERVICIUL CONTABILITATE, SALARIZARE, PLANIFICARE BUGETARĂ 

ȘI MANAGEMENT FINANCIAR 

       Pentru anul bugetar 2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu a înaintat ordonatorului principal de credite un buget de venituri și cheltuieli de 88 

542 mii lei, funcționând până la aprobarea bugetului în limita a 1/12 din bugetul aprobat în 

anul 2020.  

Consiliul Judetean Giurgiu a aprobat initial un buget in suma de 41 772 mii lei, adica 

un procent de 47 % din bugetul solicitat. 

Pe parcursul anului 2021 bugetul a suferit unele modificari, ultimul buget aprobat ajungand la 

suma de 65 870 mii lei. 

Execuția bugetară la 31.12.2021 se prezintă astfel:                                      

lei 

Indicatori bugetari 
Buget aprobat 

decembrie 

Execuție 

bugetară 

31.12.2021 

Procent 

realizat 

TOTAL CHELTUIELI SURSA A 65 870 000  55 111 551 84% 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 57 036 000 52 573 519 92% 

CHELTUIELI DE PERSONAL     48 677 000   46 733 122 96% 

BUNURI ȘI SERVICII 6 583 000    4 837 453 73% 

TRANSFERURI 1 388 000 631 226 45% 

CHELTUIELI AFERENTE PERSOANELOR 

CU HANDICAP NEÎNCADRATE 

388 000 371 718 96% 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 8 834 000 2 538 032 29% 

PROIECTE CU FINANȚARE 

NERAMBURSABILĂ 

5 807 000 2 538 032 44% 

INVESTITII 3 027 000  0% 

TOTAL CHELTUIELI SURSA D 1 074 000 36 370 3% 
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PROIECTE CU FINANȚARE 

NERAMBURSABILĂ 

1 074 000 36 370 3% 

TOTAL GENERAL 66 944 000 55 147 921 82% 

În cadrul serviciului financiar - contabilitate si buget se ține evidența contabilă pentru 50 de 

structuri din cadrul DGASPC Giurgiu. 

Activitățile care se desfășoară în cadrul acestui serviciu sunt următoarele: 

1) înregistrarea și evidența recepțiilor de la toate structurile DGASPC Giurgiu; 

2) înregistrarea și evidența bonurilor de consum și a listelor de alimente din cadrul 

fiecărei structuri; 

3) înregistrarea și evidența tuturor transferurilor de produse, obiecte de inventar și 

mijloace fixe între centre; 

4) înregistrarea și evidența consumului de carburant auto; 

5) înregistrarea și evidența mărcilor poștale; 

6) înregistrarea și evidența facturilor achitate către furnizorii instituției; 

7) înregistrarea și evidența cheltuielilor cu salariile angajaților și a reținerilor; 

8) înregistrarea și evidenta alocațiilor de stat pentru copii; 

9) înregistrarea amortizării lunare a tuturor mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din 

cadrul instituției; 

10) înregistrarea și evidența garanțiilor privind licitațiile și garanțiilor materiale reținute 

gestionarilor; 

11) înregistrarea și evidența operațiunilor efectuate prin casă; 

12) înregistrarea și evidența donațiilor; 

13) efectuarea ALOP conform Ordin nr. 1792/2002; 

14) întocmirea propunerilor pentru bugetul instituției; 

15) evidenta plăților astfel încât să se încadreze în prevederile bugetare aprobate; 

16) întocmirea documentației necesare pentru rectificarea / modificarea bugetului; 

17) verificarea deconturilor angajaților instituției; 

18) efectuarea plăților instituției prin OP sau dispoziție de plata; 

19) evidența plăților pentru investiții; 

20) întocmirea situațiilor financiare lunare și trimestriale depuse atât la ordonatorul 

principal de credite cât și în sistemul FOREXEBUG ; 

21) înregistrarea și evidența transferurilor (transport, dobânzi) pentru persoanele adulte cu 

dizabilități; 

22) evidența mandatelor returnate; 

 Pentru o mai bună eficientizare a activității în cadrul serviciului și având în vedere că 

din anul 2020 patru persoane au încetat activitatea, propun  ocuparea a cel puțin 2 posturi. 

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE 

 Biroul Achiziții Publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Giurgiu are urmatoarele 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; 
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 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; 

 Intocmește răspunsurile la solicitările de clarificări și gestionează contestațiile; 

 Întocmirea contractelor de furnizare produse, servicii sau lucrări, le inaintează 

spre vizare Biroului juridic-contencios și celorlalte părti semnatare/contractante; 

 Urmarește 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 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. 

          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 2021, Biroul Achiziții Publice a desfășurat activități specifice care 

s-au concretizat prin încheierea unui număr de contracte, după cum urmează: 

2 ctr prin procedura de licitatie deschisa pentru proiecte fonduri 

13 contracte prin achiziție directă (din care 1 contract pentru proiecte 

fonduri); 

1 contract prin A.D.I (BRM); 

Contracte lunare pentru gunoi menajer;  

1 contract prin procedura de negociere fara publicare; 

2 Acord cadru; 

27 contracte subsecvente.  

          Situația achizițiilor publice pe anul 2021 prin procedura de cumpărare directă din 

catalogul electronic SEAP, în raport cu planul anual de achiziții publice aprobat, se prezintă 

astfel: 

 397 Achiziții directe de bunuri și produse în valoare de 554.213,70 lei fără TVA; 

 150 Achiziții directe de servicii în valoare de 512.423,57 lei fără TVA;  

 2 Achiziții directe de lucrări în valoare de: 457.145,63 lei fata TVA. 

 10 Achiziții directe offline 10.322,65 lei fara TVA 
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BIROUL ADMINISTRATIV, PATRIMONIU ȘI TEHNIC 

 Biroul administrativ, patrimoniu și tehnic și-a desfășurat activitatea în conformitate cu 

ROF aprobat, în vederea atingerii obiectivelor structurii, respectiv de asigurare și menținere a 

la un nivel de funcționare optim al tuturor centrelor de asistență socială și al sediului 

DGASPC, aprovizionare, asigurarea în condiții de eficiență și asigurarea funcționării și 

derulării activității parcului auto din dotare, crearea premiselor pentru desfășurarea în bune 

condiții a activității desfășurate de DGASPC Giurgiu, astfel: 

Compartimentul Arhivă, prin inspectorul de specialitate a desfășurat următoarele activități pe 

parcursul anului 2021: 

- Preluarea periodică a documentelor create de compartimentele din cadrul 

D.G.A.S.P.C., grupate în dosare conform problematicii și a termenelor de păstrare 

stabilite în Nomenclatorul arhivistic, conform Legii Arhivelor 16/1996, cu 

modificările și completările ulterioare – în perioada de referință, au predat 

documente/dosare la Arhiva generală aproximativ 90%din compartimentele 

creatoare. 

- Colaborare cu personalul din compartimentele creatoare de documente noi, în 

vederea stabilirii categoriei documentelor și a termenului de păstrare  

- Întocmirea Notei interne referitoare la Inventarul si Procesul-verbal de predare-

primire a documentelor la arhivă, transmiterea acesteia tuturor compartimentelor, 

însoțită de formularul utilizat 

- Primire, arhivare și inventariere dosare cu documente aferente anului 2017, predate 

de Compartimentul Registratură. 

- Primirea, arhivarea și inventarierea unui număr de 600 de dosare, cele mai multe 

fiind dosare concurs, provenind din anii anteriori (2015-2020), predate de 

Compartimentul Resurse umane 

- Primire, arhivare și inventariere dosare cu documente din anii 2019-2020, predate 

de  Secretariatul comisiei pentru protecția copilului, conform normelor legislative 

în vigoare. 

- Primirea, arhivarea și inventarierea unui număr de 37 de dosare, predate de 

Serviciul Management de caz pentru copii, Compartiment management de caz 

pentru copii aflați în plasament la rude; 

- Primirea, arhivarea și inventarierea unui număr de 323 de dosare, provenind de la 

Biroul Evaluare Complexă a copilului 

- Primirea și arhivarea documentelor create in perioada august-noiembrie 2021 de 

către Biroul Evidență și Plata beneficiilor sociale 

- Primirea și arhivarea documentelor create in perioada 2011-2019, respectiv 155 

volume (90 volume 2018) - Evidență plăți prestații sociale; 

- Primirea și arhivarea documentelor aferente perioadei 2019-2020 de la Serviciul 

salarizare, statistică și monitorizare 

- Primirea, arhivarea și inventarierea documentelor aferente anului 2018-dosare 

medicale ale persoanelor încadrate în grad de handicap - peste 3500 de dosare, 

provenind de la Comisia de Evaluare  a persoanelor adulte cu handicap; 

- Primirea, arhivarea și inventarierea unui număr de 70 dosare/volume provenind de 

la Serviciul de Asistență maternală; 

- Primirea, arhivarea și inventarierea documentelor din anii anteriori pentru 

beneficiarii care au împlinit vârsta de 18 ani și a căror măsură de protecție a fost 

sistată - Serviciul management de caz pentru copii, a documentelor aferente 

perioadei 2018-2019, create de Serviciul financiar, contabilitate si buget 

- Răspuns solicitărilor de eliberare a copiilor și a certificatelor solicitate de creatorii 

de documente, la cererea cetățenilor 
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- Punere la dispoziție documente compartimentelor creatoare, pe baza de semnătură, 

si asigurare evidență documente împrumutate, verificare integritatea documente la 

restituire și integrare în fondul arhivistic 

- Asigurare copii dosar  persoanelor deținătoare de certificat cu încadrare în grad de 

handicap care au cerut transferul  la o alta instituție 

- Corespondență cu Arhivele Naționale, în vederea asigurării în condiții 

corespunzătoare a arhivării documentelor 

Prin personalul cu atribuții în cadrul compartimentului Secretariat-Gestiune, în perioada de 

referință,  

s-au asigurat: 

- gestiunea fizică a stocurilor – operare mișcări de stocuri toate (intrări-ieșiri) in 

sistemul de gestiune al instituției în perioada de referință și păstrarea documentelor 

justificative aferente, repartizarea mărfii conform centralizatorului; 

- completarea bonurilor de transfer marfă în cadrul instituției și a centrelor din 

subordine și manipularea acestor mărfuri; 

- predarea bonurilor de transfer marfă către comp. Contabilitate; 

- inventarul stocurilor, conform legislației în vigoare; 

- participare la operațiunile de încărcare/descărcare a mărfii în și din depozit; 

- evidența și informarea conducerii cu privire la: situația la zi a stocurilor (registrul 

stocurilor), stocurile care necesită aprovizionare, perisabilități; 

- verificarea documentelor justificative primite de la furnizori; 

- emiterea documentelor de transfer/consum pentru mărfurile ieșite din magazie și 

păstrarea evidenței documentelor de transfer emise; 

- predare marfă către centrele din subordinea DGASPC (cu ambalarea și securizarea 

produselor); 

- utilizarea eficientă a spațiului de depozitare a mărfurilor; 

- asigurarea circuitului informațiilor, prin colaborare cu personalul DGASPC; 

- asigurarea fluxului informational intra și interinstituțional în vederea derulării 

activității în condiții de eficiență și eficacitate (atât în cee ace privește 

documentele, cât și corespondență telefonică/prin fax/e-mail), redactare 

documente, la cererea conducerii; 

- programarea interviurilor și audiențelor.                    

În perioada de referință s-au efectuat cu mijloacele de transport din dotare (în funcție de 

disponibilitate) sau proprii ale personalului echipei mobile, aproximativ 700 de deplasări în 

vederea asigurării intervenției echipei mobile pentru constatarea și remedierea 

deficiențelor/efectuare reparații la centrele din subordine: 

 constatarea defecțiunilor deficiențelor 

 elaborarea devizului general, după caz 

 executarea operațiunilor de reparații, înlocuiri, igienizări, zugrăveli, întreținere și 

reparații instalații sanitare, electrice, termice, reparații/manipulare mobilier centre din 

subordine 

În perioada 20.10.2021- 31.12.2021, prin șef Birou Administrativ, patrimoniu și tehnic, 

respectiv inspector de specialitate, s-au inițiat următoarele demersuri: 

 Gestionarea/prioritizarea necesității/referatelor de transport și programarea, asigurarea 

transportului beneficiarilor de asistență socială în interesul acestora, cu mijloacele auto 

ale direcției, în vederea: efectuării controalelor medicale de specialitate în județ și in 

afara acestuia, la unități medicale de stat și private, internări pentru 

evaluare/reevaluare/tratament de specialitate si obținerea documentelor medicale 

conform legislației in vigoare (42 de deplasări), in vederea vaccinării Anti-COVID (3 

deplasări),  în vederea relocării beneficiarilor de la un centru rezidențial la altul (1), cu 

respectarea legislației în vigoare, asigurarea transportului specialiștilor aparatului 

propriu (din cadrul compartimentelor Management de caz pentru copii, Asistență 
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maternală, Serviciul intervenție în regim de urgență, serviciul evaluare complexă copii 

și adulți), in funcție de solicitare, în vederea efectuării evaluării/reevaluării 

beneficiarilor de servicii de asistență socială (60 deplasări), transport beneficiari cu 

deficiențe de auz de la Școala Specială cu Dizabilități Sf. MARIA, București, pe 

perioada vacanței de iarnă (2 deplasări), deplasări beneficiari pentru diverse 

evenimente (1 deplasare), în vederea asigurării protecției și securității la incendiu în 

cadrul centrelor rezidențiale din subordine (1 deplasare în vederea înlocuirii tabloului 

electric), deplasări ale echipei mobile pentru constatarea și remedierea 

deficiențelor/efectuare reparații la centrele din subordine (80 deplasări în perioada de 

referință, sub coordonarea șefului Biroului); 

 Gestionarea/urmărirea funcționării în bune condiții a autovehiculelor din dotare; 

  Verificarea tehnică și efectuarea reparațiilor autovehiculelor din dotare; elaborarea 

referatelor de necesitate pentru asigurarea desfășurării în bune condiții, cu respectarea 

normelor legale în vigoare, a activității de transport în cadrul direcției, elaborarea 

referatelor de necesitate in vederea întreținerii parcului auto – plata obligațiilor către 

stat pentru autovehiculele din dotare – asigurări RCA; CASCO, ITP, anvelope, 

reparații autovehicule in regim service, geometrie roți, asigurare consumabile, piese 

auto (23 referate); 

 Solicitare oferte preț pentru reparațiile autovehiculelor de la service-urile auto din 

municipiu (personal, aproximativ 15 deplasări în perioada de referință); 

 Asigurarea întreținerii clădirii și a instalațiilor atât la sediu, cât și la centrele din 

subordine; 

 Coordonarea/asigurarea cu mijloace auto proprii a transportului alimentelor, 

materialelor și donațiilor la fiecare din centrele din subordinea DGASPC – 39 centre  

- 4 deplasări în perioada de referință, manipularea mărfurilor; 

 Elaborare referat necesitate și notă determinare valoare estimată documente 

justificative în vederea contractării unui prestator de servicii de realizare/montare 

copertina la sediul direcției, la solicitarea conducerii;  

 Programarea, analiza/prioritizarea solicitărilor, coordonarea intervenției echipei 

mobile; 

 Elaborare referate necesitate, coordonarea/asigurarea intervenției echipei mobile, la 

centrele din subordinea DGASPC Giurgiu, pe bază de solicitare din partea conducerii 

sau a șefilor de centre, în vederea elaborării devizelor generale pentru efectuare 

reparații și remedierea efectivă a deficiențelor constatate, pentru buna desfășurare a 

activităților centrelor din subordinea DGASPC (6 referate/intervenții); 

 Elaborare grafice lunare pentru șoferii care colaborează cu Serviciul intervenție în 

regim de urgență pentru perioada de referință; 

 Elaborare pontaje lunare pentru personalul Birou Administrativ, patrimoniu și tehnic; 

 Elaborare documente donații scutece de unică folosință (PV predare-primire cu 

Spitalul Giurgiu și Complex Servicii Sociale) și predarea efectivă a acestora; 

 Elaborare informări și răspunsuri la note de serviciu pentru buna funcționare a 

activității Biroului Administrativ, patrimoniu și tehnic (5 documente); 

 Elaborare documente interne pentru buna desfășurare a activității biroului – planificare 

concedii odihnă pentru personalul biroului, pentru anul 2022; 

 Completare Chestionar de autoevaluare a gradului de implementare a standardelor de 

control intern managerial; 

 Coordonare activitate de asigurare și menținere a curățeniei în incinta sediului (birouri, 

săli de ședință, holuri, scări, grupuri sanitare) și în curtea interioară; 

 Coordonare situație la zi foi de parcurs pentru deplasări și FAZ-uri; 

 Coordonare operațiuni fizice mișcare stocuri marfă si transport/manipulare în vederea 

predării centrelor beneficiare/structurilor funcționale; 

 Prioritizarea deplasărilor în vederea acoperirii tuturor necesităților obiective, cu 

utilizarea eficientă a combustibilului; 
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 Elaborare documente/referate pentru delegarea personalului care desfășoară 

activitatea la Biroul Administrativ, patrimoniu și tehnic, de la structurile de care aparțin 

(27 de referate), asigurare formular Acord delegare pentru fiecare din delegări. 

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 Case de 

Copii I este de 67 de locuri, în decursul anului 2021 au fost ocupate 59. Beneficiarii 

serviciilor provin din asistență maternală, Complexul de Servicii Sociale, după cum 

urmează: 

- CTF Soarele – 10 beneficiari; 

- CTF Sf. Ioan – 10 beneficiari; 

- CTF Casa Albastră – 10 beneficiari; 

- CTF Dunării – 10 beneficiari; 

- CTF Casa Verde – 0 beneficiari (în renovare, nu a găzduit 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. 

 Atât tratamentul cronic, cât și cel de urgență a fost asigurat în permanență. 
Copiii/tinerii din cadrul complexului au beneficiat de consultații și tratamente uzuale, de 

vaccinări şi vitaminizări periodice, cât şi de consultaţii de specialitate în serviciile de urgență 

la Spitalul Județean Giurgiu, Spitalul Grigore Alexandrescu, Spitalul A. Obregia, Clinica 

Bellanima București, Policlinica Giurgiu-cabinet stomatologic. 

Copiii/tinerii beneficiari de măsură de protecție specială în cadrul Complexului de 

Copii I au beneficiat de internări în cadrul Spitalului Județean Giurgiu, Spitalul de Psihiatrie 

Voila și Spitalului Universitar Elias după cum urmează: 

CTF Casa Noastră: 

1 beneficiar – 1 internare în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila, secția psihiatrie. 

1 beneficiar – 1 internare în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila, secția psihiatrie. 

CTF Dunării: 

1 beneficiar – 1 internare în cadrul Spitalului Județean Giurgiu, secția pediatrie. 

CTF Soarele: 

1 beneficiar - 1 internare în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila, secția psihiatrie. 

CTF Sf. Ioan  

1 beneficiar – 1 internare în cadrul Spitalului Județean Giurgiu, secția pediatrie. 
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1 beneficiar – 1 internare în cadrul Spitalului Universitar Elias, secția endocrinologie. 

        Prin consultul medicului de familie și a medicului instituției copiii/tinerii au beneficiat 

de serviciile următoarelor cabinete de specialitate: psihiatrie, laborator de testări biologice și 

biochimice și de vaccinarea antigripală, ORL. 

 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 decursul anului 2021, 1 beneficiar din cadrul Complexului de Copii I a frecventat 

cursurile școlare ale Școlii Speciale nr. 1 Giurgiu,  7 beneficiari elevi ai Liceului „Ion Barbu”, 

3 beneficiari elevi ai Școlii nr. 6 „Ion Barbu”, 3 beneficiari elevi ai Școlii „Sf. Gheorghe”, 5 

beneficiari elevi ai Școlii „Mircea cel Bătrîn”, 12 beneficiari elevi ai Școlii nr. 3, 2 beneficiari 

elevi ai Școlii „Mihai Eminescu”, 7 beneficiari elevi ai Grupului Școlar „Ion Barbu”, 1 

beneficiar elev al FEG Giurgiu, 6 beneficiari elevi ai Liceului „Nicolae Cartojan”, 10 

beneficiari elevi ai Liceului „Viceamiral Ion Bălănescu”, 1 beneficiar elev al Liceului „Tudor 

Vianu” și un beneficiar elev al Seminarului Teologic. 

 Menținerea și îmbunătățirea relației cu familia naturală, extinsă sau cu alte 

persoane importante pentru beneficiar.  În decursul anului 2021 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 structurilor sunt amenajate spații adecvate 

pentru vizite.  

 La sfârșitul anului 2021 au fost menținute legăturile cu familiile pentru un număr de 

38 beneficiari ai serviciilor, dintre care 14 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 am si întâmpinat greutăți din cauza restricțiilor impuse de pandemia COVID, 

respectiv: 

- ieșiri în comunitate, dar cu respectarea regulilor de distanțare socială; 

- plimbări în parc, în oraș, în grupuri mici, când autoritățile au permis, cu evitarea zonelor 

aglomerate; 

- participarea la slujbele religioase; 

- excursie la Comana și participarea la atracțiile parcului: tiroliană, vizită la Moara de hârtie, 

servirea mesei la iarbă verde. 

- participarea la concursuri naționale de lupte greco-romane unde s-au obținut următoarele 

premii : campion național al României la lupte greco-romane la categoria 48 kg, campion 

național al României la lupte greco-romane la categoria 55 kg. 

- 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; 
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- au desfășurat activități specifice sărbătorilor de iarnă: au fost cu colindul, vizionare spectacol 

de teatru și primirea lui Moș Crăciun ce a oferit daruri tuturor beneficiarilor, spectacol găzduit 

de Teatrul Valah Giurgiu și organizat cu sprijinul Asociației Oameni, Valori, Fapte. 

 Instruire/formare profesională continuă - la nivelul fiecărei locații 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 Casei; 

- Procedura privind admiterea beneficiarului; 

- Procedura privind evaluarea inițială/reevaluarea; 

- Procedura privind ieșirea din cadrul complexului; 

- Procedura privind relația personalului cu beneficiarii; 

- Procedura privind înregistrarea și rezolvarea sesizărilor/reclamațiilor; 

- Procedura privind protecția împotriva abuzurilor; 

- Procedura privind notificarea incidentelor deosebite;  

- Carta drepturilor beneficiarilor; 

- Codul etic; 

- Ghidul beneficiarului; 

- Planul de perfecționare profesională; 

- Documentele prevăzute de legislația în vigoare privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor. 

      În prezent toate locațiile au licență de funcționare, avize și autorizații de funcționare în 

termen, de la  următoarele instituții: 

- M.M.F.P.S.P.V.; 

- Autoritatea de Sănătate Publică; 

-Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;                                            

- Ispectoratul pentru Situații de Urgență. 

 Încheierea de contracte de voluntariat  
În decursul anului 2021 a fost încheiat un contract de voluntariat. 

 Instruirea personalului  
Pentru atingerea acestui obiectiv a fost stabilit un plan de formare profesională 

cuprinzând tematica specifică muncii, cât și legislația în vigoare privind copiii/tinerii 

beneficiari de măsură de protecție specială. 

În decursul anului 2021 au fost organizate sesiuni formale de instruire/formare 

profesională, personalul beneficiind de îndrumare și supervizare în cadrul întâlnirilor de lucru, 

în care au fost dezbătute probleme legate de sănătatea și calitatea vieții beneficiarilor, au fost 

prelucrate prevederile legislative în vigoare privind promovarea drepturilor copilului etc.  

Instruirea personalului este un obiectiv cu caracter permanent și este implementat în 

cadrul ședințelor lunare de lucru urmărind graficul de întâlniri și tematica stabilită, stadiul de 

însușire a cunoștințelor a fost monitorizat semestrial, prin aplicarea de chestionare de evaluare. 

 Întreținerea și amenajarea locuințelor: 

 -  igienizarea tuturor spațiilor personale și comune; 

 -  întreținerea în paramentri funcționali ai instalaților termice, electrice și sanitare; 

 -  reparațiile mobilierului; 

 -  dotarea cu obiecte de îmbrăcăminte și cazarmament; 

 - spațiile interioare și exterioare ale locațiilor au fost întreținute în limite normale de 

funcționabilitate; 

- reparațiile curente au fost asigurate permanent de echipa mobilă din cadrul D.G.A.S.P.C. 

 Dificultăți/probleme întâmpinate: 
     - numărul redus al personalului, nivelul scăzut de specializare al acestuia nu permit 

realizarea la nivel optim a tuturor obiectivelor pe care ni le-am propus în planul anual de 
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activitate și care sunt conforme cu obiectivele stabilite prin standardele specifice de calitate a 

serviciilor; 

     - formarea continuă a personalului a fost asigurată cu resurse proprii, la nivel minim.  

       Controale efectuate: 
      În decursul anului 2021, activitatea serviciilor a fost monitorizată în cadrul controalelor 

de rutină și inopinate efectuate de șeful de centru. 

În urma controalelor nu au fost sesizate abateri grave în desfășurarea activităților 

zilnice și îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nefiind necesară instituirea unor măsuri 

suplimentare, în cazul anumitor constatări de neconformități s-a intervenit imediat pentru 

remediere.  

De asemenea, reprezentanții corpului de control intern, specialiștii în protecția muncii 

și situații de urgență au efectuat controale de rutină și inopinate vizând asigurarea bunei 

desfășurări a activității locațiilor, verificarea stocurilor, inventarierea bunurilor, respectarea 

normelor de sănătate în muncă și protecție în situații 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 rapoartele de tură și neexistând abateri grave nu a fost necesară 

înregistrarea și intervenția pe cale ierarhică. 

                 Supervizarea: 
         Activitatea de supervizare a personalului din casele de tip familial a avut loc în cadrul 

întâlnirilor de lucru (aceasta activitate a fost îngreunată din cauza pandemiei, desfășurâdu-se 

în special în spațiul exterior structurii când vremea a permis-o), dar cu precădere în discuții 

individuale pe parcursul turelor de lucru, evitându-se aglomerarea structurilor prin 

organizarea de întâlniri cu tot personalul. Având în vedere specificul muncii cu copii/tineri 

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 următoarele obiective principale: 

    - evaluarea unor situații specifice cu care ne întâlnim în munca cu copii/tineri beneficiari 

de masură de protecție; 

    - învățarea din propria experiență și din experiența celorlalți; 

   - rezolvarea conflictelor din cadrul grupului; 

   - cunoașterea și aplicarea metodelor și procedurilor de lucru; 

   - sfera relațională și de colaborare intra și interinstituțională; 

   - conștientizarea importanței comunicării în optimizarea procesului de lucru; 

   - relațiile interumane și îmbunătățirea acestora; 

   - definirea rolurilor individuale; 

   - cunoașterea sistemului de asistență socială. 

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. 

 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 8 și 18 ani, încadrați în gradul de handicap grav. 
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Toţi copiii sunt înscriși la medicul de familie, beneficiind în cursul anului 2021 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 2021 s-a desfășurat în condițiile impuse de lege, din cauza 

pandemiei generată de virusul SARS COV-2, instructorii de educație ținând permanent 

legatura cu cadrele didactice ale școlii.  

           Din cauza problemelor grave de sănătate procesul de recuperare/reabilitare a copiilor 

din casa de tip familial “Andrei” este lent, iar pentru 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 “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”) 8 

copii: 4 fete și 4 băieți, cu vârste cuprinse între 1 luni și 18 ani, încadrați în gradele de handicap 

grav, accentuat și mediu.  

 Toţi copiii sunt înscriși la medicul de familie, beneficiind în cursul anului 2021 de 

rețete gratuite sau compensate pentru afecțiunile cronice avute, precum şi pentru afecţiunile 

acute. 

Pe parcursul anului 2021, 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 însoțiți de 

personalul din cadrul CTF. 

Din cauza problemelor grave de sănătate și vârstei, 1 copii frecventează cursurile 

Şcolii Speciale Giurgiu. Activitatea școlară din anul 2021 s-a desfășurat în condițiile impuse 

de lege, iar ca urmare a pandemiei generată de virusul SARS COV-2, instructorii de educație 

au păstrat permanent legatura cu cadrele didactice ale școlii.  

   Procesul de recuperare/reabilitare a copiilor din casa de tip familial “Ioana” este lent 

datorită 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: 3 fete și 6 băieți, cu vârste cuprinse între 9 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.  

Din cauza problemelor grave de sănătate și vârstei, doar 2 copii frecventează cursurile 

Şcolii Speciale Giurgiu. Activitatea școlară din anul 2021 s-a desfășurat în condițiile impuse 
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de lege, iar ca urmare a pandemiei generată de virusul SARS COV-2, instructorii de educație 

au ținut permanent legatura cu cadrele didactice ale școlii.  

          Din cauza problemelor grave de sănătate procesul de recuperare/reabilitare a copiilor 

din casa de tip familial “Elena” este lent, iar pentru 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 4 băieți și 6 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 2021 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 2021 s-a desfășurat in condițiile impuse 

de lege, iar ca urmare a  pandemiei generată de virusul SARS COV-2, instructorii de educație 

au păstrat permanent legatura cu cadrele didactice ale școlii. 

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 14 și peste 21 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 2021 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 2021 s-a desfășurat în condițiile 

impuse de lege, din pandemiei generată de virusul SARS COV-2, instructorii de educație au 

ținut permanent legatura 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”) 10 băieți, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, încadrați în gradele de handicap 

accentuat și mediu.  

 Toți copiii din CTF sunt înscriși la medicul de familie, beneficiind în cursul anului 

2021 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.   
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Copiii  frecventează cursurile şcolare în cadrul Școlii Speciale Giurgiu și ale Grupului 

Școlar  ”Ion Barbu”, Giurgiu. Activitatea școlară din anul 2021 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.  

 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”) 12 copii: 4 fete și 8 băieți, cu vârste cuprinse între 14 și peste 19 ani,  încadrați în 

gradele de handicap grav, accentuat și mediu. 

 Toți copiiii din CTF sunt înscriși la medicul de familie, beneficiind în cursul anului 

2021 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 2021 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.  

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.  

 Desfășurarea activităților pentru îndeplinirea misiunilor caselor se realizează în 

conformitate cu prevederile Ordinului 25/2019 cu privire la Standardele minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial pentru copii și ținând cont de 

reglementările stabilite de Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor 

republicată în 2014, urmare modificării prin Legea 257/2013.  

 Întreaga activitate desfășurată pe parcursul anului 2021 s-a efectuat conform 

obiectivelor stabilite în Planul Individualizat de Protecție al fiecărui copil, precum și a 

Proiectului instituțional întocmit la începutul anului 2021. Astfel, obiectivele din Planul 

individualizat de protecție au avut în vedere formarea și dezvoltarea deprinderilor de viață 

independentă, ținându-se cont de vârsta și gradul de handicap al copiilor, o dezvoltare 

armonioasă a personalității copiilor, precum și facilitarea accesului copiilor la activități de 

petrecere a timpului liber în casă și împrejurimi din cauza pandemiei cauzată de virusul SARS 

COV-2. 

 Fiecare copil din CTF are întocmit și reevaluat periodic un Plan de Intervenție 

Specifică pentru Sănătate, implementat de personalul medical, un Plan de Intervenție 

Specifică pentru formarea deprinderilor de viață independentă, de educație non-formală și un 

Plan de Intervenție Specifică de recreere și socializare, elaborate și implementate de către 

instructori de educație. 

 Personalul de educație a elaborat zilnic programe de activități, inclusiv activități de 

recreere și socializare, ținând cont de potențialul de dezvoltare și particularitățile fiecărui 

copil. Lunar au fost stabilite obiective, activități, metode și mijloace de realizare a acestora.  

Echipa multidisciplinară s-a întrunit periodic pentru reevaluarea Planului Individualizat de 

Protecție și stabilirea de noi obiective în funcție de realizarea celor precedente. Lunar s-a 

întocmit o fișă de observație care cuprinde cel puțin progresele realizate de copii, din punct 

de vedere cognitiv, afectiv și educațional. 

 Activitățile permanente de preparare și servire a hranei, igiena personală a copiilor, 

spălarea și igienizarea hainelor, a celorlaltor echipamente, precum și a spațiilor CTF, au fost 

asigurate de personalul casei.  

Pe tot parcursul perioadei la care se referă prezentul raport, copiilor li s-a asigurat hrana 

necesară atât din punct de vedere caloric, cât și al diversității, precum și medicația necesară. 
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Prin donații oferite de persoane fizice și juridice, copiii au beneficiat de fructe (mere, banane, 

portocale), îmbrăcăminte, jucării etc.   

 În prezent toate locațiile au licență de funcționare, avize și autorizații de funcționare 

în termen, de la  următoarele instituții: M.M.F.P.S.P.V.; Autoritatea de Sănătate Publică; 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; Ispectoratul pentru 

Situații de Urgență. 

 Pe parcursul perioadei sus-menționate s-au efectuat ședințe, cu teme ce au urmărit 

perfecţionarea personalului din subordine, actualizarea cunoștințelor privind Standardele 

minime obligatorii, analiza stării de sănătate a beneficiarilor, prezentarea unor metode de 

prevenire a îmbolnăvirilor. Datorită pandemiei cauzate de virusul SARS COV-2, au fost 

permanent aduse la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor (după caz) măsurile de 

prevenire și combatere a noului coronavirus, conținutul acestor prelucrări fiind consemnat în 

procese verbale semnate de participanți.  Totodată, s-a realizat și supervizarea individuală 

și colectivă a personalului. 

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. 

 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: 

- 1028 (corespondență juridică) de adrese, răspunsuri la petiții și memorii; 

- 214 de contracte pentru acordare servicii sociale, contracte individuale de muncă, contracte 

achiziții publice, convenții de colaborare și fișe de post; 

- 97 de contracte individuale de muncă și acte adiționale în cadrul Proiectului „TEAM -UP”; 

- 1210 de documente cu caracter litigios; 

-  1141 de documente avizate. 

 Totodată, acesta a făcut parte din mai multe comisii: 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, a 

făcut parte ca membru titular din Comitetul de Coordonare Giurgiu al ANES, membru în 

Grupul tehnic de lucru Activități științifice, învâțământ, sănătate, cultură, culte, protecție 

socială, activități sportive și de turism, constituit în vederea elaborării Planului Strategic 

Instituțional 2021-2027 în cadrul IREM, cât și în Comisia CJRAE Giurgiu. 

 De asemenea, a participat la cursurile de formare profesională a asistenților maternali 

profesioniști și a fost desemnat reprezentant legal pentru un număr de 67 minori solicitanți de 

protecție internațională.  

 În mai multe perioade din cursul anului 2021 directorul general adjunct al Direcției 

Juridice, Programe, Proiecte și Managementul Calității Serviciilor Sociale a deținut funcția de 

Director General al D.G.A.S.P.C. 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; Proiect Predefinit- “Sprijin pentru 

implementarea Convenției de la Istanbul în România” care este implementat de către ANES 

prin mecanismul financiar norvegian și Proiect „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile 
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– o punte pentru dezvoltarea comunităților locale„ finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 

2014-2021. 

 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” 

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 

eligibilă 

550.750,76 lei valoare 

neeligibilă 

                        

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” 
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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 eligibilă 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: 

 - 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 
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- 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.                      

 12. 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 

- 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.  

  Proiecte depuse în vederea aprobării 

  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 

 

SERVICIUL PROGRAME, PROIECTE ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

SERVICIILOR SOCIALE 

  În cursul anului 2021 membrii serviciului au efectuat vizite de îndrumare și control la 

structurile rezidențiale subordonate DGASPC Giurgiu, din municipiu și județ, fiind verificate 

cu aceste ocazii: 
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 - 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 situația pandemică. 

 În contextul pandemiei COVID-19, la nivelul serviciului au fost întocmite situații 

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 personalului din structurile rezidențiale subordonate DGASPC 

Giurgiu ori de câte ori a fost nevoie. A fost întocmită situația cu necesarul de vaccinuri 

antigripale pentru beneficiarii și personalul care a dorit vaccinarea, au fost preluate dozele de 

la DSP Giurgiu și distribuite pentru vaccinare. 

 Un consilier superior din cadrul serviciului a fost desemnat reprezentant legal pentru 

un număr de 220 minori străini solicitanți de protecție internațională și a efectuat demersurile 

legale pentru aceștia. Acest reprezentant a efectuat deplasări în județul Sibiu pentru preluarea 

minorilor solicitanți de protecție internațională depistați la granița cu Ungaria, intenționând 

trecerea frauduloasă a frontierei. 

 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, referate, aceștia au făcut parte din comisii de cercetare disciplinară 

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 2021. Raportul a fost însoțit de 

următoarele documente:  

 - actualizarea procedurilor operationale. 

 - întocmire și completare chestionare privind stadiul implementarii sistemului de 

control intern; 

 - situație centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de control 

intern/managerial la data de 31.12.2021, 

 -stadiul implementării standardelor de control intern/managerial conform rezultatelor 

autoevaluării la data de 31.12.2021, 

 -situația sintetică a rezultatelor autoevaluării stadiului de implementare a  standardelor 

de control intern/managerial  la data de 31.12.2021, 

 - raport asupra controlului intern/managerial la data de 31.12.2021, 

 - programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2022. 

 La nivelul serviciului s-a întocmit raportul de activitate al DGASPC Giurgiu aferent 

anului 2020, care a fost apoi transmis Consiliului Județean. 

 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 2021 s-au finalizat lucrările de 

renovare/modernizare și a devenit funcțională LP Venus, înființată în cadrul proiectului 

,,VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță!,,, realizându-se totodată următoarele 

activități: 

 - a fost acordată găzduire în locația provizorie a LP Venus pentru un număr de 5 

victime ale violenței domestice și 10 copii minori care le însoțeau, iar în locația destinată 

proiectului a fost găzduită o beneficiară VVD, 

 - au fost acordate servicii de suport – consiliere psihologică și vocațională-pentru 

victimele cazate în LP, dar și pentru victimele VD care au solicitat doar servicii suport; 
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 -  a fost realizată afișarea periodică la avizierul DGASPC Giurgiu a anunțului privind 

selecția grupului țintă al proiectului Venus; 

 - au fost transmise adrese 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);  

 - membrii echipei de proiect au participat la cursurile on-line organizate de ANES. 

 A fost prelungită perioada de implementare a proiectelor finanțate prin Programul de 

Interes Național 2018 până la data de 30.11.2022. 

  În vederea implementării proiectului ,,Centru de zi pentru adulți cu dizabilități 

Tântava,, finanțat prin PIN 2/2018, au fost obținute documentele de cadastru în vederea 

realizării dezmembrării.  

  Pentru proiectul ,,Centrul de zi Buturugeni,,: 

  - s-a prelungit termenul de depunere a dosarului pentru prima tranșă de plată 

din partea AFIR, 

  - a fost realizată evaluarea terenului pentru construcția centrului, 

  - au fost obținute avizele și autorizațiile necesare, 

  - a fost efectuat studiul de piață pentru achiziția de bunuri în cadrul proiectului, 

  - a fost întocmită documentația pentru achiziția microbuzului din dotarea 

centrului și publicată în SEAP, 

  - a fost întocmită documentația pentru achiziția de lucrări și a fost încheiat 

contractul pentru lucrările de construcție. 

  Pentru Centrul de Abilitare și Reabilitare Tântava: 

  - a fost întocmită documentația pentru licitație pentru lucrările de modernizare 

a grupurilor sanitare ale centrului, 

  - a fost semnat contractul cu firma executantă a lucrărilor, 

  - a fost realizată verificarea periodică a lucrărilor în desfășurare. 

  Membrii serviciului au participat la supravegherea lucrărilor de modernizare a 

spațiului alocat pentru înființarea Centrului de consiliere pentru agresori, rezultat al derulării 

proiectului ,,Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România,, precum și 

la amenajarea acestui centru. 

 Un consilier din cadrul serviciului a făcut parte din 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”, care a vizat 

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.  

 Un reprezentant al serviciului este desemnat consilier de conduită etică și profesională 

a personalului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, derulând 

activități specifice. 

 De asemenea, reprezentanții serviciului au efectuat/participat la: 

- evaluarea clădirilor structurilor rezidențiale din mun. Giurgiu în vederea stabilirii lucrărilor 

necesare pentru renovarea/reabilitarea acestora; 

- lucrări de dezinsecție la imobilul CTF Casa Verde, demontare pardoseli, pereți/tavane din 

rigips, evacuare mobilier, evacuare gunoi, 

- măsurători și stabilirea cantităților de materiale și lucrări pentru/renovarea/modernizarea 

unor imobile în care funcționează servicii rezidențiale, 

- întocmire documente pentru casări, 

- participare la primirea și distribuirea cadourilor de Crăciun pentru beneficiari, 

- participare la procurarea de donații și repartizarea acestora la structurile subordonate, 
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- participarea la verificarea modului de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma controalelor 

AJPIS Giurgiu, identificarea de soluții în vederea ducerii la îndeplinire a acestor măsuri (CTF 

Sf.Ioan). 

 Membrii serviciului au acordat în mod constant sprijin Compartimentului Achiziții 

Publice, pentru toate activitățile de achiziții din cadrul proiectelor aflate în derulare. 

 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 2021, am desfășurat 

următoarele activități: 

- Centralizarea lunaă 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 (Prevenirea separării copilului de familia sa, 

Centre de zi, Protecția specială a copilului în servicii de tip familial, Protecția specială a 

copilului în servicii de tip rezidențial, 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. 

 Fișa lunară este transmisă către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor 

cu Dizabilități, Copii și Adopții. 

- Întocmirea lunar 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 Sociale Giurgiu. 

- Întocmirea situațiilor trimestriale referitoare la copiii nepuși în legalitate pe linie de 

stare civilă aflați în evidența DGASPC Giurgiu: 

- 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. 

Datele sunt obținute în urma adreselor trimise catre Direcția de Asistență Socială Giurgiu și 

toate unitățile administrativ teritoriale din județul Giurgiu.  

Fișa trimestirală este transmisă 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 numărul mediu de zile de 

instituționalizare. 

-  Introducerea în baza de date CMTIS (program pentru centralizare la nivel național a 

copiilor din sistemul de protecție socială) după cum urmează: date de identificare, stare de 

sănătate, adrese/domiciliu, persoane de referințe (părinți, rude 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 – numărul beneficiarilor pe centre, sex, grupe de 

vârstă, tip și grad de handicap; intrări-ieșiri pe centre, luni, tip handicap; numărul personalului 

pe centre. Rapoartele statistice sunt transmise trimestrial către Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. 

 - Situația copiilor cu părinți necunoscuți. 

           - Întocmire situație structuri rezidențiale aflate în subordinea instituției și transmiterea 

acesteia către Consiliul de monitorizare a impelementării convenției privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități 

-S-a constituit baza de date IProgres ( Runda 1 se monitorizare) în cadrul proiectului 

„PROGRES ÎN ASIGURAREA TRANZIŢIEI DE LA ÎNGRIJIREA ÎN INSTITUŢII LA ÎNGRIJIREA 

ÎN COMUNITATE” – COD SIPOCA 577/MYSMIS 127380 implementat de ANPDCA și Banca Mondială.. 

Aceasta bază cuprinde 9 registre ( 1. Registrul Centru de plasament; 2. Registrul 
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CTF/AP;3.Registrul Rezidențial/Altele- CPRU, Centru Maternal, Centru Violență; 

4.Registrul AMP; 5.Registrul Plasament Familial ;6.Manager de caz; 7.Copii; 8.Vocea 

copiilor; 9. Registrul SPREV -serviciu de prevenire la nivel UAT/SPAS. 

- Situația persoanelor cu dizabilități din județul Giurgiu necesară pentru distribuirea 

ajutoare alimentare și asistență materială de bază prin intermediul Programului Operaţional 

Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020. 

- Introducere în baza de date consitutită la nivelul MMPS a chestionarelor de 

monitorizare a activității serviciilor sociale din anul 2020 a furnizorilor de servicii sociale, 

publici și private separat pe fiecare serviciu social din județul Giurgiu. 

- S-au întocmit statistici solicitate de diferite instituții (Autoritatea Națională pentru 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecția Socială Giurgiu, DJEP Giurgiu, Pefectura Giurgiu). 

BIROUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS 

 Pe parcursul anului, pe rolul instanțelor judecătorești au fost atât cauze proprii cât și 

reprezentare, dosare introduse în acest an, dar și dosare din anii precedenți care au continuat 

și pe parcursul anului 2022 ca urmare a exercitării cailor de atac formulate de părțile 

litigioase sau a termenelor acordate de către instanțele judecătorești. 

 Din totalul celor 396 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: 

 - întâmpinări; 

 - concluzii scrise; 

         - concluzii orale motivate la obiectul dosarului și a dificultăților, precum și la formularea 

cererilor de chemare în judecată; 

            - apeluri/recursuri; 

 - interogătorii; 

 - expertize; 

 - 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 atat la emiterea de adrese cât și la 

formularea de răspunsuri la sesizările persoanelor fizice, juridice, instituții de stat, numărul 

acestora fiind de 600, făcându-se referire la diverse situații. 

 Au fost depuse diligentele necesare pentru clarificarea situației juridice a copilului cât 

și a adulților, precum și pentru apărarea intereselor instituției, astfel:  

-  84  cauze privind plasamentul /reintegrarea familială; 

-  4 cauze privind consiliere psihologică; 

-  1 cauze privind cerere de revizuire; 

-  2 cauze privind cerere de reexaminare; 

 - 18 cauze privind plângere contravențională; 

- 109 cauze privind alte cereri-Legea 122/2006 (plângere împotriva Hotărârii 

IGI); 

-  2  cauze având ca obiect pretenții; 

-  3 cereri constituire parte civilă; 

- 100 cauze privind îndreptări erori materiale, căi de atac, completări, renunțări, 

precizări, modificări; 

- 60 întâmpinări/cereri reconvenționale, răspunsuri la întâmpinări, note scrise; 

- 7 plangeri penale; 

- 9 cereri executare silită. 
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 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 2021, protocoale de colaborare, acte 

adiționale și contracte de orice natură –2421; 

- vizarea pentru legalitate a dispozițiilor emise de către D.G.A.S.P.C. 

Giurgiu, precum si a dosarelor - comisia de handicap – 5120. 

 Consilierii juridici, conform Legii nr. 272/2004 republicată-privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, au participat la interviuri/actiuni în instanța, ale 

solicitanților de azil minori.  

 De asemenea, consilierii juridici au facut parte în anul 2021 din numeroase comisii de 

cercetări disciplinare, comisii de achiziții publice, au emis foarte multe puncte de vedere 

juridice. 

 Activitatea din anul 2021 a fost foarte complexă și numeroasă, solicitand zi de zi 

consilierii juridici cu spețe noi. 

 

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 01.01.2021 

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 

 personal contractual: 1065 

din care: 

funcţii de conducere:            28 

funcţii de execuţie: 1037 

La data de 31.12.2021 numărul de posturi vacante era de 308, dintre care: 

 funcţii publice             – 29, 

  din care 

 de conducere –     8 

 de execuţie – 21 

 personal contractual    – 279, 

  din care 

 de conducere – 16 

 de execuţie –  263 

Cei 876 de salariaţi existenţi la 01.01.2021 erau repartizaţi astfel: 

 directori – 4 

 structuri în subordinea directorului general – 14 

 Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi ale Persoanelor 

Adulte – 748 din care 

compartimentele pentru protecţia persoanelor vârstnice vulnerabile – 110 
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            Au fost organizate 8 concursuri pentru recrutarea personalului contractual și 2 

concursuri pentru recrutarea de funcționari publici care au avut ca rezultat angajarea unui 

număr de 6 salariaţi ( 2 funcţionari publici şi 4 salariaţi cu contract individual de muncă ) 

pentru o gamă de 5 profesii. Au fost angajați 26 asistenți maternali profesiniști. 

           Au fost organizate 3 examene de promovare în funcție, grad/treaptă profesional/ă, în 

urma cărora au fost promovați 5 funcționari publici și 15 salariați în regim contractual. 

          Au fost întocmite documentele pentru 51 salariaţi cărora le-au încetat raporturile de 

serviciu/contractele individuale de muncă, astfel: 

23) cu acordul părţilor – 17 salariaţi, în regim contractual 

24) îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de 

cotizare pentru pensionare –   21 salariaţi în regim contractual 

 

25) prin transfer – 5 funcționari publici și 5 salariat în regim 

contractual 

26) deces – 1 salariaţi în regim contractual 

27) demisie                                   – 1 salariat în regim contractual 

28) disciplinar                              – 1 salariat în regim contractual 

 

În perioada menţionată 1 funcţionar public şi 14 salariați 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 15 salariați în regim contractual ( 10 salariați avertisment scris, 1 salariat cu desfacerea 

disciplinară a contractului individual de muncă, 2 salariați cu reducerea salariului și 2 

salariați cu modificarea temporară a locului de muncă), 1 funcționar public cu mustrare 

scrisă și 1 fucționar public, funcție de conducere cu destituirea din funcția publică. 

În cursul anului 2021, salariați ai structurilor rezidențiale/nerezidențiale pentru copii 

au beneficiat de formare profesională continuă, prin susținerea de cursuri de către formatori 

din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, după cum urmează: 

 Curs de formare profesională continuă: 

        Tema: Drepturile copilului; Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, 

exploatării 

 durata: 8 ore; număr cursanți: 168 salariați; formator Cristescu Denisa Valentina. 

 Curs de formare profesională continuă: 

        Tema: Controlul pozitiv al comportamentului copiilor 

 durata: 2 ore; număr cursanți: 142 salariați; formator Corbu Cristina Mirela. 

3)  Curs de formare profesională continuă: 

         Tema: Furnizori de servicii sociale; misiune și scopuri  

Durata: 5 ore;  număr cursanți: 8 salariați; formator Cristescu Denisa Valentina.  

           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 2156 de dispoziții privind angajarea, redistribuirea, mutarea, 

promovarea, promovarea temporară, eliberarea din funcție, stabilirea de atribuții pentru 

personalul instituției. 

         Au fost înregistrate 3738 de dispoziții și redistribuite structurilor/personalului la care 

erau referite. 

         În anul 2021, a fost încheiat contract cu un cabinet de medicina muncii. 
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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, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Descrierea activităților desfășurate: 

 Înregistrarea în registrul de intrare a borderourilor care însoțesc certificatele de 

încadrare în grad de handicap pentru adulți și minori, a certificatelor de deces și altor 

documente care pot influenţa acordarea dreptului la prestații sociale; 

 Operarea în baza de date și emiterea dispozițiilor privind acordarea, sistarea sau 

modificarea prestațiilor sociale; 

 Validarea certificatelor cu grad de handicap ușor/nu se încadrează; 

 Înregistrarea cererilor și acordarea facilităților de transport urban și interurban; 

 Verificarea facturilor respectiv biletelor primite de la transportatori în vederea 

decontului; 

 Ȋnregistrarea cererilor de eliberare rovinietă şi colaborarea cu D.R.D.P. București în 

vederea soluţionării acestora; 

 Introducerea cererilor în vederea decontării carburantului;  

 Emiterea și înaintarea, către primăriile de domiciliu ale persoanelor cu handicap, a 

acordurilor pentru angajarea asistenților personali/acordarea indemnizațiilor de însoțitor 

pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal; 

 Colaborare cu Casa de Pensii în vederea evitării suprapunerii acordării dreptului 

indemnizație de însoțitor prin situații centralizate coroborate lunar; 

 Actualizarea lunară a situațiilor primite de la primării cu asistenții personali respectiv 

indemnizațiile acordate;  

 Arhivarea documentelor. 

 În cursul perioadei menționate s-au înregistrat următoarele situații: 

 Adulți și minori: 
 Au fost introduse în baza de date, respectiv emise dispoziții de plată pentru 5731 

persoane dintre care: 

    • Dispoziții de acordare: cazuri noi - 1511, prelungiri – 2181; 

    • Dispoziții de sistare (deces, transfer, internare, suspendare): 1498; 

    • Modificări (schimbare modalitate plată, schimbare reprezentant legal): 541; 

 Certificate cu grad de handicap ușor/nu se încadrează în criteriile medicale, validate: 

541. 

 Au fost verificate și înregistrate în registrul de intrare 1166 situații de natură să 

influențeze acordarea dreptului la prestații sociale. Totodată, persoanele cu 

handicap/aparținătorii au fost îndrumați cu privire la demersurile ulterioare necesare 

soluționarii problemelor semnalate. 

 S-au efectuat demersuri necesare în vederea reținerii de la plată a sumelor acordate 

necuvenit (email-uri de informare către AJPIS în vederea reținerii mandatelor de la poştă, 

s.a.). 
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 Au fost întocmite 1620 acorduri pentru indemnizație de însoțitor/asistent personal, la 

cererea solicitanților. 

 Activități privind eliberarea facilităților de transport: 
 S-au efectuat demersurile necesare pentru achiziționarea de: coli cu filingran, ștanțate 

cu inscripția DGASPC. 

 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 respectiv Hotărârea nr. 1.118 din 17 decembrie 2020 privind 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018: 

     • Au fost înregistrate 731 cereri privind eliberarea facilităților de transport urban şi 

interurban şi au fost eliberate :   

    Legitimații transport urban – 79; 

   Bilete unice de transport interurban – 10.994. 

 • Au fost soluționate 200 cereri de eliberare roviniete. 

 • Au fost soluționate 305 cereri de decont carburant. 

 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: 230 adrese/email. 

 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 ianuarie - decembrie 2021, pentru a asigura continuitatea acordării prestațiilor 

sociale, am operat în baza de date prelungirea din oficiu a valabilității documentelor de 

identitate pentru 1439 beneficiari. 

 • 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 hrana HIV/SIDA, indemnizație gradul I și II, indemnizație 

de însoțitor nevăzător, buget personal complementar gradul I, II și 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. 

 • Transmiterea lunară către AJPIS a situațiilor centralizate privind persoanele cu 

handicap beneficiare de prestații sociale, după cum urmează: 

 - Efectuare export plăți AJPIS, aplicare semnătură electronică, încărcare în program 

Diamant; 

 - Transmiterea în format electronic a situațiilor: 

      • Verificare -  plăți AJPIS; 

      • Fundamentare plăți, numeric/diferențiat bancă – poştă/tipuri de drept acordat; 

      • Situația plăților pentru Trezorerie; 

      • Situație nominala plăți/titular - reprezentant legal drept; 

      • Borderouri decizii lunare; 

      • Recapitulații pe tip drepturi, recapitulație generală și recapitulație poştă.  

 - Borderouri și dispoziții nominale, în format letric, transmise lunar într-un exemplar 

original pentru fiecare caz lucrat aferent lunii de plată încheiate (aproximativ 500 

dispoziții/lună). 

La 31 decembrie 2021 se aflau în plată 10704 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, Ordinul nr.1070/403/2018, Ordinul nr.741/09.04.2019 și Instrucțiunilor 
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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 în baza fișelor de post. 

 În baza art.88 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor adulte, republicată, în structura DGASPC se înființează si funcționează Serviciul 

de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap ( SECPAH)- structură responsabilă 

pentru evaluarea/reevaluarea  complexa a adultului cu handicap. 

 Conform Ordinului nr.2298/23.08.2012 privind aprobarea Procedurii cadru de 

evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap, evaluarea 

complexă trebuie să parcurgă în mod obligatoriu următoarele domenii de specialitate: 

- Evaluare socială, asigurată de asistenți sociali; 

- Evaluare medicală, asigurată de medici specialiști; 

- Evaluare psihologică, asigurată de psihologi; 

- Evaluare vocațională asigurată de psihopedagogi, instructori de educație ori 

pedagogi de recuperare; 

- Evaluarea nivelului de educație, asigurată de psihopedagogi, instructori de 

educație ori pedagogi de recuperare; 

- Evaluarea abilitaților și a nivelului de integrare socială asigurată de psihologi, 

psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenți sociali.  

  

 Activitatea specialiștilor din Biroul de Evaluare Complexă a Persoanlor Adulte cu 

Handicap, conform procedurilor de lucru la nivel de instituție, în perioada 01.01.2021-

31.12.2021 s-au  înregistrat un număr de 3483 cereri pentru evaluare/reevaluare în registrul 

intrări-ieșiri al compartimentului. 

Au fost evaluate/reevaluate un număr de 3588 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. 

Având în vedere procedurile stabilite la nivel de unitate evaluarea la domiciliul beneficiarilor 

nu s-a mai realizat fiind înlocuită de evaluare video prin aplicația WhatsApp pentru 

beneficiarii imobilizați la pat sau greu deplasabili, astfel s-au relizat în perioada 01.01.-

31.12.2021 un număr de 1569 evaluări video și 1809 evaluări la sediul DGASPC Giurgiu. 

 În prezent evaluarea vocațională și cea a nivelului de educație nu se poate realiza 

deoarece în BECPAH nu are în structură post de psihopedagog, instructor de educație ori 

pedagogi de recuperare, așa cum se prevede în lege. 

 Au fost respinse un număr de 25 de dosare în baza Ordinului nr. 2298/23.08.2012 

privind aprobarea Procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în 

grad de handicap și precizării metodologice a Comisiei superioare cu nr. 5977/08.05.2017.

  

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULȚI ȘI MONITORIZARE 

SERVICII SOCIALE 

 

Serviciul Management de caz pentru adulţi și monitorizare servicii sociale se compune 

din: 

 Compartimentul Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități 

 Compartimentul Asistență Socială persoane vârstnice 

  DGASPC Giurgiu asigură servicii de rezidenţă pentru persoanele adulte cu dizabilităţi 

în 11 servicii sociale cu cazare cu o capacitate totală de cazare de 157 locuri. 

 La 31 decembrie 2021 sunt înregistraţi 157 beneficiari în centrele rezidenţiale pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi (dintre care 3 beneficiari internați în cadrul Spitalului de 

Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca), astfel: 

- Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu - 29 

beneficiari; 

- Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tântava – 48 

beneficiari; 
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- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Grădinari – 16 

beneficiari; 

- Centrul pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Casa Comber 

Giurgiu – 12 beneficiari; 

- Centrul pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Phare Giurgiu – 

14 beneficiari; 

- Centrul pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Apartament 21 

Giurgiu – 4 beneficiari; 

- Centrul pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Apartament 22 

Giurgiu – 5 beneficiari; 

- Centrul pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Apartament 69 

Giurgiu – 4 beneficiari; 

- Centrul pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Apartament 71 

Giurgiu – 4 beneficiari; 

- Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Izvoarele – 10 

beneficiari; 

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Valea Bujorului – 8 

beneficiari. 

 

 De asemenea, un număr de 22 persoane adulte cu dizabilităţi beneficiază de servicii 

sociale acordate de furnizori privaţi (ONG), în baza protocoalelor de colaborare, astfel: 

- Asociaţia ProAct Suport – 5 beneficiari; 

- Fundaţia FARA România – 2 beneficiari; 

- Fundaţia Sf. Maria (Singureni, jud. Giurgiu) – 15 beneficiari; 

 

 Ca urmare a propunerii de reorganizare a serviciilor sociale LP1 Izvoarele și LP2 

Izvoarele în CPVI Ap. 8 Izvoarele și a răspunsului negativ la solicitarea noastră privind 

eliberarea avizului de funcționare pentru CPVI Ap. 8, a fost realizată relocarea beneficiarilor 

din cadrul LP1 și LP2 Izvoarele în cadrul celorlalte servicii sociale din structura DGASPC 

Giurgiu. 

 Au fost realizate 2 transferuri ale beneficiarilor din sistemul de protecție a copilului în 

sistemul de protecție a adulților. 

 Pe parcursul anului 2021 s-a realizat internarea a 2 beneficiari din cadrul Centrului de 

Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Izvoarele în cadrul Spitalului de 

Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca. 

 Au fost înregistrate 2 decese în cadrul Complexului pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Giurgiu. 

 La data de 31 decembrie 2021, în structura DGASPC Giurgiu funcţionează 3 centre 

pentru persoane vârstnice, situația se prezintă astfel: 

 - La Centrul pentru Persoane Vârstnice Mironești, cu o capacitate de 60 de locuri erau  

găzduiți 40 beneficiari; 

- La Centrul pentru Persoane Vârstnice Hotarele, cu o capacitate de 46 de locuri erau 

găzduiți 34 de beneficiari; 

- La Centrul pentru Persoane Vârstnice Oncești, cu o capacitate de 38 de locuri erau 

găzduiți 31 de beneficiari. 

În contextul pandemiei de COVID-19, s-a înregistrat o scădere în ceea ce privește 

solicitările de admitere în cadrul centrelor pentru persoane vârstnice, neavând dosare 

înregistrate aflate pe lista de așteptare în vederea admiterii în cadrul unui centru pentru 

persoane vârstnice. 

  În cadrul centrelor pentru personae vârstnice s-au realizat următoarele admiteri: 

- 13 admiteri în cadrul CPV Hotarele; 

- 10 admiteri în cadrul CPV Oncești; 

- 8 admiteri în cadrul CPV Mironești. 

De asemenea, au fost înregistrate următoarele decese: 
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- 7 decese în cadrul CPV Hotarele; 

- 6 decese în cadrul CPV Oncești; 

-15 decese în cadrul CPV Mironești. 

Pe parcursul anului 2021, în cadrul centrelor pentru persoane vârstnice, s-au realizat 2 

transferuri și 2 sistări. 

 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: întocmire planuri personalizate, fișe de 

monitorizare, fișe bio-psiho-sociale, 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 și canale 

de comunicare și monitorizare alternative, și unele 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;  

- Informarea persoanelor interesate privind procedura şi criteriile de admitere a 

persoanelor vârstnice în centrele de asistență socială; 

- 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; 

Participare la evenimentul de lansare al proiectului „Forma schimbării” Tinerii și 

FONPC – dialog pentru schimbare, proiect derulat de FONPC cu sprijinul financiar Active 

Citizen Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 

Granturile SEE 2014 – 2021 

Participare la sesiunea de informare organizată în cadrul proiectului „INTESPO – 

Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare”; evenimentul a avut loc 

la sediul AJOFM Giurgiu 

Operare în baza de date D-Smart – înregistrarea oricărei modificări intervenite în 

cazul persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice care dețin certificat de 

încadrare în grad de handicap aflate în cadrul centrelor din subordinea DGASPC Giurgiu. 

Informare și coordonare furnizori de servicii sociale, publici și privați, referitor la 

solicitarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale în vederea completării unui chestionar 

de monitorizare a activității serviciilor sociale din anul 2020. Participare la sesiunea de 

instruire online cu privire la utilizarea aplicatiei de introducere a chestionarelor de 

monitorizare a activității serviciilor sociale 

- Raportarea tuturor testelor rapide antigen SARS CoV-2 efectuate de către 

beneficiari și personal și înregistrarea acestora în platforma http://rapter.g4d.ro; 

- Activități desfășurate în cadrul comisiei de disciplină a funcționarilor publici și în 

cadrul comisiilor de cercetare disciplinară constituite pentru personalul contractual; 

 - Evidenţa învoirilor şi spitalizărilor beneficiarilor găzduiţi în cadrul centrelor pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi şi centrelor pentru persoane vârstnice; 

http://rapter.g4d.ro/
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- Au fost instrumentate 31 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; 

- În cadrul proiectului „Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale 

la servicii în comunitate”, Cod SIPOCA/SMIS2014+: 618/127529 cu finanțare din 

Programul Operațional Capacitate Administrativă, implementat de Autoritatea Națională 

pentru Drepturile Persoanelor cu /dizabilități, Copii și Adopții cu asistență tehnică din partea 

Băncii Mondiale, s-a realizat activitatea de colectare de date pentru o Diagnoză complexă a 

serviciilor pentru persoanele adulte cu dizabilități de la nivelul comunității. 

- Participarea, în sistem videoconferință, la Atelierul de lucru privind diseminarea 

Raportului de diagnoză complexă a situației instituțiilor rezidențiale publice de asistență 

socială pentru persoanele adulte cu dizabilități (Volumul I), în cadrul proiectului „Persoane 

cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în comunitate”, Cod 

SIPOCA/SMIS2014+: 618/127529, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020; 

- Retransmitere lunară către primăriile din județul Giurgiu a Buletinului informativ 

în cadrul proiectului ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”; 

- A fost transmisă o solicitare către ANDPDCA privind acordarea de vouchere 

utilizate pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces; 

 - Evidenţa învoirilor şi spitalizărilor beneficiarilor găzduiţi în cadrul centrelor pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi şi centrelor pentru persoane vârstnice; 

- 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; 

- Gestionarea și evidența vaccinărilor împotriva COVID-19 pentru beneficiarii și 

angajații din cadrul tuturor serviciilor sociale publice și private. 

 

COMPLEX LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU ADULȚI GIURGIU 

 

       În cadrul Complexului pentru persoane cu dizabilități Giurgiu, beneficiarilor cu afecțiuni 

mentale, psihice și asociate le sunt oferite servicii de găzduire pe perioadă nedeterminată, în 

sistem protejat, asistență și suport pentru asigurarea unei vieți autonome, active în vederea 

integrării sociale și profesionale. Complexul este format din 6 structuri organizate ca Centre 

pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi – CPVI, centre care au 

avize de funcționare: CPVI CASA COMBER; CPVI PHARE; CPVI APARTAMENT 71; 

CPVI APARTAMENT 69; CPVI APARTAMENT 21; CPVI APARTAMENT 22. 

 CPVI este serviciul social de tip rezidenţial care cuprinde un ansamblu de activităţi, 

cu preponderenţă de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, realizate pentru a 

răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea 

dezvoltării potenţialului personal. 

        Capacitatea celor 6 locuințe protejate este de 42 de locuri, în decursul anului 2021 au fost 

ocupate 43.  

 CPVI 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 Carpenișu, CITO Tântava, CTF Constantin și CTF 

Teodora. 

 CPVI  Phare situată în Giurgiu, str.Decebal, nr.99, destinată persoanelor cu handicap 

psihic, mental și asociat, a fost înființată în parteneriat cu fundația Comber, Irlanda -inaugurată 

în luna martie 2008, oferă servicii de protecție socială recuperare/reabilitare/reinsertie socio-

profesională beneficiarilor proveniți din C.R.R.N. Bolintin Vale, C.R.R.N. Izvoarele, CITO 

Tântava, CTF Constantin și CTF Teodora, L.P. Izvoarele 2. 
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 CPVI   Apartamentul 21 și CPVI  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 Viață Independentă a Adulților cu Dizabilități 

dezinstitutionalizați din Centrul de Recuperare Neuropsihiatrică Bolintin Vale, județul 

Giurgiu, proiect Phare derulat în parteneriat cu Organizația Comber Irlanda și Fundația 

Motivation Romania, au început activitatea în luna mai 2008. 

 CPVI  Apartament 69, situat în Giurgiu, str. Șos. Bucuresti, bl.66/1D și CPVI  

Apartament 71, situat în Giurgiu, str.Negru Vodă, bl.32/511, destinate adulților cu 

dizabilități psihice, mentale și asociate dezinstitutionalizați din CRRN Bolintin Vale, CRRN 

Cărpenișu, CRRN Izvoarele, L.P. Izvoarele 1, Asociația Positiv Plus - Cernavodă s-au 

transferați din casele de tip familial, au fost inaugurate în luna octombrie 2009 și oferă servicii 

de protecție recuperare/reabilitare/reinserție socio-profesională. 

Obiective realizate în decursul anului 2021: 
 Crearea și menținerea unui mediu suportiv, securizant, de tip familial. 

 Beneficiarilor serviciilor li s-au oferit condiții decente 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. Bucătaria și sala de mese sunt mobilate și utilate pentru a asigura un ambient 

normal de tip familial. Este respectată intimitatea fiecărui beneficiar, precum și intimitatea 

întâlnirilor acestuia cu familia, existând spațiu special, interior și exterior pentru vizite.                                                                                                                                                                                 

 În vederea integrarii socio-profesionale a beneficiarilor s-a continuat colaborarea cu 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu având ca obiectiv realizarea de 

acțiuni pentru facilitarea inserției pe piața muncii a forței de muncă a persoanelor cu handicap: 

participarea la bursele locurilor de muncă destinate persoanelor cu dizabilități, organizarea de 

programe de formare profesională pentru persoanele cu handicap în vederea dezvoltării 

competențelor specifice, necesare pentru încadrarea în muncă a acestora. Beneficiarii cu nivel 

ridicat de abilități și competențe se află în baza de date a agenției și au fost înscriși, în 

programul de formare profesională în vederea dezvoltării competențelor specifice necesare 

pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap derulat de specialiștii 

A.J.O.F.M.Giurgiu.  

        În cadrul centrelor un număr de 4 beneficiari sunt încadrați în muncă la DGASPC 

Giurgiu. ca muncitori necalificați și îngrijitori. 

 Activitatea medicală a fost asigurată de asistenții medicali din cadrul locațiilor, prin 

consult periodic efectuat de medicul generalist al instituției, medic de familie și, după caz prin 

consult de specialitate ori de câte ori a fost nevoie. 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 centrelor au beneficiat de consultaţii şi tratamente uzuale, de 

vaccinări şi vitaminizări periodice, cât şi de consultaţii de specialitate în serviciile de urgență 

la Spitalul Județean Giurgiu.  

Un număr redus de asistaţi au beneficiat şi de internări periodice, după cum urmează: 

CPVI  Apartament 69: 
2 beneficiari- 1 la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș și 1 la Spitalul Vadu Lat. 

CPVI  Apartament 21: 
2 beneficiari –  internări în cadrul Spitalului Județean Giurgiu: secția UPU și 

neurologie. 

 

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 vaccinarea antigripală. 

Situația vaccinării COVID-19: 

Total Personal- 55 

Vaccinat- 40 
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Persoane care au trecut prin boală și nu au 180 de zile de la primul test pozitiv – 3 

Personal testat săptămânal începând cu data 20.12.2021 - 12 

Total Beneficiari- 43 

Vaccinat- 41 

Beneficiari testați săptămânal începând cu data 20.12.2021 - 2       

 În decursul anului 2021 s-a efectuat dezinsecția/dezinfecția și deratizarea tuturor 

locațiilor de către o firmă specializată. 

 Deșeurile sanitare sunt colectate și distruse de o firmă specializată. 

 Personalul de deservire al centrelor a beneficiat de servicii de specialitate oferite de un 

cabinet de medicina muncii. 

 Menținerea și îmbunătățirea relației cu familia naturală, extinsă sau cu alte 

persoane importante pentru beneficiar. În decursul anului 2021 s-au continuat demersurile 

necesare menținerii relației cu familiile extinse ale beneficiarilor și informării acestora cu 

privire la situația actuală a acestora prin adrese transmise personal și către primării.  

     La sfârșitul anului 2021 au fost menținute legăturile cu familiile pentru un număr de 26 

beneficiari ai serviciilor și se păstrează în prezent legatura cu aceștia. Se vor continua acțiunile 

pentru identificarea și contactarea familiilor naturale și extinse a tuturor beneficiarilor. De 

menționat că un număr de 17 beneficiari au părinți decedați și/sau necunoscuți. 

 Abilitare/reabilitare pentru viață independentă- s-au înregistrat progrese în 

însușirea abilităților de asigurare a igienei personale, a participării la pregătirea și 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 centrelor 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. 

Au avut loc diferite acțiuni pentru sensibilizarea comunității privind problematica 

persoanelor cu dizabilități, și amintim aici evenimente importante: 

- educație pentru o societate inclusivă - campanie de promovare a persoanei cu dizabilități 

prin pliante de informare; 

- participarea la sărbătorirea zilei internaționale de solidaritate cu persoanele cu dizabilități în 

mediul online. 

 Socializare/Oportunități de petrecere a timpului liber. 
         Au fost desfășurate activitățile propuse pentru atingerea obiectivului socializare în 

perioada pandemiei de COVID 19, respectiv: 

-tinerii au avut un program al zilei stabilit de comun acord care a cuprins activități 

gospodărești în cadrul locațiilor, timp alocat pentru menținerea legăturii cu prietenii prin 

telefon, jocuri și activități de grup (realizarea unor materiale decorative, dans), vizionare TV 

emisiuni preferate și audiții muzicale.  

 Instruire/formare profesională continuă - la nivelul fiecărei locații 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; 

- Plan de activitate; 

- Regulile Casei; 

- Procedura privind admiterea beneficiarului; 

- Procedura privind suspendarea/încetarea serviciilor; 

- Procedura privind menținerea sănătătii beneficiarilor; 

- Procedura privind asistența în stare terminală sau deces a beneficiarilor; 

- Procedura privind managementul situațiilor de risc; 
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- Procedura privind siguranța și securitatea; 

- Procedura privind măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarului în raport cu serviciile 

oferite; 

- Procedura privind protecția împotriva neglijării, exploatării, violenței și abuzului; 

- Procedura privind efectuarea, înregistrarea și soluționarea sesizărilor/reclamațiilor; 

- Procedura privind relația și comunicarea personalului cu beneficiarii; 

- Procedura privind protecția împotriva torturii și tratamentelor crude, inumane sau 

degradante; 

- Procedura privind acordarea asistenței și suportului pentru luarea unei decizii; 

- Procedura de prevenire a infectării cu covid-19 în centrele de tip rezidențial în perioada stării 

de alertă 

- Carta drepturilor beneficiarilor; 

- Codul etic; 

- Ghidul beneficiarului; 

- Planul de perfecționare profesională; 

- Documentele prevăzute de legislația în vigoare privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor. 

Personalul din cadrul Complexului pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Giurgiu a beneficiat 

în decursul anului 2021 de formare profesională în cadrul întâlnirilor de lucru care au avut loc 

în fizic și în mediul online prin aplicațiile whatsapp.  au fost dezbătute probleme legate de 

sănătatea și calitatea vieții beneficiarilor, modalități de informare și prevenire a infecției cu 

virusul SARS-COV 2, au fost prelucrate prevederile legislative în vigoare privind promovarea 

drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, 

       În prezent toate centrele dețin avize și autorizații de funcționare în termen, de la 

următoarele instituții: M.M.P.S; Autoritatea de Sănătate Publică; Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. 

 Centrele nu dețin licențe de funcționare, în prezent aflându-se în proces de 

reorganizare. 

 Încheierea de contracte de voluntariat  
        În decursul anului 2021 activitatea de voluntariat a stagnat din cauza regulilor impuse 

pentru prevenirea infectării COVID-19..  

În decursul anului 2021 nu au fost identificate cursuri de formare profesională în 

vederea facilitării integrării profesionale a beneficiarilor. 

 Întreținerea și amenajarea centrelor: 
-  igienizarea parțială a spațiilor personale și comune; 

- dezinfectarea zilnică a spațiilor comune și personale, a mobilierului, dotărilor electrocasnice, 

curților, spațiilor exterioare, aleilor de acces, etc, în vederea prevenirii infectării COVID; 

 -  întreținerea în paramentri funcționali ai instalaților termice, electrice și sanitare; 

 -  reparațiile mobilierului; 

 - spațiile interioare și exterioare au fost întreținute în limite normale de funcționabilitate; 

- reparațiile curente și igienizarea au fost asigurate permanent de muncitorul calificat, 

muncitorul necalificat și administratorul din cadrul complexului. 

 Controale efectuate în decursul anului 2021 

    În decursul anului 2021 activitatea serviciilor a fost monitorizată în cadrul controalelor de 

rutină și inopinate efectuate de șeful de centru cu respectarea regulilor de igienă și 

comportament, (purtarea măștii faciale, menținerea distanței fizice, igiena mâinilor). 

     În urma controalelor nu au fost sesizate abateri grave în desfășurarea activităților zilnice și 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nefiind necesară instituirea unor măsuri suplimentare, în 

cazul anumitor constatări de neconformități s-a intervenit imediat pentru remediere.  

      În decursul anului 2021 DSP Giurgiu a efectuat controlul în vederea obținerii autorizațiilor 

de funcționare a centrelor. 

 Dificultăți/probleme întâmpinate 
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- obiectivul socializare și petrecere a timpului liber nu a fost atins la nivel optim din cauza 

pandemiei COVID 19; 

- numărul redus al personalului, nivelul scăzut de specializare al acestuia nu permit realizarea 

optimă a tuturor obiectivelor pe care ni le-am propus în planul anual de activitate și care sunt 

conforme cu obiectivele stabilite prin standardele specifice de calitate a serviciilor; 

- disfuncționalități în aprovizionarea cu medicamente, îmbrăcăminte, încălțăminte, 

cazarmament și materiale de întreținere cauzate de insuficiența resurselor financiare, 

- dificultăți în accesarea locurilor de muncă, cauzate atât de oferta scăzută adresată persoanelor 

cu dizabilități, cât și condițiilor cerute la angajare (nivel de școlarizare, naveta la și de la locul 

de muncă, necesitatea supravegherii/însoțirii la locul de muncă, etc.); 

- formarea continuă a personalului a fost asigurată cu resurse proprii, la nivel minim. 

CENTRUL DE ABILITARE SI REABILTARE PENTRU PERSOANE ADULTE 

CU DIZABILTĂȚI OINACU 

 

 Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu 
cu o capacitate de 30 de locuri, 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. 

 Scopul serviciului social de tip rezidential este menţinerea, refacerea sau dezvoltarea 

capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de dificultate socială a persoanelor 

adulte cu dizabilități neuropsihice, care necesită servicii și activități specifice, cu 

preponderență de abilitare și reabilitare, în vederea menținerii/dezvoltării potențialului 

personal, în conformitate cu standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru 

serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, aprobate prin Ordinul Ministrului 

Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019. 

 Obiectivele CAbR Oinacu, vizează: 

- asigurarea nevoilor de bază, evaluare/consiliere/intervenție psihologică, educație 

informală/nonformală, întârirea 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. 

 Toți beneficiarii din cadrul centrului provin din alte centre, iar de la data transferului 

aceștia au beneficiat constant de servicii medicale de diagnosticare și tratament, precum și de 

servicii de recuperare și reabilitare funcțională și comportamentală. Aceștia au certificate de 

încadrare în grad de handicap și măsură de protecție stabilită prin Programul individual de 

recuperare și reabilitare, este cea de asistență socială în centre rezidențiale publice/private. 

 În prezent în centru sunt protejați un număr de 29 de beneficiari, pe data de 01.11.2021 

au fost preluați trei beneficiari de la LP Izvoarele. Toți beneficiarii sunt încadrați într-o 

categorie de persoane cu handicap, după cum urmează: 

- 1 MEDIU; 

- 15 ACCENTUAT; 

-13 GRAV. 

            Repartizare pe sex: - 16 bărbați; - 13 femei. 

 Repartizare pe grupe de vârstă: 

18 – 24 ani : 5 persoane; 

25 – 35 ani:  3 persoane; 
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36 – 45 ani:  7 persoane; 

46 – 55 ani:  9 persoane; 

56 – 65 ani:  5 persoane; 

peste 65 ani: 0 persoane. 

Activități prin care s-a asigurat accesul la serviciile de bază 
Spațiul în care funcționează centrul răspunde nevoilor beneficiarilor care dispun de un anumit 

grad de autonomie și de potențial de recuperare și abilitare, dar și celor care necesită îngrijire 

și asistență permanentă. 

Spațiul de locuit este compartimentat corespunzător, cu destinații specifice: 

Parter: un cabinet psihologic, sală multifuncțională (în care se realizează activitățile 

educative și terapeutice, delimitat de spațiul în care se servește masa), două birouri 

administrative, oficiul pentru prepararea hranei, sală de mese, patru dormitoare. 

Etaj: cabinet medical cu grup sanitar propriu, farmacie, cabinet asistenți medicali, 11 

dormitoare (cu maxim două paturi), două grupuri sanitare beneficiari, spațiu depozitare 

cazarmament. 

 Centrul asigură beneficiarilor un mediu de locuit sigur şi adaptat nevoilor acestora, 

deţine spaţii comune suficiente şi adaptate pentru realizarea activităţilor zilnice. Toate spaţiile 

comune sunt accesibile tuturor beneficiarilor. Centrul deţine un teren exterior destinat 

efectuării de activități de terapie ocupațională,  relaxării sau desfăşurării activităţilor în aer 

liber.  

 Asigurarea hranei în regim de cantină, hrana fiind preparată în bucătaria proprie a 

centrului, în concordanță cu nevoile și pe cât posibil cu preferințele beneficiarilor. S-a asigurat 

necesarul zilnic de calorii prin meniul avizat de către medicul centrului, hrana fiind adaptată 

după caz stării de sănatate, conform prescripțiilor și recomandărilor medicale. 

 În decursul anului 2021 s-a efectuat dezinsecția/dezinfecția și deratizarea tuturor 

locațiilor de către o firmă specializată contractată la nivel de D.G.A.S.P.C. 

 Supravegherea și îngrijirea s-au realizeazat prin monitorizarea stării de sănatate 

(psihică și somatică), a regimului alimentar și evaluarea efectelor acestuia, respectarea 

regulamentului interior, respectarea drepturilor beneficiarilor, prin implementarea unor 

programe pentru viață sănatoasă de către echipele multidisciplinare.  

Centrul a asigurat beneficiarilor suportul necesar pentru realizarea activităţilor de bază ale 

vieţii zilnice. Beneficiarii au primit ajutor şi îngrijire adecvată pentru a-şi continua viața în 

demnitate și respect. 

 Având în vedere că în anul 2021 starea de alertă pe teritoriul Romaniei s-a derulat 

începând cu 13.01.2021 până în luna decembrie 2021, în contextul existenței riscului de 

îmbolnăvire cu COVID-19, au fost menținute măsurile de prevenire și combatere a efectelor 

pandemiei conform prevederilor protocolului ce conțin recomandări pentru serviciile sociale. 

Totodată, a fost actualizat Planul de acțiune pentru gestionarea situațiilor de risc și 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND PREVENIREA INFECTĂRII CU COVID-19 

ÎN CENTRE DE TIP REZIDENȚIAL 

 De la instituirea stării de alertă și până la sfârșitul anului 2021, s-au menținut măsurile 

principale de prevenție, după cum urmează: 

 reluarea graduală a vizitelor efectuate de către părinții, familia sau persoanele față de 

care beneficiarii au dezvoltat relații de atașament. Vizitarea beneficiarilor, la sediul 

serviciului social, realizate cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de 

autoritățile cu atribuții în domeniu, în spații special amenajate care să permită păstrarea 

distanței minime de 1,5 m., igienizarea spațiului după fiecare vizită, utilizarea 

echipamentelor de protecție;   

 organizarea vizitelor în aer liber, în exteriorul clădirii serviciului social, cu menținerea 

măsurilor de asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire, mai sus 

menționate;  

 ieșirea beneficiarilor din centru reluată pentru motive justificate,  desfășurarea 

activităților fizice, cumpărături sau altă activitate justificată și care nu suportă 
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amânare, precedate de informarea în scris a beneficiarului cu privire la recomandările 

de siguranță publică emise de INSP, precum și de stabilirea unui traseu clar al 

deplasării în exteriorul centrului;  

 în situația în care unul dintre beneficiari prezintă simptomatologie asemănătoare 

infecției COVID-19, contactarea în regim de urgență a medicului centrului și a 

medicului de familie, iar dacă situația o impune, sunarea la numărul de urgență 112.  

  în situația în care unul dintre beneficiari este declarant infectat, la nivelul centrului 

aplicarea măsurilor solicitate de Direcția de Sănătate Publică. 

Activități prin care s-a asigurat accesul beneficiarilor la serviciile medicale 
 Toți beneficiarii sunt înscriși pe listele unui medic de familie, după decesul medicului 

de familie beneficiarii au fost preluați în regim de urgență de medicul Alexe Costin care este 

și medic de familie. În luna iulie au fost transferați la alt medic respectiv Marciu Caludia. 

 În cadrul centrului serviciile medicale sunt asigurate prin doi medici (dintre care unul 

psihiatru), asistenți medicali și infirmiere.  De asemenea, s-a asigurat accesul la asistenţă 

medicală de specialitate, după caz, în centru, fie în policlinici, spitale, etc.  

 Beneficiarii au primit medicaţia necesară, iar unitatea a respectat normele în vigoare 

privind eliberarea reţetelor, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi 

administrarea medicamentelor. 

 Începand cu luna ianuarie 2021 s-a realizat imunizarea anti COVID-19 cu cele 

trei doze, pentru toți beneficiarii centrului. 

 În luna noiembrie a fost realizată imunizarea beneficiarilor (vacinare antigripală) 

pentru anotimpul rece, în cadrul programului realizat la nivel național. 

 Pe parcursul anului 2021 au fost confirmați pozitiv un beneficiar și patru angajați. 

Beneficiarul confirmat pozitiv nu a necesitat spitalizare, a fost izolat într-un dormitor de la 

parterul clădirii,  îngrijirea acestuia a fost asigurată de către personalul de serviciu care a purtat 

în permanență echipament de protecția (măști, mănuși, viziere, combinezon) și care a folosit 

substanțe dezinfectante, pentru a nu permite răspândirea virusului.  

Pe parcursul anului 2021 doar pentru doi beneficiari a fost necesară spitalizarea, unul pentru 

afecțiuni pulmonare, iar celălalt pentru afecțiuni neurologice. 

 Activități prin care s-a asigurat accesul la servicii de abilitare/reabilitare pentru o viață 

independentă. 

 Pe parcursul anului 2021 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 întreținere a spațiilor. Beneficiarii reușind parțial să conștientizeze 

și să  respecte regulile de conviețuire, rutinele zilnice, să se implice în stabilirea și desfașurarea 

activităților zilnice, au dobândit încredere în forțele proprii și să-și exprime dorințele în mod 

liber fiind conștienți de importanța care se acordă opiniilor lor. 

 Aceste progrese au fost rezultat al activității psihologice, de recuperare/reabilitare 

funcțională și a activităților de petrecere a timpului liber, prin implicarea tuturor categoriilor 

de personal. Personalul a încurajat iniţiațivele individuale ale beneficiarilor în vederea 

desfășurării activităților de recreere: activități sportive, vizionarea de filme, sărbatorirea 

zilelor de naștere, sau altele, în scopul explorării și dobândirii de noi abilităţi. 

 Beneficiarii din cadrul centrului sunt încurajați să-și exprime opinia asupra oricăror 

aspecte care privesc activitatea centrului. În acest fel aspectele și situațiile care nemulțumesc 

beneficiarii sunt cunoscute astfel încat să poată fi remediate în tip util. Se întocmește un 

proces-verbal în care se comsemnează existența sau nu a sesizărilor/reclamațiilor.  

 Sedințele de consiliere psihologică, terapiile individuale sau de grup au urmărit atât 

dezvoltarea abilităților de autoîngrijire, diminuarea sprijinului pentru comunicare și cogniție, 

cât și a abilităților de socializare, relaționare, coeziune de grup în cadrul activităților comune. 

Reevaluarea beneficiarilor din punct de vedere al aspectelor psihologice, s-a realizat 

urmărindu-se pentru fiecare beneficiar următoarele aspecte: 
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- nivelul de suport de îngrijire, care cuprinde: dizabilități asociate, abilități de auto-

îngrijire, abilități legate de traiul în comunitate; 

- comunicare: capacitate generală de comunicare; 

- relații pozitive cu alte persoane și legătura cu prietenii; 

- abilitatea de a comunica prin desen; 

- abilitatea de a purta o conversație; 

- abilitatea de a-și exprima punctul de vedere în mod adecvat; 

- abilități cognitive pentru luarea deciziilor zilnice; 

- abilitatea de a transfera învățarea de la un context la altul; 

- abilități de planificare și organizare; 

-  nivel evaluat al inteligenței. 

 În cadrul CAbR Oinacu s-au realizat activități de ergoterapie și art terapie ca metode 

active de stimulare multisenzorială, folosite ca și modalitate și mijloc în procesul instructiv 

educativ. 

 În anul 2021 ca și în anul 2020 activitățile de petrecere a timpului liber și socializare 

în afara centrului au fost restricționate, în mare parte pe fondul pandemiei COVID-19, dar și 

pe fondul lipsei mijloacelor necesare pentru a le realiza. 

 Activități prin care s-a asigurat accesul la servicii de asistență socială: 
- Actualizarea ori de câte ori a fost cazul a listelor cu datele beneficiarilor; 

- Verificarea dosarelor beneficiarilor privind valabilitatea și termenul de revizuire 

a certificatelor de încadrare în grad de handicap, valabilitatea contractelor de 

servicii; 

- Asigurarea de suport și consiliere, beneficiarilor  și aparținătorilor acestora; 

- Menținerea legăturii cu aparţinătorii beneficiarilor; 

- Participarea la întrunirile echipei multidisciplinare, asigurarea fișelor necesare 

pentru echipa multidisciplinară;   

- Participarea la întrunirea echipei multidisciplinare, privind problemele apărute în 

cadrul centrului; 

- Oferirea de informații și îndrumare persoanelor interesate pentru admiterea în 

centru; 

- Întocmirea raportărilor statistice trimestriale și semestriale și cele apărute 

ocazional; 

- Colaborarea cu instituțiile administrative locale, și cu alte instituții: Primărie, 

Poliție, etc;   

- Monitorizarea respectării orarului zilnic pentru fiecare beneficiar din centru; 

- Participarea la evenimentele culturale și recreativ organizate în centru; 

- Discuții cu beneficiarii centrului cu privire la aspecte referitoare la domeniul 

social;    

-  - Colaborarea cu Serviciul Management de Caz pentru Adulți, din cadrul 

DGASPC, cu privire la beneficiarii centrului. 

 În decursul anului 2021 s-au continuat demersurile necesare menținerii relației cu 

familiile beneficiarilor și informării acestora cu privire la situația acestora, precum și a 

măsurilor impuse cu privire la programul de vizite. 

 Pe parcursul anului 2021 au fost vizitați de membrii ai familiei un număr de 10 

beneficiari, cu respectarea măsurilor de prevenție. 

 În decursul anului 2021 activitatea serviciilor a fost monitorizată, și s-a constatat că 

personalul centrului a respectat atribuțiile și sarcinile stabilite prin fișa postului, proceduri de 

lucru și regulamente.  Nu au fost sesizate abateri în desfășurarea activităților zilnice și 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nefiind necesară instituirea unor măsuri suplimentare, în 

cazul anumitor constatări de neconformități s-a intervenit imediat pentru remediere.  

Pentru anul 2021 obiectivele propuse au vizat în principal: 

 Continuarea, definitivarea și concretizarea demersurilor de obținere a autorizației ISU; 

 Încheierea procesului de obținere a licenței povizorii ca CAbR,; 
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 Implementarea standardelor minime de calitate și elaborarea tuturor documentelor și 

instrumentelor de lucru specifice; 

 Menținerea/creșterea calității vieții beneficiarilor; 

 Eficientizarea sistemului de monitorizare a activităților; 

 Menținerea bazei materiale în condiții optime de funcționare; 

 Promovarea participării persoanelor adulte cu afecțiuni neuropsihice la viaţa socială; 

 Creșterea calității serviciilor oferite prin formarea și profesionalizarea resurselor 

umane. 

 Aceste obiective au fost atinse în parte, obținere autorizației ISU a rămas 

nesoluționată, din motive de ordin financiar, chiar dacă pe parcursul anului au continuat 

discuțiile pentru găsirea unor soluții, atât cu reprezentanții compartimentului cu atribuții 

specifice, cât și cu conducerea instituției.   

Aspectele de ordin tehnic ce trebuie remediate necesită alocarea fondurilor necesare și 

aceasta nu poate fi soluționată la nivelul centrului, în acest sens s-au realizat demersuri de 

solicitare a prevederii sumelor necesare în proiectul de buget pentru anul 2022. 

 Pentru atingerea obiectivelor propuse în ceea ce privește calitatea vieții beneficiarilor, 

în cadrul centrului s-au desfășurat activități complexe și specifice, prin aceasta asigurându-se 

accesul fiecărui beneficiar la servicii conform unei planificări individuale de intervenție. 

Rămâne un deziderat participarea la cursuri de specializare în intervenția personalizată și 

specifică adultului cu dizabilități psihice și mintale. Totodată, personalul a beneficiat de 

îndrumare și supervizare în cadrul întâlnirilor de lucru, în care au fost dezbătute probleme 

legate de sănatatea și calitatea vieții beneficiarilor, au fost prelucrate prevederile legislative în 

vigoare privind promovarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, etc. Instruirea 

personalului este un obiectiv cu caracter permanent și este implementat în cadrul ședintelor 

periodice. 

 În ceea ce privește promovarea participării persoanelor adulte cu afecțiuni 

neuropsihice la viaţa socială, și în anul 2021, a fost sever limitată în contextul pandemiei 

Covid-19, acestea făcând parte dintr-o categorie vulnerabilă asupra căreia impactul 

restricțiilor impuse la nivelul întregii populații s-a evidențiat major, chiar dacă aceste măsuri 

cu rol de prevenție și protecție sunt justificate. 

COMPLEX SOCIAL PENTRU ADULȚI CU DIZABILITĂȚI IZVOARELE 

 

   Locuințele protejate  1-2, respectiv Centrul de Recuperare și Reeabilitare 

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 și profesională a persoanelor adulte cu dizabilități. 

        În cadrul celor 4 structuri se asigură protecție specială unui număr de 24 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 – 2 beneficiari; 

C.I.A  Izvoarele – 12beneficari; 

CIA Valea Bujorului – 8 beneficiari. 

 1.  Locuința protejată 1 pentru persoane cu handicap este înființată în anul 2014 si 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. În anul 2021 centrul a primit  aviz provizoriu pentru C.I.A -  
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Centrul de Îngrijire și Asistență oferă servicii de asistență si îngrijire pentru beneficiarii 

proveniți din C.I.T.O Tântava. 

4. Centrul de Îngrijire și Asistență Valea Bujorului pentru Persoane cu Handicap înființat în 

anul 2017  și oferă servicii de protecție, recuperare și îngrijire beneficiarilor proveniți de la 

CITO Tântava . 

 Obiective realizate în decursul anul-2021 

 Crearea și menținerea unui mediu suportiv, securizant, de tip familial. 
     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. 

 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 desfășurarii 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.                                                                                                                                                                               

 Activitatea medicală a fost asigurată de asistenții medicali din cadrul locațiilor, 

prin consult periodic efectuat de medicul de familie, cât și prin consult de specialitate ori 

de câte ori a fost nevoie. 
       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. 

 În anul 2021, doi dintre cei 12 beneficiari din cadrul C.I.A. Izvoarele au fot internați 

la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, aceștia având Hotărâre 

Judecătorească. 

 În decursul anului 2021 o singură beneficiară din cadrul structurii LP 2, a fost internată 

la Secția de Psihiatrie Vadu Lat din  Jud Giurgiu.   

      Menținerea și îmbunătățirea relației cu familia naturală, extinsă sau cu alte 

persoane importante pentru beneficiar. 
       În decursul anului 2021 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 sfârâșitul anului 2021 au fost menținute legăturile telefonice cu familiile pentru un 

număr de 2 beneficiari ai serviciilor, familia îi vizitează, dar se păstrează distanța 

regulamentară de aproximativ 2-m unul față de celalat, 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. 

 Abilitare/reabilitare pentru viață independentă 
        Beneficiarii complexului urmează programe de ergoterapie și activități educative. 



116 

 

 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. 

  Socializare/Oportunități de petrecere a timpului liber. 

- participarea la diferite spectacole dedicat zilei comunei Izvoarele; 

- participarea la slujbele religioase; 

  Instruire/formare profesională continuă- la nivelul fiecărei locații au fost 

prelucrate în cadrul întâlnirilor de lucru, documentele privind organizarea și functionarea 

acestora conform legislației în vigoare, după cum urmează: 
- Regulamentul de Organizare și Funcționare; Regulament Intern; Proiect instituțional; Plan 

de activitate; Regulile Casei; Procedura privind admiterea beneficiarului; Procedura privind 

evaluarea inițială/reevaluarea; Procedura privind ieșirea din L.P.; Procedura privind relația 

personalului cu beneficiarii; Procedura privind înregistrarea și rezolvarea 

sesizărilor/reclamațiilor; Procedura privind protecția împotriva abuzurilor; Procedura privind 

notificarea incidentelor deosebite; Procedura privind protecția împotriva abuzurilor; Codul 

drepturilor beneficiarilor; Codul etic; Ghidul beneficiarului; Planul de perfecționare 

profesională; Documentele prevăzute de legislația în vigoare privind evaluarea/reevaluarea 

beneficiarilor. 

  Instruirea personalului 
 Pentru atingerea acestui obiectiv a fost stabilit un plan de formare profesională 

cuprinzând tematica specifică muncii, cât și legislația în vigoare privind persoanele cu 

dizabilități. 

       În decursul anului 2021 au fost organizate sesiuni formale de instruire/formare 

profesională, personalul beneficiind de îndrumare și supervizare în cadrul înâlnirilor de lucru, 

în care au fost dezbătute probleme legate de sănătatea și calitatea vieții beneficiarilor, au fost 

prelucrate prevederile legislative în vigoare privind promovarea drepturilor persoanelor adulte 

cu dizabilități, etc. 

      Instruirea personalului este un obiectiv cu caracter permanent și este implementat în cadrul 

ședințelor lunare de lucru urmărind graficul de întâlniri și tematica stabilită, stadiul de însușire 

a cunoștințelor a fost monitorizat semestrial, prin aplicarea de chestionare de evaluare. 

 Întreținerea și amenajarea locuințelor: 
 Spațiile interioare și exterioare ale locuințelor protejate au fost întreținute în limite 

normale de igienizare și funcționabilitate.      

         În data de 1 Septembrie 2021, cele două structuri LP1 și LP2 au fost desființate, 

beneficiarii și personalul fiind relocați la alte structuri din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu. 

COMPLEX PENTRU ADULȚI CU DIZABILITĂȚI ZONA NORD 

 Misiunea Complexului pentru Adulți cu Dizabilități Zona Nord, 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 

Obiective propuse pentru anul 2021 

1.Crearea şi menţinerea unui mediu suportiv, securizant, de tip familial; 

2. Integrarea socio-profesională a beneficiarilor; 

3.Asigurarea stării de sănătate fizică şi psihică a beneficiarilor; 
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4.Menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiei cu familia naturală, extinsă sau cu alte persoane 

importante pentru beneficiar; 

5. Dezvoltarea principiului normalizării- Abilitare/reabilitare pentru viaţă independentă. 

Evaluarea bio-psiho-socială a beneficiarilor; 

6.Socializare/Oportunităţi de petrecere a timpului liber; 

7.Optimizarea serviciilor oferite; 

8.Încheierea de contracte de voluntariat; 

9. Instruirea personalului;   

10. Accesarea cursurilor de formare profesională în vederea facilitării integrării profesionale 

a beneficiarilor: 

11.Igienizarea, întreţinerea şi amenajarea centrului. 

 Activitatea medicală.  
             A fost asigurată de asistenţii medicali din cadrul complexului, prin consult periodic 

efectuat de medicul de familie și asistenții medicali, 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.  

Internări/Controale de specialitate 
 Beneficiarii de servicii sociale au avut parte de control medical de specialitate de două 

ori în cursul anului 2021, control neurologic și control psihiatric, iar control medical general 

lunar din partea medicului de familie. Prin intermediul medicului de familie au mai avut parte 

și de control ginecologic, dermatologic , iar analizele medicale se fac tot prim medicul de 

familie o dată la șase luni. 

Menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiei cu familia: 

 În condițiile riscului de infectare cu virusul SarsCov-2, vizitele fiind interzise, 

beneficiarii au avut posibilitatea de a păstra legătura cu familia sau aparținătorii prin 

intermediul telefonului/ apel video. 

 

Beneficiari integraţi în comunitate, familie: 
 În cursul anului 2021 nu s-au facut integrări nici în familie, nici în comunitate, din 

cauza pandemiei. 

Activităţi instructiv-educative: 
 În 2021 au fost desfăşurate activităţi instructiv-educative, gospodăreşti, conform 

Planului de Intervenţie /Orarului zilnic pentru toţi beneficiarii centrului. 

Activități zilnice: 

- Consiliere psihologică; 

- Igiena personală a beneficiarilor; 

- Ordine și curățenie în camere; 

- Servirea meselor (mic dejun, prânz, supliment, cina); 

- Administrarea tratamentului neuroleptic și cronic; 

- Beneficiarii  din CIAPAD Grădinari necesită sprijin, îndrumare şi supraveghere 

permanent (dezvoltarea mobilităţii, tehnici de respiraţie profundă şi exerciţii pentru 

cerectarea posturilor vicioase, poziţii gresite/scolioză, deprinderi privind igiena 

personală, fitoterapie etc.). 

Socializare/Oportunităţi de petrecere a timpului liber: 
- aniversări, zile onomastice sarbătorite împreuna cu prietenii; 

- activitati gospodaresti; 

- jocuri tematice; 

- activitati instructiv educative; 

- activitati de ergoterapie in incinta centrului; 

- activitati sportive; 

- plimbari in aer liber. 

Instruire/formare profesională continuă: 
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 La nivelul fiecărei locaţii au fost  prelucrate în cadrul întâlnirilor de lucru, documentele 

privind organizarea şi funcţionarea acestora conform legislaţiei în vigoare,după cum urmează: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare; 

- Regulament Intern; 

- Proiect instituţional; 

- Plan de activitate; 

- Procedura operațională privind admiterea; 

- Procedura operațională  privind suspendarea/încetarea acordării serviciului social; 

- Procedura operațională privind menținerea sănătății beneficiarilor; 

- Procedura operațională privind asistența în stare terminală sau deces; 

- Procedura operațională privind managementul situaților de risc; 

- Procedura operațională privind siguranța și securitatea; 

- Procedura operațională privind măsurarea gradului de satisfacție; 

- Procedura operațională privind protecția împotriva neglijării, exploatării, violente și abuzuri; 

- Procedura operaționala privind efectuarea, înregistrarea și soluționarea sesizărilor și 

reclamațiilor; 

- Procedura operațională privind relația și comunicarea personalului cu beneficiarii; 

- Procedura operațională privind protecția împotriva torturii și tratamentelor crude, inumane 

sau degradante; 

- Procedura operațională privind acordarea asistenței și suportului pentru luarea unei decizii; 

- Procedura de prevenire a infectării cu Sars Cov 2 în centre în perioada stării de alertă; 

- Protocol privind învoirea în familie; 

- Carta drepturilor beneficiarilor; 

- Codul etic; 

- Ghidul beneficiarului; 

- Planul de perfecţionare profesională; 

- Plan individual de interventie  privind evaluarea/reevaluarea beneficiarilor . 

Instruirea personalului:  

Pentru atingerea acestui obiectiv a fost stabilit un plan de formare profesională 

cuprinzand tematica specifică muncii, cât şi legislaţia în vigoare privind persoanele cu 

dizabilităţi. 

În decursul anului 2021 au fost organizate sesiuni de formare și de îndrumare, 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 448/2006 şi Ordinul 82/2019). Instructaj privind măsurile de protecție 

în legătură cu riscul de infectare cu virusul Sars Cov-2. A fost prezentat istoricul psiho-socio-

medical al fiecărui beneficiar. 

S-au luat măsuri pentru elaborarea planificărilor, a activităţilor de socializare, de 

petrecere a timpului liber, etc. 

Întreţinerea şi amenajarea centrului: 

- reparaţii/întreţinere la instalaţia sanitară şi electrică; 

- reparaţii mobilier camere beneficiari, sală mese, bucătărie; 

- spaţiile interioare şi exterioare ale centrului au fost întretinute anevoios, datorita lipsei 

de buget. 

Dificultăți și probleme întâmpinate: Lipsa bugetară și lipsa personal/conform standarde, 

beneficiar/personal. 

Propuneri de eficientizare a activității structurii: 

- Participarea personalului la sesiuni de pregătire și specializare; 

- Onorarea referatelor de aprovizionare cu materialele necesare pentru efectuarea de 

lucrări de întreținere și reparații; 

- Dotarea cu obiecte de îmbrăcăminte şi cazarmament;  

- Angajare de personal pentru acoperirea posturilor vacante. 
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 Controale efectuate:            
        Pe parcursul anului 2021 activitatea serviciilor a fost monitorizată în cadrul 

controalelor de rutină şi inopinate efectuate de şeful de centru, dar centrele au fost vizitate și 

verificate/controlate și de organe abilitate, precum: 

- AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE INSPECȚIE ȘI  PLĂȚI JUDEȚENE;  

Ambele centre din complex unde s-au dat măsuri de intreprins. (conform raport de control) 

- DIRECȚIA DE SĂNĂTATE  PUBLICĂ, doar pentru CabR- Tântava, unde s-au dat alte 

măsuri urgente de intreprins. 

- CONSILIUL DE MONITORIZARE DE SUB AUTORITATEA PARLAMENTARĂ, 

ambele centre au fost vizitate unde s-au dat măsuri de implementare. 

- AVOCATUL POPORULUI, unde a fost o întrevedere on-line pentru CIAPAD Gradinari, 

cu măsuri de implementat. 

În urma controalelor  măsurile date de către organele abilitate, au fost remediate în 

proporție de 100% pentru CIAPAD Grădinari și 80% pentru CabR Tântava, urmând și 

diferența să fie remediată primind fondurile necesare. 

 

CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTINCE ONCEȘTI 
      

         Centrul pentru Persoane Vârstnice Oncești, 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 are o capacitate de 38 de 

locuri.  

          La începutul anului 2021, în centru se afla un număr de 30 de beneficiari cu vârste 

cuprinse între 65 și 95 ani.          

 Obiective pentru anul 2021 
 Sprijinirea beneficiarilor și asigurarea unui climat optim pentru nevoile acestora 

constând în terapie ocupațională și adaptarea la cerințele și normele sociale, la creșterea 

gradului de adaptibilitate socială prin menținerea și dezvoltarea progresivă a abilităților de 

relaționare și comunicare. 

 La sfârşitul anului 2021, s-a procedat la depunerea documentaţiei necesare în vederea  

obţinerii acreditării/ reacreditării centrului. De asemenea, s-au facut demersuri şi pentru 

actualizarea cărţii funciare. 

 Activitatea medicală, asigură beneficiarilor sprijin pentru a-și gestiona problemele de 

sănătate mai vechi, cele curente sau situații de urgență apărute. Asistenții medicali și 

personalul de sprijin sunt la curent cu sănătatea fiecărui beneficiar, aceștia fiind toți înscriși la 

medicul de familie dna. dr. Mina Mădălina, care asigură asistența medicală generală. 

Administrarea medicamentelor se efectuează de asistentul medical din cadrul centrului, în 

baza scrisorilor medicale şi a schemei de tratament a fiecăruia. Toate schimbările privind 

starea de sănătate a beneficiarilor este monitorizată, iar în caz de urgență se apelează 112.  

 Beneficiarii centrului au fost consultaţi de specialişti în serviciile de urgenţă la Spitalul 

Judeţean Giurgiu, Spitalul de Ortopedie Foişor, Spitalul Elias-secţia Oncologie, Spitalul 

Panduri-secţia  Urologie, Clinica Emma şi  Policlinica Giurgiu.   

 De asemenea, au beneficiat de consultaţii psihiatrice ale medicului Bordeianu Bogdan, 

consultaţii neurologice ale medicului Câlniceanu Elena, consultaţii cardiologice ale medicului 

Gudumac Sorin, consultaţii orl ale medicului Ungureanu Silvia, consultaţii stomatologice ale 

medicului Botnaru Elena.  

 Beneficiarilor din cadrul centrului li se efectuează analize medicale de două ori pe an 

la recomandarea medicului de familie. Acestora li s-a administrat vaccinul anti-covid toate 

dozele, cât şi cel anti-gripal la sfârşitul anului. 

 Pentru menținerea și îmbunătățirea relației cu familia, s-au avut în vedere 

următoarele: 
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-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; 

 Căminul pentru Persoane Vârstnice Oncești în perioada anului 2021 găzduiește 30 de 

beneficiari 18 de femei și 12 de bărbați care necesită un grad de îngrijire ridicat, întrucât suferă 

de diferite boli după cum urmează: 

 10 persoane cu boli cardiovasculare; 

 2 persoane cu boli ale aparatului respirator; 

 2 persoane cu tumori; 

 7 persoane cu demență; 

 3 persoane cu schizofrenie; 

 2 persoane cu parkinson; 

 2 persoane cu diabet zaharat; 

 1 persoana cu epilepsie; 

 5 persoane cu tulburări depresive. 

Menţionăm faptul că, anumiţi beneficiari suferă de mai multe boli, din cele menţionate 

mai sus. 

 În cursul anului 2021 au intrat în CPV un număr de 8 beneficiari, au decedat  7, iar 2 

au fost transferați la CPV Hotarele, respectiv CPV Mironești. 

 Recuperare și Readaptare 

 Beneficiarii Centrului pentru Persoane Vârstnice Onceşti au fost implicați în diferite 

acțiuni cu specific gospodăresc, întreținerea grădinii cu flori și curățenia în curtea centrului. 

Asistații acestui centru au acces la biblioteca centrului de unde își pot lua cărți pentru citit, se 

pot uita la televizor, pot juca cărți și jocuri de table, toate acestea fiind posibile mai mult pe 

timpul verii când majoritatea ies afară în aer liber, prin încurajarea și participarea la aceste 

jocuri al personalului din cadrul centrului, în limita timpului disponibil al acestuia. 

 Socializare/ Petrecerea timpului liber 
 Petrecerea timpului liber al beneficiarilor constă în activități diverse cum ar fi: 

croşetatul, primirea împărtășaniei și spovedania de la preotul din cadrul Direcţiei, sărbătorirea 

zilelor de naștere și cele onomastice, primind chiar și cadouri de la diverși sponsori. 

 Din cauza restricțiilor anti-covid nu au fost permise vizitele în centru şi nu au putut 

părăsii centru (doar în situaţii deosebite). 

Întreținerea și amenajarea centrului 

 Centrul pentru Persoane Vârstnice Onceşti asigură fiecărui beneficiar condiții 

corespunzătoare nevoilor și stilului individual de viață, care să-i permită autonomie personală. 

 Dormitoarele dispun de televizoare, convectoare încălzire. La fiecare etaj există aer. 

Controale efectuate 

În decursul anului 2021 s-au efectuat controale inopinante de către comisia de control 

din cadrul Direcţiei şi  Agenţiei Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Giurgiu. 

 

CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE MIRONEȘTI 

 

           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.    
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             La începutul anului 2021 în centru se aflau un număr de 48 beneficiari, din care 30  

bărbați și 18  femei cu vârste cuprinse între 57 și 97 de ani. Pe parcursul anului au fost admiși 

8 beneficiari, au decedat 15 beneficiari, 1 beneficiar a fost sistat la cerere.   

 La sfârșitul anului 2021 în centru se aflau 40 de beneficiari din care 21 bărbăți și 19 

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. 

 

 Obiective realizate în decursul anului 2021 

 Crearea și menținerea unui mediu suportiv, securizant. 

 Centrul pentru Persoane Vârstnice Mironeşti elaborează și pune la dispoziția 

beneficiarilor/potențialilor beneficiari/reprezentanților legali următoarele materialele 

informative: ghidul beneficiarilor, pliante, cărți de vizită, care cuprind o scurtă descriere a 

centrului şi a serviciilor oferite, o prezentare a spaţiilor de cazare individuale şi spaţiile 

comune, numărul de locuri din centru, adaptări pentru nevoi speciale dacă este cazul, alte 

servicii şi facilităţi oferite, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi, după 

caz, modul de calcul a contribuţiei beneficiarului.  

 Evaluare: 

 Fiecare beneficiar este asistat şi îngrijit în centru în baza unei evaluări a nevoilor 

individuale. Beneficiarul admis în centru este evaluat din punct de vedere al statusului 

funcţional fizic şi psihic, stării de sănătate şi gradului de autonomie păstrată, capacităţii de 

comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, nivelului de educaţie, situaţiei socio-economice, 

nevoilor speciale de tratament şi de recuperare/reabilitare, nevoilor educaţionale, culturale şi 

spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun, etc.), a 

capacității de muncă.  

 În vederea reevaluării cazurilor conform ord.29/2019, au fost efectuate evaluăriile 

necesare, pentru beneficiarii admiși au fost întocmite evaluări inițiale, precum și încheierea 

de contracte de servicii sociale sau acte adiționale la contractele existente, actualizarea 

angajamentelor de plată etc.  

Intervenția psihologică a vizat următoarele activități: 

- evaluare și reevaluare psihologică a beneficiarilor, stabilindu-se pentru fiecare gradul 

de disfuncție cognitivă; 

-consiliere psihologică- au avut loc ședințe pentru toți beneficiarii cu care s-a putut 

comunica  obiectivele acestor întâlniri au fost dezvoltarea abilităților sociale, soluționarea 

unor probleme personale sau de grup, conviețuirea armonioasă; 

-terapie ocupațională au fost desfășurate activități de informare cu privire la efectele 

alcoolului asupra organismului uman, au fost încurajați să efectueze plimbări în cadrul 

comunității în vederea socializării și reintegrarii sociale, să vizioneze diverse programe TV, 

să citească etc. 

-ședințe de informare având ca tematică Recomandări COVID-19 măsuri de prevenire 

a răspândirii virusului. 
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 Planificare activități/servicii: 
 Centrul rezidenţial acordă servicii fiecărui beneficiar conform unui plan individualizat 

de asistenţă şi îngrijire. Fiecare beneficiar primeşte serviciile necesare,  în funcţie de nevoile 

individuale. Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire se elaborează în baza 

evaluării/reevaluării nevoilor beneficiarului, a datelor cuprinse în documentele emise de 

structurile specializate în evaluare complexă, în evaluările şi recomandările medicale. La 

întocmirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire beneficiarul participă activ şi este 

încurajat să-şi exprime preferinţele/dorinţele. 

 Îngrijire personală: 

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 realizare 

igienei personale respectiv spaţii igienico–sanitare si 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. 

  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.              

 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, acesta efectuând vizite săptămânale 

sau ori de câte ori situația o impune. A fost amenjată o sală de tratamente, un cabinet medical 

dotat și utilat cu aparatura 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. 

Pentru monitorizarea stării de sănătate a beneficiarului, dar şi a stării fizice/psihice, 

evidenţa tratamentului medical, centrul utilizează fişa de monitorizare privind starea de 

sanatate a beneficiarului. 

Pentru beneficiarii care nu-şi pot administra singuri medicaţia, personalul medical 

asigură tratamentul curent. Centrul pentru Persoane Vârstnice Mironești 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. Medicația din 

aparatul de urgență este achiziționată în funcție de nevoile beneficiarilor prin referat efectuat 

către D.G.A.S.P.C,  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.  

Beneficiarii centrului au participat la ședințe de informare având ca tematică 

Recomandări COVID-19 măsuri de prevenire a răspândirii virusului. Pentru beneficiarii care 

au decedat (cauzele deceselor fiind reprezentate de patologii cronic-degenerative specifice 

vârstei) familia s-a ocupat de înmormântare, iar pentru cei care nu au avut familie de 

înmormântarea acestora s-a ocupat reprezentanții centrului. Persoanele din cadrul centrului 
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au beneficiat de consultaţii şi tratamente uzuale, cât şi de consultaţii de specialitate în serviciile 

de urgență la Spitalul Județean Giurgiu. 

În data de 28.01.2021 un număr de 36 beneficiari din cadrul centrului au fost vaccinați 

cu prima doză Pfizer, în data de 18.02.2021 un număr de 30 beneficiari din cadrul centrului 

au fost vaccinați cu cea de-a doua doză Pfizer. 4 au refuzat, iar 2 au decedat.  

În data de 04.11.2021 25 de beneficiari s-au vaccinat cu cea de-a treia doză, 2 

beneficiari cu a doua doză, 6 beneficiari cu prima doză și 7 beneficiari erau nevaccinați. 

  În luna decembrie 2021 nu au fost beneficiari sau salariați depistați cu Covid 19. 

Începând cu data de 20.12.2021 atât beneficiarii, cât și salariații care nu au avut forma 

completă de vaccinare au fost testați săptămânal. Până în prezent nu au fost depistate cazuri 

de covid-19, iar din cadrul personalului 3 salariați sunt vaccinați. 

  În anul 2021 am avut 5 cazuri de covid din rândul beneficiarilor aceștia au reușit să 

se însănătoșească revenind la centru, doar un beneficiar care s-a infectat în spital cu covid -19 

în luna decembrie 2020 a decedat în luna ianuarie 2021. 

            În decursul anului 2021 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-

a 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 2021 au fost interzise vizitele în centru din cauza epidemiei de 

Covid-19 până în luna octombrie când accesul persoanelor în centru cu excepția angajaților, 

în incintă este permisă doar celor care: 

-fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-cov-2 și pentru care au trecut 10 zile 

de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

-prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-cov-

2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul nrgativ certificat al unui test antigen rapid pentru 

infecția cu virusul SARS-cov-2 nu mai vechi de 48 de ore; 

-se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării 

cu virusul SARS-cov-2. În această perioada legătură cu membrii familiei s-a  axat mai mult 

telefonic. 

 Recuperare/readaptarea –  pentru menținerea și readaptarea capacităților fizice și 

intelectuale prin terapie ocupațională, vârstnicii au fost implicați, în funcție de capacitatea 

fizică și psihică, în diferite acțiuni cu specific gospodăresc, așezarea tacâmurilor, participarea 

la servirea hranei, igienizarea spațiilor personale și comune, activități de gospodărire, 

grădinărit, întreținerea grădinii și de curățenie în curtea centrului. 

       Persoanele asistate au fost cooptate în planificarea și organizarea unor activități, accesul 

la biblioteca, vizionarea unor emisiuni TV radio, accesul la presă etc.      

 Socializare/Oportunități de petrecere a timpului liber. 
      S-a acordat asistență socială vârstnicilor, în vederea acomodării acestora la viață de 

comunitate și depășirea oricăror dificultăți. S-a avut în vedere identificarea unor activități de 

petrecere a timpului liber, prin discuții cu privire la petrecerea timpului liber pe care 

beneficiarii îl au la dispoziție. 

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 etc. 

Spațiul exterior este amenajat cu alei, bănci, parcuri, foișor de vară dotat cu scaune, chiuvetă, 

grătar etc 



124 

 

           Au fost desfășurate următoarele activități pentru atingerea obiectivului socializare 

respectiv: 

-sărbătorirea  anumitor sărbători: Nașterea Domului și Învierea, Crăciunul și Anul Nou; 

- participarea la slujbele religioase; 

-  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 începand cu luna noiembrie. 

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.). Beneficiarii sunt încurajați să întreprindă 

activități în afara centrului, să cunoască şi să utilizeze serviciile din comunitate: poştă şi 

comunicaţii, transport, servicii medicale şi de recuperare,  în funcţie de nevoile şi opţiunile 

individuale.  

În 2021 au avut loc următoarele evenimente ce au avut ca scop socializarea și 

petrecerea timpului liber, după cum urmează: 

-03 octombrie cu ocazia zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice asistații centrului 

au beneficiat de o masă festivă, tort și suc oferit de personalul centrului și de reprezentanții 

Consiliului Județean Giurgiu;   

-06.12.2021 eveniment de Sf. Nicolae unde beneficiarii au avut parte de un prânz oferit 

de Părintele Grigore; 

-11.12.2021- beneficiarii au împodobit bradul împreună cu reprezentanții Asociației 

Oameni, Valori, Fapte unde au avut parte și de un eveniment artistic susținut de d-na Carmen 

Lungu; 

-13.12.2021- beneficiarii au primit vizita Arhimandritului Muscariu Mihail stareț al 

Mănăstirii Comana împreună cu Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu, 

unde le-au fost oferite seturi de lenjerii de pat, pijamale, șosete, precum și siropuri și dulcețuri 

preparate în atelierul Rucodelia din cadrul Mănăstirii Comana; 

-14.12.2021/15.12.2021/23.12.2021- beneficiarii au primit alimente și dulciuri din 

partea doamnei Șuță Mariana, astfel beneficiarii au sărbătorit Crăciunul și Anul Nou cu 

produse adecvate acestor sărbători; 

-22.12.2021 beneficiarii centrului au primit vizita lui Moș Crăciun prin Asociația 

Bucuria celor necăjiți –Filiala București unde au fost făcute donații constând în obiecte 

electocasnice, detergenti, produse de curățenie și dezinfectanți. 

 -30 decembrie 2021 beneficiarii centrului au primit vizita reprezentanților Sufletiștilor 

în UK și Europa beneficiarii primind pachete cu dulciuri și alimente. 

 Elaborarea, actualizarea și depunerea documentației necesare de funcționare a 
centrului-a fost actualizată documentația de funcționare a centrului conform ord.29/2019. 

 Încheierea de contracte de voluntariat- în decursul anului 2021 nu au fost încheiate 

contracte de voluntariat și din cauza pandemiei de covid-19. 

 Instruire/formare profesională continuă - la nivelul centrului au fost prelucrate în 

cadrul întâlnirilor de lucru, documentele privind organizarea și funcționarea acestora conform 

legislației în vigoare, documentele prevăzute de legislația în vigoare privind 

evaluarea/reevaluarea beneficiarilor. În prezent centru deține licență de funcționare, avize și 

autorizații de funcționare în termen, de la următoarele instituții: Comisia de acreditare a 

serviciilor sociale; Autoritatea de Sănătate Publică; Autoritatea Națională Sanitară Veterinară 

și pentru Siguranța Alimentelor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. 

 Instruirea personalului -pentru atingerea acestui obiectiv a fost stabilit un plan de 

formare profesională cuprinzând tematica specifică muncii, cât și legislatia în vigoare privind 

persoanele vârstnice. Personalul a beneficiat de îndrumare și supervizare în cadrul întâlnirilor 

de lucru, în care au fost dezbătute probleme legate de sănătatea și calitatea vieții beneficiarilor, 
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au fost prelucrate prevederile legislative în vigoare privind promovarea drepturilor 

persoanelor vârstnice, etc.  

             Întreținerea și amenajarea centrului: Suprafaţa totală a Centrului pentru Persoane 

Vârstnice Mironești este de 13914 mp. Reparațiile curente au fost asigurate permanent de 

muncitorii de întreținere din cadrul centrului. În decursul anului 2021 a fost menținută igiena 

spațiilor atât interioară, cât și exterioară. Centrul pentru Persoane Vârstnice Mironești, este 

format din mai multe corpuri de clădire, cu regim de înâlțime P respectiv P+1.      

             Dormitoarele dispun de iluminare naturală și artificială, sunt încălzite și mobilate cu 

pat, noptieră, șifonier, cu  un spațiu care poate  fi  încuiat, scaun și masă.   

Camera de relaxare  este curată și confortabilă, mobilierul este bine întreținut, 

funcțional și răspunde cerințelor desfășurării activităților de timp liber și socializare.   

                      Cabinetul medical este dotat și utilat cu aparatura necesară pentru menținerea stării de 

sănătate și acordarea de asistență medicală primară beneficiarilor. 

                      Cabinet psihologic- necesar pentru consilierea beneficiarilor. 

         Bucataria dispune de mobilier, instalații și echipament adecvat.  Beneficiarii au 

acces liber la bucătărie, cu respectarea regulilor stabilite prin regulamentul intern.  

             Băile, toaletele, sunt dotate cu toate instalațiile necesare, sunt  în stare perfectă de 

întreținere și  funcționare și adaptate pentru a răspunde cerințelor beneficiarilor, dispunând 

de apă curentă, rece și caldă. Materialele folosite la amenajarea acestor spații permit o  bună 

igienizare.  

                        Spălătoria- este un spațiu adecvat unde se afla mașina de spălat automată, calandru, 

uscător electric de rufe, mașina de călcat, mașina de cusut, dulap metalic, spațiu pentru 

prespălare rufe, uscare, etc. 

 

CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE HOTARELE 

 

             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 2021, în centru se aflau un număr de 31 beneficiari, 21 femei și 10 

bărbați, cu vârste cuprinse între 65 și 95 de ani. 

Informare: 

Centrul pentru Persoane Vârstnice Hotarele elaborează și pune la dispoziția 

beneficiarilor/potențialilor beneficiari/reprezentanților legali următoarele materiale 

informative: ghidul beneficiarilor, pliante, cărți de vizită, care cuprind o scurtă descriere a 

centrului şi a serviciilor oferite, o prezentare a spaţiilor de cazare individuale şi spaţiile 

comune, numărul de locuri din centru, adaptări pentru nevoi speciale dacă este cazul, alte 

servicii şi facilităţi oferite, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi, după 

caz, modul de calcul a contribuţiei beneficiarului.  

Evaluare: 

 Fiecare beneficiar este asistat şi îngrijit în centru în baza unei evaluări a nevoilor 

individuale. Beneficiarul admis în centru este evaluat din punct de vedere al statusului 

funcţional fizic şi psihic, stării de sănătate şi gradului de autonomie păstrată, capacităţii de 

comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, nivelului de educaţie, situaţiei socio-economice, 

nevoilor speciale de tratament şi de recuperare/reabilitare, nevoilor educaţionale, culturale şi 
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spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun, etc.), a 

capacității de muncă.  

Reevaluarea se realizează anual, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv 

dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau 

psihic al beneficiarului. Beneficiarului i se aduce la cunoştinţă necesitatea de a se implica activ 

în activitatea de evaluare şi de a furniza informaţii reale evaluatorului/evaluatorilor. 

     Activitatea medicală–CPV Hotarele asigură beneficiarilor sprijin pentru a-și gestiona 

problemele de sănătate curente sau în situații de urgență. 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 Județean de Urgență Giurgiu, precum și de consultații 

psihiatrice ale medicilor specialiști. 

       CPV Hotarele asigură fiecărui beneficiar trei mese complete pe zi și desert la intervale 

echilibrate, asigurându-se aportul de calorii și varietatea de meniuri după preferința acestora. 

Seniorii se pot implica în activități gospodărești în vederea menținerii și a refacerii abilităților 

de autoservire și gospodarire. 

         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. 

          Menținerea și îmbunătățirea relației cu familia 
Pentru realizarea acestui obiectiv s-a avut în vedere următoarele: 

- sprijinirea beneficiarilor în vederea stabilirii unui echilibru în relația menținerii unei legături 

cu familia și a rezolvării unor probleme; 

- încurajarea membrilor familiilor pentru ai lua în scurte vizite în familie sau chiar în învoiri 

prelungite pentru beneficiarii centrului. 

În decursul anului beneficiarii au primit vizite din partea familiei și a pietenilor, vizitele fiind 

consemnate în Registrul de vizite. 

      Căminul pentru Persoane Vârstnice Hotarele gâzduiește un număr de 31 beneficiari (21 

femei și 10 barbați) care necesită un grad de îngrijire ridicat, aceștia fiind diagnosticați cu 

diferite boli după cum urmează: 

- 20 persoane cu boli cardiovasculare; 

-   3 persoane cu boli ale aparatului respirator; 

-   4 persoane cu demență; 

-   4 persoane cu Alzheimer. 

Recuperare și readaptare  

  Beneficiarii C.P.V. Hotarele au fost implicați în diferite acțiuni cu specific 

gospodăresc, așezarea tacâmurilor, participarea la servirea mesei, întreținerea grădinii cu flori 

și curățenia în curtea centrului. Implicarea seniorilor în activitățile de amenajare și decorare a 

camerelor, în măsura capacitații lor fizice și psihice. 

Seniorii au acces la biblioteca centrului de unde își pot lua cărți pentru citit, pot asculta muzica, 

pot juca cărți sau jocuri de rummy, etc. 

Formarea profesionala la nivelul C.P.V. Hotarele 

  Instruire/formare profesională continuă - la nivelul centrului 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 Centrului; Manual de 

proceduri; Carta drepturilor beneficiarilor; Codul etic; Ghidul beneficiarului; Planul de 

perfecționare profesională; Documentele prevăzute de legislația în vigoare privind 

evaluarea/reevaluarea beneficiarilor.  

      În prezent centru deține licență de funcționare, avize și autorizații de funcționare în termen, 

de la următoarele instituții: Comisia de acreditare a serviciilor sociale; Autoritatea de Sănătate 

Publică (în curs de autorizare); Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență. 
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    În decursul anului au fost organizate sesiuni formale de instruire și formare profesională, 

personalul beneficiind de îndrumare și supervizare în cadrul ședințelor de lucru lunare. 

Întreținerea și amenajarea centrului  

 În decursul anului 2021 a fost menținută igiena spațiilor atât interioară, cât și 

exterioară. Centrul pentru Persoane Vârstnice Hotarele este format din două corpuri de clădire, 

cu regim de înalțime  P+1 cu o suprafață construită de 1240,2 mp. 

 Centrul pentru Persoane Vârstnice Hotarele asigură fiecărui beneficiar condiții 

corespunzătoare nevoilor și stilului individual de viață, care să-i permită autonomie personală. 

 Fiecare dormitor dispune de: televizor; aer condiționat; convector; perdele și draperii; 

pat, dulap haine, masă, scaune. În unele camere există și frigider. 

 Centrul dispune și de două televizoare mari care sunt montate în holurile principale.       

Controale efectuate 

 În decursul anului au fost efectuate controale anunțate și controale inopinate de catre 

șeful de centru, de către reprezentanții serviciului PPMCSS din cadrul DGASPC, 

reprezentanți ISU, reprezentanții DSP, reprezentanții AJPIS, Directorul General și Directorul 

General Adjunct ai DGASPC Giurgiu. 

 În urma acestor controale au fost făcute recomandări și date termene pentru ducerea la 

îndeplinire a acestora. Toate recomandările au fost îndeplinite. 

Servicii oferite 

  CPV Hotarele este locul unde bătrânii primesc îngrijire și se bucură de confortul 

dorit. În funcție de dorința fiecăruia, asigurăm camere cu un număr restrâns de paturi, dotate 

cu mobilier modern, climatizare, televizor, frigider. 

 În același timp se pot bucura de spațiile comune, primitoare și confortabile unde se pot 

întâlni pentru a sta de vorbă și să desfășoare activități în comun, să joace diverse jocuri și să 

urmărească emisiunile sau filmele preferate. 

        Scopul serviciilor enumerate în continuare este de a oferi bătrânilor o bătrânețe 

frumoasă și lipsită de griji. 

- Îngrijire persoane vârstnice sau în incapacitatea de a se îngriji singure; 

- Supraveghere continuă și asistență medicală de către asistenți medicali și infirmiere; 

- Consult medical (la nevoie); 

- Administrarea tratamentului medical aferent fiecărei persoane; 

- Meniul zilnic format din trei mese principale și două gustări; 

- Meniuri adaptate conform indicațiilor medicale; 

- Asistarea și ajutarea în timpul servirii mesei și în activitățile zilnice individuale; 

- Activități socio-culturale și terapie ocupațională; 

- Plimbări în aer liber; 

- Excursii organizate la diverse obiective turistice, situate în apropierea centrului; 

- Sărbătorirea în mod festiv a zilelor de naștere și onomastice; 

- Organizarea de mese festive de Crăciun, Paște și alte sărbători religioase; 

- Servicii de întreținere și menaj zilnic; 

- Acces la telefon și internet. 

  Servicii medicale oferite în CPV HOTARELE: 
- Măsurarea parametrilor fiziologici: temperatura, respirație; 

- Măsurarea parametrilor fiziologici: puls, TA; 

- Măsurarea parametrilor fiziologici: diureză, scaun; 

- Administrarea tratamentelor intramuscular, subcutanat, oral, pe mucoase; 

- Sondaj vezical la femei și bărbați; 

- Clisma cu scop evacuator; 

- Îngrijirea plăgilor simple și supreinfectate; 

- Îngrijirea escarelor multiple; 

- Aplicarea de ploscă. 

În contextul pandemiei și al infectării cu virusul SARS -COV-2, în cadrul centrului au 

fost luate următoarele măsuri:  
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- s-a făcut dezinfecția tuturor spațiilor și suprafețelor cu substanțe dezinfectante, la un interval 

de 3 ore; 

- s-a servit masa în dormitoare, evitându-se contactul cu beneficiarii neinfectați; 

- s-au asigurat și s-au folosit materiale și echipamente de protecție (măști, mănuși, botoși, 

combinezoane, viziere, ochelari, precum și dezinfectant pentru mâini și alcool sanitar); 

- personalul care a îngrijit beneficiarii confirmați pozitiv nu a deservit și ceilalți beneficiari.  

- Exista procedură internă privind verificarea măsurilor de prevenție/infectare cu SARS-COV-

2 folosită de C.P.V. Hotarele. 

- În cadrul centrului, au fost instruiți atât beneficiari, cât și angajați cu privire la respectarea și 

aplicarea procedurii privind verificarea măsurilor de prevenție/ infectare cu SARS-COV-2. 

CPV Hotarele este dotat cu 2 tunele de decontaminare, încălțator automat de botoși de protecție 

și dozator de dezinfectant pentru mâini. 

 

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 

             BIROUL EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂȚI 
 Biroul de Evaluare Complexă a Copilului  (BECC) este o componentă a Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu și 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. 

 Biroul de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu 

exercită următoarele atribuții (conf. art. 19 din H.G. nr.502/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului).  

a) identifică copiii cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de handicap ori pentru 

care se solicită acces la servicii de abilitare şi reabilitare, în urma evaluării complexe; 

identificarea are loc în urma solicitărilor din partea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a 

referirilor din partea serviciului public de asistenţă socială şi a specialiştilor care vin în contact 

cu copiii cu dizabilităţi, precum şi a sesizărilor din oficiu; 

b) verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă şi încadrarea în grad de 

handicap sau, după caz, cererea privind accesul la servicii, precum şi îndeplinirea condiţiilor 

privind încadrarea copilului într-un grad de handicap sau accesul la servicii; 

c) contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă; 

d) contribuie la întocmire, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare 

reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familie pentru care se solicită încadrarea în grad de 

handicap sau, după caz, acces la servicii de abilitare şi reabilitare, respectiv a proiectului de 

revizuire a planului individualizat de protecţie pentru copiii cu dizabilităţi din sistemul de 

protecţie specială; în situaţia în care părintele sau reprezentantul legal nu doreşte încadrare în 

grad de handicap, ci acces la servicii de abilitare şi reabilitare, planul de abilitare-reabilitare 

este aprobat de directorul general al Direcţiei; 

e) informează părinţii sau reprezentantul legal cu privire la obligaţia respectării şi 

implementării planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi; 

f) coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare reabilitare; 

g) comunică în scris, prin corespondenţă electronică sau telefonic, părinţilor sau 

reprezentantului legal dată stabilită pentru evaluare/reevaluare; 

h) reevaluează condiţiile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea 

părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţîn 60 de zile înainte de expirarea 
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termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, 

dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de 

handicap; 

i) eliberează o adeverinţă prin care se specifică gradul deficienţei/afectării funcţionale a 

copiilor pentru care se propune măsura de plasament într-un serviciu de tip rezidenţial 

specializat, pentru situaţia prevăzută de art. 64 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea medicului din cadrul serviciului; 

j) colaborează cu serviciul de evaluare şi de orientare şcolară şi profesională din cadrul 

centrului judeţean de resurse şi asistenţă psihopedagogică Giurgiu, în vederea respectării 

interesului superior al copilului; 

k) colaborează cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul 

Direcţiei în vederea asigurării continuităţii serviciilor de abilitare şi reabilitare şi a tranziţiei 

copiilor cu dizabilităţi la viaţa de adult; 

l) întocmeşte anual propuneri documentate privind înfiinţarea de servicii sociale de interes 

local, educaţionale şi de sănătate pentru copiii cu dizabilităţi, care vor fi cuprinse în raportul 

anual al Direcţiei şi vor fi transmise Comisiei. 

Obiective realizate în cursul anului 2021 
 Biroul Evaluare Complexă a Copilului din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, în decursul 

anului 2021 a atins o serie de obiective, privind protecția și promovarea drepturilor copilului 

încadrat într-un grad de handicap: 

 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 privid regimul 

stării de asediu și regimul stării de urgență. Astfel, a fost stabilit modul de realizare a 

activității Biroului Evaluare Complexă a Copilului 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 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 dehandicap 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. 

 Toti 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 distanță prin telefon, prin aplicația Whats-App 

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 întocmite 

adrese prin care Spas-urile au fost informate cu privire la noile modificări legislative.  

 Pentru o activitate de informare eficientă beneficiarii au contactat reprezentanții 

Biroului Evaluare Complexă a Copilului 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. 

 Obiectiv General: 

- încadrarea copilului cu dizabilități într-o categorie de persoane cu dizabilități, pentru a 

beneficia de o serie de programe ameliorative-formative, în vederea imbunătățirii condiției 

sale și includerea sa socială, precum și acordarea unor drepturi și facilități în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

 Obiective specifice: 

- promovarea mediului familial, că fiind mediul cel mai prielnic de dezvoltare și recuperare a 

copilului; 

mailto:sec_copii_gr@dgaspcgr.ro
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- prevenirea abandonului școlar, prin integrarea/reintegrarea școlară a copilului cu dizabilități, 

precum și conștientizarea de către parinți a importanței educației copilului; 

- respectarea criteriilor de încadrare în grad de handicap conform legislației în vigoare; 

- managementul de caz pentru familiile cu copii cu dizabilități de pe raza județului; 

- colaborarea cu serviciile de specialitate, autoritățile locale, cu instituțiile abilitate în scopul 

găsirii de soluții alternative pentru copiii cu dizabilități și facilitarea accesului la informații 

din punct de vedere social (formulare) 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 activități recreative și culturale. 

  Activități desfășurate: 
 Biroul  de evaluare complexă a copilului și-a desfășurat activitatea în 2021, 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 care au necesitat încadrarea într-un grad de handicap, în urma 

solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiștilor care au venit în contact cu copiii 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; 

- au fost contactați părinții/reprezentanții legali ai copiilor încadrați într-un grad de handicap 

al căror certificat de handicap a expirat și aceștia nu au mai dorit reînnoirea acestuia; 

- au fost întocmite diverse situații referitoare la numărul copiilor cu handicap (gradul de 

handicap, tip de handicap). 

 Relația cu publicul 
- informarea publicului țintă cu privire la drepturile pe care le au copiii și obligațiile ce le revin 

reprezentanților legali ai acestora, privind procedurile, etapele și documentele necesare 

încadrarii în grad de handicap; 

- programarea copilului și a familiei în vederea evaluării situației psiho-socio-medicale și 

școlare actuale a copilului în cadrul echipei multidisciplinare; 

- evidența documentelor și informațiilor, completarea, actualizarea permanentă a bazei de 

date, arhivarea documentelor beneficiarilor. 
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 În anul 2021, Biroul de evaluare complexă a copilului 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 507 cazuri, după cum urmează: 

- Reevaluare/Evaluare:  Gradul I = 334; Gradul II = 69; Gradul III =86; Nu se acordă = 8< 

- Din totalul de 507 copii încadrați în grad de handicap:412 se află în familia naturală, 37 în 

asistență maternală, 44 în centre rezidențiale, 6 în Centrul „Bambini în Emergenza”, 1 în 

centrul „Zile cu Soare” și 7 în plasament familial. 

 Au fost primite 112 dosare noi în vederea evaluării medico-bio-psiho-sociale; 

 Din cei 507 de copii încadrați în grad de handicap, 190 frecventează cursurile unei 

școli de masă, 69 frecventează o școală specială, iar 156 nu frecventează cursurile unei 

școli din cauza diagnosticului; 

 Au fost desemnați 5 manageri de caz pentru 791 copii aflați în evidența biroului, 

încadrați într-un grad de handicap, aflați în familie; 

 Cei 5 manageri de caz din cadrul Biroului Evaluare Complexă a Copilului                                          

au efectuat 468 de monitorizări în anul 2021 pentru copiii încadrați în grad de handicap 

din județul Giurgiu; 

 Au fost clasate 55 de dosare din diverse motive după cum urmează: împlinirea vârstei 

de 18 ani, părinții nu au dorit reînnoirea dosarului pentru încadrare în grad de handicap, 

deces, schimbare domiciliu; 

 Au fost transferate către alte D.G.A.S.P.C.-uri, 3 dosare întrucât părinții și-au schimbat 

domiciliul într-un alt județ.  

 

 În decursul anului 2021 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 

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 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 evaluate un număr de 507 cazuri; 

- 507 cazuri au beneficiat de informare și consiliere privind implicarea și responsabilizarea 

familiei cu privire la nevoile de îngrijire și integrare socială; 

- din cei 507, o parte au fost îndrumați 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; 

- 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 copii cu dizabilități aflați în familie de pe raza 

județului Giurgiu; 
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- colaborarea cu serviciile de specialitate, autoritățile locale, cu instituțiile abilitate în scopul 

găsirii de soluții alternative pentru copiii 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. 

 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 este o structura de specialitate din cadrul DGASPC 

Giurgiu, cu atributii de exercitare a actului psihologic. În cadrul acestuia  îşi desfăşoară 

activitatea individual şi/sau în echipă un număr de 12 psihologi, ce au atribuţii specifice în 

domeniul asistenţei sociale a copilului şi familiei, conform dispoziţiilor directorului. 

         

            Astfel, pe parcursul anului 2021, 11 dintre cei 12  psihologii (1 a exercitat temporar 

funcţia de şef birou evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap) din cadrul acestei 

structuri şi-au desfaşurat activitatea conform dispoziţiilor de delegare a atribuţiilor, după cum 

urmează: 

 Structuri din cadrul aparatului propriu 

1. Compartimentul Management de caz pentru copii aflaţi în plasament la rude 

Au fost instrumentate dosarele a 108 copii aflaţi ]n evidenţa compartimentului de catre 3 

psihologi, ce  au desfăşurat activităţi specifice şi întocmit în acest sens documente specifice, 

individual şi/sau în echipa multidisciplinară: fișe de evaluare, rapoarte, planuri de intervenţie, 

programe de interventie, ghiduri de interviu,etc. 

 

2. Biroul evaluare complexă a copilului 

Au fost instrumentate dosarele a 791 copii aflaţi în evidenţa compartimentului, copii încadraţi 

intr-o categorie de persoane cu handicap, ce se află în propriile familii, de catre 2 psihologi. 

Aceştia au desfăşurat activităţi specifice şi întocmit în acest sens documente specifice, 

individual şi/sau în echipa multidisciplinară: rapoarte de evaluare complexă, planuri de 

recuperare, abilitare şi reabilitare, participarea la şedinţele saptămânale/lunare şi ori de câte 

ori este cazul, introducerea datelor în programul SIMAS (stabilire obiective, criterii 

psihosociale, incadrare în grad de handicap). 

3. Compartimentul Delincvenţă Juvenilă 

În cadrul acestui compartiment au fost instrumentate cazurile a 60 de copii care au savârşit 

fapte penale şi nu raspund penal, de către 1 psiholog. Acesta a participat în echipă cu 

managerul de caz/responsabilul de caz la elaborarea şi implementarea Planurilor de Intervenţie 

Personalizata, la evaluarea psihologică, întocmirea de planuri individualizate de consiliere 

psihologică şi fişe de evaluare, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi; deplasări la domiciliu, 

pe o perioadă de 1-3 luni, cât este stabilită masura de protecţie “ supraveghere specializată”, 

de către Comisia pentru Protecţia Copilului. 

4. Compartimentul Management de caz pentru copii aflaţi la AMP (asistenţi 

maternali profesionişti) 

Intervenția psihologului delegat a vizat un număr de 203 copii beneficiari de măsură de 

protecție specială plasament la asistent maternal profesionist, pentru care a realizat activități 

specifice şi a elaborat documente: evaluări psihologice, planuri de consiliere, fişe de 

consiliere, rapoarte de consiliere şi rapoarte psihologice, reevaluarea dosarelor şi întocmirea 

planurilor de intervenţie în echipa multidisciplinară, deplasări în teren. 

5. Serviciul Asistență Maternală  
Activitatea psihologică în cadrul acestuia se regăsește în raportul de activitate al serviciului; 

6. Compartimentul Adopţii şi Postadopţii 
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Activitatea psihologică în cadrul acestui compartiment, pentru 110 dosare ale copiilor aflaţi 

în diferite faze ale procesului de adopţie şi familii/persoane evaluate, aflate în diferite etape al 

procesului de potrivire practică, în monitorizare, în diverse faze ale procesului de adopţie, 

desfăşurată de către cei 2 psihologi delegaţi, se regăsește în raportul de activitate al acestui 

compartiment. 

Servicii sociale 

1. Complex I – Case de copii 

Pentru cei 60 de copii cu măsura de protecţie specială din casele de tip familial din cadrul 

acestui comple, activitatea celor 2 psihologi cu delegare de atribuţii se regăseşte în raportul de 

activitate al şefului de centru pentru acest complex. 

2. Complex II – Case de copii 
Pentru cei 68 de copii/tineri cu măsura de protecţie specială din casele de tip familial din 

cadrul acestui complex, activitatea celor 3 psihologi cu delegare de atribuţii se regăseşte în 

raportul de activitate al  

şefului de centru pentru acest complex. 

3. Complex Social III pentru copii 

Acest complex cuprinde  structuri care oferă servicii specializate de zi şi structuri de tip 

residențial.  

Activitatea celor 2 psihologi cu delegare de atribuţii pentru beneficiarii acestui complex, se 

regăseşte în raportul de activitate al şefului de centru. 

           Pe parcursul anului 2021, toţi cei 11 psihologi în cadrul Centrului Consiliere 

Psihologică au  desfăşurat activităţi specifice şi elaborate documente, conform unui program 

prestabilit pentru fiecare lună, în cadrul Compartimentului Telefonul copilului, unde au fost 

preluate cca 800 de sesizări telefonice şi/sau în scris, după cum urmează: 

- participare la audieri minori; 

- consiliere psihologică; 

- executari silite; 

- evaluări psihologice; 

- preluări în regim de urgență; 

- intervenţie specializată. 

 

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE GIURGIU 

 

- are în componență trei servicii rezidențiale: 

1. CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ ȘI EVALUARE - serviciu social 

cu caracter primar, care are ca scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau 

vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 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. În cadrul 

Centrului de primire în regim de urgență a copilului și de evaluare au beneficiat de asistență 

următoarele categorii de copii: 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 capacităților 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 Maternal 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: 
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- 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 2021 au beneficiat de măsură de protecție în cadrul Centrului de primire în 

regim de urgență și de evaluare un număr de 55 copii pentru care s-au emis dispoziții ale 

directorului general. 

Instanța Judecătorească a emis Sentințe Civile pentru astfel :  

-    Măsura de protecție plasament CTF =  11 copii  

-    Măsura de protecție plasament AMP =  4 copii  

-    Beneficiari reintegrați în familie =  1 

-    Măsură de protecție plasament familial = 0 

-    Măsură de protecție plasament familie substitutivă =  0 

-    Beneficiari preluați de reprezentantul legal în familie =  17 

-    Beneficiari măsură de protecție AMP – concediu AMP =  0  

-    Beneficiari menținere măsură de protecție la CPRU din cadrul CSS = 13 

-    Beneficiari transferați de la D.G.A.S.P.C. Giurgiu la alte  D.G.A.S.P.C.-uri = 6 

 Situația celorlalți beneficiari s-a soluționat astfel: 

-    Beneficiari relocați de la CTF la CPRU = 0 

-    Beneficiari din alte județe găsiți de poliția Giurgiu și preluați de alt  DGASPC :  6 

-    Beneficiari înlocuire măsură de la CPRU la CM = 1 

-    Beneficiari revocare măsură de protecție = 0 

-    Beneficiari cu dosar în instanță= 3 

-    Beneficiari transferați de la alte D.G.A.S.P.C.-uri = 0 

La data de 01.01.2021  beneficiau  de măsură de protecție un număr de 16 de  minori. 

 În cadrul Centrului maternal pe parcursul anului 2021 au beneficiat de măsură de 

protecție  13 cupluri mama /copil/copii (13  mame și 22 copii) . Dintre aceștia pentru 12 cupluri 

mame/copil/copii  au fost reintegrate în familie si monitorizate. La începutul anului 2021 

pentru o mamă  minoră și fetița ei a fost înlocuită  măsura de protecție din CPRU cu măsura 

în Centrul Maternal. 

La data de 31 decembrie 2021 în Centrul Maternal beneficiau de măsură de protecție o mamă 

și 4 copii. 

În Centrul pentru mame și copii victime ale violenței în familie au beneficiat de 

măsură de protecție 2 cupluri mama/copil (2 mame și 5 copii). Ambele cupluri au fost 

reintegrate în familie și monitorizate.  

În anul școlar 2020-2021 au fost înscriși la școală un număr de 23 de copii dintre care, 

astfel: 19 copii  la școala normală - Școala generală nr. 3 „Ioan Boldescu” Giurgiu; 4 copii la 

Școala de tip social pentru copii cu dizabilități "Domnița Bălașa" din București. Toți au 

promovat anul școlar, 1 copil cu premiul I, 1 copil cu premiul II și 2 copii cu mențiune. 

Pe lângă orele obligatorii de școlarizare, s-au efectuat în cadrul centrului activității 

intructiv-educative ore de pregătire a temelor și de studiu individual. În contextul pandemiei 

de Covid – 19, temporar, 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 asigurat următoarele activități: 

Activităţi de consiliere psihologică individuală - s-au desfăşurat la admiterea 

copiilor în centru, și ori de câte ori situaţia individuală a acestora impunea o intervenţie în 

acest sens. Intervenţiile de consilire 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; 
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 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 psihologului CSS din perioada 01.01.2021-31.12.2021 (activitate desfășurată 

3 zile/săptămână):  

- Evaluări psihologice  –  89; 

- Consilieri psihologice individuale – 57; 

- Consilieri în vederea reintegrarii – 1; 

- Raport de acomodare în familia asistentului maternal profesionist – 4; 

- Audieri minori poliție – 20; 

- Raport finale de consiliere – 15; 

- Raport de ancheta psihosocială – 1; 

- Consiliere de grup – 5; 

- Program copii CES – 13; 

- Sesizări 983 – 20; 

- Executări silite – 2. 

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" 

 - excursie de 3 zile la Mănăstirea Caraiman, Bușteni, organizată de părintele Tudor 

Georgian; 

- serbare cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 

- pe data de 02.03.2020, copiii au participat la serbarea organizată la Teatrul ,,Valah" 

tema fiind – 8 Martie ,,Ziua Mamei".  

Sponsorizări și donații : 
- Cu ocazia sărbătorilor pascale copiii au beneficiat de donații din partea Grupului 

„Sufletiști în Europa și UK” constând în alimente specifice, dulciuri, fructe și sucuri; 

-  Cu ocazia zilei copilului, beneficiarii au primit cadouri din partea Grupului 

„Sufletiști în Europa și UK”; 

- În luna decembrie copiii au beneficiat de cadouri de Moș Nicolae din partea 

Consiliului Județean Giurgiu și Asociației "Dar Autentic" Giurgiu și de cadouri de crăciun din 

partea Grupului „ Sufletisti în Europa și UK”, a Bisericii Filadelphia Giurgiu, din partea 

Parohiei "Buna Vestire", cadouri din partea Asociației "Oameni, Valori, Fapte " București, a  

Asociației "Dar Autentic" Giurgiu, din partea preotului Tudor Georgian și a firmei Robert 

Bosch Romania 

Dificultăți întâmpinate: 

- nu s-au putut  identifica soluții pentru grupe de frați care se află în CSS pe o perioadă mai 

lungă; 

- nu s-a desfășurat o activitate semnificativă de recrutare  a voluntarilor; 

- în cadrul CSS, pe parcursul anului 2021, pentru 9 dintre beneficiari s-a eliberat certificat 

de încadrare în grad de handicap, fiind astfel nevoie a se asigura servicii și pentru copii cu 

CES . 

 

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 4. 

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 2021 sunt ocupate 4. 

          Activităţile de găzduire, îngrijire, educaţie non-formală şi informală, sprijin emoţional, 

consiliere,  



136 

 

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 01.12.2021 erau ocupate 17. 

Începând  

cu data de 01.12.2021 Centrul a fost închis. 

 Centrul de Recuperare și Respiro este situat în Giurgiu, str. Libertății, nr. 22. 

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 2021, în cadrul centrului au beneficiat de servicii sociale un număr 

de 14 copii. 

Scopul Centrului de Recuperare este de a acorda serviciile medicale de recuperare 

recomandate în Planul de recuperare elaborat de Serviciul de Evaluare Complexă.  Are un 

număr de 20 locuri. În cursul anului 2021 s-au acordat servicii de recuperare unui număr de 

8 beneficiari externi și 21 beneficiari din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu – case de tip familial, 

care au fost rulați în ședinte de recuperare a 10 zile pe tot parcursul anului. 

        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 cursul anului 2021 au beneficiat de serviciile de recuperare 81 de copii cu dizabilități 

dintre care 18 provin din sistemul rezidențial iar 63 din familii.  

 În functie de necesitatea de recuperare a copiilor, s-a lucrat conform unor programări 

în serii de câte 5 și 10 zile. 

  Compartimentul Telefonul Copilului (983) – este situat în incinta Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu și are scopul de a proteja copiii împotriva 

oricărei încercări de încălcare a drepturilor lor, împotriva oricărei forme de abuz. 

  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; 
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 - 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; 

- 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; 

- desfăşoară activităţi de prevenire a abandonului în unităţi sanitare; 

- 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, 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, ș.a.m.d. 

         Pe parcursul anului 2021, au fost repartizate compartimentului un număr de  282 de 

sesizări scrise și au fost primite 382 de sesizări telefonice la Telefonul Copilului 983. 

   Totodată, au fost primite 10 solicitări din partea A.N.D.P.D.C.A. pentru efectuarea de 

anchete sociale în vederea repatrierii minorilor aflați pe teritoriul altor țări. 

    În cursul anului 2021, reprezentanţii din cadrul Compartimentului Telefonul Copilului au 

efectuat 222 de deplasări pentru soluţionarea sesizărilor primite. 

    În cursul anului au fost instituite măsuri de protecţie specială pentru un număr de 51 de 

copii, după cum urmează: 32 de copii, au fost preluați în regim de urgență la asistenți maternali 
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profesioniști, 15 în regim de urgență la C.P.R.U, 3 la structuri de tip rezidențial pentru copii 

cu dizabilități, iar un minor, repartizat la Apartament 43.  

Situația apelurilor telefonice primite la Comp. Telefonul Copilului 983  

ianuarie – decembrie  2021 

Nr. 

Crt 

Natura problemei Nr.caz confirmat infirmat 

1 Abuz emoțional 13 4 9 

2 Neglijare 51 13 38 

3 Abuz sexual /exploatare 

sexuală 

20 7 13 

4 Abuz fizic 21   7 14 

5 Tentativă suicid 2 1 1 

6 Informare/consiliere 79 79  

7 Neînțelegere între părinți 31 31  

8 Copil găsit/fugit 61 61  

9 Tulburări de 

comportament 

14   

10 Abandon în spital 4 4  

11 Copil fără reprezentant 

legal 

5 5  

12 Audiere/solicitare 

reprezentant 

62   

13 Probleme materiale 

financiare/Admitere 

C.M. 

5 4 1 

14 Violență în familie 8 5 3 

15 Solicitare 

instituționalizare copil 

5 3 2 

16 Mama minoră 1 1  

 Total 382 302 80 

Situația sesizărilor scrise,  primite la Compartimentul Telefonul Copilului 983  

Ianuarie – Decembrie  2021 

Nr. 

Crt 

Natura problemei Nr.caz confirmat infirmat 

1 Abuz emoțional 7 2 5 

2 Neglijare 23 5 18 

3 Abuz sexual/exploatare 

sexuală 

3 1 2 
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4 Exploatare/cerșetorie 3  1 2 

5 Abuz fizic 9 2 7 

6 Informare/consiliere/solicitare 

documente/anchete sociale 

90 90  

7 Neînțelegere între părinți 17 17  

8 Copil găsit/fugit 12 11 1 

9 Comportament deviant 9 6 3 

10 Audiere minor/solicitare 

raport psihologic 

11 11  

11 Material /financiar 3 3  

12 Solicitare instituționalizare 6 5 1 

13 Violență în familie 4 4  

14 Mame minore/monitorizare 69 69  

15 Solicitare monitorizare caz 14 14  

16 Abandon în spital 2 2  

 Total 282 242 39 

Pentru serviciile sociale cu cazare : Apartamentele sociale 27 și 43 s-a avut în vedere: 

        a. Crearea și menținerea unui climat cât mai apropiat de cel familial 
Beneficiarilor serviciilor li s-au oferit condiții optime de cazare, dormitoare mobilate 

și dotate conform standardelor specifice de calitate în vigoare.  

Spațiile comune de zi sunt mobilate și dotate adecvat desfășurării activităților 

educative și de dezvoltarea abilităților de viață independentă.  

Bucătaria este, de asemenea, mobilată și utilată 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.                                                                                                                                                                                

          b. În vederea integrării socio-profesionale a beneficiarilor s-a continuat colaborarea 

cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu având ca obiectiv realizarea 

de acțiuni pentru facilitarea inserției pe piața muncii a forței de muncă.  

      c. Menținerea stării de sănătate a fost asigurată prin consult periodic efectuat de medicul 

generalist al instituției, cât și prin consult de specialitate ori de câte ori a fost nevoie.  

Beneficiarii locațiilor au acces la serviciile medicale din comunitate fiind înscriși la 

cabinete de medicină de familie.  

 d. Menținerea și îmbunătățirea relației cu familia naturală, extinsă sau cu alte 

persoane importante pentru beneficiar.  

În decursul anului 2021 s-au continuat demersurile necesare cunoașterii familiilor 

extinse ale beneficiarilor și informării acestora cu privire la situația actuală a acestora. La 

nivelul apartamentelor sunt amenajate spații adecvate pentru vizite.  

 Pe parcursul anului 2021 au fost menținute legăturile cu familiile. Vor continua 

acțiunile pentru identificarea și contactarea familiilor naturale și extinse a tuturor 

beneficiarilor.  
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      e. Pregătirea pentru viața independentă – avându-se în vedere vârsta beneficiarilor, s-

au desfășurat activități individuale și de grup sub îndrumarea personalului, având următoarele 

teme: prevenirea gravidiei adolescentine; încurajarea toleranței și înțelegerii inter-umane; 

prevenirea consumului de alcool, droguri și tutun; prevenirea îmbolnăvirilor cu transmitere 

sexuală și necesitatea frecventării cursurilor școlare. 

Beneficiarii au reușit să conștientizeze și să respecte regulile de conviețuire, rutinele 

zilnice și implicarea acestora în desfășurarea activităților zilnice.  

Toți tinerii din cadrul apartamentelor sociale frecventează unități de învățământ de pe 

raza municipiului Giurgiu, iar o beneficiară din cadrul Apartamentului Social 43 este studentă 

în anul I în cadrul Facultății de Agronomie, București.  

f. Socializare, recreere, petrecerea timpului liber.  
Pentru socializare, recreere, petrecere a timpului liber, nu s-au desfășurat activități în 

totalitate, din cauza pandemiei. 

g. Instruirea personalului și formare profesională continuă - la nivelul fiecărei 

locații au fost prelucrate în cadrul întâlnirilor de lucru lunare, documentele privind organizarea 

și funcționarea acestora conform legislației în vigoare, după cum urmează: Regulamentul de 

Organizare și Funcționare; Regulament Intern; Proiect instituțional; Carta drepturilor 

beneficiarilor, Codul etic și Ghidul beneficiarului. 

 În decursul anului 2021 au fost organizate sesiuni formale de instruire/formare 

profesională, personalul beneficiind de îndrumare și supervizare în cadrul întâlnirilor de 

lucru, în care au fost prelucrate prevederile legislative în vigoare privind promovarea 

drepturilor copiilor, standardele de calitate aplicabile serviciului și au participat la cursul de 

formare profesională în cadrul D.G.A.S.P.C.  

 

CONCLUZII 

 În anul 2021 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 provocată de virusul Sars-Cov-2-  procesul furnizării de servicii a fost 

tratat cu cea mai mare seriozitate și responsabilitate, iar instituția reprezentă 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 2021 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 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 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 2020-2021 au fost înscriși 135 elevi din care: 97 de elevi cu 

cerințe educative speciale, 38 cursani în cadrul Penitenciarului de Maximă siguranță Giurgiu. 

Din cei 97 elevi cu CES, 7 au fost școlarizați la domiciliu. 
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De asemenea am asigurat servicii de sprijin pentru 50 de elevi cu cerințe educative speciale 

integrați în învățământul de masă. 33 de cadre didactice au asigurat programul educațional-

terapeutic elevilor asistați. 

  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 III-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 Biblioteca Județeană, 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 și metodist ISJ pentru cadrele didactice 

debutante. 

   - 4 inspecții speciale în vederea susținerii examenului de definitivare în învățământ 

promovate cu medii între 9,5 - 10.   

   - 4 inspecții în vederea obținerii examenului de gradul II 

Buget 2021 aprobat de CJ Giurgiu 

 Total: 790 mii lei 

 Din care: 

 Bunuri și servicii- 556 mii lei  

 din care: 

     -norma de hrană copii = 180 mii lei 

     -cazarmament copii  = 149 mii lei 

 -burse medicale aprobata cf. Hotararii CJ = 85 mii lei 

 -Materiale          = 376 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. 

- începând cu luna iunie 2021 s-au derulat în unitate lucrări de reamenajare, a două sali, 

s-au schimbat ușile la etajul clădirii, jgheaburile și burlanele au fost înlocuite.  

- au fost oferite copiilor cadouri de Crăciun, Paște constând în alimente. 

- unitatea are autorizație de funcționare sanitară; 

- în luna iulie-august 2021 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 

(44 elevi), cazarmament (44 elevi) pentru copii cu disabilități proveniți din familii, bursa 

medicală (43 elevi), 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. 

- s-a achiziționat dotarea cu medicamente și materiale sanitare pentru cabinetul medical. 
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- 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 

- 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, Slobozia, Găiseni) care au copii ce sunt incluși în categoria 

elevilor cu dizabilități”; 

- 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 . 

Promovabilitatea: 

Pentru anul școlar 2020-2021 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 specială. 

Drepturi de natura socială: 

-  un numar de 44 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 

2021), conform legii, pe criterii de prezență si vârstă, respectând procedura întocmită în cadrul 

SCIM. 

-  un numar de 43 de elevi cu diferite afectiuni au beneficiat de bursa medicala (200 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.   

Propuneri pentru anul 2022 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. 
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DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GIURGIU 

Activitatea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu, s-a  desfăşurat pe tot 

parcursul anului 2021 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 8 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 9 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; 

8. S.P.C.L.E.P  Bolintin Deal. 

 De asemenea, este în curs de înființare S.P.C.L.E.P  Florești-Stoenești, pentru care a 

fost obținut avizul de înființare de la D.E.P.A.B.D.  

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 au fost executate 3 

controale la S.P.C.L.E.P. –urile aflate în coordonare, două planificate și unul inopinat. 

Serviciiile de pe raza de competență au efectuat un număr de 41 la unităţile sanitare şi 

de protecţie socială, 82 acțiuni la unităţile şcolare de pe raza de competenţă precum şi un 

număr de 143 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 764 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 14 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. De asemenea, materialele mediatizate au scos în evidenţă programul de lucru cu 

publicul, aspecte mai deosebite privind măsurile impuse de situația COVID.  

La finele anului 2021 la nivelul județului Giurgiu se înregistrează un total de 8691 de 

restante din care: 
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-la expirare: 6668 din care 1127 din anii anteriori 

-la 14 ani: 2023 din care 1127 din 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. 

 Cu ocazia controalelor efectuate s-a constatat că actele şi documentele solicitate se 

încadrează strict în prevederile legale iar activităţile desfăşurate pentru eliberarea actelor de 

identitate corespund dispoziţiilor OUG nr.97/2005 republicată, a Metodologiei nr.1375/2006 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români și ulterior a H.G. 

nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate  ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi 

conţinutului actelor de identitate,  ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil. 

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.  

 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. La nivelul judeţului Giurgiu există o colaborare eficientă între serviciul 

judeţean şi serviciile publice comunitare, primării şi consilii locale precum şi cu alte instituţii 

abilitate. Toate speţele şi  problemele deosebite sunt aduse la cunoştinţă serviciului judeţean, 

analizate şi soluţionate strict în conformitate cu prevederile legale în materie.  

 În cursul anului 2021, pentru persoanele care nu au solicitat eliberarea actulelor de 

identitate în termen legal au fost efectuate în total 16527 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, cu respectarea măsurilor 

impuse de pandemie , fiind organizată o singură convocare cu toți lucrătorii pe linie de 

evidența persoanelor și informatică în luna iunie 2021, dar pe parcursul anului s-a ținut 

permanent legătura telefonic sau prin intermediul rețelei FTP pentru soluționarea aspectelor 

apărute la ghișeu. 

 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 
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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, etc. 

 A fost organizată o sesiune comună cu BJABDEP Giurgiu de testare  a unui nou 

angajat la SPCLEP Mihăilești. 

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 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 .          

      Activitatea de stare civilă s-a concretizat în principal în efectuarea unui număr de  

13215  mențiuni operate la exemplarul I, 9901 mențiuni operate la exemplarul II, 1106 acte 

de naștere înregistrate, 1400 acte de căsătorie, 4979 acte de deces, 3917 certificate de naștere 

eliberate, 2179 certificate de căsătorie, 6260 certificate de deces, 66 extrase multilingve de 

naștere, 28 extrase multilingve de căsătorie și 7 extrase standard multilingve de naștere.    

      

 Pe  lângă activităţile de  coordonare şi control metodologic, în perioada analizată au fost 

soluţionate în conformitate cu actele normative  în  vigoare :    

- 70 rectificări acte de  stare civilă ;                                               

- 14 dosare  schimbare de nume pe cale administrativă ;                              

- 423 transcrieri acte de stare civilă procurate din străinătate ;                

 - 54 cereri de divorț pe cale administrativă ;         

   -87 cereri înregistrare tardivă a nașterii .                     

          În   această   perioadă,  datorită  evoluției  situației   epidemiologice  determinată  de 

răspândirea  coronavirusului SARS-CoV-2, au  fost efectuate 8 controale  pe linie de  stare  

civilă.  

          În anul 2021  D.J.E.P. Giurgiu  a desfășurat  activități în vederea punerii în aplicare a   

Planului de măsuri D.E.P.A.B.D. nr. 3485843/23.03.2015  pentru punerea în legalitate cu acte 

de stare civilă și acte de identitate a cetățenilor români de etnie romă.        

         La nivelul Serviciilor  Publice Comunitare Locale  de  Evidenţă  a  Persoanelor Giurgiu 

au  fost  prelucrate principalele  acte normative privind strategia Guvernului României de 
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incluziune a cetățenilor români  aparținând minorității rromilor pentru perioada 2016-2021. 

Personalul acestora a fost reinstruit  în legătură cu prevederile Legii119/1996 cu privire la 

actele de stare civilă, republicată și ale O.U.G.97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința 

și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată. În colaborare cu experții locali pentru 

rromi de la primării, prin  intermediul reprezentanților birourilor județene pentru rromi din 

cadrul Instituției Prefectului Județul Giurgiu și lucrători de ordine publică din cadrul I.P.J. 

Giurgiu, pentru stabilirea posibilităților de identificare a persoanelor ce fac obiectul strategiei, 

în vederea informării reciproce, s-a  actualizat  situația nominală a reprezentanților etniei 

romilor la nivel de județ.                                           

     În cadrul Consiliului Local Giurgiu, în conformitate cu Hotărârea nr.33 din 

31.01.2013, privind aprobarea constituirii Grupului Local de Lucru pentru incluziunea 

minorității rrome la nivelul mun. Giurgiu, din care face parte o persoană desemnată din cadrul 

D.J.E.P.Giurgiu, precum și lucrători cu atribuțiuni pe această linie din cadrul D.E.P.Giurgiu, 

au avut loc întâlniri ale membrilor acestui grup, fiind desfășurate activități specifice în vederea 

punerii în  aplicare a  Planului Local de Acțiune pe anul  2021  cuprinzând  obiective  

responsabilități, surse de  finanțare și termene cu  privire  la identificarea persoanelor de etnie 

rromă fără acte de identitate și acte de stare civilă și punerea acestora în legalitate.                                         

  Împreună cu factorii de răspundere din cadrul D.G.A.S.P.C Giurgiu, la începutul 

anului,  s-a reevaluat situaţia unităţilor de pe raza de competenţă inclusiv a căminelor de 

bătrâni, s-a întocmit o evidenţă completă a persoanelor asistate precum şi tabele cuprinzând 

situaţia nominală a persoanelor ce trebuiesc puse în legalitate, tabele care  conţin date 

suplimentare în vederea identificarii copiilor şi a părinţilor acestora, personalul fiind reinstruit  

cu privire la forma și conținutul actelor de identitate, în scopul prevenirii folosirii 

documentelor false.       

             Cu   privire  la  procurarea  actelor  pe  linie de  stare  civilă  au   fost   luate măsuri în 

acest sens, astfel că au fost efectuate mai multe deplasări la D.E.P.A.B.D, de unde au fost 

procurate  în  condiţiile  legii acte  şi documente necesare  desfăşurării  activităţii de stare 

civilă. 

             S-a analizat şi s-a pus la punct sistemul de distribuire şi plată a acestora către oficiile 

de stare civilă din judeţ. S-au efectuat verificări în baza de date  privind clarificarea unor 

situații atipice semnalate de ofițerii delegați de stare civilă de pe raza județului.                                                                                             

  Au fost întocmite și transmise la DEPABD, la termenele precizate, situațiile statistice 

lunare, trimestriale și semestriale.                          

          În anul 2021, lucrători din cadrul Biroului Stare Civilă , au fost desemnați în comisiile 

de concurs în vederea ocupării funcțiilor publice din cadrul compartimentelor de stare civilă 

la Primăria com. Singureni, Primăria com. Ulmi și S.P.C.L.E.P. Bolintin Vale. 

         Urmare a radiogramei D.E.P.A.B.D. nr. 3315952 din data de 23.04.2021 au fost 

efectuate demersuri în vederea închiderii registrelor cu acte de stare civilă (naștere, căsătorie, 

deces) întocmite în perioada 01.01.2019-31.12.2020 la nivelul oficiilor de stare civilă de pe 

raza județului și predarea  exemplarului nr. II al acestora la D.J.E.P. pentru inventariere și 

transmitere la D.E.P.A.B.D.   Toate  radiogramele, îndrumările și 

instrucțiunile în materie de stare civilă au fost transmise serviciilor publice comunitare locale 

de evidența persoanelor  și oficiilor de stare civilă de pe raza județului  în vederea însușirii și 

punerii în aplicare.     

 Urmare a radiogramei D.E.P.A.B.D. nr. 3314293 din data de 08.02.2021 transmisă în 

contextul derulării proiectului “Sistemul Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă’’ - 

S.I.I.E.A.S.C., finanțat prin Programul Operațional Competivitate, Axa prioritară 2-

Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, au 

fost efectuate demersuri în vederea completării  și transmiterii Declarațiilor de angajament 

privind punerea la dispoziție a spațiilor necesare și utilizarea echipamentelor în scopul 

proiectului “Sistemul Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă’’ de către reprezentanții 

legali/împuterniciți ai  U.A.T. la nivelul județului. 

           La nivelul D.J.E.P, o atenție deosebită a fost acordată următoarelor activități: 

          -Verificarea dosarelor prin care se solicită schimbarea numelui pe cale administrativă ; 
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          - Verificarea dosarelor de transcriere și a referatelor înaintate de ofițerii de stare civilă 

în vederea acordării avizului prealabil ; 

          - Întocmirea și transmiterea extraselor pentru uz oficial la cererea instituțiilor prevăzute 

de lege; 

           -Verificarea dosarelor prin care se solicit rectificarea actelor de stare civilă și acordarea 

avizului prealabil ; 

          - Înscrierea mențiunilor pe marginea actelor de stare civilă ;     

           -Alocarea numerelor certificatelor de divorț din Registrul Unic al Certificatelor de 

Divorț ;     

           -Soluționarea cererilor de transmitere a certificatelor /extraselor multilingve de către 

cetățenii români aflați în străinătate solicitate prin misiunile diplomatice .   

    La sfârșitul  anului, au fost înaintate listele cu CNP aferente anului 2022 la toate oficiile 

de stare civilă din cadrul primăriilor precum și serviciile publice comunitare locale de evidență 

a persoanelor din județ.      

 Măsurile de ordin intern, luate de Directorul Executiv au dus la eficientizarea tuturor 

activităților ce s-au desfășurat la nivelul DJEP Giurgiu (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 contractelor de prestări  servicii si asigurarea materialelor cu regim 

special).   

De asemenea: 

 - 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 drepturilor salariale, 

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.) 

 - au fost soluționate în termen legal toate petițiile, solicitările de furnizare date de 

interes public și furnizare date de interes personal. 

 - au fost primiți în audientă și soluționați favorabil, un număr de 345 petenți. 

 Ca urmare a celor prezentate, pentru îndeplinirea activităților specifice și a celor de 

organizare și funcționare, la nivelul D.J.E.P, în anul 2021, Directorul Executiv a emis un 

număr de 35 decizii.  

 

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ 

GIURGIU 

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. 

Situatia posturilor didactice si didactice  auxiliare 

Anul 2021 Nr. posturi  normate 

Aparat propriu CJRAE 2,5 
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CJAP         2 

Cabinete școlare și interșcolare de asistenţă psihopedagogică                   11,5 

Centre și cabinete logopedice interșcolare 2 

SEOSP          - 

Total CJRAE        18 

  Situația numărului de persoane  in anul scolar 2021 

     

   Anul 2021     

Nr. persoane 

existente 

Din care 

    Didactic    Didactic 

auxiliar 

  

Nedidactic 

Aparat propriu CJRAE 3 1             2            0       

CJAP 2 2   

Cabinete școlare și interșcolare de 

asistenţă psihopedagogică 

9 9   

Centre și cabinete logopedice 

interșcolare 

2 2   

SEOSP - -   

Total  CJRAE 16 14 2  

Date operaționale CJRAE 

Nr.  cabinete 

consilieri 

Nr. consilieri Nr. cabinete logopezi Nr. logopezi 

16 11 2 2 

Nr. scoli arondate 

cabinetelor 

   

8 - -  

SEOSP 

Funcții personal 

didactic 

Nr. personal didactic 

aferent fiecarei funcții 

Funcții personal 

didactic auxiliar 

Nr. personal didactic 

auxiliar aferent 

fiecarei funcții 

0 0 0 0 

Numarul unitatilor  de invatamant preuniversitar care beneficiaza de serviciile  oferite: 

Nr. gradinite Nr. scoli gimnaziale Nr. licee si scoli 

profesionale 

Numar total unitati 

2 11 8  

Situatia gradelor  didactice 

Anul scolar Debutant Definitivat in 

invatamant 

Gradul 

didactic II 

Gradul 

didactic I 

Doctorat 

2020-2021 3 1 3 5 1 

      

Tematică activitati  consiliere individuală si de grup   

- Programe de auto/intercunoastere/dezvoltare personala 

- Managementul emotiilor si dezvoltarea abilitatilor emotionale și de  comunicare 

(se include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violentei domestice, a  

dificultatilor de relationare, inclusiv cu copii cu CES) 

- Orientarea  carierei 

- Educatia pentru un  stil de viata sanogen (se  include  prevenirea consumului de 

substante cu risc, a traficului de fiinte) 
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- Cariera mea profesionala, Cyberbullying –ul  în școală! -, Să ne împrietenim cu 

emotiile noastre, Distreaza-te  învățând!, Activitati  SNAC  2021 – 6  activitati – 

80 beneficiari 

- Jou-bul meu ideal, Valorile  care imi ghideaza viata,  Spune Nu  violentei, 

Comunicarea asertiva-cea mai eficienta tehnica de comunicare, Managementul 

stresului  - 5  activitati -113 beneficiari 

- Activitati  de informare  si prevenire a bullying-ului în mediul scolar  si in cel 

familial : 11 activitati – 220 beneficiari 

- Strategii si tehnici apreciative de relationare cu elevii –– 12 beneficiari 

Alte activități relevante, inclusiv extrașcolare: 

- Campanie de reîmprietenire cu scoala – mediatizare SPOT 

- Creare resurse suport – online 

- Webinar – educație pozitivă 

- Mediatizare servicii consiliere/ asistență psihopedagogică/suport emotional 

- Activitati specifice campaniei de facilitare a acomodarii școlare specifice  pandemiei 

Covid  

- Din  nou impreuna 

 -- 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. 

-- 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 

- 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); 
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--- Cine sunt? – activitati de consiliere 

--- Daca aș fii...  -  activitati de coniliere 

--- Violența școlară, Bullying – activitati de  consiliere 

- 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; 

- Măsuri pentru gestionarea  stresului și anxietatii in  pandemie – activitati  desfasurate 

in platforma Microsoft TEAMS 

- Nevoile  elevilor, nevoile profesorilor – Google Meet 

- Elaborarea  unor  fise de lucru referitoare la orientarea scolara si profesionala 

- Sprijinirea  elevilor in procesul de orientare scolara si profesionala in vederea alegerii 

unui parcurs scolar ulterior realist si  adecvat propriei persoane, 

- Colaborarea  cu institutii guvernamentale și nonguvernamentale implicate in  

educatia elevilor 

- Realizarea de materiale informative pe diferite teme, distribuite pe grupurile dewapp 

ale profesorilor si ale  clasei (Un gand de  inceput, Sfaturi pentru profesori, Cateva postulate 

ale  activitatii dirigintelui, Chestionare pentru  indentificarea stilurilor de invatare,  ABC-ul  

starii de bine, etc). 

- Publicarea de articole de specialitate: Managementul conflictelor in Revista opiniior 

didactice, Procesele psihice reglatorii, Fisa de lucru, Strategia  didactica – un mode de  

combinare  oprica a metodelor  și mijloacelor de invatamant. 

  - Expozitie on-line cu resurse educationale  destinate  consilierii scolare. 

 Ținând  cont  de contextul pandemic actual, activitățile cadrelor didactice – profesori 

consilieri/logopezi s-au desfasurat atât on-line cât și față în față ( pentru  elevii și părinții  

acestora care au solicitat consiliere  și asistență psihopedagogică) constând în acordarea de 

asistență psihopedagogică/consiliere: 

 - mediatizare serviciilor  privind consilierea carierei – informări parentale; 

 - consiliere individuală  privind activitatea de  autocunoaștere; 

 - consiliere parentală incluzând și transmiterea de materiale informative; 

 - activități de consiliere de grup pe o tematică diversă (”Doar eu sunt...EU!”, ”Gândesc 

și  acționez pentru succes”, ”Talente și interese” ”Pot să fiu liber?”, ”Eu și colegii mei” , 

”Planul meu de viață”); 

 - realizarea  de materiale informative cu tema ”Cum să rămânem motivați în  școala 

online?”; 

 - activitatăți de  consiliere  pentru dezvoltare  personală; 

 - activități de informare cu tema - ”Prevenirea bullying-ului în școală – aspecte 

teoretice și practice”; Violenta școlară (Bullying) 

- oferirea de sprijin profesorilor diriginti privind  completarea fiselor psihopedagogice 

ale elevilor; 

 - dezbateri cu tema ”Cum să nu-mi pierd încrederea în copilul meu?”; 

 - activitate  de dezvoltare personală  - ”Talente  si interese”; 

 - activitati  de învățare continuă, on-line (platforma educatională TEAMS – aplicatii 

stereotipii si prejudecati, ”Statul de drept”); 

 - consiliere on-line specifică (consiliere dezvoltare personală, managementul 

emotiilor, dezvoltarea abilitatilor emoționale și de comunicare, managementul timpului și al 

învățării on-line, educație pentru un stil de viață sănătos); 

 - consiliere de grup cu și pentru  părinți (Program  educație parentală, Parenting 

apreciativ-  platforma educationala TEAMS); 

 - colaborare cu profesorii și conducerile unitatilor de  învățământ (utilizând inclusiv  

platforme de  comunicare ); 

 - alte activități  în specalitate ( interviu anamnestic – bunica, anamneza  părinte și 

prescolar, etc); 
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 - consiliere individuală pe o tematică diversă (  importanța regulilor, suport emoțional, 

gestionarea emoțiilor) ținând cont de situația pandemică actuală; 

 - redactare programe de educație pozitivă și adaptare la solicitările mediului – 

transmise prin mijloace de  comunicare la distanță,  părinților; 

 - mediatizarea serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică acordată  în 

contextul pandemic actual, prin  rețelele de socializare și platformele de  învățare; 

 - redactarea de  recomandări în ceea ce privește stilul educațional, chestionare vizând    

stilurile parentale; 

 - popularezare și vizionare Webinarii  organizate de Ministerul Educației și Cercetării 

pe tema vaccinarii anti Covid 19; 

 - consiliere de grup cu părinții având ca tematică ”Criza de originalitate la 

adolescenți”, ”Colaborarea eficienta  școala-familie”; 

 - realizare materiale informative,”De ce eșuăm să ne ducem  la îndeplinire  obiectivele 

pe care le stabilim  la cumpăna dintre ani?”,; Gânduri pentru suflet”; 

 - orientare  si consiliere  pe  tema ”Respectul de sine”,  ”Cum sa-ți întărești  încrederea 

in tine?”, ”Importanta  cunoasterii de sine”; 

 -  Mijloace de  comunicare utilizate/ tipuri de resurse : PC, tableta, manualul sclar, fise 

de lucru,  platforma 24 Edu, e-mail, site-uri de specialitate, WhatsApp, Google Classroom, 

Meet, platforma educațională TEAMS, metode si tehnici specifice  consilierii de grup si 

parentigului apreciativ,  intalniri on-line Skype, convormiri telefonice, facebook, altele. 

În ceea ce privește activitatea de predare, profesorii consilieri și-au  defășoară obligația 

de  catedră ca  și celelalte cadre didactice ale  școlilor respectând  scenariul de învățare stabilit 

în contextul pandemic actual, orele  și disciplinele de predare fiind  raportate săptămânal 

(completându-se  în acest  sens  fișe de prezență, cu  menționarea disciplinelor predate, clasele  

de elevi,  numărul de ore). 

Adrese linkuri folosite în consiliere si orientare școlară  si profesională  online: 

Valori împotriva violenței -

https://www.canva.com/design/DAENBNXEC88/GMxRRiy__izmIXIrbxDxPw/watc

h?utm_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_UrqSa2EDA

x8lZSj 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 înălțime, 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 

https://www.facebook.com/cmbrae/videos/1003261303485519
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In ceea ce privește activitatea de logopedie  s-a  desfășurat activitate de terapie 

logopdică (explicație, îndrumare, consiliere, suport vizual si audio, exercitiul, demonstratia, 

consolidarea sunetelor), utilizând  mijloacele de comunicare  și tipuri de resurse specifice 

terapiilor logopedice. 

      Date privind cazuistica: 

 - tulburări de pronunție/articulare – 28 copii 

 - tulburări de  ritm si fluenta a vorbirii – 2 copii 

 - tulburări  ale limbajului scris-citit – 0  copii 

 - tulburări de dezvoltare a limbajului – 1 copii 

 - tulburări  de limbaj asociate cu sindromul Down, autism – 3 copii 

    Date privind evaluarea copiilor cu tulburări de limbaj 

 - examinati – 191  prescolari 

         - 264 școlari 

 - depistați –    34 preșcolari 

        -    42  școlari 

 - luati  in corectare -  12  prescolari  – 24 scolari 

            - corectați –11 școlari 

            - ameliorați – 12 școlari - 3 prescolari 

   Date privind beneficiarii activității din cadrul  cabinetului logopedic: 

 - copii  logopați – 25 

 - copii cu  CES – 3 

 Activități adresate părinților: 

- Informare/ constientizarea parintilor cu privire la tulburarile de limaj si tulburarile 

emotionale/ colocviu/  

- Metode si procedee de interventie logopedica – sedinta cu parintii 

- Cum sa îti  îmbunatațești conectarea cu  copilul tău!,  Comunicarea  eficienta între 

părinți și copii! – 2  activitati cu 15 parinti 

- Asigură-ti copilul de iubirea ta neconditionata!,Provocari in  timpuri de criza, Valori 

ale vietii in timpuri de molima!, Zâmbeste, educa-tii fiii nonviolent! - 40 beneficiari 

- Cum  inflenteaza  climatul din  familie rezultatele elevului, Părintii – model pentru 

viitorul adul – 2 activitati – 23 beneficiari 

       Activitati adresate cadrelor didactice 

- Mese rotunde / dezbatere privind problematica de specialitate(logopedie) 

- In banci nu sunt elevi, ci visuri, aspirații!, Fă rai, unde predai! – 2 activitati – 15 

beneficiari 

- Picaturade prietenie,  Workshop de cresterea increderii in sine, Fii  profesor  

creativ, Provocarile  invatamantului on-line- 64 beneficiari 

- Elevii principali beneficiari  ai educatie, Starea de bine in scoala, Strategii  pentru 

cadrele didactice privind mentinerea  disciplinei la  clasa – 3  activitati – 31 

beneficiari 

     Formarea continuă în specialitate  

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  

-Elaborarea lucrarilor de cercetare pentru obtinerea gradelor  didactice de catre 

profesorii consilieri 

- ABC- ul comunicării  

- Terapia complexa a copilului cu autism  

-  Interventii psihopedagogice  pentru copiii cu dizabilităti  

- Organizarea  si desfasurarea  activitatilor metodice/ cercurilor 

pedagogige/schimburilor de experienta cu participarea profesorilor consilieri, in  colaborare 

cu  ISJ, Comisia metodica socio-umana 
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    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 didactice, 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 

- Tulburari de invatare 

- Workshop – Stiinta este parte din viata maea 

- Managementul sănătății mentale in educatie 

 Activitati   în centre și cabinetele de  asistență  psihopedagogică desfasurate  de ”Ziua 

Națională a Meseriilor” – promovarea învățământului profesional și  tehnic/dual 

 

Nr 

crt 

             Denumirea  activității Unitatea de  

învățământ/locatia 

Data 

1 ”Meseria  - brătara de aur” (activitate de 

consiliere/informare):mediatizarea activitatii 

in unitatea de invatamant și pe rețelele de 

scolarizare 

Cabintul Școlar de 

Asistenta 

Psihopedagogica – 

Scoala. Gimnaziala  Nr. 

7 Giurgiu 

11.03.2021 

2 Organizarea unei expoziții – ”Meseriile 

prezentului și oportunități oferite”; 

mediatizarea activității  în unitatea de 

învățământ și pe rețelele de socializare. 

Cabinetul Școlar de 

Asistență 

Psihopedagogică- 

Școala Gimnazială  

”Academician Marin 

Voiculescu” Giurgiu 

11.03.2021 

3 Spot: ”Alege-ți drumul” – mediatizare  în 

centru  și pe rețelele de socializare. 

Centrul Judetean  de 

Asistenta 

Psihopedagogica 

Giurgiu 

11.03.2021 

4 ”Colțul meseriilor” -  activitate  în centru, 

expoziție. 

Centrul Judetean  de 

Asistenta 

Psihopedagogica 

Giurgiu 

11.03.2021 

5 Valorii și  ocupații – activitate cu elevii de 

clasa a VIII-a din  unitățile  de învățământ din 

județ. 

Centrul Judetean  de 

Asistenta 

Psihopedagogica 

Giurgiu 

11.03.2021 

6 Material tip WEBINAR – valori –decizii- 

traseu educațional-ocupații; mediatizarea 

activității în centru și pe rețelele de socializare. 

Centrul Judetean  de 

Asistenta 

Psihopedagogica 

Giurgiu 

11.03.2021 

7 Activități de informare :  

-Prezentarea ofertei educaționale a Colegiului 

Tehnic ”Viceamiral I. Bălănescu”, pentru anul 

școlar 2021-2022 

-Elemente cheie în orientarea școlară și 

profesională 

-Prezentarea listei cu agenții economici, 

implicate în învățământul dual din orașul 

Giurgiu; 

-Panou de informare în liceu; 

 

 

Cabinetul Școlar de  

Asistenta 

Psihopedagogică –

Colegiul Tehnic ”Vic. I. 

Bălănescu” Giurgiu 

11.03.2021 
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-Învățământ profesional în Giurgiu 

http://www.tvgiurgiu.com/. 

8 ”Meserii uzate moral, meserii actuale –

Workshop- cu participarea elevilor din cls. a 

IX-a. 

Cabinetul Școlar de  

Asistenta 

Psihopedagogică –

Colegiul Tehnic ”Vic. I. 

Bălănescu” Giurgiu 

11.03.2021 

9 Aplicat și interpretat ”Inventarul de interese 

Holland” – cls  a IX –a  și a XI-a. 

Cabinetul Școlar de  

Asistenta 

Psihopedagogică –

Colegiul Tehnic ”Vic. I. 

Bălănescu” Giurgiu 

11.03.2021 

10 ”Ce îmi place să fac, ce mă interesează” – 

activitate  de consiliere de grup/ individuală. 

Cabinetul Școlar de 

Asistență 

Psihopedagogică – 

Liceul tehnologic 

”Dimitrie 

Bolintineanu” Bolintin 

Vale 

11.03.2021 

11 ”Job-ul meu ideal” - activitate  de consiliere  

de grup/individuală. 

Cabinetul Școlar de 

Asistență 

Psihopedagogică – 

Liceul tehnologic 

”Dimitrie 

Bolintineanu” Bolintin 

Vale 

11.03.2021 

12 Activități de informare/mediatizare a ofertei  

educaționale a unității de  învățământ; 

orientare școlară și profesională/orientare în 

carieră; materiale  informative vizând 

orientarea școlară și profesională/promovarea 

învățământului profesional și tehnic, inclusiv 

dual, pe panourile/avizierul cabinetului, PPT; 

exemple de bună practică din proiectele 

Erasmus,  activități pe platforma TEAMS, alte 

activități în unitatea  de învățământ 

Cabinetul Școlar de 

Asistență 

Psihopedagogică – 

Liceul Tehnologic ”Ion 

Barbu” Giurgiu 

11.03.2021 

13 Activități de  orientare școlară și 

profesională/consilierea carierei, materiale 

suport, PPT, alte activități –” Meseria  brățară  

de aur”. 

Cabinetul Școlar de 

Asistență 

Psihopedagogică – 

Liceul Teoretic ”Tudor 

Vianu” Giurgiu 

11.03.2021 

14 Activități de orientare școlară și profesională 

”Alege  drumul” , ”Educația ne unește”. 

Cabinetul  Școlar de 

Asistență 

Psihopedagogică – 

Școala Joita. 

11.03.2021 

În vederea realizării orientării scolare și profesionale (alegerea traseului educațional, 

opțiuni școlare, etc), în perioada februarie-mai, în unitățile de învățământ din municipiu și 

județ, au fost desfășurate activități de consiliere/informare/orientare școlară și profesională a 

elevilor și părinților,  cu sprijinul profesorilor consilieri școlari: 

 

Unitatea   de    învățământ în care s-au desfasurat activitatii de orientare școlară 
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Școala Gimnaziala  nr. 1 ”Sf. Gheorghe” Giurgiu 

Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”  Giurgiu 

Școala Gimnazială  nr. 3 Giurgiu 

Scoala Gimnazială  Slobozia 

Școala Gimnazială  Oinacu 

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Giurgiu 

Școala Gimnazială ”Emil Gulian”  Giurgiu 

Școala Gimnazială  nr. 10 Giurgiu 

Școala Gimnazială Găujani 

Școala Gimnazală Izvoarele 

Școala Gimnazială Chiriacu 

Școala  Gimnazială Malu 

Școala Gimnazială  Vedea 

Școala Gimnazială Remuș 

Școala Gimnazială Frătești 

Școala Gimnazială Daia 

Școala Gimnazială Călugăreni 

Școala Gimnazială Stănești 

Școala Gimnazială Băneasa 

Școala Gimnazială Mihai Bravu 

Școala Gimnazială  Putineiu 

Colegiul  Național ”Ion Maiorescu” Giurgiu 

Școala Gimnazială Gogoșari 

Școala Gimnazială ”Acad. M. Voiculescu” Giurgiu 

Școala Trestieni 

Școala Gimnazială  nr. 7 Giurgiu 

Școala Gimnazială  Joita – cu unitățile arondate 

Școala Școala Gimnazială  Ghimpați – cu unitățile arondate 

Scoala Vlasin 

Lic. Teh. ”Tiu Dumitrescu” Mihailesti 

Sc. Gim. Bulbucata 

Sc. Nr. 1 Iepuresti 

Sc. Gim. Letca Noua 

Liceul  Tehnologic  ”Ion   Barbu ” Giurgiu 

La aceste activități au participat   623  elevi și     194  părinți. 

 La solicitarea  Consiliului Județean,  în colaborare cu  Inspectoratul Școlar  Judetean 

Giurgiu au fost aplicate si  interpretate chestionare privind opțiunile  școlare  și profesionale 

ale elevilor din clasa  a VIII-a, anul școlar  2020- 2021. 

 Astfel  numărul chestionarelor apicate a fost de  1278 reprezentând 69,83% din 

numărul  total al elevilor din  clasa a VIII-a, urban 362, rural 916, respondenti de genul 

masculin 664, feminin 614. 

 Au fost exprimare optiuni cu privire la continuarea studiilor  1254 – raspunzând 

afirmativ. Pentru  învatamantul profesional  au  optat 12,60% elevi, pentru invatamantul 

profesional dual 2,10% și pentru invatamantul  liceeal 85,30%. Dintre  fatorii care au 

influentat  cel mai mult decizia de continuare a studiilor 71,66% au raspuns ”propria dorinta”, 

recomandarea consilierului școlar – 1,2% ( multe  scoli  neavand consilier scolar), influenta  

părintilor 10,75%, perspectiva  financiara, meserie  bine platita 6,40%. În ceea ce priveste 

necesitatea unui parteneriat intre  mediul de afaceri judetean, scoala și administratie  publică 

locala au raspuns da 64,4%, nu- 35,53%, necesitatea  înfiinâîrii unui  campus școlar la Giurgiu 

– da  60,36%, nu 39,64% ( dual , da- 53,17%, nu – 46,83%). 

Activitatea  COSP și a SEOSP 

În cadrul Comisiei de Orientare  Școlară  și Profesională (COSP)  a fost analizată 

documentația din  dosarele  depuse de către părinți/tutori legali. 
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  S-au desfășurat evaluările prin Serviciul  de  Evaluare, Orientare  Școlară și 

Profesională (SEOSP) 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 scolar 2021, pana la aceasta 

data  242 dosare. 

- evidenta certificatelor de orientare scolară si profesională eliberate în  anul școlar  

2021 242  certificate. 

- nr.  copii/elevi cu CES care au obținut certificate de orientare școlară si profesională 

pentru învățământ de masă – 155 din care   

  - 55 cu  profesor itinerant  și de  sprijin 

  - 3  școlarizare la domiciliu 

  - 8  fără cerințe educaționale speciale 

       Pentru învățământ special – 87 din care 

                                                 - 9 școlarizare la domiciliu 

         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  scolar 2021 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 

operațiunilor de casare cu toate acţiunile conexe  și orice alte documente şi situaţii cerute de 

conducerea unităţii, de Consiliul Judetean şi ISJ. 

Parteneriate: 

Parteneriate între CJRAE si Gradinita cu program norml nr. 8 Giurgiu; Școala 

Gimnaziala Nicolae Lahovay  Testie; Școala Gimnaziala nr. 1 Oinacu; Colegiul Național ”Ion 

Maiorescu” pentru realizarea proiectului educational ”Ma cunosc, ma exprim”; Liceul 

Teoretic ”Nicolae Cartojan” pentru proiectul educational ” Sa spunem stop violentei in liceu”, 

Biblioteca Judeteana Giurgiu, Scoala ”Mircea cel Batrân” Giurgiu, Gradinita cu program 

prelungit Prichindeii si ISJ, Centrul parohial pentru copii si tineret, Colegiul Tehnic ”Ioan 

Balanescu” Giurgiu. 

 CJRAE Giurgiu are  aprobate doua proiecte POCU care se vor implementa  pana in 

anul 2023 ”Viitor – nici un  copil ramas in urma”, ”Reintegrat – program pilot pentru 

reintegrarea si mentinerea in educatie a copiilor cu parinti plecati in strainatate” pentru care  

s-a solicitat cofinantare  (2%) de la Consiliul Judetean Giurgiu. 
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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 Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) 

din judeţ (primării), 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 în anul 2021 au fost: 

     A.Întreţinerea platformei drumurilor județene (parte carosabilă și acostamente); 

     B.Întreţinerea spaţiilor cu vegetație,  în zona șanțurile de scurgere a apelor și zonele de 

siguranță     a drumurilor; 

    C.Montarea și întreținerea semnalizării rutiere (indicatoare rutiere şi marcaje rutiere); 

    D.Deszăpezirea; 

    E.Achiziția de utilaje și echipamente speciale de lucru. 

 A.  În anul 2021 primele lucrări  desfășurate de D.J.T.A.D.J.C.T. Giurgiu au fost, 

imediat când starea vremii a permis, reparațiile la partea carosabilă, efectată după lunile de 

iarnă. În urma inventarierii rețelei de 528 kilometri de drumuri județene, s-au făcut, în prima 

parte a anului, lucrări de reparare prin plombare cu mixtură asfaltică pe o suprafață de 

aproximativ 9200 metri pătrați și așternere de covor asfaltic continuu, în lungime totală de 

650 m (pe DJ 504-Vieru, DJ 505-Valea Bujorului și DJ 602-Săbăreni). Zonele cele mai 

afectate, unde s-au realizat cele mai multe reparații au fost: 

 DJ 401: Vărăști – Valea Dragului – Herăști - Hotarele; 

 DJ 401A: Tântava – Mihai Vodă –Limită județ Ilfov  și  Palanca – Găiseni - Cărpenișu; 

 DJ 401B: Herăști - Limita județ Călărași – DN4; 

 DJ 404: Florești-Stoenești; 

 DJ 412: Falaștoaca – Colibași; 

 DJ 412A: Poșta – Buturugeni –  Hobaia și Budeni - Gradiștea; 

 DJ 412C: Ogrezeni – Podișor – DN61 și Obedeni – Goleasca; 

 DJ 411: Clejani – Podu Doamnei; 

 DJ 412B: Neajlovu – Sterea; 

 DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru; 

 DJ 503A: Oncești; 

 DJ 504: Giurgiu – Putineiu; 

 DJ 504A: Vieru – Izvoru; 

 DJ 505: Chiriacu – Valea Bujorului; 

 DJ 601: Bolintin Deal - Mârșa; 

 DJ 601A: Cosoba – Bâcu; 

 DJ 602: Joița – Săbăreni. 
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            Pe drumurile împietruite, pe drumurile  de pământ și pe acostamente au fost efectuate 

lucrări de reprofilare și așternere de material pietros în cantitate de 2 300 tone, pe: 

 DJ 505: Izvoarele – Gara Chiriacu; 

 DJ 504: Putineiu - Limită jud. Teleorman; 

 DJ 503: Toporu - Limită jud. Teleorman. 

 B.  În anul 2021, unde s-a impus, au fost realizate lucrări de cosire a vegetației din 

zona acostamentelor și șanțurilor de scurgere a drumurilor județene, iar în zonele de siguranță 

a drumurilor, împreună cu Direcția Silvică Giurgiu, au fost inventariați în vederea tăierii, 

arborii care prezentau  pericol pentru circulația rutieră. Din masa lemnoasă inventariată, de 

1700 metri cubi, o cantitate de 1000 metri cubi a fost tăiată și repartizată primăriilor comunelor 

adiacente zonelor în care s-a acționat, conform hotărârilor Consiliului Județean Giurgiu, 

precum și căminelor pentru persoane vârstnice Oncești și Mironești, Spitalului de Psihiatrie 

Vadu Lat, Centrului de Asistență socio-medicală Mogoșești și Direcției de Asistentă Socială 

Giurgiu (pentru un număr de 140 pesoane nevoiașe, care beneficiază de ajutor social). Restul 

cantității, de aproximativ 700 metri cubi va fi tăiat și repartizat la începutul anului 2022. 

 C. Semnalizarea rutieră s-a realizat prin montarea, pe întreaga rețea de drumuri 

județene,  a unui număr de 100 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 8650 metri pătrați. O mare atenție  

s-a acordat marcajelor la trecerile de pietoni, din vecinătatea școlilor, unde au fost montate și 

indicatoare rutiere de avertizare. 

 Marcaje rutiere s-au efectuat pe următoarele drumuri județene: 

 DJ 411 – Comana – Clejani; 

 DJ 412A – Mihăilești – Zorile; 

 DJ 412 – Prundu – Dobreni; 

 DJ 401 – Hotarele; 

 DJ 401A – Tântava – Bolintin Deal. 

 DJ 504 – Vieru; 

 DJ 601 – Crevedia Mare ( intersecție cu DN61) – Roata de Jos (intersecție cu DJ611) 

și    Bolintin Vale – Limită județ Ilfov. 

 Tot pentru siguranța rutieră, în cadrul proiectului TEN-T, cod proiect ROBG-418, au 

fost montați 320 m parapeți rutieri, ca protecție a drumului județean DJ 601, zona podului 

peste râul Argeș din  Bolintin Vale. 

 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 138 kilometri. S-a acționat conform ,,Planului 

operativ propriu de acțiune pe timpul iernii’’ cu un parc de 19 utilaje din dotarea proprie. 

Aceste 7 drumuri județene sunt: 

- DJ 503 – Giurgiu – Ghizdaru; 

- DJ 503A – Oncesti – Rasuceni – Limită județ Teleorman; 

- DJ 504 – Giurgiu – Putineiu; 

- DJ 504A – Vieru – Izvoru; 

- DJ 505 – Intersecție cu DN5B – Valea Bujorului – Chiriacu Siloz; 

- DJ 507 – Giurgiu – Gostinu; 

- DJ 603 – Comana – Uzunu – Schitu – Naipu (Limită județ Teleorman); 

            În lunile din iarna anului 2021 nu au existat situații anormale de trafic rutier (blocaje, 

închideri de drumuri, accidente grave, etc). Pentru menținerea stării de viabilitate a drumurilor 

județene, în această perioadă au fost împrăștiate mecanizat 970 tone de nisip în amestec cu 

350 tone sare, precum și o cantitate de 10 tone clorură de calciu. 

 E. Mentionăm că un real ajutor în activitatea desfășurată în anul 2021 au constituit-o  

noile dotări, achiziționate cu sprijinul Consiliului Județean Giurgiu: 

 Autoutilitară cu cabină dublă 6+1 locuri; 

 Vehicul cu utilizare specială și accesorii de lucru (Unimog Mercedes); 

 Miniincărcător frontal cu accesorii (marca Gehl); 
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 Freză rădăcini cu acționare hidraulică; 

 Autoturism dacia DUSTER pentru verificare stare drumuri; 

 Container modular pentru personalul de la garajul instituției, cu destinație spatiu de 

odihnă, grup sanitar, dormitor și birou șef  mecanizare. 

 D.J.T.A.D.J.C.T. Giurgiu, a administrat și modul de desfășurare a transportului rutier  

de persoane, prin curse regulate, în anul 2021.  

 Având în vedere că Programul județean de transport rutier de persoane prin curse 

regulate 2014 – 2019 a fost prelungit până la 31.12.2022, D.J.T.A.D.J.C.T. Giurgiu a asigurat 

buna execuție a serviciului public de transport pe cele 25 de trasee județene, conform 

necesitaților socio-economice de deplasare a locuitorilor județului Giurgiu.  

 În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acest serviciu s-a desfășurat conform 

caietelor de sarcini  ale fiecărui traseu (număr de curse, ore de circulație, capacitate de 

transport, etc.) și nu au fost reclamații din partea publicului călător. 

 De asemenea, împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Giurgiu, a pregătit 

documentația specifică procedurii de atribuire a serviciului public de transport rutier de 

persoane prin curse regulate, în județul Giurgiu, pentru perioada 2022-2031 (programul de 

transport, regulamentul și caietul de sarcini al serviciului, contractul de atribuire, criteriile de 

atribuire, etc.). 

 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 2021 s-a acţionat cu 4 echipaje de control, dotate cu sisteme mobile de 

cântărire. 

 Au fost verificate în trafic autovehiculele 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, operatorilor de transport,  care aveau depăşiri de greutate peste 

limita legală 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  37 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 58 800 lei, sume 

care au constituit venituri la bugetul de stat.   

 În anul 2021, s-a acționat în special pe prevenție, echipajele de control atenționând 

transportatorii,  în trafic, de obligația încadrării în limitele legale de greutate a vehiculelor 

folosite pentru transportul mărfurilor pe drumurile județene. Dar, unde a fost cazul, au fost 

aplicate sancțiuni contravenționale (cu 300% mai multe față de anul 2020, în sumă totală cu 

50% mai mare). 

 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 351 autovehicule (68% mai multe față de 

2020), încasandu-se suma de 437 400 lei (o creștere cu 9% față de anul 2020). Aceste sume 

au constituit venituri proprii ale instituției. 

 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. 
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BIBLIOTECA JUDETEANA  „ I.A.BASARABESCU” GIURGIU 

Cu bază materială şi resurse financiare asigurate integral de Consiliul Judeţean 

Giurgiu, potrivit responsabilităţilor conferite prin Legea nr. 334/2002, republicată, în anul 

2021 - plin de provocări generate de pandemia de COVID-19 - 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. Am avut în vedere capitolele: 

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 111.000 de titluri  

care se regăsesc în  213.618 de unități bibliografice. 

Nr. volume achiziţionate finanțare publică                                                       2.432  

Valoare lei                                                                                                  69.728,45   

Dezvoltarea colecțiilor prin donații, depozit  legal  local,                         

schimb interbibliotecar -          nr. volume                                                    1.472                                            

Valoare lei                                                                                       20.035,55                                                                                             

Total volume                     3.904 

Nr. titluri                        2.254     

Documente cu acces liber la raft:                                                              52.359  

Participanți la programele  şi proiectele  educative:                              3.754 

În scopul asigurării dreptului fundamental al cetăţeanului la informaţie, dezvoltarea 

colecțiilor se realizează prin achiziție anuală de carte din finanțare publică, din donații, prin  

schimb interbibliotecar și depozit legal local. 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. În anul 2021,     criza economică și pandemia de COVID-19 au 

influenţat alocarea  resurselor  bugetare pentru achiziţia de carte. Din cei 80.000 lei solicitaţi 

la capitolul de specialitate, ni s-a asigurat finanțarea a 2.432 volume în valoare de 69.728,45 

lei.  

În această situaţie, instituţia - sub îndrumarea managerului - a reuşit să aducă donaţii 

de la diverse edituri, la care s-au adăugat și donații de la persoane fizice. Cumulat, acestea 

reprezintă 5.586 volume în valoare totală de 48.902,82 lei. Astfel: 

 - 1.453  volume în valoare de 19.776,96 lei au  completat  colecţiile din bibliotecă; 

-  3.628 volume în valoare de 23.226,20 lei au fost repartizate în majoritatea unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţ ; 

-  505 volume în valoare de 5.899,66 lei au rămas în bibliotecă, din care: s-au asigurat cărţi 

pentru grupurile cu nevoi speciale - pentru copiii instituţionalizaţi și pentru persoanele private 

de libertate din Penitenciarul Giurgiu,  dar și pentru împrospătarea Raftului Românesc de 

Carte deschis la Roma, în Italia. 

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 prin întâlniri directe, 

uneori și în aer liber sau online: scriitorul Petre Crăciun, celebra actriţă Ileana Popovici, 

maestrul Dan Puric, prezentatorul Octavian Ursulescu (care a oferit Bibliotecii Judeţene  ca 

donaţie  o marte parte a bibliotecii personale), Dan Negru, cunoscut prezentator TV, 

diplomatul și scriitorul Neagu Udroiu, diplomatul Cosmin Boiangiu, jurnalista Mirela Gruiță 

- voluntar al Bibliotecii Judeţene și pictoriţa Petra Şerbănescu Tănase - voluntar al Bibliotecii 

Judeţene.   

În cursul anului 2021,  în Colecţia „Biblioteca Giurgiuveană”  au fost publicate 12  volume: 

87. Gelu Brebenel –„Week-end cu tata: Teatru” 

88. Emil Talianu – „Călugărenii, un ziar al tuturor vlășcenilor”; 

89. Alexandra Preda – „13: Războiul Pământului – a doua mișcare” 

90. Damian Ancu – „1968  - Cehoslovacia și Giurgiu” 

91. Valentina Nicolae – „Poeme de suflet” 
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92. Dunia Pălăngeanu – „Poeme de băut cu ulciorul” – ediție bilingvă româno-bulgară 

93. Petre Crăciun – „Povești moderne” – ediție bilingvă româno-bulgară 

94. Gelu Brebenel – „Narcis Coman: prin viață fără mănuși” 

95. Netejoru, Gheorghe – „Și eu am luptat în Est. Spovedania unui fost prizonier de război” 

96. Netejoru, Gheorghe – „Zece ani în lagărele sovietice” 

97. Petre Crăciun – „Cu Moș Crăciun în Țara Copiilor Neîncrezători” 

98. Ion Dincă – „Tufanul spre Drăghiceanu” 

De menționat este faptul că s-a extins în județ finanţarea Colecției „Biblioteca 

Giurgiuveană”, în sensul că volumul „Poeme de suflet” al Valentinei Nicolae a fost editat 

cu sprijinul financiar al Consiliului Local Vărăşti, volumul bilingv româno-bulgar de 

„Poveşti moderne” al scriitorului Petre Crăciun a apărut prin finanţarea Direcţiei Județene 

pentru Cultură Giurgiu, apariția celor două volume ale lui Gheorghe Netejoru, „Și eu am 

luptat în Est” și „Zece ani în lagărele sovietice”, a fost finanțată de Consiliul Județean 

Giurgiu, iar volumul „Tufanul spre Drăghiceanu” a fost finanțat de către autor - Ion Dincă. 

Toate celelalte volume au apărut prin finanţarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, 

care finanţează de 8 ani, neîntrerupt, Colecţia „Biblioteca Giurgiuveană”. 

Dacă la finalul anului 2020, biblioteca înregistra 5.158 utilizatori, în anul 2021 au fost 

înregistraţi următorii indicatori: 

Utilizatori înscrişi  :                                             5.525 

 (cu permis de intrare valabil între anii 2017 - 2021)  

Utilizatori activi, vizați și nou înscriși în 2021:                 3.136 

Volume împrumutate:                                        28.769 

Frecvenţa:                                                           35.825 

din care 

Vizite virtuale la resursele din rețea ale bibliotecii:                                       18.463    

Tranzacții de referințe virtuale (poștă electronică, chat, tehnologii mobile)         950 

La finalul anului 2021, Biblioteca Județeană derula 144 parteneriate culturale cu 40.876 

beneficiari, dintre acestea  trei parteneriate  internaţionale  şi 141 naționale. A continuat seria 

parteneriatelor cu instituțiile de învățământ din județ tocmai pentru reluarea obiceiului elevilor 

de a frecventa biblioteca  și, implicit, pentru a îmbunătăți indicatorii de bibliotecă. 

Bibliotecarii au constatat principalele tendinţe de lectură în rândul copiilor şi al adolescenţilor 

şi  apoi biblioteca a invitat la ediţia a patra (23-24 septembrie 2021) a Târgului de carte cu 

tematică enciclopedică 9 edituri importante din România, care au oferit spre vânzare cărți la 

prețuri atractive, mult reduse față de oferta cotidiană. 

2. Modernizarea şi informatizarea serviciilor 

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. Sediul 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 

desfășurat  evenimente importante în aer liber: lansări de carte, Târg de carte, Biblioteca de 

vacanţă – proiect dedicat copiilor instituţionalizaţi din DGASPC Giurgiu.   

În perioada analizată, Biblioteca Județeană are în administrare de la Consiliul Local 

Giurgiu locația  situată în  Strada București  Bl. 66/1D, Sc. A, Ap. 3, 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, tot cu sprijinul Consiliului  Judeţean, ar fi binevenită identificarea unei alte 

locaţii pentru această Filială. 
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Un obiectiv important în procesul de modernizare şi informatizare al serviciilor de 

bibliotecă, utilizat în bibliotecile judeţene din ţară, este înregistrarea descrierilor bibliografice 

ale publicațiilor aflate în colecțiile bibliotecii în programul TINREAD, prin care  a fost 

implementat și sistemul OPAC pentru înregistrarea automatizată a cititorilor (inclusiv online) 

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, la finalul anului 2021, erau 

înregistrate 111.321 titluri în baza de date a bibliotecii. În  momentul de faţă, sunt înregistrate 

în catalogul online peste 90% din documentele existente în bibliotecă.  

S-au arhivat şi acţiunile  culturale pentru completarea memoriei culturale a activităţii 

bibliotecii, cu toate acţiunile derulate, fiind reflectate în 598 apariţii în mass-media 

(televiziune, radio, presă scrisă).   

Pe parcursul anului 2021, au participat la cele 380 de activități culturale, derulate de 

instituție în cadrul programelor şi proiectelor educative, 3.754 de persoane şi  au fost 

înregistrate 18.463 vizite online pe site-ul bibliotecii. 

Pentru o mai bună interacţiune cu utilizatorii noştri, instituția distribuie/promovează 

pe pagina de facebook,  canalul 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. În fiecare săptămână presa locală a primit programul activităților  

desfășurate la Bibliotecă. 

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, toată 

activitatea a fost regândită, s-a restricţionat accesul liber la raft al utilizatorilor şi s-a limitat la 

jumătate accesul la calculatoarele cu internet pentru public. În anul 2021, au fost puse la 

dispoziția utilizatorilor bibliotecii 2 calculatoare și 5 laptop-uri conectate la Internet, dar și 2 

scannere. 

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 o parte a activităților  s-au mutat în 

mediul online.   

Cea mai importantă şi mai numeroasă categorie către care îşi îndreaptă atenţia cu 

predilecţie biblioteca este cea a elevilor, din toate ciclurile (32,41%), urmează, ca pondere 

numerică, profesii intelectuale (11,19%), funcționari (10,78%), pensionari (9,71%), muncitori 

(8,89%), casnice (6,49%), studenți (5,43%), tehnicieni și maiștri (2,84%), șomeri (2,46%) și 

alte categorii (9.80%) - 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. Ziua Bibliotecarului din 

România s-a desfăşurat online, pe 23 aprilie 2021. 

3.3.2. Colecția „Biblioteca Giurgiuveană” a continuat cu 12 volume publicate în ediția 

a VIII-a din anul 2021, prin finanțarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, Consiliului 

Județean Giurgiu, Consiliului Local al Comunei Vărăşti, Direcţiei Județene pentru Cultură 

Giurgiu și prin finanțarea unui autor editat în cadrul colecției, Ion Dincă. 
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3.3.3. La a patra ediţie , TÂRGUL DE CARTE organizat în perioada 23-24 septembrie 

2021 în aer liber - în grădina bibliotecii din Str. Ștefan cel Mare nr. 14, a devenit un important 

proiect tradiţional,  care creşte vizibilitatea judeţului Giurgiu la nivel naţional şi internaţional, prin 

participarea reprezentanţilor Asociației „Euroregiunea Danubius”. Târgul, cu caracter 

enciclopedic anual, este un forum temporar pentru producătorii şi consumatorii de carte scrisă, 

prin organizarea căruia, biblioteca a ieșit din spaţiul ei fizic, punându-se la dispoziţia publicului. 

În anul 2021, au participat 9 edituri din România (Amurg Sentimental, Librex, Liter Press, Nemira, 

Prior Books, Tritonic, Velvet Story, Zorio, Grupul Editorial All), s-au făcut 11 lansări de carte și 

au fost  550 de vizitatori  din municipiu şi judeţ,  care au achiziţionat carte cu tematică 

enciclopedică la preţuri promoţionale şi s-au întâlnit cu personalităţi marcante ale vieţii culturale 

din România. 

3.3.4. NOCTURNA  BIBLIOTECII, ediţia a șaptea (01 octombrie 2021) s-a desfăşurat 

online. 

S-au prezentat: Serviciile bibliotecii; Retrospectiva activităților culturale pe anul 2021, 

derulate de Biblioteca Județeană în cadrul proiectelor cultural – educative; Cronica 

evenimentelor anului 2021 în imagini; Colecția „Biblioteca Giurgiuveană”, ediţia 2021, 

succesul unei aventuri editoriale – expoziție de carte; lansări de carte;momente artistice.  

3.3.5. BIBLIOTECA ŞI BISERICA ORTODOXĂ, rol fundamental în canalizarea 

forţelor şi energiilor acestei naţiuni. În cursul anului 2021,  ne-am bucurat de participarea 

reprezentanților bisericii ortodoxe  la Târgul de carte, iar lansarea  volumului „Istoricul și 

evoluția corului Cântarea Dunării”, autor  Pr. Lucian Manicatide, vol. al III-lea, apărut în 

Colecţia „Biblioteca Giurgiuveană”,  a reprezentat un prinos  de recunoștință  pentru serviciile 

aduse de acest cor bisericilor ortodoxe din Giurgiu. 

3.3.6. ZIUA BIBLIOTECII - s-a aniversat pe 17 decembrie 2021, de ziua naşterii lui 

I.A. Bassarabescu, patronul spiritual al Bibliotecii Judeţene. Au avut loc activități prilejuite 

de  sărbătorirea a 100 de ani de lectură publică la Giurgiu, 70 de ani de existență a bibliotecii 

publice ca instituție de cultură și 151 de ani de la  naşterea lui Ioan  Alexandru Bassarabescu, 

patronul spiritual al Bibliotecii Județene, petrecută  la Giurgiu, la 17 decembrie 1870.  

3.3.7.  PROIECTUL DONEAZĂ O CARTE! 

A sporit zestrea bibliotecii  în anul 2021 cu cca 5.586  volume  în valoare de 48.902,82 lei,  

provenite din donații ale unor edituri, dar şi din partea unor persoane particulare. 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. 

Tot  acest proiect a permis ca în anul 2021, să fie premiaţi cu cărţi câteva  sute de participanţi 

la concursuri şi evenimente organizate de către Consiliul Judeţean Giurgiu. 

3.3.8.  PROGRAMUL DE COMPLETARE A 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 interbibliotecar.  

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. Elevi din 24 de comune ale judeţului Giurgiu: Băneasa, Bulbucata, 

Buturugeni, Clejani, Floreşti Stoeneşti, Găiseni, Gogoşari, Gostinari, Gostinu, Greaca, 

Izvoarele, Malu, Letca Nouă, Oinacu, Putineiu, Răsuceni, Stăneşti, Vărăşti, Vedea, Comana, 

Adunații Copăceni, Bolintin Deal, Schitu,  Iepureşti  au participat la diverse proiecte. 

3.3.10.  Programul   BIBLIOTECA LA GRĂDINIŢĂ a continuat cu  POVESTEA DE 

VINERI  -   în colaborare cu scriitorul 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. S-au organizat 29  activităţi, 

dintre care 6 prin întâlniri directe cu publicul şi 23 online.  

3.3.11.  ŞCOALA LA BIBLIOTECĂ -  prin parteneriat cu Palatul Copiilor, s-a adresat 

şcolilor din municipiu şi judeţ cu  scopul conştientizării  la nivelul elevilor a importanţei şi 
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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. 

BIBLIOTECA DE VACANŢĂ, un  proiect dedicat copiilor instituţionalizaţi din 

DGASPC Giurgiu,  s-a  derulat în perioada iulie-septembrie 2021  şi a  propus o alternativă 

de petrecere a timpului în vacanţa de vară a elevilor, scopul fiind participarea cu accent pe 

interacţiune, care conduce la o învăţare activă prin metode de educaţie nonformală. Programul 

de vacanță a  cuprins o multitudine de activităţi destinate preșcolarilor și școlarilor: cluburi de 

lectură, prezentare de carte, jocuri interactive, ateliere de creație, vizionare de filme educative, 

sesiuni de sport, sesiuni de lectură cu voce tare, dar şi  partide de șah, tenis și șotron sau 

sărbătorirea zilei de naștere pentru copii instituționalizați  – 19 activități cu 157 de participanți. 

În anul 2021, alături de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Giurgiu, Biblioteca Judeţeană a 

derulat concursul de poezie, eseu şi povestire „JUDEŢUL GIURGIU ÎN VIZIUNEA 

TINERILOR: TRADIŢII; OBICEIURI; ATRACŢII TURISTICE”. S-au înscris la concurs 40 

de participanţi, din municipiul Giurgiu şi 10 comune: Clejani, Frăteşti, Găiseni, Ghimpaţi, 

Gogoşari, Hotarele, Oinacu, Putineiu, Stăneşti şi Valea Dragului care au primit substanțiale 

premii  în cadrul Târgului de carte. 

3.3.12. Programul GIURGIU, ORAŞUL BUNICILOR MEI se adresează doritorilor 

de a afla cât mai multe date/fapte ce ţin de istoria locală şi  s-au organizat 9 activităţi în cadrul 

acestui program. 

3.3.13. Acordul de colaborare între Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” , Casa 

de cultură din oraşul Biala, Bulgaria şi Asociaţia „Euroregiunea Danubius Ruse – Giurgiu”, 

reglementează iniţiative comune şi proiecte româno-bulgare, activităţi transfrontaliere în 

scopul stabilirii de contacte culturale între cetăţenii din  Giurgiu şi Ruse. S-au derulat trei 

activităţi  în cadrul acestui proiect . În anul 2021, a fost publicat volumul „Poveşti moderne” 

al scriitorului Petre Crăciun în format bilingv româno-bulgar și lansat cu prilejul preluării 

președinției de onoare a Asociației „Euroregiunea Danubius de către partea română, prin 

preşedintele Consiliului Judeţean, Dumitru Beianu. La traducerea acestuia, s-au implicat pe 

bază de voluntariat doamnele Lili Ganceva – director Asociaţia „Euroregiunea Danubius Ruse 

– Giurgiu” și Violeta Frateva, translator autorizat. O importantă activitate internațională s-a 

desfășurat  pe 1 septembrie 2021 la bibliotecă cu prilejul sărbătoririi Zilei Diplomaţiei 

Române, prilej cu care  au fost prezenţi și reprezentanţii Asociației „Euroregiunea Danubius”.  

3.3.14. În anul 2021, giurgiuvenii au făcut 227 rezervări de titluri telefonic și online  

la Biblioteca  Județeană „I.A. Bassarabescu”. Indiferent de modul în care s-a făcut rezervarea, 

angajații bibliotecii au soluţionat toate cererile. De asemenea, utilizatorii bibliotecii au 

solicitat și scanarea unor materiale din cărți sau publicații periodice în limita unui număr de 

20 de pagini (227 livrări de documente electronice),  precum și întocmirea de bibliografii la 

cerere (143 bibliografii oferite). 

3.3.15. Prin proiectul privind inițierea cititorilor bibliotecii în utilizarea calculatorului 

şi internetului 352 utilizatori au fost îndrumați în vederea familiarizării cu tehnologia 

informațională. Pentru toate categoriile de public interesat, bibliotecarii inițiază  cititorii 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 , un 

curriculum vitae, dar şi să se înscrie pe platforma naţională de vaccinare anti Covid 19 sau să-

și descarce certificatul verde.   

3.3.16. Programul NOI FACEM POVEȘTI - finanțat de Asociația Fondului Cultural 

Național (AFCN) -  este un  proiect de promovare a cărții, a scriitorilor contemporani de 

literatură pentru copii din România și de educație culturală, derulat în parteneriat cu „DE 

BASM” - ASOCIAȚIA SCRIITORILOR PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI. Atelierele de 

lectură din cadrul proiectului „Noi facem povești” s-au desfășurat în parteneriat și cu România 

EduCab, o platformă națională, inter-instituțională, inter-disciplinară, ce are drept scop 

creșterea capacității bibliotecilor publice de a răspunde nevoilor locale, cu bibliotecile 

județene din Argeș (Biblioteca „Dinicu Golescu”), Dâmbovița (Biblioteca „Ion Heliade 
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Rădulescu”), Giurgiu (Biblioteca „I.A. Bassarabescu”), Gorj (Biblioteca „Christian Tell”), 

Tulcea (Biblioteca „Panait Cerna”) și Vâlcea (Biblioteca „Antim Ivireanul”). Pentru județul 

Giurgiu au fost selectate bibliotecile comunale din Buturugeni, bibliotecar Valerica Micu, 

Florești-Stoenești , bibliotecar Silvia Crăciun și Vărăști -  bibliotecar Maria Constantin,  şi  

alese gazde ale comunităților locale de mici cititori în întâlnirile online cu scriitoarele: Cristina 

Beatrice Preda, Laura Pamfiloiu și Luciana Grosu.  

Proiecte internaţionale derulate la Biblioteca Judeţeană „I.A. Bassarabescu” Giurgiu:  

3.3.17. CARTE PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA – este un Proiect internaţional 

tradiţional, aflat la a treia ediţie, care creşte vizibilitatea bibliotecii şi a judeţului Giurgiu în 

Europa. 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 volume provenite din donaţii  și extins și  în Tortona prin parteneriat cu  Asociația „Itaca”. 

3.3.18.  Programul INTERREG V-A ROMĂNIA-BULGARIA 

În anul 2021, Biblioteca Județeană Giurgiu a devenit membru al Rețelei transfrontaliere a 

părților interesate în domeniul dezvoltării „Comorilor scrise ale destinației transfrontaliere de 

pe Dunărea de Jos pentru turism literar” prin semnarea DECLARAȚIEI pentru participarea la 

Rețeaua transfrontalieră a părților interesate în domeniul dezvoltării a „Comorilor scrise ale 

destinației transfrontaliere de pe Dunărea de Jos pentru turism literar” și acordului cu privire 

la condițiile Memorandumului de cooperare din 30.07.2021, privind dezvoltarea durabilă a 

”Comorilor scrise ale destinației transfrontaliere Dunărea de Jos pentru turism literar”. 

3.3.19. Parteneriatul PRIETENIE … PE O … SFOARĂ … VIRTUALĂ! 

În anul 2021, Biblioteca Județeană „I. A. Bassarabescu” Giurgiu s-a alăturat activităților 

desfășurate în cadrul celei de a IX-a ediții  dedicate promovării literaturii pentru copii şi 

stimulării interesului pentru lectură a celor mici, prin  Parteneriatul Educațional Internațional 

„PRIETENIE... PE O... SFOARĂ... VIRTUALĂ!”, inițiat de Centrul de Excelenţă pentru 

Copii și Tineret al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov. La tema propusă în acest an, 

dedicată celebrării operei lui PETRE ISPIRESCU,  s-au alăturat  elevii din  6 şcoli din 

comunele judeţului Giurgiu: Răsuceni, Hotarele, Letca Nouă, Ghimpaţi, Oinacu şi Clejani. 

4. Activitatea metodică susţinută în bibliotecile publice din mediul rural a vizat: 

- Coordonarea bibliotecilor publice din județul Giurgiu din punct de vedere metodologic și 

profesional,  formarea profesională a bibliotecarilor, precum și evenimentele sau activitățile 

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 activitățile desfășurate în județ să arătăm  rolul  pe care 

îl pot avea bibliotecile  comunale în viaţa comunităţii. Primarii din comunele fără bibliotecar 

- Iepurești, Letca Nouă, Clejani, dar și bibliotecarul de la Biblioteca comunală Bulbucata au 

participat, alături de elevi și  cadre didactice,  la evenimentele culturale realizate (teatru de 

păpuşi şi prezentarea unor volume din Colecţia „Biblioteca Giurgiuveană”). Au fost 

organizate în mediul rural 24 de evenimente culturale cu 943 de participanți.  

- Biblioteca Județeană „I.A. Bassarabescu” îndeplineşte şi rolul de bibliotecă publică pentru 

municipiul Giurgiu. Din datele transmise prin formularul CULT.1 la 31 decembrie 2021, în 

județul Giurgiu sunt 35 de biblioteci publice cu bibliotecari. Potrivit Legii bibliotecilor nr. 

334/2002, republicată, bibliotecile publice din judeţ funcţionează în subordinea autorităţilor 

locale. În acest sens, am inițiat corespondență (61 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,  pentru înfiinţarea bibliotecilor în 

comune din  judeţ, care nu au avut niciodată biblioteci publice comunale: Herăşti, Isvoarele, 

Săbăreni, Cosoba. De asemenea, li s-a prezentat oportunitatea înscrierii la Biblioteca 

Judeţeană pentru elevii claselor terminale din judeţ, precum şi precizări privind posibilitatea 

înscrierii pe platforma naţională de programare cu privire la vaccinarea împotriva Covid-19. 

Discuţiile din teren au continuat  în scris, cu feed-back pozitiv în numeroase cazuri, urmând 

ca în anul 2022 să se  redeschidă  câteva biblioteci (Călugăreni, Grădinari, Schitu, Malu). 

- Având în vedere restricțiile impuse, activitatea desfășurată în mediul virtual ne-a 

permis să lucrăm mai mult cu platformele online, nu doar pentru a putea interacționa cu 
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utilizatorii noștri în situația actuală, dar și pentru a comunica cu colegii din bibliotecile publice 

din județ. În cadrul grupului bibliotecarilor din județ de pe WhatsApp, s-au distribuit 221 

documente, linkuri, mesaje media, s-au purtat  discuții profesionale și am distribuit/promovat 

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 au participat şi bibliotecari din judeţ, în cadrul căruia le-a fost 

prezentată oferta variată de carte la preţuri promoţionale a celor 9 edituri participante. 

- Pentru a revitaliza activitatea bibliotecilor publice din judeţ, au avut loc întâlniri în 

cadrul ANBPR, Filiala Giurgiu. În anul 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 Ileana), 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 (Coșoi Corina), Vărăști (Constantin Maria) și toți bibliotecarii din Biblioteca 

Județeană „I.A. Bassarabescu”, managerul Bibliotecii Județene fiind ales în funcția de 

președinte al acestei filiale. 

- În anul 2021, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din 

România  a susţinut la  sediul Bibliotecii Judeţene „I.A. Bassarabescu” al doilea modul al 

cursului de biblioteconomie, iar la finalul acestuia 21 cursanţi, din care 13 bibliotecari din 

mediul rural de la biblioteci comunale din judeţul Giurgiu   au obţinut atestatul de bibliotecar. 

- Din donaţiile de carte de la  persoane fizice şi de la persoane juridice, pe care 

biblioteca le-a atras în anul 2021, 3.628 volume, însumând 23.226,20 lei au fost repartizate 

celor 51 de comune şi două oraşe din judeţ . 

5. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a 

altor organisme de control în perioada raportată  

- În anul 2021, s-a efectuat un control în domeniul situaţiilor de urgenţă de către  

INSPECTORATUL  PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „VLAŞCA” AL JUDEŢULUI 

GIURGIU. S-a solicitat Fişa Obiectivului de la cele 3 sedii ale instituţii, iar Biblioteca 

Judeţeană s-a conformat. De asemenea, managerul a emis două decizii - privind instruirea 

personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă şi desemnarea unui cadru tehnic pentru 

situaţii de urgenţă. Rămâne în atenția Consiliului Județean Giurgiu, ca ordonator de credite 

și a Bibliotecii Județene „I.A. Bassarabescu” Giurgiu preocuparea de obţinere a autorizaţiei 

de securitate la incendiu pentru obiectivul Sediu din şos. Bucureşti nr. 53; 

- Anual, Comisia de monitorizare și îndrumare metodologică cu privire la sistemul de 

control intern managerial al Bibliotecii Județene Giurgiu  transmite Consiliul Județean 

Giurgiu - Compartimentul control intern și managementul calității, Raportul privind stadiul 

implementării SNA 2016-2020 la nivelul Bibliotecii Județene „I. A. Bassarabescu”; 

- Menționăm faptul că în statul de funcții al instituției nu există post de auditor intern 

și nici de jurist. Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Giurgiu 

a declanșat o misiune de audit public intern  privind „Evaluarea sistemului de prevenire a 

corupției, 2021”. În urma Raportului de audit public intern nr. 13.591 din 30.07.2021, 
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Biblioteca Județeană a realizat un Plan de acțiune și calendarul implementării recomandărilor,  

implementând până la sfârșitul anului recomandările propuse.   

- În ceea ce privește auditul extern, în anul 2021   Biblioteca Județeană Giurgiu  a   

înregistrat  o misiune de audit extern, realizată de Curtea de Conturi a României – Camera de 

Conturi Giurgiu, pentru anul 2020, care nu a constatat niciun fel de deficiențe cu privire la 

fundamentarea și justificarea sumelor solicitate, monitorizarea și controlul utilizării acestor 

fonduri. 

MUZEUL JUDEŢEAN ,,TEOHARI ANTONESCU” GIURGIU 

Toate cele patru obiective prioritare ale muzeului au fost indeplinite in proportie de 

100%. 

In primul trimestru, evenimentul “Ziua Culturii Nationale” s-a concretizat prin 

desfasurarea a 3 actiuni diverse: - Prezentarea filmului documentar “Rasaritul eternitatii- 

lumina din adancul existentei”, 15 ianuarie; - vernisajul expozitiei “90 de ani de la nasterea 

unui savant giurgiuvean”, dedicate lui Dinu Stefan Moraru, 20 ianuarie; - Prezentarea filmului 

documentar “Vlad Tepes – intre intuneric si lumina”. 

In trimestrul al II-lea s-a desfasurat, cu un real succes, evenimentul international 

“Noaptea Muzeelor”, 12 iunie,  care a cuprins urmatoarele actiuni:  

- Atelier de restaurare‚ ’’Magia restaurarii’’ 

- Expozitie ’’Povesti colorate din Muzeul Golesti’’ 

- Expozitie „Jucarii din ceramica” 

- Expozitie de pictura „Giurgiu in opera artistului Cicerone Popescu” 

- Expozitie „Dumitru Iuca” 

- Expozitie stradala - ’’Giurgiu metamorfoza - atunci si acum’’ 

- Atelier- portretul lui Vlad Tepes 

- “Istoria iluzionismului” Magitot show 

- “Politichia… mereu aceeasi!” , teatru stradal, (Wanted) 

locatie-sediul central al muzeului, organizator Muzeul judetean ’’Teohari 

Antonescu’’. 

In trimestrul al III-lea evenimentul principal al activitatii muzeale, “Zilele Muzeului 

giurgiuvean, s-a desfasurat intre 28. 09. – 02.10. 2021 cu actiuni cultural precum: 

- Eveniment cultural '' In memoriam Petre Ghelmez''-20 de ani de la deces, 28.09.  

-Atelier educativ - ''Ocupații la Dunărea de Jos''- ateliere meștesugărești desfașurate la ''Moara 

de hârtie'', Comana, vizită cu copiii de la Clubul ''Magia Copilăriei'', 29.09.  

- Masă rotundă ''Teologi, preoți și călugări vlăsceni'' 01.10.  desfasurata la Mănăstirea 

Comana, în colaborare cu Episcopia Giurgiului,  

- atelier de lucru și lansare de carte ''Ayahuasca între mit și realitate''- a comisarului șef Cătălin 

Țone. 

In trimestrul al IV-lea muzeul a inlocuit sesiunea de comunicari interne “Vlasca – File 

de istorie” cu o serie de manifestari culturale dedicate Zilei Nationale a Romaniei si Sarbatorii 

Craciunului. Deasemenea un eveniment important pentru muzeul nostru s-a desfasurat in data 

de 10.11.2021, cand Ambasadorul Frantei in Romaniei, Excelenta SA, doamna Laurence Auer 

a vizitat expozitiile muzeale. 

Activitatea expozitionala a mai cuprins si colaborari cu Muzeul Viticulturii si 

Pomiculturii Golesti si cu Muzeul Regional de Istorie Ruse. 

Activitatea de publicare a muzeului a insemnat realizarea volumului de istorie memoriala: 

„Fals tratat de muzeologie”, vol. I., realizat de secția Istorie memorială a muzeului. 

Ca urmare a demararii proiectului Restaurare, consolidare, dotare “Muzeul judetean Teohari 

Antonescu” aproximativ 70% din bunurile culturale depozitate in sediul muzeului din strada 

C.D. Gherea, nr. 3, au fost relocate catre alte depozite ale muzeului, situate in cladirea 

Consiliului Judetean Giurgiu si in cladirea muzeului din str. G.Cosbuc, nr.14. 

In cursul anului 2021 a fost incheiata verificarea inventarelor colectiilor “Fotografii” si 

“Documente”. 
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Pentru perfectionarea personalului de specialitate in anul 2021 a urmat cursuri de 

manager cultural 1 angajat si s-a realizat instructajul anual pentru paznicii institutiei. 

Bugetul institutiei a fost de 2 218 000 din care: 

- Salarii personal – 1 906 000, cheltuit 1 871 558–  reprezentand 86,30,% din totalul 

bugetului institutiei 

- Materiale – 312 000, cheltuit 297 210– reprezantand 13,70% din totalul bugetului 

institutiei 

- Cheltuieli de capital – 0 

 

TEATRUL „ TUDOR VIANU” GIURGIU 

În luna ianuarie 2021, am reușit să aducem în fața publicului spectator 4 spectacole, 

dintre care 1 spectacol ”Dă-ne un semn”, 2 spectacole ”Te iubesc de mori” și o minunată piesă 

destinată copiilor cu premiera în data de 30 ianuarie, ”Vrăjitorul din Oz”; în urma susținerii 

acestor spectacole, am avut o încasare totală de 9682 lei. 

Luna februarie a avut un număr de 5 spectacole susținute, de data aceasta cuprinzând 

o premieră în data de 12 februarie și anume spectacolul ”Steaua fără nume”, care s-a jucat de 

două ori, încasările totale în urma susținerii acestora pe luna februarie fiind de 14.742 lei. 

Lunile martie și aprilie au fost blocate datorită evenimentului pandemic, prin urmare 

nu s-au desfășurat spectacole cu public, cu toate acestea, în luna martie a avut loc premiera cu 

vizionare internă a spectacolului ”Interviu”. 

Luna mai își susține predescesoarele în ceea ce privește numărul de spectacole 

susținute, punându-se în scenă  spectacole, dintre care 2 destinate copiilor și 2 destinate 

publicului adult: ”Alin și lampa fermecată”, respectiv ”Ce vrăji a mai făcut soția mea”, 

încasările totale ajungând la 6381 lei. 

Luna iunie a încheiat furtunos stagiunea 2020-2021, având 6 spectacole susținute în 

fața publicului, dintre care și premiera spectacolului ”Amintiri din copilărie” ce a avut loc în 

data de 8 iunie, respectiv: 1 spectacol ”Regatul femeilor”, 4 spectacole la sediu și 1 spectacol 

în deplasare la Răsuceni ”Amintiri din copilărie”, în urma acestor reprezentații,  încasările 

ajungând la 14.491 lei. 

În luna octombrie au fost readuse pe scena teatrului giurgiuvean câteva spectacole deja 

existente în repertoriu, dar care nu și-au epuizat numărul de spectatori, mai precis: ”Regatul 

femeilor, ”Ce vrăji a mai făcut soția mea?”, ”Vrăjitorul din Oz”. Așadar, în această lună am 

venit în fața publicului iubitor de teatru cu câte o reprezentație a celor trei piese mai sus-

menționate – în total 3 - realizând o încasare de 1040 lei. 

În luna noiembrie am prezentat îndrăgitului nostru public 6 reprezentații, printre care 

și premiera cu înlocuirile de rigoare, ”Hăul Sfinților” - în data de 6 noiembrie - acesta jucându-

se pe parcursul lunii de 2 ori, 2 spectacole ”Vrăjitorul din Oz”, 1 spectacol ”Regatul femeilor” 

și 1 spectacol ”Ce vrăji a mai făcut soția mea?”, toate acestea aducând instituției un onorariu 

de 5.719 lei. Tot în luna noiembrie a fost lansat primul Vlog cu și despre teatru din România 

pe contul oficial de Youtube – de aici și crearea unui cont al teatrului - Vlog ce în prezent a 

ajuns la al 12-lea episod. 

Luna decembrie a venit la pachet cu o minunată premieră dedicată micilor noștri 

spectatori, care a avut loc în data de 5 decembrie, intitulată ”Șoriceii adoră cașcavalul”, aceasta 

având, pe parcursul lunii, 2 reprezentații. Tot în luna decembrie am avut pe scenă 1 spectacol 

”Vrăjitorul din Oz” și 1 spectacol ”Ce vrăji a mai făcut soția mea?”. În urma susținerii 

acestora, am avut o încasare totală de 4329 lei. 

La începutul lunii decembrie s-a dat startul construirii spectacolului ”Teorema 

maimuțelor infinite”, care a avut Premiera Națională pe data de 13 februarie 2022, urmând ca 

cea de-a doua premieră să aibă loc pe 1 martie. 

În decursul anului 2021, s-au încheiat parteneriate cu grădinițe din județul Giurgiu, dar 

și cu asociații care au avut ca scop proiecte comune, menite să aducă un plus de valoare, atât 

activităților culturale, dar și a celor educaționale. De asemenea, finalul anului 2021 a fost 

dedicat implementării unui plan de marketing, cu scopul de a promova teatrul prin : 
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promovarea contului personal și a paginii de Facebook , construirea unei pagini de Instagram, 

a unui cont oficial de Youtube, dar și reconfigurarea site-ului oficial al teatrului.  

În trimestrul IV al anului 2021, s-au achiziționat materiale pentru buna funcționare a 

instituție și anume: de birotică, pentru curățenie, echipament de protecție a muncii pentru 

salariații instituției, mobilier, alte obiecte de inventar dar și aparatură tehnică pentru lumini și 

sunet. 

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 și anul 2021 a continuat sub aceleași restricții ca și anul precedent, ca urmare a 

restricțiilor impuse, o parte din activitățile culturale ce trebuiau să aibă loc nu s-au mai 

desfășurat.  

Activitățile desfășurate în anul 2021 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.  

Am continuat și în acest an parteneriatele avute cu unele instituții în anii anteriori și s-au 

încheiat altele noi, în anul 2021 având un număr de  22 de parteneriate după cum urmează: 

-10 grădinițe, școli și licee din municipiu și județ 

Școala Gimnazială nr. 1 Izvoarele 

Școala Gimnazială nr. 1 Singureni 

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 „Sfinții Martiri Brâncoveni” Giurgiu 

  Grădinița cu program normal nr. 9 Giurgiu 

  Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Călugăreni 

- 7 instituții din municipiu și județ 

Inspectoratul Școlar Giurgiu 

Centrul Cultural Local “Ion Vinea” 

Biblioteca Județeană „I.A.Bassarabescu” 

Biserica „Buna Vestire” Giurgiu 

Protoieria Herăști 

Episcopia Giurgiului 

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului 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 

Alianța Pentru Unitatea Rromilor – A.U.R.  

 

Programe în cadrul cărora s-au derulat  manifestările anuale sunt: 

 Programul de culegere și arhivare a culturii tradiţionale  
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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 s-au desfășurat în localitățile: Singureni, 

Daia, Călugăreni, Putineiu, Izvoarele. 

În acest an am reușit să organizăm în format fizic 3 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, artă dramatică, 

meșteguguri tradiționale, atât în rândul tinerilor cât și a adulților.  

În acest an, în mare parte, cursurile au fost desfășurate fizic,  iar activitățile noastre au fost 

realizate atât online cât și fizic. În ceea ce privește participarea cursanților la festivaluri și concursuri 

naționale și internaționale, aceasta s-a realizat online.  

      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. 

S-au realizat un număr de: 

 16 spectacole și expoziții  

 11-15 ianuarie –  expoziție “Eminescu în imagini”   – cursanţii clasei de grafică-design 

 15 ianuarie – expozitie online  in cadrul proiectului literar-artistic „Sub zodia luceafărului” 

 24 ianuarie – „Mica unire” – microrecitaluri online – clasa canto popular 

 24 ianuarie – spectacol online dedicat „Zilei Unirii Principatelor Române” 

   20 februarie - “Dragobetele la Giurgiu”  - spectacol muzical coregrafic realizat  de cursanţii 

claselor de canto popular, dans popular, acordeon, orgă și vioară; 

   martie - expoziție de pictură  – „Culorile primăverii” 

   7 martie – „Mărțișoare muzicale” – spectacol muzical-coregrafic; 

  8 martie - expoziție de portrete și felicitări „Primăvara” – elevii clasei de grafică-design 

 29 mai – spectacol folcloric „Primăvara muzicală” 

 iunie – expoziție de pictură „Copilărie prin culoare” 

  iunie – „Expoziția absolventului” – elevii claselor de grafică-design și pictură 

 octombrie - „Povestea toamnei” – expoziție clasa de grafică 

  decembrie - expoziție de pictură și grafică „Bucuriile iernii” 

 12 – 13 decembrie – spectacole de colinde și cântece de iarnă în aer liber 

 21 decembrie – expoziție online „Crăciunul prin ochii copiilor” – în parteneriat cu Asociația 

Euroregiunea Danubius și Școala „Bratya Miladinovi” Ruse, Bulgaria 

 18-19 decembrie – înregistrări colinde și cântece de iarnă pentru Tv Giurgiu 

 participări la evenimente, festivaluri, concursuri județene, naționale și internaționale: 

 ianuarie – Concurs internațional „Jurnal de toamnă”, Iași – 5 pr. I și trofeul 

 martie – Concurs internațional – Salonul de pictură „Arte mici”, Motru – 3 pr. I, 1 pr. II, 2 pr. III, 

o mențiune 

 30 martie -  Concurs online de interpretare instrumentală „Festivalul primăverii” Timișoara - 

trofeul 
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 aprilie – Concurs internațional de pictură „Paștele prin ochii copiilor”, Bulgaria – 10 participanți, 

1 pr. III 

 aprilie – Concurs internațional online „Sfintele Paști”, ed. a XII-a, Chișinău, Republica Moldova 

– 5 pr. I 

 24-25 aprilie – Concurs Național de Interpretare Pianistică „Pianiștii României”, ed. a II-a, 2 pr.I, 

1 pr. II 

 mai – Concurs „Muguri de culoare și lumină”, Telenești, Republica Moldova – 9 participanți 

 mai – Concurs județean de pictură „Lăsați copiii să vină la mine”, ediția a XVII-a, Giurgiu – 14 

pr. I, 4 pr. II  

 15 mai – Concurs internațional de interpretare vocală și instrumentală „Tinere talente”, ed. XX – 

1 pr. I 

 18 mai – Concurs național online de creație plastică „Să ne cunoaștem localitatea”, ed. I, Giurgiu 

– 13 pr. I 

 22 mai – Festival Național Concurs de Dans „Magia dansului” – pr. I 

 22 mai – Festival concurs național „Artist de cinci stele” (online) – 1 pr.I și 1 pr. II 

 29 mai – Festivalul Național Concurs de Interpretare și Creație „Miracolul copilăriei”, ediția a II-

a, Iași – diplomă de merit și trofeu 

 1 iunie – spectacol Ziua copilului – organizat de Primăria Giurgiu 

 8 iunie – Concurs Internațional „Copilăria de-a lungul anotimpurilor”, Iași – 2 pr.I 

 18 iunie – etapa națională a Concursului „Cupa primăverii”, ed. a XVII – a București –  5 pr.I și 2 

pr. II 

 26 august – Festival concurs internațional de folclor Borovo, Bulgaria – 1 pr. I 

 27 august-3 septembrie - Concursul internațional Dans Art Open Romania – D,AOR Dance 

Balkan TROPHY, ediția a XI-a – 2 pr. II și trofeul pt cea mai bună coregrafie 

 26 septembrie - spectacol folcloric „Sărbătoarea toamnei”,  București 

 26 noiembrie – Simpozion Național „70 de ani în educația nonformală”, ed. I online – 2 

participanți  

 27-29 noiembrie – Concurs internațional de muzică „Da capo”, ed. I – 1 pr. II 

 12 decembrie – microconcert de pian în cadrul programului de voluntariat pentru copii „Nu 

abandonați boala” 

 14 decembrie – Concurs național de arte vizuale și creații literare „Icoana sufletului de copil”, ed. 

a XVI-a, Sebeș, Alba – 3 particianți 

 19-20 decembrie – Concursul național de interpretare (pian) „Colinda copiilor” – 4 pr. I, 1 pr. II 

și 3 pr. III 

 20-21 decembrie – Concurs internațional de interpretare „Magia colindelor” – 3 pr. I 

 29 decembrie – Festivalul Concurs Internațional „Iarna talentelor” – 1 pr. I  

      2. Păstrarea şi promovarea valorilor culturale precum şi revitalizarea vieţii culturale din 

municipiu și 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  Putineiu, 

Singureni, Daia, Stănești, Călugăreni, Izvoarele; 

 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 Daia, 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” 

 23 ianuarie – „Unirea principatelor române” – spectacol folcloric online în parteneriat cu Centrul 

Cultural „Ion Vinea” 

 9 martie - „M-ucenicii Domnului” – expoziție de lucrări religioase cu ocazia Sfinţilor 40 de 

mucenici  
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 24 februarie – spectacol folcloric „Iubește românește de Dragobete” - în parteneriat cu Centrul 

Cultural „Ion Vinea” 

 30 mai - Festivalul național interconfesional de muzică corală religioasă „Lumină din lumină”, 

ediția a XI-a 

 5 iunie – Festivalul județean pentru copii și tineret „Steluțe pe portativ”, ediția a IX-a  

 24 iunie – „Ziua universală a iei” – expoziție de costume populare din zona Vlașca 

 15 august – seară folclorică – în cadrul evenimentului organizat de Sf. Maria de Primăria Giurgiu  

 17 septembrie - Connecting Europe Express – spectacol folcloric și expoziție de costume populare 

 noiembrie 2021 – februarie 2022 - Festivalul – concurs național de artă plastică „Tradiții și culori 

de sărbători”, ed. a XIII-a 

 1 decembrie - concert online de muzică populară susținut de Orchestra Ansamblului folcloric 

”Doina Dunării” și elevii claselor de canto și instrumente populare, în parteneriat cu Centrul 

Cultural „Ion Vinea” 

 12 decembrie – spectacol folcloric în aer liber Târgul de Crăciun 

 22 - 23 decembrie – Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă „După datini, colindăm!”, ediția a 

XIII-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)  interviuri la Radio Antena 

Satelor și Radio România Actualităţi 

 participarea elevilor la emisiuni realizate de televiziunea TV Giurgiu (1 decembrie, 25 

decembrie)  

 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 furnizează servicii medicale de monospecialitate, pneumoftiziologie, situat în NV 

județului fiind singura unitate cu acest profil din județ. Spitalul are 125 de paturi în structură, dar în 

anul 2021 a funcționat din cauza situației pandemice cu un număr de 85 paturi dintre care 15 paturi 

pentru pacienții depistați pozitiv COVID 19. 

În anul 2021 au fost tratați în spital 922 de pacienti cu afectiuni pulmonare, dintre care 214 

au fost pacienți depistați pozitiv cu infecția SARS-CoV-2. Spitalizarea pacienților tratați în unitate a 

însumat un număr de 18 801 zile spitalizare costurile totale fiind de 12 887 299 lei, rezultând un cost 

pe ziua de spitalizare în valoare de 712,75 lei. Pe parcusul spitalizării pacienților le-au fost asigurate 

în totalitate condițiile hotelire și de tratament, aceștia nefiind puși în situația de a-și procura din 

veniturile proprii medicamente sau alte materiale necesare tratamentului. 

În anul 2021 unitatea a încasat venituri în valoare de 12 705 278 la care se adaugă suma de 

853 761 lei din excedentul anilor anteriori, din acesta suma de 43 000 lei a fost repartizată pentru 

secțiunea dezvoltare. Pe parcursul perioadei analizate au fost primite bunuri cu titlu gratuit în valoare 

de 190 266 lei. 

În luna august 2021 CJ Giurgiua finanțat unitatea noastră cu suma de 290 895,50 lei 

reprezentând contavaloarea ambulanței Tip A2 achiziționată pentru transportul pacienților tratați în 

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru către alte unități pentru efectuarea de investigații medicale. Tot 

pe parcursul trimestrului III al anului 2021, luna septembrie, au fost achizționate din veniturile proprii 

ale spitalului echipamente necesare fectuării operațiunilor de dezinfecție a spațiilor untilizate pentru 

tratamentul pacienților infectați cu virusul SARS CoV – 2 în valoare de 42 840 lei (doua nebulizatoare 

și un aparat de filtrare și dezinfecție aer).   

Drepturile salariale aferente personalului angajat, 96 salariați din care 65 personal medical și 

auxiliar sanitar, au fost achitate în totalitate respectând legislația în vigoare, neexistând întârzieri sau 

plăți restante către aceștia. 

http://www.traditiigiurgiu.ro/
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CĂMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SINGURENI 

   

  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. 

         Misiunea Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni este de a asigura beneficiarilor 

gazduire si îngrijire în sistem protejat, precum și asistență si suport pentru asigurarea unei vieți 

autonome și active. 

         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:  

       -  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 de interes judeţean, 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 complexe unui numar de 60 persoane vârstnice. Este o 

instituţie de asistenţa socială 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 2021 

          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 

            - să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire urmărind : 

            - recuperarea şi menţinerea abilităţilor 

            - asistenţă şi suport 

            - îngrijire psiho-medicala 
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            - 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 . 

 Obiective specifice- 2021   

            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 2021 

1). 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-au schimbat noptierele din camere, s-au facut renovari si 

igienizari la camerele de locuit ale batranilor, baile comune din pavilioanele 3 si 4, s-au inlocuit 

canapelele deteriorate cu unele noi. In sala de mese s-a inlocuit chiuveta si masca de chiuveta. La 

oficiul din pavilionul 4 a fost inlocuita mobila de bucatarie deteriorata cu alta noua, au fost facute 

reparatii la mobilierul din celelalte bucatarii si au fost inlocuite elementele care nu mai puteau fi 

reparate. Au fost facute reparatii la mobilierul din parcul caminului.                                                                                                                                                               

2). Asigurarea stării de sănătate fizice şi psihice a beneficiarilor                         

 Activitatea medicală a fost asigurată de asistenți medicali si 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. 

        S-au organizat de mai multe ori pe luna activitati de ingrijire si infrumusetare care au constat in 

realizarea corecta a manichiurii si pedichiurii, tuns si barbierit, igiena corporala, etc.  

        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: 
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- 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 pentru perioadele de 

varf pandemic apoi cand perioada de risc maxim a trecut am relaxat si noi programul de vizita 

si am reinceput sa institutionalizam beneficiari noi, 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; 

- totodata pe periada varfului pandemic au fost sistate deplasarile in afara incintei pentru 

beneficiari, acestia parasind curtea institutiei doar in situatii de urgenta medicala, odata cu 

iesirea din varful de risc pandemic aceasta masura a fost ridicata; 

- pentru beneficiarii intorsi din spital sau alte unitati medicale a fost instituita izolarea preventiv 

in spatii special amenajate pentru perioade de 7-14 zile /7- 10 zile in functie de recomandarile 

aplicabile la momentul respectiv.  

- conform ordonantelor si hotararilor in vigoare s-au efectuat testari frecvente pentru depistarea 

infectarii cu virusul Sars-Cov-2 pana in luna Mai 2021 de cand s-a impus testarea doar pentru 

cei care prezentau definitie de caz, incepand din Noiembrie 2021 reincepand testarea cu teste 

rapide a persoanelor nevaccinate si/sau la care au trecut mai mult de 180 de zile de la ultimul 

test pozitiv. 

- 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; 

- s-a efectuat vaccinarea anti sars-cov-2 a unui numar de 23 de beneficiari cu 3 doze, 3 cu doua 

doze, conform acordului obtinut din partea apartinatorilor si a beneficiarilor, 4 au refuzat 

vaccinarea iar unul nu a fost vaccinat din cauza stari de sanatate la momentul cand s-a efectuat 

vaccinarea; 

- s-a efectuat vaccinarea antigripala a unui numar de 28 de beneficiari;  

- s-au achizitionat pe parcursul anului urmatoarele materiale: masti chirurgicale  - 18000 bucati, 

manusi examinare - 50000 buc, clor - 208 litri ambalat la 1l si 2l, domestos - 272 l, detergent 

podele - 165 l, detergent automat - 340 kg, apa oxigenata concentratie 30% - 160 l, hipoclorit 

de sodiu concentratie 12.5 % clor activ 100l, detergent pentru masina de spalat vase – 50 l, 

solutie de clatire pentru masina de spalat vase – 50 l, bonete – 2000 buc. 

      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.   

       Beneficiarii din caminul nostru  au primit consulturi de specialitate si  internări periodice în  

unităţi sanitare, după cum urmează: 

- Consulturi specialitate – 74; 

- Internări in unităţi spitaliceşti – 16; 

     In cursul anului 2021 a fost consemnat 1 incident (cazatura de la propria inaltime). 

     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, stomatologie si altele. 

     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 
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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 si efectueaza un control medical anual in conformitate cu legislatia in vigare, angajatilor 

caminului. 

       În decursul anului 2021, 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. Au 

fost zugravite camerele beneficiarilor cat si spatiile comune, activitate care este efectuata de cate ori 

este nevoie in functie de starea si aspectul cat si de preferintele persoanelor care locuiesc in spatiul 

respectiv. 

3). Menținerea și îmbunătățirea relației cu familia naturală, extinsă sau cu alte persoane 

importante pentru beneficiari. 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 iar dupa ridicarea restrictiilor s-au organizat vizite in aer liber cu pastrarea 

distantei de 2 metri intre vizitator si beneficiari cat si vizite in spatiul denumit „camera de vizita” 

unde s-au pus la dispozitie materiale dezinfectante, masti, botosi si halate de unica folosinta pentru 

vizitatori. Vizitele desfasurandu-se in limita a 15 - 30 minute in spatiul inchis, in functie de numarul 

vizitatorilor care au participat la efectuarea vizitei. 

        În decursul anului 2021 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, un foisor in aer liber, mese si banci in parcul 

caminului si o camera de vizita.  

         Beneficiari caminului au fost vizitați de membrii familiei extinse, si/sau de persoane cunoscute, 

prieteni.  

          In anul 2021 au fost un total de 286 vizite primite de catre beneficiari din partea membrilor de 

familie si a persoanelor apropiate.  

 Situație mișcare beneficiari: intrări, ieșiri, reintegrări, decese, transferuri 

                        -          Intrări beneficiari - 9; 

            Ieșiri beneficiari in decursul anului 2021 – 8;  

- Reintegrări in familie - 1; 

- Decese – 7 

    4). 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, implicati in 

amenajarea spatiilor de locuit cat si a spatiilor comune.  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 

implicarea beneficiarilor cu un nivel mediu și ridicat de independență în realizarea activităților 

cotidiene. 

- participarea la diverse activitaţi religioase cum ar fi: Botezul Domnului si Sfantul Ion, Sfantul 

Gheorgehe si Sarbatoarea de Florii, Izvorul Tamaduirii, Sfintii Constantin si Elena, Pogorarea 

Sfantului Duh/Rusaliile, Inaltarea Domnului, Schimbarea la fata a Domnului, Impartasirea 

beneficiarilor cu ocazia “Adormirea Maicii Domnului”, Taierea Capului Sfantului Proroc Ioan 

Botezatorul, Nasterea Maicii Domnului, Inaltarea Sfintei Cruci, Acoperamantul Maicii Domnului, 

Sarbatorirea Sfintei Cuvioase Paraschieva, Sfantul Mucemic Dimitrie, Izvorul de Mir, Sfantul 

Dimitrie Basarabov, Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, Sfantul Nectarie, Sfanta Mina, Sfantul Ioan 

Gura de Aur, Sfanta Ecaterina, Sfantul Apostol Andrei, Intrarea in Biserica a Maici Domnului, 

Sfantul Ierarh Nicolae, Nasterea Domnului / Craciunul, Sfantul Arhidiacon Stefan; 

 - alte activitati sustinute de personalul de specialitate al caminului: Ziua Culturii  Nationale – 171 de 

ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu; Sarbatorirea Unirii Principatelor Romane, Dragobetele 
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– Ziua Iubirii la poporul roman, 1 Martie – traditii si obiceiuri de Martisor, 8 Martie – Ziua 

Internationala a Femeii, Ziua Mondiala a Sanatatii, Ziua Pamantului, Confectionarea de felicitari 

pentru Paste si incondeierea oualelor, Ziua Europei, Ziua Independentei de Stat a Romaniei, Ziua 

Eroilor, Ziua Muzicii, Ziua Imnului National, Ziua Mondiala Pentru Asistenta Umanitara, Ziua 

Rezervatiei Biosferei „DELTA DUNARII”, Ziua Internationala a Gandirii Pozitive, Ziua 

Internationala a Democratiei, Ziua Mondiala a Pacii, Ziua Mondiala a Inimii, Ziua Mondiala a 

Persoanelor Varstnice, Ziua Internationala a Non-violentei, Ziua Mondiala a Animalelor, Ziua 

Mondiala a Sanatatii Mentale, Ziua Internationala a Marii Negre, Ziua Bunului Simt, Ziua 

Bunavointei, Ziua Tolerantei, Ziua Nationala a Romaniei. 

    Au avut loc diferite acțiuni pentru informarea și sensibilizarea comunității privind problematica 

persoanelor vârstnice, promovarea serviciilor oferite de cămin prin intermediul plasarii de pliante in 

farmacii si magazine cat si in mediul online, prin reteaua de socializare facebook. 

5). 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 sau radiodifuziune; 

- vizionare de filme, programe TV si transmisii sportive; 

- asigurarea accesului nelimitat la telefon pentru a comunica cu familia, apeluri de tip video-call; 

- discutii de grup pe diferite teme alese de catre beneficiarii participanti la activitate (nutritie, corpul 

uman, curiozitati din natura, sanatate, literatura, istorie, geografie, arta, religie, muzica); 

- petrecerea timpului liber prin jocuri distractive si povesti de viata ale beneficiarilor; 

- consultarea beneficiarilor in stabilirea meniurilor zilnice, sugestii de grup si chestionare individuale; 

- aniversarea zilei de nastere pentru fiecare beneficiar; 

Beneficiarii caminului au solicitat 11 invoiri, pentru a-si rezolva diverse probleme personale, pentru 

a vizita membrii familiei sau pentru consulturi de specialitate. 

6). 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: 

In conformitate cu noile standarde de cost aprobate prin HG. 426/2020, Anexa.3 care prevede 

standarde de cost diferentiate in functie de gradele de dependenta si HG. 886/2000 care stabileste 

modul de evaluare a gradului de dependenta se indentifica pentru anul 2021 cheltuieli diferentiate cu 

persoanele asistate care trebuiesc evidentiate si in costul mediu si in contributia persoanei asistate. 

Tinand cont ca pana in prezent HG. 886/2000 nu se aplica direct asupra costului mediu si a 

taxei beneficiarilor, se aplica decat ca evaluare a persoanei la momentul cazarii si pe parcursul 

perioadei in care era asistat in momentul aprobarii HG.426/2020 aceasta va avea efect si asupra 

costului mediu dar si la stabilirea contributiei pentru anul 2021 astfel rezultand un cost diferentiat pe 

fiecare grad de dependenta cat si o taxa diferentiata.      

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; 

CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA MOGOSESTI 

 

Situatia statistica a beneficiarilor din CAMS Mogosesti in anul 2021 : 

- existenti la 01.01.2021               - 61 beneficiari; 

- internati in anul 2021                 - 28 beneficiari ; 

- scosi din evidenta in anul 2021  - 28 beneficiari; 

- existenti la 31.12.2021                - 61 beneficiari; 

Activitatea unitatii  :  

      Contracte prestari servicii: 

- Contract cu  S.C. Ecogreen SRL pentru vidanjare si preluare gunoi menajer; 

- Contract cu S.C.ATCB SRL pentru prestari servicii ISU; 
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- Contract cu S.C. Europa Star SRL pentru livrare produse panificatie; 

- Contract cu Enel Energie Muntenia  S.A. pentru furnizare energie electrica; 

- 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; 

- Contract cu CMI Defta Doina pentru prestari servicii medicina muncii; 

- Contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Giurgiu pentru eliberarea biletelor de trimitere; 

- Contract cu S.C. Stericycle S.A. pentru preluarea desurilor medicale; 

- Contract cu Vodafone S.A. pentru prestari servicii telefonie mobile; 

- Contract cu S.C. RCS&RDS S.A. pentru prestari servicii internet si televiziune; 

- Contract cu S.C. Cumpana pentru livrare apa plata; 

Reparatii: 

- Reparatii si verificare tablou electric si automatizare; 

- Reparatii si verificare sistem automatizare generator electric; 

- Reparatii si verificare pentru autorizare centrale termice; 

- S-au efectuat verificarile PRAM si a instalatiei electrice;   

- Reparatii curente: reparat usile de termopan din interiorul si exteriorul pavilioanelor;; reparat 

masina de spalat industriala; 

- Inlocuit usi si ferestre termopan in pavilioanele asistatilor; inlocuit fereastra poarta cu geam 

termopan 

Achizitii publice: 

        Pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 s-au achizitionat 

urmatoarele produse: dezinfectanti maini, dezinfectanti suprafete , masti protectie, glucometre, 

termometre, pulsoximetre, tensiometre, manusi de unica folosinta, halate si combinezoane de 

unica folosinta, viziere, bonete ;  

- Furnituri de birou, materiale curatenie, combustibil termic lichid si propan pentru pregatirea 

hranei asistatilor; 

- Alimente pentru hrana asistatilor; 

- Medicamente si materiale sanitare; 

- Concentrator oxigen, frigider, masina de spalat, aragaz profesional, aparat de aer conditionat 

si televizoare asistati;  

- Prosoape, saltele si huse saltele; 

- Ustensile bucatarie; 

- Manusi, veste si cisme protectia muncii; 

- Carucioare transport alimente; 

- Materiale reparatii curente: 

- Scule si unelte intretinere; 

- Echipament pentru ridicare si manipulare (Liza), scara aluminiu, dulapuri, scaune, fier de 

calcat, si cantar electronic alimente; 

- Multifunctionala si program antivirus; 

- Racordare la distributia de gaze naturale; 

- Instalatie de utilizare a gazelor naturale; 

- Injectoare pentru centrala termica pe gaz;; 

Din donatii si sponsorizari s-au primit alimente. 

Protocoale de colaborare: 

      - Fundatia Alinare; 

      - Fundatia Sfantul Stelian; 

      -  Parohia Mogosesti; 

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.  
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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 277239 locuitori. 

 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: 

        Comp. urologie                                                                       6 paturi    

        Comp. Chirurgie toracica                                                       5 paturi       

                               

70 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 
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Compartiment Oftalmologie      6 paturi 

Compartiment ORL                    8 paturi 

Secția Boli infecțioase I               40 paturi 

Sectia Boli Infectioase II 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        554 paturi 

 

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 

Bloc operator 

Sala de operatii ortopedie si traumatologie 

Sala de operatii obstetrica-ginecologie 

Sala de operatii oftalmologie 

Sterilizare 

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; 

-chirurgie toracica 

-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) 

-serviciul de evaluare si statistica medicala 

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 2021. 

Serviciul Resurse Umane  funcționează în subordinea directă a managerului Spitalului 

Județean de Urgenţă Giurgiu, în cursul anului 2021 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 2021 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 2017 privind 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 31.12.2021, dată la care situația centralizatoare pe funcții și 

categorii de posturi arată astfel: 

Nr. 

Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL EXISTENS ÎN 

STAT DE 

FUNCŢII 

OCUPATE VACANŢE 

1 COMITET DIRECTOR 4 4 0 

2 MEDICI 161 102 59 

3 MEDICI REZIDENŢI PE 

POST 

13 13 0 

4 ALT PERSONAL SANITAR 

SUPERIOR 

28 21 7 

5 PERSONAL SANITAR 

MEDIU 

448 356 92 

6 PERSONAL AUXILIAR 

SANITAR 

338 235 103 

7 PERSONAL TESA 46 35 11 

8 MUNCITORI 77 65 12 

 TOTAL 1115 831 284 

In cadrul unitatii sunt aprobate si functioneaza un numar de 14 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, boli 

infectioase, 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.     

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 2021 

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 2021, de 163.854.000 lei, 

astfel: 

Venituri din concesiuni şi închirieri 15.000 lei 

Buget-Contracte cu casa de Asigurări de Sănătate 44.490.000 lei 

Buget-Venituri proprii 900.000 lei 

Buget de stat 46.973.000 lei 

Buget SML 3.700.000 lei 

Alte venituri din prestări servicii 10.000 lei 

Donatii si sponsorizari 562.000 lei 

Subvenţii Consiliu Judeţean Giurgiu 7.076.000 lei 

Sume din venituri proprii Minister Sanatate  15.128.000 lei 

Subventii FNUASS 45.000.000 lei 

Total buget la 31.12.2021 163.854.000 lei 

Venituri realizate Casa de Asigurări de Sănătate  42.916.283 lei 

Venituri proprii realizate 1.125.081 lei 

Venituri realizate Buget de Stat 33.476.740 lei 

Venituri din contract SML 3.173.000 lei 

Subvenţii Consiliul Judeţean 4.671.475 lei 

Venituri din concesiuni şi închirieri 17.877 lei 

Venituri din venituri proprii MS 0lei 

Venituri din valorificarea unor bunuri 6.373 lei 

Subventii fin. FNUAS pt acoperirea maj.salariale 45.513.642 lei 

Venituri din prestări servicii 3.340 lei 

Donatii si sponsorizari 395.000 lei 

Total venituri realizate la 31.12.2021 131.298.811lei 

Plăţile la 31.12.2021  din care: 131.289.271 lei 

Personal 94.130.864 lei 

Materiale 37.280.322 lei 

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 437.054lei 

capital 362.938 lei 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate  921.907 lei 
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Cheltuieli efective totale din care: 141.746.254 lei 

Personal 97.378.216 lei 

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate  434.910 lei 

Materiale 40.663.329 lei 

Capital  3.265.446 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 anul2021 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 

cheltuieli realizate la nivel de spital , ceea ce a dus la o mai buna desfasurare a activitatii medicale. 

La încheierea anului 2021 valoarea  furnizorilor  neachitați a fost in suma de 5.962.492 lei si 

nu se inregistreza  plăți restante .  

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, precum si pentru programele natioanle de sanatate la 

31.12.2021. 

 Sumele alocate din bugetul local s-au utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de utilitati, 

reparatii curente ale spitalului si chirii datorate pentru containerele necesare pe perioada de pandemie. 

Referitor la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2021 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 

2021”, aprobate prin ordinul Ministrului Finanţelor Publice privind încheierea conturilor 

contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2021; 

- 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; 

- 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.  
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- Amenajarea zonelor  galbena si rosie a Sectiilor de Boli Infectioase  II 

- Montat un nr. Suplimentar de 15 containere inchiriate  

- Reabilitare instalatie electrica de prize si iluminat aferente saloane sectia ATI – SJUG 

- S-au finalizat lucrari de “Reabilitare instalatie electrica de prize si iluminat aferente saloane 

Sectia Boli Infectioase  

- S-au efectuat lucrari de reparatii curente pentru amenajarea salii de operatii oftalmologie 

precum si pentru laboratorul RT PCR; 

- S-au efectuat lucrari de  

-Au fost efectuate lucrari de investitii pentru instalatie de utilizare a gazelor naturale la 

Dispensarul TBC Mogosesti; 

Avand in vedere proiectele care se afla in desfasurare, in anul 2021, 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 a fost achizitionat un sterilizator in valoare 

de 265.518  lei avand finantare de la Consiliul Judetean. 

 

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; 

-spitalizare de zi; 

-activitate medicală ambulatorie; 

-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 2021, 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 2021 a înregistrat o creştere fata de anul 2020 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 2020 

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. 
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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 

  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 
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  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 

  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 
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  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  

 

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% 
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  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% 

  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% 
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  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 

sectie 1837,85 

 
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 
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  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% 

 
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 2022, 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 
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 -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.                                                                     

- 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 SPITALULUI DE URGENTA GIURGIU  

- montare detectoare de fum si de oxygen 

 

 

DOAMNELOR   ȘI   DOMNILOR,  

Putem spune că anul 2021 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. 

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. 


