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1. INTRODUCERE 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, este instituţia publică 

cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Prahova, care asigură la nivel 

judeţean, aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu dizabilități, precum şi altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol 

în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. 

Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cuprinde 

servicii/birouri/compartimente aflate în subordinea directorului executiv adjunct care coordonează 

activitatea în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte, 

servicii/birouri/compartimente aflate în subordinea directorului executiv adjunct care coordonează 

activitatea în domeniul economic şi administrativ, servicii/birouri/compartimente aflate în subordinea 

directă a directorului executiv, unităţi de asistenţă socială care au ca obiect de activitate asigurarea 

protecţiei în regim rezidenţial a copilului aflat în dificultate şi a persoanelor adulte încadrate în grad de 

handicap, precum şi servicii alternative de protecţie.  

  
 

2. SERVICII/BIROURI/COMPARTIMENTE CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL 

PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI ŞI ALE PERSOANELOR ADULTE  

 

2.1. Organizare 

La nivelul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Prahova funcţionează mai multe tipuri de servicii 

destinate soluţionării problematicii copilului aflat în dificultate şi a persoanelor adulte: 

1. Serviciul Management de caz pentru copii și adulți; 

2. Serviciul Management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti în a cărui subordine se află 

asistenţii maternali profesionişti; 

3. Serviciul de Consiliere Psihosocială;  

4. Serviciul Evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi, 

5. Serviciul Evaluare complexă a persoanelor cu handicap în a cărui subordine se află asistenţii personali 

profesionişti; 

6. Serviciul Relații cu Publicul; 

7. Serviciul Evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă, abuz şi violenţă în familie; 

8. Biroul Adopţii; 

9. Compartimentul Secretariatul comisiei pentru copii;  

10. Compartimentul Secretariatul comisiei pentru adulți. 
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Această structură este completată de următoarele unităţi de protecţie:  

a) unităţi de protecţie pentru copii: 

1. Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Andrei” Ploieşti (Centrul de plasament pentru copilul cu 

handicap; Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi);  

2. Complexul de Servicii Comunitare „Rază de soare” Băicoi (Centrul de plasament; Centrul de zi 

pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii); 

3. Complexul de Servicii Comunitare Sinaia (Casa de Tip Familial Ana; Centrul de Primire în Regim 

de Urgență); 

4. Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Maria” Vălenii de Munte (Casa de Tip Familial “Casa 

Bună”; Centrul Maternal “Steaua Norocoasă”; Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și 

copii; Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi; Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de 

separare de părinți, Casa de Tip Familial „Haiducii”, Casa de Tip Familial „Sânzienele”);  

5. Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Filofteia” Câmpina (Casa „Gaudeamus”; Centrul de zi 

pentru copii cu dizabilităţi; Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii; Casa de Tip 

Familial „Stejarul”; Casa de Tip Familial „Iris”; Casa de Tip Familial „Bradul”; Casa de Tip Familial 

„Bujorul”; Casa de Tip Familial „Phoenix”; Locuință Minim Protejată “Laurul”); 

6. Complexul de Servicii Comunitare “Echilibru” Ploiești (Centrul pentru Dezvoltarea Deprinderilor 

de Viață Independentă; Apartament pentru tineri) 

7. Centrul pentru intervenție, consiliere și sprijin pentru copilul aflat în situație de risc. 

 

Unitatea de asistenţă socială Capacitate Nr. beneficiari la 
data de 31.12.2022 

1. COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE „SF. ANDREI” PLOIEŞTI 
    Centrul de plasament pentru copilul cu handicap 70 46 
    Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi  78 
2. COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE „RAZĂ DE SOARE” BĂICOI 
     Centrul de plasament 28 24 
     Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii - 45 
3. COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE  SINAIA   
     Centrul de plasament în regim de urgență  24 8 
     Casa de Tip Familial Ana 12 12 
4. COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE „SF. MARIA” VĂLENII DE MUNTE 
     Casa de Tip Familial „Casa Bună” 12 12 
     Centrul Maternal „Steaua Norocoasă” 15 5 
     Casa de Tip Familial „Haiducii” 8 6 
     Casa de Tip Familial „Sânzienele” 8 8 
     Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii - 70 
     Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi - 99 
     Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de 
părinți 

20 31 

5. COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE „SF. FILOFTEIA” CÂMPINA 
     Casa „Gaudeamus” 12 12 
     Casa de Tip Familial „Stejarul”  8 8 
     Casa de Tip Familial „Iris” 8 8 
     Casa de Tip Familial „ Bradul” 8 8 
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     Casa de Tip Familial „Bujorul” 8 8 
     Casa de Tip Familial „Pheonix” 6 6 
     Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi  87 
     Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii  79 
6. APARTAMENT PENTRU TINERI DIN CADRUL 
COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE 
ECHILIBRU PLOIEȘTI 

4 4 

  
*În conformitate cu Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
modificată și actualizată prin Legea 191/2022, începând cu luna septembrie 2022, centrele de 
plasament de tip clasic au fost închise și au fost înființate case de tip familial 

 
Structura de personal a acestor instituţii se concretizează în 437 posturi prevăzute, din care la 

data de 31.12.2022  totalul posturilor ocupate era de 337. 
 
b) unităţi de protecţie pentru persoane adulte: 

1. Complexul de Servicii Comunitare Mislea ( CIAPAD Gema; CIAPA Mia); 

2. Centrul de Îngrijire şi Asistenţa pentru Persoane Adulte cu Handicap Lilieşti Băicoi; 

3. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Călineşti; 

4. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi;  

5. Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Casa Rozei” Urlaţi; 

6. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi; 

7. Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tătărăi; 

8. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane cu Handicap Nedelea; 

9. Complexul de Servicii Comunitare Puchenii Mari (CIAPAD Puchenii Mari; Centrul Rezidențial de 

Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost); 

10. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizablități Urlați; 

11. Complexul de Servicii Comunitare Fîntînele (CAbR Fîntînele; CRPVP Fîntînele);  

12. Centrul de Abilitare și Reabiliare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Câmpina;  

13. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Filipeștii de Târg. 

14. Complexul de Servicii Comunitare „Cireşarii” Ploieşti (Locuința protejată pentru victimele violenței 

domestice; Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ploiești); 

15. Locuința Minim Protejată “Laurul” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Sfânta Filofteia” 

Câmpina;  

16. Locuința Maxim Protejată “Păltiniș” din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Echilibru” 

Ploiești.  

Unitatea de asistenţă socială Capacitate Nr. beneficiari la 
data de 31.12.2022 

1. Complexul de Servicii Comunitare Mislea 
 

Centrul de Îngrijire și Asistență a Persoanelor Adulte cu 
Dizabilități Gema 

38 37 

Centrul de Îngrijire și Asistență a Persoanelor Adulte cu 
Dizabilități Mia 

38 37 

2. Centrul de Îngrijire şi Asistenţa pentru Persoane 
Adulte cu Handicap Lilieşti Baicoi 

103 97 
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3. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Călineşti 

120 120 

4. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi 

175 84 

5. Centrul de Abilitare şi Reabilitare a Persoanelor 
Adulte cu Dizabilități „Casa Rozei” Urlaţi 

46 46 

6. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi 

172 110 

7. Centrul de Abilitare şi Reabilitare a Persoanelor 
Adulte cu Dizabilități Tătărăi 

50 44 

8. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 
pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea 

135 119 

9. Complex de servicii comunitare Puchenii Mari  
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 
cu Dizabilități Puchenii Mari 

41 40 

Centrul rezidential de asistență și reintegrare socială 
pentru persoane fără adăpost 

8 10 

10. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități Urlați 

50 50 
 

11. Complex de servicii comunitare Fîntînele 
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități Fîntînele 

 36  
 

36 
 

Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice – 
Pensionari Fîntînele 

14 14 

12.Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități Câmpina 

42 42 

13.Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități Filipeștii de Târg 

42 42 

14.Locuința Minim Protejată “Laurul” din cadrul CSC 
Sf. Filofteia Câmpina 

8 7 

15. Complexul de Servicii Comunitare „Cireşarii” Ploieşti 

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte 
cu Dizabilități 

30 0 

Locuință protejată pentru victimele violenței domestice 6 2 

16. Locuința Maxim Protejată “Păltiniș” din cadrul CSC 
“Echilibru” Ploiești 

6 0 

TOTAL 1160 937 
 

Structura de personal a acestor instituţii se concretizează în 1203 posturi prevăzute, din care la 

data de 31.12.2022 totalul posturilor ocupate era de 830. 

 

2.2. Atribuţii servicii/birouri/compartimente  
 

2.2.1.  Serviciul Management de caz pentru copii și adulți  – monitorizează şi analizează situaţia 

copiilor din centre de plasament, centre rezidenţiale de tip familial, monitorizează şi analizează situaţia 

copiilor din sistemul de protecţie de tip familial; reevaluează periodic relaţia copiilor cu familia naturală; 

asigură pregătirea corespunzătoare a copilului/tânărului pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă şi a altor condiţii necesare pentru integrarea/ reintegrarea familială şi/sau socio-
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profesională; monitorizează și analizează situația persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul unităților de 

asistență socială, a persoanelor vârstnice și a persoane adulte aflate în dificultate din comunitate. 

Tabel 1 – Dinamica numărului de copii  aflaţi în plasament familial în cursul anului 2022 

 
Tabel 2 – Copii părăsiţi în maternităţi şi secţii de pediatrie în cursul anului 2022 

Instituţia care 
sesizează cazul 

Număr 
total de 
sesizări 

Modalităţi de soluţionare 
Plasament 

la AMP 
Plasament 

familial 
Integrări / 

Reintegrări 
în familie 

Plasament 
în centre 

de 
plasament 

Transfer 
în alte 
judeţe 

Deces 

Maternitatea 
Ploieşti 

17 10 - 4 1 1 - 

Maternitatea 
Câmpina 

- - - - - - - 

Maternitatea 
Vălenii de 
Munte 

- - - - - - - 

TOTAL 17 10 - 4 1 1 - 
 
Tabel 3 - Situaţia comparativă a numărului de copii aflaţi în sistemul rezidenţial de protecţie public 
 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 31 decembrie 2022 
Centre de plasament şi de primire 
în regim de urgenţă 

198 150 54 

Centre rezidenţiale de tip familial 43 48 97 
Total 241 195 151 
*În conformitate cu prevederile legale, începând cu luna septembrie centrele de plasament de tip 
clasic au fost închise și au fost înființate case de tip familial 
 
Tabel 4 - Situaţia comparativă a numărului de copii aflaţi în sistemul rezidenţial de protecţie privat 

31 decembrie 2020 31 decembrie 2021  31 decembrie 2022 
119 94 87 

 
Tabel 5 -  Dinamica numărului de copii aflaţi în sistemul de protecţie de tip rezidenţial în cursul anului 

2022 
 01.01.2022 Intrări Ieşiri 31.12.2022 

Centre de plasament publice 198 55 102 151 

Centre de plasament private 95 9 17 87 

 

2.2.2. Serviciul Management de caz asistenţi maternali profesionişti, în a cărui subordine se află 

asistenţii maternali profesionişti - identifică şi evaluează persoanele apte, în condiţiile legii, de a îngriji 

la propriul domiciliu copii aflaţi în dificultate; monitorizează activitatea asistenţilor maternali 

profesionişti şi evoluţia copiilor luaţi în îngrijire; consiliază şi spijină familia naturală în vederea 

reintegrării copilului în familie.  

Tabel 6 – Indicatori statistici privind reţeaua de asistenţă maternală 
 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 31 decembrie 2022 
Număr de asistenţi 285 316 301 

Data 01.01.2022 Intrări Ieşiri 31.12.2022 

Număr copii  463 96 111 448 
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maternali profesionişti 
Număr copii aflaţi în 
asistenţă maternală 

500 495 474 

 

Tabel 7 - Dinamica numărului de copii la asistenţi maternali  în cursul anului  2022 
01.01.2022 Intrări Ieşiri 31.12.2022 

495 170 191 474 

 
2.2.3. Serviciul Evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi - instrumentează dosarele copiilor cu 

dizabilităţi realizând evaluarea psihologică, evaluarea medicală şi a capacităţii intelectuale a acestora, în 

vederea încadrării lor într-o categorie de handicap.  

Tabel 8 – Indicatori privind încadrarea în grad de handicap  
 

Perioada 
Număr 

rapoarte de 
evaluare 
complexă 

Număr şedinţe 
de consiliere 

Număr certificate de încadrare în 
grad de handicap emise de  

Comisia pentru Protecţia Copilului 

În cursul anului 
2021 

1351 1067 1356 

În cursul anului 
2022 

1482 1646 1539 

 
Tabel 9 –  Copiii cu încadrare în grad de handicap la data de 31.12.2022 

 
 

Unităţi de asistenţă 
socială  

publice / private 

Asistenţi 
maternali 

profesionişti 

Familie Total 

Copiii încadraţi în grad de 
handicap  

56 157 3217 3430 

 

2.2.4. Serviciul Evaluare complexă a persoanelor cu handicap - efectuează evaluarea/ reevaluarea 

complexă a adultului cu handicap, întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu 

handicap evaluată; evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal 

profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap.  

 Număr de dosare instrumentate în vederea încadrării persoanelor adulte într-un grad de handicap: 

10.478 (în cursul anului  2022); 

 Numărul mediu de consilieri / informări: 50 persoane / zi;  

 Numărul de asistenți personali profesioniști: 10 

 
2.2.5. Serviciul Relații cu Publicul  – asigură plata prestaţiilor sociale acordate pentru persoanele cu 

handicap neinstituţionalizate; asigură persoanelor cu handicap, precum şi familiilor acestora, consultanţă 

de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială; 

colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi. La data 

de 31.12.2022, în evidenţa Serviciului prestaţii sociale şi alte drepturi pentru persoane cu handicap se afla 

un număr de 35.953 persoane.  
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Tabel 10 –  Situaţia persoanelor cu handicap nenstituţionalizate, pe tipuri de handicap, la data de 
31.12.2022 

Tipul de handicap Nr. copii Nr. adulţi TOTAL 
Handicap de tip fizic 117 7008 7125 

Handicap de tip somatic 829 8020 8849 
Handicap de tip auditiv 76 1009 1085 
Handicap de tip vizual 64 2770 2834 
Handicap de tip mintal 83 5716 5799 
Handicap neuropsihic 1114 5937 7051 

Handicap de tip asociat 591 2250 2841 
SIDA / HIV 8 268   276 

Boli rare 49 44 93 
Surdocecitate - - - 

TOTAL 2931 33022 35953 
 
Tabel 11 –  Situaţia persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, pe grade de handicap, la data de 

31.12.2022 
Gradul de handicap 

 
Nr. copii Nr. adulţi TOTAL 

Grav (I) 1766 13615 15381 
Accentuat (II) 512 16379 16891 

Mediu (III) 651 2777 3428 
Uşor (IV) 2 251 253 
TOTAL 2931 33022 35953 

 

Persoanele adulte cu handicap au beneficiat de următoarele prestaţii sociale: 

     a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: 

    1. în cuantum de 368 lei, pentru adultul cu handicap grav; 

    2. în cuantum de 279 lei, pentru adultul cu handicap accentuat; 

    3. în cuantum de 33 lei/zi indemnizaţie hrană pentru persoanele cu HIV/Sida; 

    4. în cuantum de 1524 lei indemnizaţie însoţitor pentru persoane nevăzătoare; 

     b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: 

    1. în cuantum de 158 lei, pentru adultul cu handicap grav; 

    2. în cuantum de 116 lei, pentru adultul cu handicap accentuat; 

    3. în cuantum de 64 lei, pentru adultul cu handicap mediu. 

         De asemenea, Serviciul Relații cu Publicul  sprijină persoanele cu handicap grav cu asistent 

personal sau reprezentanții acestora pentru exprimarea opțiunii privind asistentul personal și avizează 

opțiunea acestuia. La data de 31.12.2022, se afla un număr de 3.061 asistenți personali pentru persoane cu 

grad de handicap grav și 8.932 din persoanele încadrate în grad de handicap grav au optat pentru 

indemnizații de însoțitor. 

2.2.6. Serviciul Strategii, Programe, Monitorizare, Analiză Statistică și Îndrumare Metodologică a 

Activităților SPAS - asigură monitorizarea persoanelor adulte pentru care s-a instituit o măsură de 

protecţie într-o instituţie  de asistenţă socială. 

Tabel 12 – Situaţia comparativă a beneficiarilor serviciilor rezidenţiale  
 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021 31 decembrie 2022 

Total persoane asistate 943 936 911 
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Tabel 13 - Dinamica numărului de persoane din serviciile rezidenţiale  în cursul anului  2022:  

01.01.2022 Intrări Ieşiri   31.12.2022 

936 103 128 911 

 
Tabel 14 – Situaţia comparativă a beneficiarilor serviciilor rezidenţiale pe tipuri de handicap: 

 31 decembrie 2021 31 decembrie 2022 
Tip de handicap Număr total de beneficiari Număr total de beneficiari 

Handicap de tip fizic  40 41 
Handicap de tip somatic 7 5 
Handicap de tip auditiv 2 2 
Handicap de tip vizual 20 19 
Handicap de tip mental 447 432 
Handicap neuropsihic 347 345 
Handicap de tip asociat 71 66 
Boli rare 1 1 
Alte situaţii (cazuri sociale) 1 0 
TOTAL 936 911 
 
Tabel 15 - Distribuţia beneficiarilor după tipul de handicap, în unităţile de asistenţă socială, la data de 

31.12.2022 
 fizic somatic auditiv vizual mintal neuropsihic asociat boli 

rare 
social Total 

CSC Mislea 8 1 1 3 37 
 

17 7 0 0 74 

CIAPAH Lilieşti 
Băicoi  

21 0 0 4 46 17 9 0 0 97 

CRRNPAH 
Călineşti  

0 0 0 0 65 50 5 0 0 120 

CRRNPAH Urlaţi 0 0 0 0 39 37 8 0 0 84 
CAbRPAD „Casa 
Rozei” Urlaţi 

0 0 0 0 36 8 2 0 0 46 

CITOPAH Urlaţi 0 0 0 4 74 21 11 0 0 110 
CAbRPAD Tătărăi 1 1 0 0 9 31 2 0 0 44 
CRRNPAH 
Nedelea 

3 2 1 2 37 64 10 0 0 119 

CIAPAD Puchenii 
Mari  

7 1 0 3 20 6 3 0 0 40 

CIAPAD Urlați 1 0 0 3 26 14 5 1 0 50 
CAbRPAD 
Fîntînele 

0 0 0 0 0 36 0 0 0 36 

CabR Câmpina 0 0 0 0 21 20 1 0 0 42 
C.Ab.R Filipeștii de 
Târg 

0 0 0 0 19 20 3 0 0 42 

L.M.P Laurul 0 0 0 0 3 4 0 0 0 7 
Total  41 5 2 19 432 345 66 1 0 911 

 
 
 
Tabel 16 – Situaţia comparativă a beneficiarilor serviciilor rezidenţiale pe grade de handicap: 

 31 decembrie 2021 31 decembrie 2022 
Grad de handicap Număr total de beneficiari Număr total de beneficiari 

Grav (I) 351 344 
Accentuat (II) 550 532 
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Mediu (III) 33 27 
Uşor (IV) 1 8 

Cazuri sociale 1 0 
  TOTAL 936 911 

 
Tabel 17 - Distribuţia beneficiarilor după gradul de handicap, în unităţile de asistenţă socială, la data de 

31.12.2022  
 Grav Accentuat Mediu Uşor Cazuri sociale TOTAL 
CSC  Mislea 45 23 6 - - 74 
CIAPAH Lilieşti Baicoi 44 49 4 - - 97 
CRRNPAH  Călineşti 33 86 1 - - 120 
CRRNPAH  Urlaţi 35 49 0 - - 84 
CAbRPAD „Casa Rozei” Urlaţi 25 19 2 - - 46 
CITOPAH  Urlaţi 15 93 2 - - 110 
CAbRPAD  Tătărăi 2 31 10 1 - 44 
CRRNPAH  Nedelea 66 53 - - - 119 
CIAPAD Puchenii Mari 16 22 2 - - 40 
CIAPAD Urlați  26 24 - - - 50 
CAbRPAD Fîntînele 13 23 - - - 36 
CAbRPAD Câmpina 16 26 - - - 42 
CAbRPAD Filipeștii de Târg 8 34 - - - 42 
L.M.P. Laurul - - - 7 - 7 
TOTAL  344 532 27 8 0 911 

 
2.2.7. Serviciul evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă, abuz şi violenţă în familie  - 

asigură intervenţia de urgenţă în cazurile copiilor abuzaţi/maltrataţi/neglijaţi/lipsiţi de supraveghere în 

vederea separării copilului din mediul abuziv, precum şi pentru instituirea măsurilor de protecţie 

adecvate; realizează consilierea familiilor şi a copilului în vederea reintegrării copilului în familie, atunci 

când acest lucru este în interesul copilului. 

Tabel 18 – Cazuri sesizate şi modalităţi de soluţionare 
 
 

Perioada 
 

Număr  
total de  
sesizări 

Soluţionarea cazurilor 
Plasamente  
în sistemul  
de protecţie 

public şi 
privat 

Plasament 
 de tip  

familial 

Consiliere  
de 

specialitate 

Informare 
 şi  

orientare  
către  

alte instituţii 

Solicitare 
ordonanta 

presedintiala 

Domiciliu 
necunoscut 

Domiciliu 
 în alte 
 judeţe 

Arestare 

În cursul 
anului 
2021 

568 49 27 492 - - - - - 

In cursul 
anului 
2022 

762 31 22 709 - - - - - 

 

Tabel 19 - Tipuri de abuz 

 

Perioada Număr total 
de sesizări 

                                         Tipuri  
Abuz fizic Abuz psihic  Abuz sexual  Neglijenţă  

 
Trafic 

persoane 
Exploatare 

În  cursul anului 
2021 

568 94 62 20 387 - 5 

In cursul anului 
2022 

762 90 89 34 538 - 11 
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2.2.8. Centrul pentru Intervenție, Consiliere și Sprijin pentru copilul aflat în situație de risc - 

asigură instituirea măsurilor de protecţie adecvate pentru copiii străzii, monitorizează aceste cazuri şi 

acţionează pentru integrarea familială şi socială a copiilor; instrumentează cazurile de delincvenţă 

juvenilă. 

Tabel 20 - Cazuri  de delincvenţă juvenilă 
Perioada Număr 

total de 
sesizări 

                                                               Fapte săvârşite 
Furt  Însușire 

bun 
găsit 

Tâlhărie  Ame
ninț
are 

Lovire 
sau alte 
violențe  

Distrugere  Fals 
privind 

identitatea 

Pătrunder
e prin  

efracţie  

Raporturi 
sexuale/ 

viol 

Port 
ilegal 

de 
armă 

Alte 
fapte 

În  cursul 
anului 
2021 

113 79 - 8 1 14 5 - - 2 - 4 

In cursul 
anului 
2022 

86 36 - 8 - 19 11 - - 6 - 6 

 
Tabel 21 - Recidivă / Soluţionare cazuri 

Perioada Număr 
total de 
sesizări 

Recidivă  Soluţionare cazuri 
Consiliere  Supraveghere 

specializată 
Plasament în centru de 

plasament 
În  cursul anului 2021 113 38 113 - - 
In cursul anului 2022 86 38 86 - - 

 

2.2.9. Biroul Adopţii – întocmeşte documentaţia necesară în scopul deschiderii procedurii adopţiei 

interne şi determină compatibilitatea copil–familie potenţial adoptatoare; identifică şi evaluează 

familiile/persoanele care solicita atestatul de familie aptă să adopte şi monitorizează aceste familii în 

perioada pre şi post adopţie; oferă consiliere şi sprijin prin constituirea unor grupuri suport destinate 

famiilor adoptive.  

Tabel 22 – Indicatori statistici referitori la adopţie  

 În cursul anului 
2021 

În cursul anului 
2022 

Familii atestate ca fiind apte să adopte 95 57 
Sentinţe de încredinţare în vederea adopţiei 42 32 
Copii pentru care a fost încuviinţată adopţia internă 67 66 
Copii declaraţi adoptabili 173 45 
 

2.2.10. Compartimentul Secretariatul comisiei pentru copii și Compartimentul Secretariatul 

comisiei pentru adulți asigură activitatea de secretariat a Comisiei pentru protecţia copilului Prahova şi a 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahova; redactează hotărârile Comisiilor şi le 

aduce la cunoştinţa persoanelor / instituţiilor interesate. 

2.2.10.1. Activitatea Comisiei pentru protecţia copilului   

În perioada ianuarie – decembrie 2022, activitatea Comisiei s-a concretizat în:  

 TOTAL hotărâri de instituire a măsurilor de protecţie: 8, din care:   

- plasamente la o familie sau persoană, la asistent maternal: 7    

- plasamente către serviciul public specializat:   -      

- plasamente la organisme private autorizate:   -      
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- reînnoire atestate de asistenţi maternali profesionişti:  78    

- plasamente în alte judeţe     -      

 TOTAL hotărâri de revocare a măsurilor de protecţie instituite: 78, din care: 

- de la asistenţi maternali profesionişti    12       

- de la familii / persoane      52      

- din centrele de plasament ale D.G.A.S.P.C. Prahova  12       

- din centrele rezidenţiale ale organismelor private autorizate     86      

- retrageri atestate de asistenţi maternali profesionişti  30      

 TOTAL certificate de încadrare în grad de handicap  1.555 

La acestea se adaugă un număr de 71 de cazuri pentru care s-au emis hotărâri de aprobare pentru 

lichidarea conturilor de alocaţie pentru copiii revocaţi din centrele de plasament.  

 

2.2.10.2. Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a evaluat, în perioada 1 ianuarie – 31 

decembrie 2022, un număr de 9397 persoane de la nivelul întregului judeţ, din care: 

- 6.446 persoane (cazuri noi) care s-au prezentat la programare în vederea obţinerii certificatului de 

încadrare într-un grad de handicap şi au beneficiat de eliberarea acestuia; 

- 2.271 persoane care au fost revizuite conform normativelor în vigoare şi au beneficiat de eliberarea 

certificatului de persoană cu handicap; 

- 680 persoane pentru care au fost emise certificate de respingere a încadrării în grad de handicap. 

 
2.2.11. Complexul de Servicii Comunitare “Echilibru” Ploiești – evaluează deprinderile, aptitudinile și 

resursele înăscute și/sau dobândite ale copilului/tânărului; oferă consultanță în domeniul dezvoltării 

deprinderilor de viață independentă pentru persoanele fizice și juridice interesate (oferă aceste servicii 

prin Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă); prin componenta Serviciul de 

consiliere și sprijin pentru copil și familie, oferă următoarele servicii: evaluarea complexă a nevoilor 

copilului și familiei, consilierea psihologică și socială adaptată nevoilor identificate, sprijinirea familiei 

pentru realizarea demersurilor necesare soluționării diferitelor aspecte ale vieții de familie.  

În cursul anului 2022 au fost integrați pe piața muncii 10 tineri și 9 persoane adulte cu dizabilități 

din unitățile de asistență socială din structura DGASPC Prahova.  

 

2.2.12. Alte servicii complementare destinate să răspundă nevoilor specifice populaţiei copiilor aflaţi în 

dificultate şi familiilor acestora: 

- numărul unic național 119, destinat raportării și prevenirii cazurilor de abuz, exploatare, neglijare și 

forme de violență asupra copilului și pentru situațiile care nu necesită intervenția imediată a agențiilor 

specializate din cadrul Serviciului de urgență 112. 

În anul 2022 s-au primit 80 sesizări, pentru 92 copii, din care: 30 neglijență, 9 abuz fizic, 12 abuz 

psihic, 4 abuz sexual, 8 participare audieri, 2 trafic, 16 violență în familie, 11 abandon școlar.  
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- centrele de îngrijire de zi pentru copiii proveniţi din familii cu situaţie economică precară şi 

pentru recuperarea copiilor cu dizabilităţi – cu un număr de 270 beneficiari la data de 31 decembrie 

2022; 

- centrele de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii , care asigură monitorizarea 

familiilor şi copiilor aflaţi în dificultate din diferite zone ale judeţului Prahova cu un număr de               

194 beneficiari la data de 31 decembrie 2022. 

 
 

3. STRUCTURA DE PERSONAL  
 
Tabel 24 - Distribuţia personalului D.G.A.S.P.C. Prahova  

Personal D.G.A.S.P.C. Prahova 
- prevăzut –  

Personal D.G.A.S.P.C. Prahova 
- ocupat -  

 31.12.2020 31.12.2021 
 

31.12.2022  31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

Funcţionari 
publici 
 

168 168 168 Funcţionari 
publici 

155 153 154 

Personal 
contractual 
(aparat 
propriu) 
 

27 27 27 Personal 
contractual 
(aparat 
propriu) 

25 24 23 

Asistenţi 
maternali  
 

298 298 416 Asistenţi 
maternali  

285 314 301 

Personal 
centre copii 

541 541 437 Personal 
centre copii 

419 347 337 

Personal 
centre 
adulţi 
 

1167 1167 1203 Personal 
centre 
adulţi 

850 841,5 830 

TOTAL 2201 2201 2251 TOTAL 1734 1687,5 1645 
 

 
Tabel 25 - Număr posturi prevăzute / ocupate / vacante la 31.12.2022 

 
D.G.A.S.P.C 01.01.2022 31.12.2022 

PREVAZUT OCUPAT VACANT PREVAZUT OCUPAT VACANT 
FUNCTIONARI  

PUBLICI 
 din care: 

168 155 15 168 154 14 

de conducere 19 15 4 20 16 4 
PERSONAL 

CONTRACTUAL 
APARAT PROPRIU 

27 24 3 27 23 4 

ASISTENTI 
MATERNALI 

416 314 102 416 301 115 

ASISTENȚI 
PERSONALI 

PROFESIONIȘTI 

50 8 42 50 10 40 

CENTRE COPII 
din care: 

427 347 80 437 337 100 
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de conducere 18 13 5 14 11 3 
CENTRE ADULTI 

din care: 
1219 841,5 377,5 1203 830 373 

de conducere 33 21 12 26 12 14 
TOTAL 
din care: 

2307 1687,5 619,5 2301 1655 646 

de conducere 70 49 21 60 39 21 
       

 
 
 

4. INFORMAŢII ECONOMICE  
 
 

4.1.  SURSELE BUGETULUI D.G.A.S.P.C PRAHOVA 
 

Buget total 2022:  204.424,02 mii lei, din care:  
- sume provenite de la Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap - transferuri curente – 

finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap: 3.538,60 mii lei  

- sume provenite de la bugetul de stat – sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivel județean pentru susținerea sist. de protecție a copilului și a centrelor de 

asistență socială a persoanelor cu handicap: 94.667 mii lei 

- subvenţii primite din bugetul judeţului: 62.437,46 mii lei  

- venituri proprii: 2.442 mii lei 

- sume FEN Postaaderare: 241.338,96 mii lei 

 
4.2. REPARTIŢIA BUGETULUI D.G.A.S.P.C. PRAHOVA PE TITLURI DE CHELTUIELI  

Mii lei 
AN BUGET 

TOTAL 
 Din care: 

Cheltuieli 
personal 

Cheltuieli 
bunuri şi 
servicii 

Transferuri 
curente – 
finantarea 
drepturilor 

acordate 
persoanelor 
cu handicap 

Investiţii Alte cheltuieli 
fond 

handicap 

Proiecte 
finantate din 

fd.externe 
nerambursab

ile 

 
2022 

204.424,02 118.933,94 28.088,20 3.538,60 3.256,11 889 49.718,17 

 
4.3. Repartiţia bugetului pe domenii de activitate 

 
  Total, 

din care: 
cheltuieli 
personal 

cheltuieli 
materiale 

Alte  
cheltuieli 

–fond 
handicap 

cheltuieli 
investiţii 

Proiecte 
finantate 

din 
fd.externe 
nerambur

sabile 

Transferuri 
curente – 
finantarea 
drepturilor 

acordate 
persoanelor 
cu handicap 

CENTRE 
COPII + AMP 

 

42.710,22 33.857,85 7.047,92 430 1.374,45 - - 
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CENTRE 
ADULŢI 

86.739,50 65.173,36 19.589,28 450 1.526,86 - - 

APARAT 
PROPRIU 

+AMP 

71.435,70 19.902,73 1.451 9 354,80 49.718,17 - 

TRANSFERURI 
DE LA BUG. M.M.  

3.538,60 - - - - - 3.538,60 
TOTAL 204.424,02 118.933,94 28.088,20 889 3.256,11 49.718,17 3.538,60 

 

4.4. ALTE INFORMAŢII ECONOMICE 

4.4.1. Cheltuiala / beneficiar la nivelul D.G.A.S.P.C. Prahova în perioada ianuarie–decembrie 2022* 

 Cost mediu / lună / adult în centru de tip rezidenţial: 7863 lei 

 Cost mediu / lună / copil in centru de tip rezidenţial: 4484 lei   

 Cost mediu / luna / copil aflat la asistent maternal:  3088 lei 

 

4.4.2. Nivelul minim al alocaţiei zilnice de hrană: 

- în instituţiile de asistenţă socială pentru copii: 

 centre de plasament pentru copii între 4 – 18 ani: 22 lei / zi / persoană; 

 centre de plasament pentru tineri între 18 – 26 ani: 22 lei / zi / persoană; 

 centre de primire: 22 lei / zi / persoană; 

 centre maternale: pentru copii – la fel cu cele menţionate pentru centrele de plasament; pentru 

mame asistate: 22 lei / zi / persoană;   

 centre de îngrijire de zi: 22 lei / zi / persoană; 

 instituţii de protecţie specială destinate copilului cu dizabilități: 33 lei / zi / persoană; 

- în instituţiile de asistenţă socială pentru persoane cu dizabilități: 22 lei / zi / persoană. 

 
4.4.3.  Salariul mediu anul 2022 
Tabel 26 – Salariul mediu în unităţile de asistenţă socială pentru persoane adulte 

DENUMIRE UNITATE SALARIUL MEDIU BRUT 
/ SALARIAT 

CRRNPAH Călineşti  5538 
CIAPAH Lilieşti Baicoi  6089 

CRRNPAH Urlaţi  5859,37 
CITOPAH Urlaţi  5980 

CAbRPAD “Casa Rozei” Urlaţi  6009,85 
CAbRPAD Tătărăi  6089,86 

CSC Mislea  6092,20 
CRRNPAH Nedelea  5879 
CSC Puchenii Mari  6023,78 

CIAPAD Urlați 6381,60 
CSC Fantanele 5882,53 

CAbRPAD Câmpina 6608 
CAbRPAD Filipeștii de Târg 6460,16 

LMP Laurul 4631,10 
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*  în determinarea cheltuielilor / beneficiar au fost luate în calcul cheltuielile de personal (salariul de bază, 
primele lunare, contribuţii angajator) şi cheltuielile materiale (utilităţi, alimente, medicamente, materiale 
curăţenie, combustibil autovehicule, echipamente, alte bunuri) din perioada respectivă. 
 
Tabel 27 – Salariul mediu în unităţile de protecţie pentru copii 

DENUMIRE UNITATE SALARIUL MEDIU BRUT 
/ SALARIAT 

CSC „Sfântul Andrei” Ploieşti 6037,45 
CSC „Cireşarii” Ploieşti 5785 

CSC „Rază de soare” Băicoi 5633 
CSC Sinaia 5462 

CSC  „Sfânta Maria” Vălenii de Munte 5541,29 
CSC  „Sfânta Filofteia” Câmpina 5927,45 

 
Tabel 28 – Salariul mediu la nivelul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Prahova 

 SALARIUL MEDIU BRUT 
/ SALARIAT 

FUNCŢIONARI PUBLICI 9397 
PERSONAL CONTRACTUAL 8074 

 
Tabel 29 – Salariul mediu la nivelul asistenţilor maternali profesionişti  

 SALARIUL MEDIU BRUT 
ASISTENŢI MATERNALI 

PROFESIONIŞTI 
3998 

 
 
Persoanele adulte cu handicap au beneficiat de următoarele prestații sociale:  

- subvenționarea dobânzilor aferente creditelor pentru achiziția unui autovehicul sau amenajarea 
locuinței;  

- decontarea transportului;  
- alte drepturi pentru dizabilitate și adopție. 

 
Sumele pentru plata acestor drepturi sunt asigurate prin transfer de la ANPDPD și s-au ridicat în anul 
2022 la valoarea de 3477,32 mii lei, reprezentând 1,70% din bugetul D.G.A.S.P.C. Prahova.  
 



 
 

4.4.  Situaţia  investiţiilor  la  data  de 31.12.2022 
 

 Denumirea investitiei Propunere 
buget  2022 

Influente 
+/-    Propuneri 2022 Stadiul 

lucrărilor   

  TOTAL, din care: 2,002.05 -163.00 1,839.05  
  

  A.Lucrari in continuare 188.56 0.0 188.56  
  

1 CSC  Sfanta Filofteia - Campina 25.50 0.00 25.50    

1.1 Proiectare achizitie si montaj sistem  de securitate locatia Campina 25.50   25.50 Finalizat 
 2 CABR Campina 83.03 0.00 83.03    

2.1 Achizitie si montaj linoleum termosudabil si antimicrobian 83.03   83.03 Finalizat 
 3 DGASPC Prahova - SEDIU 80.03 0.00 80.03    

3.1 
Proiectare in vederea restructurarii/inchiderii Centrului de plasament din cadrul CSC Sinaia si 
infiintarea de case tip familial/apartamente si centre de zi pentru copii 80.03   80.03 

Renunțat 

 
  B. Lucrari noi 285.52 -54.97 230.55  

  

4 CRRNPAH Calinesti 72.00 0.00 72.00    

4.1 Proiectare si executie sistem de protectie antiefractie, pavilion administrativ 12.00   12.00 Finalizat 

 4.2 Proiectare si executie sistem de protectie antiefractie, centru 30.00   30.00 Finalizat 

 4.3 Proiectare si executie sistem de detectie si alarmare incendiu pavilion Administrativ 30.00   30.00 Finalizat 
 5 CRRNPAH Urlati         50.10                -            50.10         

5.1 Achizitie si montaj tamplarie PVC pavilion 55         50.10        50.10 În lucru 
 6 CSC "Sfinta Maria" Valenii de Munte         95.00      0.00 95.00    

6.1 Reproiectare si aducere la starea de functionare a sistemului  de detectie a incendiilor         95.00        95.00 În lucru 

 7 CSC,, Sf.Andrei ,,Ploiesti 68.42 -   68.42      0.00    

7.1 Reproiectare  si refacere sistem de detectie, semnalizare si alarmare incendiu 68.42 -   68.42      0.00 Renunțat 
 8 CIAPAH Mislea               -            13.45          13.45         

   8.1 Proiectare si executie sistem de supraveghere video si antiefractie               -            13.45      13.45 Finalizat 
 

   C. Alte cheltuieli de investitii 1,527.97 -108.03 1,419.94    

9 DGASPC Prahova - SEDIU 288.62 -177.94 110.68    

9.1 

Proiectare, etapa 3 si 4(PT, DE,CS,DTAC si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul 
executarii lucrarilor)  pentru proiectul "Restructurarea/Inchiderea centrului de plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare "Sfanta Maria" Valenii de Munte si infiintarea de case de tip 

159.37 -159.37 0.00 
Renunțat 
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familial si centre de zi pentru copii 

9.2 
Verificare proiectare etapele 3 si 4 ( PT,DE,CS,DTAC) si documentatii emise de proiectant pe 
parcursul executarii lucrarilor de construire CSC Valenii de Munte 18.57 -18.57 0.00 

Renunțat 

 

9.3 

Servicii de proiectare, etapele 1 si 2, pentru proiectul "Inchiderea Centrului de plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Sf. Andrei Ploiesti prin infiintarea a doua case de tip familial si a 
unui centru de zi pentru copii in comuna Rifov" 

48.50   48.50 
În lucru 

 

9.4 

Servicii de proiectare, etapele 1 si 2, pentru proiectul "Inchiderea Centrului de plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Sf. Andrei Ploiesti prin infiintarea a doua case de tip familial si a 
unui centru de zi pentru copii in comuna Boldesti-Scaeni"" 

48.50   48.50 
În lucru 

 

9.5 

Servicii de verificare documentatii tehnice pentru obtinere avize solicitate prin certificatul de 
urbanism, pentru proiectul "Inchiderea Centrului de plasament din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare Sf. Andrei Ploiesti prin infiintarea a doua case de tip familial si a unui centru de zi pentru 
copii in comuna Rifov" 

3.30   3.30 

În lucru 

 

9.6 

Servicii de verificare documentatii tehnice pentru obtinere avize solicitate prin certificatul de 
urbanism, pentru proiectul "Inchiderea Centrului de plasament din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare Sf. Andrei Ploiesti prin infiintarea a doua case de tip familial si a unui centru de zi pentru 
copii in comuna Rifov" 

3.30   3.30 

În lucru 

 9.7 Achizitie si montaj imprimanta pentru tiparit bilete de calatorie 4.00   4.00 Finalizat 
 9.8 Achizitie teste psihologice cu licenta 3.08   3.08 Renunțat 
 10 CRRNPAH Urlati 594.40 -60.00 534.40    

10.1 Achizitie si montaj masina de gatit 20.00   20.00 Finalizat 
 10.2 Achizitie si montaj masina de spalat profesionala 29.40   29.40 Finalizat 
 10.3 Achizitie si montaj uscator de rufe profesional 24.00   24.00 Finalizat 
 

10.4 
Proiectare si executie reparatie capitale bai, achizitie si montaj linoleum termosudabil si antimicrobian, 
la pavilioanele nr.39, 117, 119, 121 441.00   441.00 În lucru 

 10.5 Achizitie dotari bucatarie 80.00 -60.00 20.00 Renunțat  

11 CSC "Sfanta Maria" Valenii de Munte 35.00 0.00 35.00    

11.1 Achizitie si montaj boiler 3000 l 28.00 0.00 28.00 Renunțat  

11.2 Experiza sistem termosolar 7.00   7.00 În lucru 

 12 CSC ''Sf.Andrei'' Ploiesti 12.50 68.51 81.01    

12.1 Achizitie si montaj centrala termica 12.50   12.50 Finalizat 
 12.2 Documentatie tehnica in vederea obtinerii autorizatiei privind securitatea la incendiu 0.00 68.51 68.51 În lucru 

 13 CSC Sinaia 58.00 0.00 58.00    

13.1  Expertiza cladire locatia Secaria 15.00   15.00  
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13.2 Achizitie si montaj boiler locatia Breaza 43.00   43.00 Renunțat  

14 CITOPAH Urlati 38.00 0.00 38.00   

14.1 Achizitie si montaj centrale termice  18.00   18.00 Finalizat  

14.2 Achizitie si montaj pompe hidranti interiori, pompa pilot, electrovana  20.00   20.00 Finalizat  

15 CIAPAD Urlati 38.70 0.00 38.70   

15.1 Reparatie capitala instalatie termica 38.70   38.70 Finalizat  

16 CPRRPAH Casa Rozei 5.00 0.00 5.00   

16.1 Achizitie si montaj centrala termica  5.00   5.00 Finalizat  

17 CRRNPAH Nedelea 200.00 24.00 224.00    

17.1  Lucrare de reparatie capitala instalatie termica si solara  200.00   200.00 În lucru 
 17.2 Ahizitie si montaj  uscator de rufe profesional 0.00 24.00 24.00 Finalizat  

18 CRRNPAH Calinesti 68.55  0.00  68.55   

18.1 Achizitie si montaj masina de spalat vase 220 V 15.00    15.00 Finalizat  

18.2 
Experiza si proiectare pentru reparatie capitala poarta si imprejmuire (componenta a ansamblului 
Mavros-Cantacuzino, monument istoric) 53.55    53.55 

Renunțat 

 

19 CSC " Sf. Filofteia"  CAMPINA 9.20  54.80  64.00    

19.1 Proiectarea instalatiei de detectie semnalizare si avertizare la incendiu 9.20  -9.20  0.00 Renunțat  

19.2 Documentatie tehnica in vederea obtinerii autorizatiei privind securitatea la incendiu 0.00  64.00  64.00 În lucru 

 20 CIAPAH LILIESTI BAICOI 180.00  -91.00  89.00     

20.1 Achizitie si montaj generator electric 145.00  -145.00  0.00 Renunțat  

20.2 Achizitie si montaj EKG  6 canale - 1 buc. 20.00  -20.00  0.00 Renunțat  

20.3 Achizitie si montaj EKG  6 canale - 2 buc. 0.00  20.00  20.00 Finalizat 
 20.4 Achizitie concentrator oxigen 15.00 -   15.00      0.00 Renunțat 
 20.5 Achizitie concentrator oxigen - 2 buc 0.00     15.00      15.00 Finalizat 
 20.6 Ahizitie si montaj masina de spalat profesionala  0.00     30.00      30.00 Finalizat 
 20.7 Ahizitie si montaj  uscator de rufe profesional  0.00     24.00      24.00 Finalizat 

 21 CPRU CIRESARII Ploiesti 0.00 73.60 73.60    

21.1 Achizitie pat electric 3 motoare - 10 buc 0.00     52.00      52.00 Finalizat 
 21.2 Achizitie EKG - 1 buc 0.00       6.00      6.00 Finalizat 
 21.3 Achizitie concentralor oxigen - 4 buc 0.00     15.60      15.60 Finalizat 
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5. PROIECTE ÎN DERULARE ȘI STADIUL IMPLEMENTĂRII ACESTORA 
 

 

I – FONDURI STRUCTURALE 

1. Programul Operațional Regional, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte 
P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 - Grup vulnerabil: persoane cu dizabilităţi 

Nr. 
crt Denumire proiect Solicitant 

Data depunerii 
proiectului/ 

Data 
finalizării 

Valoarea totală 
a proiectului Stadiul actual 

1. 

Înființarea 
Complexului de 

Locuințe Protejate 
Călinești, județul 

Prahova: ansamblu de 
două locuințe protejate 

+ 1 centru de zi 
 

(cod SMIS 118792) 

Parteneriat între 
Direcția 

Generală de 
Asistență 
Socială şi 
Protecția 
Copilului 
Prahova și  

UAT Județul 
Prahova 

20.04.2018 
 

Iunie 2023 
 

5.515.734,89 lei 

Proiect în implementare din 01.08.2017 
Semnarea contractului de finanțare: 11.03.2019 

 
Obiectiv general: Dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin 

pentru viață independentă şi integrare în comunitate pentru 
persoanele adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul 

CRRNPAH Călinești. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Înființarea a două locuințe protejate (LP) cu o 
capacitate de 10 locuri/LP;  

2. Dezinstituționalizarea a 20 de persoane cu dizabilități 
din cadrul CRRNPAH Călinești prin transferul 
acestora în cele două locuințe protejate;  

3. Înființarea unui centru de zi (CZ) pentru persoanele cu 
dizabilități dezinstituționalizate și pentru alți membri 
ai comunității – persoane cu dizabilități, în vederea 
prevenirii instituționalizării; 

4. Furnizarea serviciilor de îngrijire de zi pentru 20 de 
persoane cu dizabilități. 

Perioada de implementare a proiectului a fost prelungită 
până în luna iunie 2023. Contractul de execuţie lucrări a 
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fost prelungit până în luna martie 2023.  

La finalul anului 2022, stadiul lucrărilor era de 
aproximativ 37%, fiind mai avansate lucrările la cele două 
locuinţe protejate. Pentru centrul de zi, lucrările sunt 
întârziate ca urmare a apariţiei unor probleme în aplicarea 
soluţiilor de consolidare (având în vedere starea avansată 
de degradare a clădirilor care trebuiau reabilitate, a fost 
necesară desfacerea tuturor pereţilor până la cota de 
fundare). 

2. 

Înființarea 
Complexului de 

Locuințe Protejate 
Călinești, județul 

Prahova: ansamblu de 
trei locuințe protejate 

+ 1 centru de zi 
 

(cod SMIS 118803) 

Parteneriat între 
Direcția 

Generală de 
Asistență 
Socială şi 
Protecția 
Copilului 
Prahova și 

UAT Județul 
Prahova 

20.04.2018 
 

Iunie 2023 
 
 

6.736.060,25 lei 

Proiect în implementare din 01.08.2017 
Semnarea contractului de finanțare: 11.03.2019 

 
Obiectiv general: Dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin 

pentru viață independentă şi integrare în comunitate pentru 
persoanele adulte cu dizabilități instituționalizate în cadrul 

CRRNPAH Călinești. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Înființarea a trei locuințe protejate (LP) cu o capacitate 
de 10 locuri/LP;  

2. Dezinstituționalizarea a 30 de persoane cu dizabilități 
din cadrul CRRNPAH Călinești prin transferul 
acestora în cele trei locuințe protejate;  

3. Înființarea unui centru de zi (CZ) pentru persoanele cu 
dizabilități dezinstituționalizate și pentru alți membri 
ai comunității – persoane cu dizabilități, în vederea 
prevenirii instituționalizării;  

4. Furnizarea serviciilor de îngrijire de zi pentru 30 de 
persoane cu dizabilități. 

Perioada de implementare a proiectului fost prelungită 
până în luna iunie 2023. Contractul de execuţie lucrări a 
fost prelungit până în luna februarie 2023.  

La finalul anului 2022, stadiul lucrărilor era de 
aproximativ 72%.  

2. Programul Operațional Regional, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în 
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infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile 

instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte 
8.3.C Grup vulnerabil copii – Apelul 2. 

3. 

„Restructurarea/ 
închiderea centrului 

de plasament din 
cadrul complexului de 

servicii comunitare 
Sinaia și înființarea de 

case tip familialși 
centre de zi pentru 

copii”. 
 

(cod SMIS 129378) 
 

 

Direcția 
Generală de 

Asistență 
Socială şi 
Protecția 
Copilului 
Prahova 

01.07.2019 
 

Septembrie 
2023 

5.266.369,56 lei 

Proiect  în implementare din data de 01.02.2018 
Semnarea contractului de finanțare: 29.07.2020 

 
 

Obiectiv general: Asigurarea bunăstării copiilor și tinerilor 
din Centrul de Plasament Sinaia din cadrul CSC Sinaia și 
identificarea celor mai bune alternative pentru dezvoltarea 

acestora. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Înființarea a  două case de tip familial (CTF) cu o 
capacitate de 12 locuri/CTF în Comarnic și a unei case 
de tip familial (CTF) cu o capacitate de 12 locuri în 
Sinaia. 

2. Înființarea unui centru de zi (CZ) în orașul Sinaia 
pentru copiii/tinerii din centrul de plasament Sinaia și 
pentru alți copii/tineri (si familiile lor) aflați în situație 
de dificultate din cadrul comunității.  

3. Transferarea unui număr de 36 copii/tineri în 
alternative bazate pe conceptul familial (case de tip 
familial). 

Întrucât a fost imposibilă obținerea autorizațiilor de construire, 
în data de 24.08.2022 a fost reziliat contractul pentru servicii 
de proiectare pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale 
asumate.  

Prin HCJ nr. 363/31.10.2022 a fost aprobată încetarea 
proiectului și returnarea sumelor reprezentând plăți autorizate 
în conformitate cu cererea de rambursare nr. 1. 

A fost semnat Acordul privind încetarea contractului de 
finanțare nr. 5841/29.07.2020 între MDLPA, ADR Sud 
Muntenia și DGASPC Prahova. 



 

24 

 

4. 

„Închiderea centrului 
de plasament din 

cadrul Complexului de 
servicii Comunitare Sf. 

Andrei Ploiești prin 
înființarea a două case 
de tip familial și a unui 

centru de zi pentru 
copii în orașul 

Boldești-Scăeni” 
 

(cod SMIS 151616) 
 

Direcția 
Generală de 

Asistență 
Socială şi 
Protecția 
Copilului 
Prahova 

01.11.2021 
 

Decembrie 
2023 

6.649.514,33 lei 

Proiect  în implementare din data de 01.03.2021 
Semnarea contractului de finanțare: 11.07.2022 

 
Obiectiv general: Asigurarea bunăstării copiilor și 
tinerilor din centrul de plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Sf. Andrei 
Ploiești și identificarea celor mai bune alternative 
pentru dezvoltarea acestora. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Înființarea a două case de tip familial (CTF) cu o 
capacitate de câte 12 locuri/CTF și a unui centru de zi 
în orașul Boldești-Scăeni;  

2. Transferul a 24 de copii/tineri în cele două case de tip 
familial. 

A fost semnat contractul de finanțare în data de 11.07.2022 și 
s-au făcut achizițiile de servicii de proiectare PT/DE/DTAC și 
asistență tehnică, de verificare PT/DE/DTAC, de publicitate și 
informare și consultanță de management și financiară. 

S-a întocmit proiectul tehnic și au fost obținute autorizațiile de 
construire. 

5. 

„Închiderea centrului 
de plasament din 

cadrul Complexului de 
servicii Comunitare Sf. 

Andrei Ploiești prin 
înființarea a două case 
de tip familial și a unui 

centru de zi pentru 
copii în comuna 

Râfov” 
 

(cod SMIS 151615) 
 

 

Direcția 
Generală de 

Asistență 
Socială şi 
Protecția 
Copilului 
Prahova 

01.11.2021 
 

Decembrie 
2023 

7.260.381,73 lei 

Proiect  în implementare din data de 01.03.2021 
Semnarea contractului de finanțare: 11.07.2022 

 
Obiectiv general: Asigurarea bunăstării copiilor și 
tinerilor din centrul de plasament din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare Sf. Andrei 
Ploiești și identificarea celor mai bune alternative 
pentru dezvoltarea acestora. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Înființarea a două case de tip familial (CTF) cu o 
capacitate de 12 locuri/CTF și a unui centru de zi, în 
comuna Râfov, sat Buchilași.  

2. Transferul a 24 de copii/tineri în cele două case de tip 
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familial.  

A fost semnat contractul de finanțare în data de 11.07.2022 și 
s-au făcut achizițiile de servicii de proiectare PT/DE/DTAC și 
asistență tehnică, de verificare PT/DE/DTAC, de publicitate și 
informare și consultanță de management și financiară. 

S-a întocmit proiectul tehnic și au fost obținute autorizațiile de 
construire. 

3. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: 
Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de 
proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin 
consolidarea rețelei de asistență maternali – AP 4/ Pl 9.iv/ OS 4.5 & 4.14 

6. 

TEAM-UP: Progres în 
calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor 
 

 (cod SMIS 127169) 

 
Parteneriat între 
ANPDCA și cele 
47 de DGASPC-

uri 
Direcția 

Generală de 
Asistență 
Socială şi 
Protecția 
Copilului 

Prahova are 
calitatea de 
membru 10 

MySMIS/Parten
er 11 

08.11.2018 
 

Decembrie 
2023 

 

2.657.162.612,3
2 lei 

din care 
82.532.545,01 

lei 
repartizat 

DGASPCP Ph 
 

Proiect  în implementare din data de 09.11.2018 
Semnarea contractului de finanțare: 08.11.2018 

Obiective: 
 

1. Dezvoltarea și introducerea de 
instrumente/proceduri/mecanisme etc. în domeniul 
asistenței sociale destinate activității asistenților 
maternali, servicii alternative la îngrijirea în instituții a 
copiilor, precum și în vederea asigurării tranziției 
copiilor și tinerilor de la îngrijirea în instituții la 
îngrijirea în comunitate; 
 

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; 
 

3. Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali. 
 

În cursul anului 2022 au fost atestați un număr de 25 de 
asistenți maternali profesioniști 

 
4. Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4, OS 4.4. Prioritatea de investiție 9ii 

 
7. VENUS – Împreună Parteneriat între 05.03.2019 51.080.375,72 Proiect în implementare din data de 05.03.2019 
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pentru o viață în 
siguranță 

 
(cod SMIS 128038) 

ANES și 43 de 
parteneri 

(DGASPC-uri, 
CJ și primării) 

Direcția 
Generală de 

Asistență 
Socială şi 
Protecția 
Copilului 

Prahova are 
calitatea de 
Partener 32 

 
Februarie 

2023 
 

lei din care 
1.137.174,76 lei 

repartizat 
DGASPCP Ph 

 

Semnarea contractului de finanțare: 04.03.2019 
 
Obiectiv general: - reducerea numărului de persoane 
aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii 
sociale/medicale/socio-profesionale/ de formare profesională 
adecvată nevoilor specifice 
Obiectiv specific – creșterea și dezvoltarea rețelei naționale 
inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor 
violenței domestice 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate 
de locuințe protejate pentru transferul la o viată independenta a 
victimelor violenței domestice 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative 
integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării 
serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o 
viață independentă. 
Activitatea  3:  Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de 
grupuri de suport pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea  4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
Activitatea 5: Campanie privind prevenirea și combaterea 
violenței domestice 
În cursul anului 2022 au fost oferite servicii de cazare, 
consiliere psihologică, vocațională pentru un număr de 86 
victime ale violenței domestice 

 
5. Programul Operațional Capital Uman AP4/PI9.iv/OS.4.15 Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii 

sociale în comunitate 

8. 

Trel: lnteracțiune, 
lntegrare, 

lndependenta! - proiect 
A 
 

(cod SMIS 126406) 

 
 
 
 
 
 

Direcția 
Generală de 

Asistență 
Socială şi 

28.06.2019 
 16.12.2023 

 
5.844.694 lei 

 
 

Proiect  în implementare din data de 17.06.2020 
Semnarea contractului de finanțare: 16.06.2020 

 
         Obiectivul general: 

Furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor persoanelor 
adulte cu dizabilități. 

 
Obiective specifice: 

1. Asigurarea funcționării serviciilor integrate de sprijin 
(2 locuințe protejate și 1 centru de zi) în conformitate 
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Protecția 
Copilului 
Prahova 

cu standardele de calitate în vigoare. 
2. Înființarea unei rețele 12 de asistenți personali 

profesioniști. 
3. Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea 

tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate 
către servicii la nivelul comunității pentru 32 de 
persoane cu dizabilități (anterior instituționalizate). 

4. Combaterea discriminării și promovarea incluziunii 
sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități (20 de 
persoane).  
 

Au fost realizate activităţile de identificare, monitorizare, 
consiliere a beneficiarilor incluşi în grupurile ţintă (GT1 – 
beneficiari care vor fi transferaţi în locuinţele protejate, GT2 – 
beneficiari care vor fi transferaţi în reţeaua APP).  
Au fost realizate campanii de informare în vederea recrutării 
de asistenţi personali profesionişti.  
Au fost întocmite documente necesare pentru organizarea şi 
funcţionarea serviciilor sociale nou înfiinţate (2 locuinţe 
protejate + 1 centru de zi).  
Furnizarea serviciilor în noile structuri nu a început, având în 
vedere stadiul lucrărilor din proiectul POR complementar.  

9. 

Trel: Interacțiune, 
Integrare, 

lndependenta! - proiect 
B 
 

(cod SMIS 128551) 

 
 
 
 
 
 
 

Direcția 
Generală de 

Asistență 
Socială şi 
Protecția 
Copilului 
Prahova 

28.06.2019 
 25.12.2023 

6.220.997 lei 
 
 

Proiect în implementare din data de 26.06.2020 
Semnarea contractului de finanțare: 25.06.2020 

 
         Obiectivul general: 

Furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor persoanelor 
adulte cu dizabilități. 

      Obiective specifice: 
1. Asigurarea funcționării serviciilor integrate de sprijin 

(3 locuințe protejate și 1 centru de zi) în conformitate 
cu standardele de calitate în vigoare. 

2. Înființarea unei rețele 11 de asistenți personali 
profesioniști. 

3.  Furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea 
tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate 
către servicii la nivelul comunității pentru 41 de 
persoane cu dizabilități (anterior instituționalizate). 

4. Combaterea discriminării și promovarea incluziunii 
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sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități (30 de 
persoane). 

Au fost realizate activităţile de identificare, monitorizare, 
consiliere a beneficiarilor incluşi în grupurile ţintă (GT1 – 
beneficiari care vor fi transferaţi în locuinţele protejate, GT2 – 
beneficiari care vor fi transferaţi în reţeaua APP).  
Au fost realizate campanii de informare în vederea recrutării 
de asistenţi personali profesionişti.  
Au fost întocmite documente necesare pentru organizarea şi 
funcţionarea serviciilor sociale nou înfiinţate (3 locuinţe 
protejate + 1 centru de zi). 
Furnizarea serviciilor în noile structuri nu a început, având în 
vedere stadiul lucrărilor din proiectul POR complementar. 

6. Programul Operațional Capital Uman AP4/PI9.iv/OS.4.12, 4.13&4.14Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru 
copii și tineri 

10. 

Prevenirea separării 
copilului de familia 

naturală 
 

(cod SMIS 129279) 
 

 
 
 
 
 

Direcția 
Generală de 

Asistență 
Socială şi 
Protecția 
Copilului 
Prahova 15.06.2020  

15.01.2023 
5.908.385,99 lei 

 

Proiect în implementare din data de 16.06.2020 
Semnarea contractului de finanțare: 15.06.2020 

 
         Obiectivul general: 

Dezvoltarea de servicii de prevenire a separării copilului de 
familia naturala în județul Prahova.  

 
Obiective specifice: 

1. Dezinstituționalizarea unui număr de 50 copii/tineri 
2. Prevenirea riscului separării a unui număr de 200 de 

copii de familiile lor din cauze economico-sociale și 
acordarea de sprijin financiar acestora. 

3. Înființarea unui centru de zi pentru copiii aflați în risc 
de separare de familia naturală. 

4. Sprijin pentru accesul pe piața muncii pentru 10 tineri 
rezidenți în centrele de plasament ale DGASPC 
Prahova 

5. Dezvoltarea de programe de identificare și 
monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de 
familie 

În cursul anului 2022 s-a continuat acordarea subvențiilor și 
monitorizarea cazurilor identificate iar în cadrul Centrului de 
Zi, plecând de la nevoile individuale ale beneficiarilor (77 
copii identificați în cursul anului 2022), s-a asigurat, după caz, 
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consiliere socială, supraveghere, îngrijire, activități educative 
și recreative, etc. 

II -  ALTE FINANȚĂRI 
 

11. 

Elaborarea şi aplicarea 
unor măsuri pentru 

prevenirea/reintegrare
a copiilor cu risc de 

abandon și care 
beneficiază de măsuri 
de protecție specială. 

 

Parteneriat  între 
Consiliul 
Județean 
Prahova, 

D.G.A.S.P.C 
Prahova şi 

Fundația SERA 
România 

 

 
Data încheierii 
acordului de 
parteneriat: 
21.09.2021 

Durata 
estimată de 

implementare: 
18 luni 

 

100.000 euro 

Obiectiv general: 
Asigurarea serviciilor sociale de calitate copilului separat de 
familia sa și copilului care se află în situații de risc de 
separare. 
         Obiectivele specifice: 
O.S.1 Facilitarea furnizării serviciilor specifice menținerii 
copilului în familie la nivel de județ, prin intervenția precoce 
în prevenirea separării copiilor de familie 

O.S.2 Reintegrarea în familiile naturale a unui număr stabilit 
de copii/ tineri, cu măsură de protecție în regim familial 
(AMP, familii) sau rezidențial.  

O.S.3 Reducerea numărului de măsuri de protecție de tip 
rezidențial, precum și cel de plasament familial. 

 
Proiectul vizează derularea de acțiuni privind identificarea, 
elaborarea și aplicarea unor măsuri pentru cel puțin 50 de 
copii, având ca scop prevenirea instituționalizării copiilor 
aflați în risc de a fi separați de familie, reintegrarea în familie 
sau integrarea socio-profesională a copiilor/tinerilor aflați cu 
măsură de protecție specială, precum şi acordarea serviciilor 
de planning familial. 

 
În cursul anului 2022 au fost asigurate servicii specifice pentru 
26 de beneficiari (identificare, monitorizare, consiliere, sprijin 
material).  

 
 
 



 
6. ALTE INFORMAŢII 

 
 
6.1. Evenimente derulate în cursul anului 2022 
 

Măiestrii de primăvară 

Cu ocazia Sărbătorii Mărțișorului, în perioada 25 februarie  - 08 martie 2022, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova a organizat la sediul instituției și la Consiliul Județean 
Prahova, o expoziţie cu produse artizanale și mărțișoare realizate în cadrul unităţilor de protecţie pentru 
copii şi adulţi din subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova. 

Scopul acestei expoziţii sugestiv intitulate „Măiestrii de primăvară”, a fost acela de a promova creaţiile 
realizate de pricepuţii noştri artizani din centrele de protecţie a copilului: 

- Complexul de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești, Centrul de Primire în Regim de Urgență 
„Cireșarii” Ploiești, Complexul de Servicii Comunitare Sinaia, Complexul de Servicii Comunitare 
„Sfânta Maria” Vălenii de Munte,  

precum şi din centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap: 

-Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați, 
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați,  

Lucrările realizate de beneficiarii noștri s-au bucurat de aprecierea tuturor participanților la aceste 
expoziții. 

Ziua Mondială a Asistenței Sociale 

Pentru a marca Ziua Mondială a Asistenței Sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova a organizat sub egida mesajului comun ”Construirea, împreună, a unei 
noi lumi eco-sociale: o lume care nu lasă pe nimeni fără suport” în colaborare cu Colegiul Național al 
Asistenților Sociali – Sucursala Teritorială Prahova și cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie 
Prahova, un eveniment sub forma unei mese rotunde cu tema INTEGRAREA PE PIAȚA MUNCII A 
PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI. 

În cadrul evenimentului care a avut loc în data de 24 martie 2022, la sediul Camerei de Comerț 
și Industrie Prahova au fost prezentate subiecte legate de etapele integrării cu succes pe piața muncii a 
persoanelor cu dizabilități, legislația în domeniul dreptului la muncă a persoanelor cu dizabilități, facilități 
acordate angajatorilor și persoanei cu dizabilități angajate, promovarea proiectului de acordare a 
voucherelor pentru achiziționarea de dispozitive şi tehnologii asistive în scopul integrării pe piața 
muncii a acestor persoane, precum și promovarea unor modele de bună practică din rândul angajatorilor și 
a unor tineri care au reușit să se integreze cu succes pe piața muncii. 

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice județene și locale, organizații 
neguvernamentale cu activitate relevantă în domeniul asistenței sociale, reprezentanți ai unităților 
protejate/persoane fizice autorizate, persoane adulte cu dizabilități candidați pentru angajare, firme 
angajatoare. 

Ziua Internațională a Conștientizării Autismului 

Ziua Internațională a Conștientizării Autismului este celebrată anual la data de 2 aprilie și are 
drept scop promovarea cauzei persoanelor cu autism și creșterea nivelului de informare și sensibilizare al 
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societății privind nevoile speciale ale persoanelor cu autism și ale familiilor acestora, astfel încât aceștia 
să poată duce o viață împlinită. 

Pentru a marca această zi specială Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova, în parteneriat cu Asociația Curcubeul Autismului Prahova a organizat în data de 1 aprilie, la 
sediul Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Filofteia” Câmpina un eveniment dedicat copiilor cu 
autism. Cu această ocazie s-au desfășurat activități de recreere și de socializare, activități de abilitate 
manuală, mișcare, pictură și experimente științifice amuzante. 

În cadrul Centrelor de zi din structura Complexului de Servicii Comunitare ”Sf. Maria” Vălenii de 
Munte sub deviza ”Împreună suntem o voce” și ”A fi solidar cu copiii cu autism” s-au oganizat activități 
la care au participat și părinții/reprezentanții legali ai copiilor beneficiari ai serviciilor acestor centre. 

De asemenea, la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități de la Complexul de Servicii Comunitare 
”Sf. Andrei” Ploiești sub simbolul ”Viața în albastru” s-au desfășurat activități specifice adapate copiilor 
diagnosticați cu autism, în cadrul cărora familiile acestora au primit informații referitoare la terapiile 
specifice de recuperare și la sprijinul care poate fi oferit pentru a răspunde cât mai bine nevoilor propriilor 
copii. 

Armonii de primăvară 

Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități din centrele de stat și private, Comisia pentru 
drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din cadrul Senatului împreună cu Consiliul de 
Monitorizare găzduiește, în perioada 11 - 15 aprilie 2022, în Foaierul Sălii de plen, târgul cu vânzare 
„Armonii de primăvară”. 

Scopul evenimentului este acela de a încuraja persoanelor înzestrate cu talent din aceste centre să-și ducă 
mai departe pasiunea pentru artă și pentru lucrul manual. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova participă cu exponate realizate de 
beneficiarii Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități Nedelea, Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Filipeștii 
de Târg și Complexul de Servicii Comunitare Fîntînele 

Beneficiarii noștri au efectuat obiecte cu tematica sărbătorilor Pascale: obiecte confecționate din lemn, 
tablouri cu peisaje de primăvară, icoane, coșuri împletite, coșuri cu flori, etc. 

De asemenea, la deschiderea expoziției, beneficiarii noștri au fost prezenți și au putut să își prezinte 
singuri lucrările și să povestească despre pasiunea lor de a realiza aceste obiecte/lucrări deosebite. 

Sărbători pascale 

Atmosfera sărbătorilor Pascale și miracolul Învierii Domnului reprezintă momente speciale 
așteptate cu emoție și bucurie de toți copiii, tinerii și vârstnicii din unitățile de asistență socială din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova. 

Astfel, respectând tradițiile acestor momente de sărbătoare, în fiecare centru s-au făcut pregătiri 
specifice pentru întâmpinarea sfintei sărbători: s-au încondeiat ouăle, s-au confecționat felicitări, iar 
spațiile au fost decorate cu ornamente artizanale realizate de beneficiari. 

Astfel, în săptămâna 18-22 aprilie, la Complexul de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” Ploiești s-a 
derulat proiectul ”Sărbători luminate pentru suflete curate”, iar la: Centrul de Abilitare și Reabilitare 
Filipeștii de Târg, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Nedelea, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 
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Handicap Călinești, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu 
Handicap Urlați și Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională pentru Persoane Adulte cu Handicap 
Urlați au fost organizate serbări tematice. 

De asemenea, în cadrul tuturor unităţilor de protecţie socială au avut loc o serie de activități 
menite să creeze o atmosferă plină de lumină, speranţă și bucurie în sufletele copiilor şi adulţilor 
beneficiari ai respectivelor unităţi. 

Acţiunile au constat în programe cultural-artistice (scenete, cântece, concursuri) susţinute de 
beneficiarii centrelor rezidenţiale, participarea la slujbele religioase, dar şi mese festive organizate în 
zilele de sărbătoare. 

Ziua Internațională a Familiei 

Începând cu anul 1993 Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a proclamat Ziua 
Internațională a Familiei ca eveniment celebrat în data de 15 mai a fiecărui an, pentru a reflecta 
importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor. 

Cu această ocazie în unitățile de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Prahova s-au organizat o serie de activități în scopul facilitării 
interacțiunii și menținerii relației dintre beneficiari și familiile lor și al promovării valorilor precum 
toleranţa, respectul, împărţirea sarcinilor casnice şi combaterea tuturor formelor de violenţă în familie. 

Astfel, la Complexul de Servicii Comunitare Fîntînele sub deviza ”Marea noastră familie” s-a 
desfășurat o activitate care a constat în implicarea beneficiarilor în discuții libere despre familie, cea de 
acasă și cea formată în centru. 

La Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Filipeștii de 
Târg a avut loc o sesiune de informare despre rolul familiei, iar în cadrul atelierului de bricolaj s-au 
confecționat obiecte care au fost oferite membrilor familiei. 

De asemenea, pentru a marca această zi specială la sediul Complexului de Servicii Comunitare 
”Sf. Filofteia” Câmpina s-a organizat o expoziție cu lucrări realizate de copiii care beneficiază de 
servicii de recuperare în cadrul Centrului de zi pentru copiii cu dizabilități. 

De asemenea, având în vedere importanța colaborării cu autoritățile locale si rolul persoanelor 
resursă din comunitate, în perioada 17-19 mai 2022 la sediul D.G.A.S.P.C. Prahova se organizează trei 
sesiuni de lucru cu reprezentați ai primăriilor. În cadrul acestor întâlniri vor fi abordate subiecte 
referitoare la proiectele implementate de instituție în scopul reintegrării familiale a copiilor cu risc de 
abandon și care beneficiază de măsuri de protecție specială, la rolul familiei în comunitate, la importanța 
intervenției autorităților locale în prevenirea separării copiilor de familie, precum și la acordarea 
suportului necesar copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. 

Ziua internațională a copiilor dispăruți, Ziua împotriva violenței asupra copilului 

  În data de 25 mai este marcată, anual, Ziua Internațională a copiilor dispăruți, iar cu această 
ocazie, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a organizat o serie de 
activități cu sprijinul reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Prahova și în colaborare cu 
unități de învățământ din Municipiul Ploiești. 

Astfel, s-au derulat întâlniri de informare și conștientizare la care au participat elevi și cadre 
didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Grigore Moisil” și al Liceului Tehnologic ”1 Mai”. Temele 
abordate de specialiști cu aceste ocazii au vizat aspecte referitoare la pericolul la care pot fi expuși copiii, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Adunarea_General%C4%83_a_Na%C8%9Biunilor_Unite
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
https://ro.wikipedia.org/wiki/15_mai
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la necesitatea semnalării timpurii a problemelor, precum și la serviciile de consiliere psihologică care pot 
fi asigurate prin intermediul D.G.A.S.P.C. Prahova. 

În cadrul unităților de asistență socială din structura D.G.A.S.P.C. Prahova, care găzduiesc 
copii ucraineni s-au desfășurat sesiuni de informare, în limba maternă, privind comportamentele în 
relație cu persoanele necunoscute, modalități de alertare a autorităților în situații critice, precum și 
informații pe care trebuie să le cunoască fiecare copil despre propria identitate. De asemenea, copiii au 
realizat desene sugestive pe această temă. 

Totodată, având în vedere importanța prevenirii și a intervenției în situațiile de dispariții sau 
plecări voluntare ale copiilor de la domiciliul, prin intermediul reprezentanților Centrelor de zi pentru 
consiliere și sprijin pentru părinți și copii din structura D.G.A.S.P.C. Prahova s-au realizat acțiuni de 
informare la nivelul comunității privind măsurile care pot fi luate pentru a reduce aceste situații, privind 
comportamentul copiilor în relația cu persoanele necunoscute și modalitățile de alertare a autorităților în 
situațiile de risc. 

Întrucât orice copil are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, 
migraţiei ilegale şi a violenţei, și având în vedere faptul că informarea constantă a comunităţii de către 
profesioniştii care cunosc mecanismele acestui fenomen este extrem de necesară pentru schimbarea 
atitudinii generale faţă de violenţă, D.G.A.S.P.C. Prahova a derulat activități tematice de conștientizare și 
informare referitoare la această problematică. 

Ziua internațională a Copilului 

1 iunie – Ziua Internațională a Copilului este cel mai bun prilej pentru a sărbători cea mai 
frumoasă și mai plină de bucurii perioadă a vieții – copilăria! 

Pentru a marca acest moment într-o atmosferă cât mai specială, pentru toți copiii din unitățile de 
protecție din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova au fost 
 organizate activități recreative create și pregătite pentru a face din această zi una de neuitat. 

Alături de cei care le sunt aproape în fiecare zi și de prietenii care le-au  pregătit surprize cu 
această ocazie, micuții sărbătoriți au participt la excursii, la întreceri și jocuri sportive, la concursuri de 
desene pe asfalt sugestiv intitulate ”Culorile copilăriei” și la evenimente organizate în comunitate, iar la 
atelierele culinare ”Tortul copilăriei” și ”Veselie în farfurie” au pregătit cele mai apreciate preparate 
dulci. 

De asemenea, copiii au primit vizite și daruri din partea reprezentanților Consiliului Județean 
Prahova și a colaboratorilor și sponsorilor, care ne sunt alături de fiecare dată, contribuind la reușita 
acestei sărbători speciale a copilăriei. 

Ziua națională a adopției 

O altă zi cu o semnificație deosebită din luna sărbătorii copiilor o reprezintă și data de 2 iunie, 
Ziua națională a adopției.  

Cu această ocazie specială la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova a fost organizat evenimentul “DIN DRAGOSTE NĂSCUȚI!” 

La acest eveniment au fost invitate familii aflate la început de drum, în prezent în  procedură de 
evaluare, precum și familii împlinite, care au finalizat procesul adopției. 
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Au fost dezbătute subiecte sensibile și încărcate de emoție. Cei care au adoptat și-au expus trăirile, 
sentimentele, satisfacțiile, iar cei care urmează să-și găsească copilașul născut din dragoste, au avut 
ocazia să le adreseze întrebări și să le asculte poveștile de viață. 

Inaugurare cabinet stomatologic 

O preocupare constantă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova 
este aceea de a oferi servicii de îngrijire și asistență cât mai complexe, adaptate și accesibile tuturor 
categoriilor de beneficiari.  

Astfel, în data de 10 iunie 2022, la sediul Complexului de Servicii Comunitare ”Sfântul Andrei” 
Ploiești a avut loc inaugurarea unui cabinet stomatologic amenajat și dotat cu toate echipamentele 
medicale necesare funcționării. Acesta este realizat cu sprijinul și finanțarea, în valoare de 81600 lei, 
oferite de CLUB ROTARY PLOIEȘTI, în baza protocolului de colaborare încheiat cu instituția noastră. 

Cabinetul stomatologic este destinat consultului și tratamentului de specialitate oferite gratuit 
beneficiarilor D.G.A.S.P.C. Prahova: rezidenți în unitățile de asistență socială pentru copii și adulți, 
copii/tineri aflați cu măsură de protecție la asistent maternal profesionist, la rude sau la alte familii.  

Apreciem în mod deosebit generozitatea și implicarea partenerului nostru, alături de care, prin 
finalizarea acestui proiect, reușim să aducem un plus de calitate serviciilor destinate beneficiarilor noștri. 

Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor 

Începând cu anul 2002 la inițiativa Organizaţiei Internaţionale a Muncii, data de 12 iunie a fost 
desemnată ca Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor. 

Pentru a marca acest eveniment Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Prahova a organizat în data de 16 iunie 2022 o activitate de informare la Liceul Tehnologic ”Lazăr 
Edeleanu” Ploiești, pentru elevii claselor a X-a și a XI-a. 

Activitatea a fost susținută de către reprezentanții D.G.A.S.P.C. Prahova în colaborare cu 
reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție – Biroul Siguranță Școlară și ai Agenției Naționale 
împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Ploiești. 

În scopul creșterii gradului de conștientizare cu privire la consecințele negative ale exploatării 
prin muncă a copiilor, a abuzului, neglijării și traficului, în cadrul întâlnirii au fost abordate subiecte 
referitoare la principalele motive care determină diferitele forme de exploatare, la recunoașterea acestor 
situații și la modalitățile prin care se poate interveni activ prin sesizarea autorităților competente cu 
privire la situațiile de risc (exploatare sexuală, prin muncă, neglijare, etc.) în care se pot afla copiii şi 
tinerii. 

Acest gen activitate se dorește a deveni o activitate periodică de conștientizare și informare, prin 
care să se realizeze informarea constantă a copiilor și a comunității cu privire la problematica abuzului, 
violenței, neglijenței, traficului, și exploatării prin muncă. 
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Festivalul Național – Concurs de Teatru “D-ale lui Caragiale”  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova a organizat în data de 
15 iunie 2022, la Sala „Europa” a Consiliului Județean Prahova, Festivalul Național - Concurs de 
Teatru « D-ale lui Caragiale » ediția a V-a. 

  Evenimentul a oferit ocazia beneficiarilor de toate vârstele din unitățile de asistență socială, de a 
se reuni într-un cadru prietenos și de bună dispoziție. 

La Festival au participat aproximtiv 150 de copii, tineri și persoane adulte din unitățile de asistență 
socială aflate în subordinea Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, 
Brașov, sector 4 București, Botoșani și Neamț, care au prezentat momente de teatru din opera marelui 
dramaturg Ion Luca Caragiale, precum și a altor autori renumiți. 

Momentele pregătite cu talent și mult entuziasm de către inimoșii artiști au fost apreciate și 
răsplătite cu aplauze, iar la finalul Festivalului au fost desemnați câștigătorii premiilor la fiecare categorie 
de participanți. 

Ziua porților deschise 

În data de 8 iulie 2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a 
organizat tradiționalul eveniment «Ziua porţilor deschise» și cu acest prilej a fost marcată și aniversarea 
a 25 de ani de la înființarea instituției. 

Cu această ocazie, în cadrul unităţilor de asistență socială din structura instituției au avut loc 
ateliere de creație, expoziții cu obiecte decorative realizate de beneficiarii centrelor, programe artistice, 
concursuri și activități comune de socializare la care au fost invitați membri ai familiilor, colaboratori și 
parteneri care ne-au fost alături de-a lungul timpului. 

Activități de vară 

Asociația Năzuințe, parteneri activi și cu vechime ai instituției noastre, au realizat pe parcursul 
verii o serie de activități cultural - recreative atât pentru copiii aflați cu măsură de protecție cât și pentru 
cei aflați în propriile familii. 

Astfel, cea mai recentă activitate a avut loc în data de 18 august 2022, când reprezentanții 
Asociației Năzuințe, împreună cu 16 copii au vizitat orașul Sinaia precum și câteva obiective turistice 
importante ca: Muzeul Cinegetic Posada și Castelul Pelișor. 

Copiii au fost foarte încântați de tot ce au vizitat și de informațiile pe care le-au acumulat mult mai 
ușor și mai plăcut decât la orele obișnuite de la școală. 

Mulțumim Asociației Năzuințe pentru implicare și pentru toate activitățile pe care le realizează cu 
și pentru acești tineri. 

Mini Campionat de fotbal 

După o vacanță în care s-au bucurat de zile de relaxare și bună dispoziție, în care au adunat 
amintiri frumoase, începerea școlii este un moment încărcat de emoție pentru copiii de toate vârstele. 

Pentru ca startul spre provocările și experiențele noului an școlar să fie cât mai plăcut și antrenant, 
în data de 9 septembrie 2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova 
a organizat la Complexul de Servicii Comunitare”Sfânta Filofteia” Câmpina a IV-a ediție a 
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 evenimentului sportiv intitulat Mini-Campionat de fotbal, dedicat copiilor și tinerilor din sistemul de 
protecție. 

Scopul acestui eveniment îl reprezintă atât ocazia reunirii copiilor într-un cadru cât mai prietenos, 
precum și faptul că sportul și activitatea fizică oferă acestora posibilitatea de a-și asuma diferite roluri, de 
a dobândi noi abilități sociale (toleranță, respect față de ceilalți), de a se adapta la obiectivul echipei (prin 
cooperare, coeziune). 

La competiție au participat atât beneficiari din centrele de tip rezidențial aflate în structura 
instituției, cât și copii aflați în sistemul de protecție de tip familial. 

Într-o atmosferă dominată de bună dispoziție, evenimentul a fost însuflețit și de susținătorii 
echipelor participante, iar fair-play-ul a fost cuvântul de ordine pe tot parcursul meciurilor disputate de 
către inimoșii noștri sportivi. 

Toți participanții au primit diplome, medalii și cadouri, iar câștigătoarea Cupei a fost echipa 
C.S.C. „Sfânta Filofteia” Câmpina. 

Cupa Toamnei la fotbal 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, a organizat în data de 29 
septembrie 2022 cea de a V-a ediție a evenimentului sportive”Cupa Toamnei la minifotbal”, 
eveniment dedicat persoanelor adulte cu dizabilități, rezidente în unitățile de asistență socială aflate în 
structura instituției noastre. 

Scopul acestei acțiuni, devenit deja tradiție, este de a oferi participanților posibilitatea de a 
interacționa în mod plăcut și totodată sănătos cu colegii lor din celelalte centre, de a se bucura de 
atmosfera fiecărui meci și de clipele petrecute împreună, atât pe teren cât și ca suporter. 

Gazda evenimentului sportiv din acest an a fost Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități Câmpina, competiția s-a desfășurat în Parcul Soceram din Câmpina și 
s-au înscris 4 centre rezidențiale: Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane 
Adulte cu Handicap Urlați, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte 
cu Handicap Călinești, Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Filipeștii 
de Târg și Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Câmpina. 

Echipele au fost susținute de majorete, beneficiari din toate centrele rezidențiale și de cei care le 
sunt mereu aproape, personalul centrelor. Toți participanții la această competiție au primit diplome de 
participare, medalii și cadouri. 

Activități luna octombrie 

În cadrul unităților de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului s-au desfășurat o serie de activități pentru a marca zilele celebrate în luna octombrie: 

 Ziua Internațională a Non-violenței – 2 octombrie 
 Ziua Internațională a Sănătății Mintale – 10 octombrie 
 Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane – 18 octombrie. 

Astfel, cu scopul conștientizării importanței sănătății mintale, a non-violenței și prevenirii traficului 
de persoane, în unitățile de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Prahova au avut loc dezbateri, jocuri de rol, au fost distribuite materiale informative, 
au fost organizate flashmob-uri tematice. 
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De asemenea, pentru a marca Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane, Complexul 
de Servicii Comunitare ”Echilibru” Ploiești a desfășurat, în colaborare cu Agenția Națională Împotriva 
Traaficului de Persoane – Centrul Regional Ploiești, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog Prahova și cu sprijinul oferit de reprezentanții comunității locale din comuna Brazi, un 
workshop prin care s-a urmărit creșterea gradului de conștientizare și informare cu privire la riscurile şi 
implicaţiile asociate traficului de persoane, iar cei aproximativ 40 de tineri prezenți la acțiune, au 
participat active, prin mijloace artistice, teatru de improvizație și exprimarea feedback-ului. 

Halloween 

Finalul lunii octombrie aduce cu sine spectacolul culorilor, bucuria roadelor toamnei și prilejul 
organizării celor mai ingenioase și captivante serbări de Halloween. 

Pentru a crea o atmosferă specifică acestei perioade, în unitățile de asistență socială din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, copiii și adulții au pregătit cu 
entuziasm momente speciale care să aducă bucurie și bună dispoziție. 

Astfel, beneficiarii, alături de personal, au decorat spațiile centrelor cu obiecte specifice 
confecționate de ei, s-au costumat în personaje de poveste, au organizat jocuri și concursuri, au sculptat 
dovleci, au organizat petreceri cu măști și parade costumelor. 

De asemmenea, pentru a completa atmosfera de sărbătoare, în cadrul tuturor unităților de protecție 
s-au pregătit delicioase deserturi cu dovleac și s-au organizat mese festive. 

Activități luna noiembrie 

În fiecare an în data de 20 noiembrie se sărbătorește Ziua internațională a drepturilor copilului, 
marcând data adoptării la nivel ONU a Declarației și, apoi, a Convenției privind drepturilor acestora.  

Pentru celebrarea acestei zile, precum și pentru a sublinia importanța Zilei internaţionale a 
toleranţei și a Zilei Mondiale pentru prevenirea abuzului asupra copiilor, evenimente marcate anual în 
luna noiembrie, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a organizat o 
serie de activități în scopul conștientizării situației copiilor, a asigurării protecției și a condițiilor optime 
pentru dezvoltarea acestora. 

Astfel, reprezentanții D.G.A.S.P.C. Prahova au organizat în colaborare cu cadrele didactice de la 
Școala ”Nicolae Bălcescu” Ploiești (pentru copiii din învățâmântul primar), și de la Liceului Tehnologic 
”Lazăr Edeleanu” (pentru elevi ai claselor a IX-a), activități de informare și promovare a drepturilor 
copilului. În cadrul întâlnirilor desfășurate elevii au primit informații privind drepturile pe care le au, 
modalitățile de respectare a acestora, dar și unde se pot adresa în cazul în care le sunt încălcate drepturile. 
Cu aceste ocazii au fost abordate și teme care vizează formarea comportamentelor şi atitudinilor pe baza 
cărora elevii să acţioneze cu înţelegere şi responsabilitate în diverse circumstanţe ale vieţii, să  respecte 
demnitatea fiecărei persoane și să înveţe să construiască relaţii bazate pe toleranţă, înţelegere, siguranță și 
solidaritate. 

De asemenea, în unitățile de tip rezidențial pentru protecția copiilor aflate în structura 
D.G.A.S.P.C. Prahova, au avut loc activități privind informarea și promovarea Drepturilor și 
Îndatoririlor pe care copiii le au. Copiii au organizat expoziții cu desene și obiecte tematice realizate de 
ei, au participat la concursuri interactive și dezbateri privind respectarea drepturilor copilului, fiind 
încurajați să afle cât mai multe despre drepturile care îi protejează, să le înțeleagă și să discute cu 
specialiștii despre ele. 
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