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Evaluarea serviciilor din perspectiva managementului de caz. 
Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de via!" independent", 

DGASPC Bac"u. 

[Evaluation the services from case management perspective. Center for 
independent living skills, Department for Social Work and Child Protection Bacau 

County.] 

!tefan Cojocaru1 (coord.), Daniela Cojocaru2  Ovidiu Bunea3 
 

Abstract 
Evaluation seeks to measure the impact of services provided in the center for 
independent life skills development, analysis of working procedures and tools used by 
the center team to develop independent life skills. Center offers specialized services to 
young people who are to leave the protection system, and those who have already left 
the system. The evaluation aimed to capture the way in which services are offered in 
terms of standard case management in child protection. The recommendations 
provided by evaluators are oriented organizational structure, the direct beneficiaries of 
activities and possibilities to develop new programs for youth. 
 
Keywords: Social services, programs for youth, life skills, child protection, residential 
care, foster care, focus group, case management, partnership. 
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Detalii despre echip! 

!tefan Cojocaru este conferen#iar universitar doctor în cadrul Catedrei de sociologie "i 
asisten#$ social$ a Facult$#ii de Filosofie, Universitatea „Al.I. Cuza” din Ia"i, unde 
pred$ metodologia cercet$rii sociologice, metodologia elabor$rii proiectelor de 
interven#ie, supervizarea în asisten#$ social$, metode apreciative de cercetare "i 
interven#ie social$ la nivel familial, metode apreciative de interven#ie în domeniul 
securit$#ii comunitare. Este licen#iat în sociologie "i politologie, fiind "ef al promo#iei 
1996. Este director al Filialei Ia"i a organiza#iei Holt România. Este cunoscut "i în 
calitate de formator, evaluator al serviciilor sociale "i practician în domeniul asisten#ei 
sociale, fiind o persoan$-resurs$ la nivel na#ional. A publicat numeroase studii "i 
cercet$ri în domeniul sociologiei "i asisten#ei sociale în care a abordat aspecte 
contemporane ale teoriilor "i practicii în domeniul social. Este promotorul metodelor 
apreciative în domeniul asisten#ei sociale, managementului de caz, superviz$rii "i 
evalu$rii programelor, viziune care pune accent pe renun#area la „paradigma 
deficien#ei” "i centrarea pe succes.  
 
Daniela Cojocaru, este lector universitar doctor în cadrul Departamentul de Sociologie 
"i Asisten#$ Social$ a Facult$#ii de Filosofie "i !tiin#e Social-Politice, Universitatea 
„Al.I. Cuza” din Ia"i, unde pred$ sociologia familiei, metodologia cercet$rii sociale "i 
evaluarea programelor de asisten#$ social$. A participat la numeroase cercet$ri în 
domeniul social "i la evalu$ri ale unor programe din domeniul asisten#ei sociale 
implementate atât de furnizori publici, cât "i priva#i. A publicat articole de specialitate 
vizând anumite modalit$#i de evaluare la nivelul familiei, organiza#iei "i serviciilor 
sociale "i metode de cercetare în domeniul social. Domeniile de maxim interes sunt cel 
al sociologiei copil$riei "i parentalit$#ii prezente în diverse tipuri de contexte sociale.  
 
Ovidiu Bunea este sociolog specializat în metode cantitative de cercetare "i are o 
bogat$ experien#$ în lucrul cu CMTIS (sistemul na#ional de monitorizare a serviciilor 
oferite familiilor "i copiilor afla#i în dificultate). Este masterand la programul de master 
„Supervizare "i planificare social$” din cadrul Facult$#ii de Filosofie "i !tiin#e Social-
Politice a Universit$#ii „Al.I.Cuza” din Ia"i. A participat la numeroase evalu$ri de 
programe în domeniul asisten#ei sociale "i protec#iei copilului "i a publicat articole "i 
reviste de specialitate. 
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Introducere 

Descrierea obiectivelor evalu"rii  
Evaluarea urm$re"te s$ m$soare impactul serviciilor oferite în cadrul centrului pentru 
dezvoltarea deprinderilor de via#$ independent$, analiza procedurilor de lucru, a 
instrumentelor utilizate de echipa centrului pentru dezvoltarea deprinderilor de via#$ 
independent$ "i de identificare a nevoilor pentru dezvoltarea serviciilor, a nevoilor 
personalului "i a modului de implementare a managementului de caz în cazurile de 
prevenire instrumentate de centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de via#$ 
independent$. 

Întreb"rile evalu"rii 
- Ce impact au serviciile oferite de personalului centrului pentru dezvoltarea 

deprinderilor de via#$ independent$ asupra tinerilor care au p$r$sit sistemul de 
protec#ie a copilului? 

- Cum se adapteaz$ serviciile centrului pentru dezvoltarea deprinderilor de via#$ 
independent$ la standardele managementului de caz în domeniul protec#iei 
copilului? 

- Care sunt recomand$rile pentru îmbun$t$#irea serviciilor "i cre"terea eficien#ei 
centrului pentru dezvoltarea deprinderilor de via#$ independent$? 

- Care sunt nevoile identificate la nivelul personalului din centru "i ale comunit$#ii? 
- Care a fost evolu#ia num$rului de beneficiari în diferite tipuri de servicii destinate 

protec#iei copilului? 

Metodologia de evaluare 

Scurt" descriere a procesului culegere a datelor 
Etapa 1. Consultarea documentelor DGASPC Bac$u, a metodologiei de politici "i 
proceduri, a materialelor de prezentare pentru cunoa"terea serviciilor oferite de c$tre 
centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de via#$ independent$, a organigramei de 
personal a DGASPC Bac$u, a fi"elor de acreditare a serviciilor etc. 
 
Etapa 2. Analiza metodologiei de lucru a centrului pentru dezvoltarea deprinderilor de 
via#$ independent$, a instrumentelor utilizate "i confruntarea acestora din perspectiva 
managementului de caz. 
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Etapa 3. Evaluarea a continuat cu stabilirea unor indicatori privind evolu#ia num$rului 
de copii din sistemul de protec#ie, cazuistica instrumentat$ la nivelul DGASPC Bac$u, 
structura pe vârste a diferitelor categorii de beneficiari, practici dezvoltate în cadrul 
DGASPC Bac$u, numrul intr$rilor în sistemul de protec#ie, num$rul reintegr$rilor 
familiale, num$rul ie"irilor naturale din sistemul de protec#ia copilului, piramida 
vârstelor copiilor afla#i în diferite forme de protec#ie etc.  
 
Etapa 4. Pe baza analizei statistice a datelor cuprinse în grila de analiz$ elaborat$ au 
fost construite ghidurile de interviuri de tip focus grup pentru personalul care lucreaz$ 
în cadrul centrului pentru dezvoltarea deprinderilor de via#$ independent$. 
 
Etapa 5. Realizarea focus grupului cu personalul angajat în cadrul centrului pentru 
dezvoltarea deprinderilor de via#$ independent$ evaluat.  
 
Etapa 6. Transcrierea "i analiza tranversal$ a datelor suprinse în situa#iile statistice "i 
analiza calitativ$ a datelor culese în cadrul interviurilor de tip focus grup, extragerea 
temelor recurente "i a axelor tematice de analiz$. 
 
Etapa 7. Realizarea raportului de evaluare "i culegerea feedback-urilor din partea 
participan#ilor la evaluare. 

Descrierea metodelor de cercetare utilizate în procesul de evaluare  
În cadrul evalu$rii au fost utilizate atât metode cantitative cât "i calitative. Analiza 
statistic$ a urm$rit identificarea tipurilor de cazuri, a serviciilor oferite la nivelul 
întregii popula#ii beneficiare ale serviciilor din domeniul protec#iei copilului oferite de 
c$tre DGASPC Bac$u pe perioada 2000-2008. Astfel, pentru a ob#ine aceste date a fost 
realizat$ o list$ cu indicatori menit$ s$ surpind$ dinamica sistemului de protec#ie a 
copilului, servicii oferite "i proceduri utilizate în perioada de referin#$, intr$rile-ie"irile 
din sistemul de protec#ie. Toate datele solicitate au fost oferite de c$tre DGASPC 
Bac$u. 
 
Pentru culegerea datelor calitative au fost folosite urm$toarele tehnici: documentarea "i 
focus grupul. 
 
Documentarea: studierea informa#iilor din documentele care argumenteaza interven#ia, 
rezultatele serviciilor "i procedurile institu#ionale care structureaz$ interven#ia "i 
coordoneaz$ rela#iile dintre diferite servicii. Analiza cantitativ$ a fost utilizat$ pornind 
de la unele date generale despre cazuri (media interven#iei, caracteristici ale grupurilor 
#int$, indicatori pentru m$surarea rezultatelor), urmând ca dup$ acest proces s$ fie 
analizate dinamica serviciilor (cazuri închise, cazuri în lucru, cazuri de succes, cazuri 
care prezint$ e"ecuri etc.). Analiza documentelor presupune "i analiza instrumentelor 
utilizate în cadrul centrului pentru dezvoltarea deprinderilor de via#$ independent$, a 



SOCIAL RESEARCH REPORTS 
vol. 3/2009 

 
 

 

 8

procedurilor urmate "i conformitatea cu standardele în domeniu. Totodat$, pentru 
studiile comparative cu mediile na#ionale au fost consultate cercet$ri na#ionale în 
domeniul protec#iei copilului (prezente la bibliografie). 
 
Focus grupul: utilizat în ob#inerea informa#iilor din partea personalului angajat în 
cadrul centrului pentru dezvoltarea deprinderilor de via#$ independent$. Datele 
ob#inute în cadrul interviului de tip focus grup au ajutat echipa de evaluare în procesul 
de analiz$ calitativ$, în surprinderea principalelor teme critice surprinse de personalul 
angajat "i în identificarea unor solu#ii la problemele identificate. 

Implicarea personalului DGASPC în procesul de evaluare  
Echipa centrului pentru dezvoltarea deprinderilor de via#$ independent$ a fost 
implicat$ în toate etapele de evaluare, atât la elaborarea metodologiei de lucru (ghidul 
ale interviurilor de grup "i grila de analiz$ a indicatorilor), la definitivarea designului 
evalu$rii, la suprinderea datelor statistice pe perioada 2000-2008 "i la organizarea 
focus grupului, la etapa preliminar$ de stabilire a indicatorilor, oferirea feedback-urilor 
la rapoartele intermediare de evaluare. 
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Prezentarea Direc"iei Generale de Asisten"! Social! #i Protec"ia 
Copilului Bac!u 

Prezentarea general" a evolu!iei serviciilor DGASPC Bac"u  
Direc#ia General$ de Asisten#$ Social$ "i Protec#ia Copilului Bac$u este institu#ie 
public$ cu personalitate juridic$ înfiin#at$ în subordinea Consiliului Jude#ean Bac$u, 
prin comasarea Direc#iei Jude#ene de Asisten#$ Social$ "i Direc#iei Generale pentru 
Protec#ia Copilului "i preluarea atribu#iilor "i func#iilor acestora, precum "i a 
personalului celor dou$ institu#ii.  
 
Misiunea Direc#iei Generale de Asisten#$ Social$ "i Protec#ia Copilului, este de a 
asigura la nivel jude#ean aplicarea politicilor si strategiilor de asisten#$ social$ în 
domeniul protec#iei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu handicap, precum "i a oric$ror persoane aflate în nevoie. 

Func!iile Direc!iei Generale 
Direc#ia General$ îndepline"te urm$toarele func#ii: 

- de strategie, prin care asigur$ elaborarea strategiei de asisten#$ social$, a planului 
de asisten#$ social$ pentru prevenirea "i combaterea marginaliz$rii sociale, 
precum "i a programelor de ac#iune antis$r$cie, pe care le supune spre aprobare 
consiliului jude#ean; 

- de coordonare a activit$#ilor de asisten#$ social$ "i protec#ie a copilului la nivelul 
jude#ului; 

- de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor "i institu#iilor 
care au responsabilit$#i în domeniul asisten#ei sociale, cu serviciile publice locale 
de asisten#$ social$, precum "i cu reprezentan#ii societ$#ii civile care desf$"oar$ 
activit$#i în domeniu; 

- de execu!ie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale "i financiare necesare 
pentru implementarea strategiilor cu privire la ac#iunile antis$r$cie, prevenirea "i 
combaterea marginaliz$rii sociale, precum "i pentru solu#ionarea urgen#elor 
sociale individuale "i colective la nivelul jude#ului; 

- de reprezentare a Consiliului Jude#ean, pe plan intern "i extern, în domeniul 
asisten#ei sociale "i protec#iei copilului. 

 

Scurt istoric 
Direc#ia General$ de Asisten#$ Social$ si Protec#ia Drepturilor Copilului, a fost 
înfiin#at$ prin Hot$rârea Consiliului Jude#ean Bac$u nr. 120/21.12.2004 cu misiunea de 
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a asigura la nivel jude#ean aplicarea politicilor "i strategiilor de asisten#$ social$ în 
domeniul protec#iei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu handicap, precum "i a oric$ror persoane aflate în dificultate. Direc#ia 
General$ de Asisten#$ Social$ si Protec#ia Copilului Bac$u a cunoscut, în decursul 
celor 12 ani parcur"i de la înfiin#are, o ampl$ dezvoltare "i diversificare a serviciilor 
oferite beneficiarilor cu scopul implement$rii reformei sistemului de protec#ie a 
copilului în jude#ul Bac$u. În anul 1993, prin decizia nr. 158 a Delega#iei Permanente a 
Consiliului Jude#ean Bac$u din data de 25.06.1993, se înfiin#a Serviciul pentru 
ocrotirea copilului, reintegrare "i sprijin familial, la care erau angajate 15 persoane. 
 
În anul 1996, prin decizia nr. 58 a Delega#iei Permanente a Consiliului Jude#ean Bac$u 
din data de 24.05.1996 se înfiin#eaz$ Direc#ia Jude#ean$ de Ocrotire a Copilului "i 
Sprijin Familial. Organigrama acestei structuri cuprindea: dou$ servicii, un 
compartiment, un centru de plasament, iar statul de func#ii cuprindea 28 de angaja#i. 
Ulterior, prin Hot$rârea nr. 22 a Consiliului Jude#ean Bac$u din data de 13.12.1996, 
noua denumire a Direc#iei Jude#ene de Ocrotire a Copilului "i Sprijin Familial se 
schimba în Direc#ia Jude#ean$ de Protec#ie a Copilului "i Autoritate Tutelar$. 
 
Prin Hot$rârea nr. 22 a Consiliului Jude#ean Bac$u din data de 18.04.1997, Direc#ia 
Jude#ean$ de Protec#ie a Copilului "i Autoritate Tutelar$ se reorganizeaz$ astfel: dou$ 
servicii, un compartiment, dou$ centre, total posturi ocupate – 101. În acela"i an, 1997, 
Guvernul României emite Ordonan#a de Urgen#$ nr. 26 privind protec#ia copilului aflat 
în dificultate. Astfel, prin Hot$rârea nr. 36 a Consiliului Jude#ean Bac$u din data de 
18.07.1997, se înfiin#eaz$ Direc#ia Jude#ean$ pentru Protec#ia Copilului, cu urm$toarea 
organigram$: "ase servicii, dou$ centre, total personal angajat – 123. 
 
În 1998, prin Hot$rârea nr. 47 a Consiliului Jude#ean Bac$u din data de 31.08.1998, 
Direc#ia Jude#ean$ pentru Protec#ia Copilului se reorganizeaz$ astfel: "ase servicii, opt 
centre, total personal angajat – 646. 
 
Înfiin#area de noi servicii în structura Direc#iei Jude#ene pentru Protec#ia Copilului este 
legiferat$ prin Hot$rârea nr. 27 a Consiliului Jude#ean Bac$u din data de 30.04.1999, 
moment în care num$rul de servicii din aparatul propriu cre"te de la 6 la 9, asta în 
condi#iile în care num$rul de centre r$mâne acela"i – opt – iar personalul angajat scade 
de la 646 la 603 ½. Tot în anul 1999, prin Hot$rârea nr. 55 a Consiliului Jude#ean din 
data de 24.10.1999, la nivelul Direc#iei Jude#ene pentru Protec#ia Copilului se 
înfiin#eaz$ Secretariatul Comisiei jude#ene de protec#ie a copilului, iar organigrama 
D.J.P.C. se prezenta astfel: "apte servicii, opt centre, total personal angajat – 620. 
Totodat$, denumirea oficial$ a Direc#iei Jude#ene pentru Protec#ia Copilului se 
schimb$ în Direc#ia General$ pentru Protec#ia Copilului. 
 
Anul 2000 a fost pentru Direc#ia General$ pentru Protec#ia Copilului anul în care 
schema de personal s-a dublat prin preluarea unit$#ilor aflate în subordinea 
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Ministerului Educa#iei Na#ionale, Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap 
"i Ministerul S$n$t$#ii. Astfel, prin Hot$rârea nr. 29 a Consiliului Jude#ean Bac$u din 
data de 30.08.2000, organigrama cuprindea: 11 servicii, 15 centre, total personal – 
1448. Restructurarea serviciilor oferite a continuat între anii 2001-2003. 

Implementarea procesului de reforma a sistemului de protec!ie a 
copilului 
Activitatea Direc#iei Generale pentru Protec#ia Copilului, începând cu 1998 s-a 
concretizat în : 
 
1. Restructurarea serviciilor "i institu#iilor care asigur$ îngrijirea "i protec#ia copilului 
prin:  

- preluarea în conformitate cu prevederile O.U. nr.26/1997 a leag$nelor "i caselor 
de copii, reorganizarea acestora în centre de plasament, implementarea unor noi 
standarde de îngrijire "i educare a copiilor ocroti#i, reinser#ia lor familial$ "i 
comunitar$. 

- preluarea institu#iilor de protec#ie special$ a persoanelor cu handicap în 
conformitate cu O.U. nr.261/2000, reorganizarea "i restructurarea acestora.  

- dezvoltarea de servicii preventive cu scopul reducerii abandonului copiilor "i 
sc$derii num$rului de copii institu#ionaliza#i. 

 
2. Crearea "i promovarea unor servicii comunitare de protec#ie a copilului ca 
alternative durabile "i eficiente la îngrijirea de tip reziden#ial, respectiv : 

- Complexele de servicii comunitare nr.1 Bac$u si nr.3 One"ti – func#ionale din 
anul 2001. Cele dou$ complexe create prin restructurarea centrelor de plasament 
au permis închiderea C$minului Spital Ungureni "i dezvoltarea de servicii 
complementar alternative pentru copilul în dificultate "i copilul cu dizabilit$#i. 
Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Funda#ia „Sera Bucure"ti”. 

- Complexul de servicii comunitare nr.2 Bac$u – proiect realizat cu finan#are de la 
Banca Mondial$, func#ional din anul 2002. Serviciile oferite sunt : îngrijire de zi a 
copiilor afla#i în dificultate, consiliere pentru p$rin#i, asisten#$ psihopedagogic$ 
pentru recuperarea copiilor cu handicap, consiliere pentru prevenirea abandonului 
prin planning familial, preg$tire "i suport  pentru reintegrarea în familie. 

- Centrul Familial Bac$u – func#ional din anul 1998. Proiectul a fost realizat în 
parteneriat cu organiza#ia nonguvernamentala The European Children’s Trust. 
Centrul ofer$ servicii de consiliere, protec#ie pentru mam$ "i copil, planificare 
familial$.  

- Complexul de servicii comunitare „Pro-Familia” - creat pe structura primul centru 
de tip familial înfiin#at în jude#ul Bac$u în anul 1991. Ofer$ servicii de protec#ie 
de tip familial pentru copii în dificultate, copii seropozitivi "i îngrijire de zi pentru 
copii din comunitate. 



SOCIAL RESEARCH REPORTS 
vol. 3/2009 

 
 

 

 12

- Complexele de servicii comunitare nr. 4 Moine"ti, nr.5 Com$nesti, nr. 6 Tg. Ocna, 
nr. 8 Bac$u create în anul 2002 prin restructurarea centrelor de plasament. 
Complexele ofer$ servicii de protec#ie pentru copilul în dificultate "i nevoi 
speciale, îngrijire de zi, consiliere familial$, preg$tire "i suport pentru reintegrarea 
în familie, asisten#$ în exprimarea liber$ a opiniilor "i dorin#elor copiilor. 

- Prin implementarea proiectelor Phare „Copiii mai întâi” BC 13- „Închiderea 
Centrului de Plasament nr. 5 Com$ne"ti” "i BC 14-„Închiderea Centrului de 
Plasament nr. 7 Bac$u, Modulul Pre"colari” s-a inaugurat la începutul anului 2003 
re#eaua de 12 centre de tip familial (apartamente) care ocrotesc copii cu nevoi 
speciale "i afla#i în dificultate (între 4 "i 6 copii într-un apartament), cu vârste 
cuprinse între 7 "i 18 ani. Apartamentele func#ioneaz$ în ora"ele Bac$u (4), 
Buhu"i (2), One"ti (3) "i Com$ne"ti (3). 

- Prin Hot$rârea Consiliului Jude#ean Bac$u nr. 35/24.04.2003 aceste apartamente 
au fost preluate de Complexele de Servicii Comunitare nr. 8 Bac$u (apartamentele 
din Bac$u "i Buhu"i), Complexul de Servicii Comunitare nr. 5 Com$ne"ti (cele 
din Com$ne"ti) "i Complexul de Servicii Comunitare nr. 3 One"ti (apartamentele 
din One"ti). 

- Complexul de Servicii Comunitare nr. 9 Bac$u s-a transformat în C$min Internat 
al !colii Speciale Bac$u prin Hot$rârea Consiliului Jude#ean nr. 25/31.03.2003, 
copiii ocroti#i în cadrul acestui complex fiind reintegra#i în familie sau transfera#i 
în alte complexe din subordinea Serviciului Public Specializat. 

- În cadrul Direc#iei Generale pentru Protec#ia Copilului func#ioneaz$ un serviciu 
pentru interven#ie rapid$ "i protec#ie în cazul copilului abuzat, neglijat sau aflat în 
situa#ie de risc, implementate prin cofinan#are în cadrul Programului de interes 
na#ional „Integrarea social$  a copiilor care tr$iesc în strad$”. 

 
3. Dezvoltarea de sisteme alternative de protec#ie a copilului  

- Începând cu anul 1997, a fost ini#iat$ "i dezvoltat$ re#eaua de asisten#i maternali 
profesioni"ti. Asisten#a maternal$ reprezint$ o alternativ$ viabil$ la 
institu#ionalizare, deoarece ofer$ copilului în dificultate un mediu de via#$ stabil, 
diminueaz$ efectele negative ale separ$rii de familie "i îi permite o dezvoltare 
armonioas$. Concomitent, respectându-se dreptul fundamental al copilului de a 
cre"te într-o familie s-a extins num$rul de m$suri de protec#ie prin plasament 
familial în familia l$rgit$ sau alte familii/persoane. 

 
4. Închiderea institu#iilor clasice de tip reziden#ial  

- În anul 2000 a fost închis Centrul de plasament pentru copilul cu handicap sever 
Ghime"-F$get. 

- La data de 01.07.2003, prin Hot$rârea Consiliului Jude#ean Bac$u nr. 
35/24.04.2003, Centrul de Plasament pentru Copilul !colar cu Nevoi Speciale nr. 
11 Zeme" se reorganizeaz$ în Centrul de Agrement "i Recreere Zemes. Personalul 
Centrului de Plasament pentru Copilul !colar cu Nevoi Speciale nr. 11 Zeme" se 
redistribuie la Centrul de Agrement "i Recreere Zeme" "i Complexul de Servicii 
Comunitare nr. 5 Com$ne"ti. Copiii ocroti#i în fostul Centru de Plasament pentru 
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Copilul !colar cu Nevoi Speciale sunt transfera#i în cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare nr. 5 Com$ne"ti. 

 
5. Atragere de finan#$ri extra-bugetare în vederea diversific$rii serviciilor de protec#ie 
a copilului la nivel jude#ean. S-au implementat un num$r de 7 proiecte finan#ate pe 
programul PHARE „Copii mai Întâi”. Proiectele au vizat: 

- Crearea unui serviciu de asisten#$ si sprijin pentru tinerii peste 18 ani care î"i 
continu$ studiile "i care se afl$ într-o form$ de ocrotire; serviciu preluat de c$tre 
Direc#ia General$ pentru Protec#ia Copilului prin Hot$rârea Consiliului Judetena 
Bac$u nr. 35/24.04.2003; 

- Crearea unui nucleu de asisten#i maternali profesioni"ti pentru       îngrijirea  
copilului cu nevoi speciale "i cu handicap; serviciu preluat de c$tre Direc#ia 
General$ pentru Protec#ia Copilului prin Hot$rârea Consiliului Jude#ean   Bac$u  
nr. 35/24.04.2003; 

- Închiderea Centrului de plasament nr. 5 Com$ne"ti; 
- Închiderea Modulului pre"colar cu nevoi speciale; 
- Prin implementarea proiectelor Phare „Copiii mai întâi” BC 13-„Închiderea 

Centrului de Plasament nr. 5 Com$ne"ti” "i BC 14 - „Închiderea Centrului de 
Plasament nr. 7 Bac$u, Modulul Pre"colari” s-a inaugurat la începutul anului 2003 
re#eaua de 12 centre de tip familial (apartamente) care ocrote"te în prezent 57 de 
copii cu nevoi speciale "i afla#i în dificultate (între 4 "i 6 copii într-un apartament), 
cu vârste cuprinse între 7 "i 18 ani. Apartamentele func#ioneaz$ în ora"ele Bac$u 
(4), Buhu"i (2), One"ti (3) "i Com$ne"ti (3). 

- Prin Hot$rârea Consiliului Jude#ean Bac$u nr. 35/24.04.2003 aceste apartamente 
au fost preluate de Complexele de Servicii Comunitare nr. 8 Bac$u (apartamentele 
din Bac$u "i Buhu"i), Complexul de Servicii Comunitare nr. 5 Com$ne"ti (cele 
din Com$ne"ti) si Complexul de Servicii Comunitare nr. 3 One"ti (apartamentele 
din One"ti). 

- Crearea unui centru de zi pentru interven#ie timpurie asupra copilului (Orbeni); 
- Crearea unui centru de zi pentru interven#ie timpurie asupra copilului  (Podu 

Turcului). Prin  implentarea acestor dou$ proiecte s-au creat dou$ centre de zi în 
localit$#ile Orbeni "i Podu Turcului care sunt sub coordonarea "i administrarea 
consiliilor locale din aceste localit$#i. 

 
Începând cu anul 2005, Direc#ia General$ de Asisten#$ Social$ si Protec#ia Copilului 
este structurat$ din punct de vedere organizatoric pe urm$toarele trei componente 
generale: 

- structuri privind protec#ia social$ a persoanelor adulte; 
- structuri privind protec#ia copilului; 
- structuri comune. 
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Compartimentele func!ionale din domeniul asisten!ei sociale a 
persoanelor adulte  

- Serviciul pentru îngrijire de tip familial în domeniul asisten#ei sociale a 
persoanelor adulte;  

- Serviciul pentru îngrijire de tip reziden#ial în domeniul asisten#ei sociale a 
persoanelor adulte; 

- Compartimentul de interven#ie în regim de urgen#$ pentru protec#ia persoanelor cu 
handicap; 

- Serviciul de acordare a drepturilor "i facilit$#ilor sociale pentru persoanele cu 
handicap; 

- Secretariatul comisiei judetene de evaluare a persoanelor  cu handicap pentru 
adul#i;  

- Comisia jude#ean$ de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adul#i. 

Compartimentele func!ionale din domeniul asisten!ei sociale a copilului  
- Centrul pentru servicii de tip familial: compartimentul asisten#i maternali 

profesioni"ti; compartimentul plasamente la familii "i persoane; compartimentul 
de evaluare a copilului care s$vâr"e"te fapte penale "i nu r$spunde penal. 

- Serviciul de îngrijire de tip reziden#ial în domeniul protec#iei  copilului; 
- Centrul pentru servicii de interven#ie în regim de urgen#$ în domeniul protec#iei 

copilului: biroul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat "i 
abandonat; biroul de consiliere, informare "i sprijin pentru  copilul str$zii, copilul 
repatriat "i copilul-victim$ a traficului de persoane; 

- Serviciul de evaluare complex$ a copilului cu dizabilit$#i; 
- Centrul de servicii privind  adop#ia: compartimentul adop#ii "i compartimentul 

post-adop#ie; 
- Secretariatul Comisiei pentru Protec#ia Copilului; 
- Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de via#$ independent$; 

Compartimente func!ionale comune 
- Serviciul antis$r$cie "i prevenire a marginaliz$rii  sociale; 
- Serviciul de evaluare, monitorizare în domeniul asisten#ei sociale "i protec#iei 

copilului;  
- Biroul  strategii, programe, proiecte în domeniul asisten#ei sociale "i protec#iei 

copilului;  
- Serviciul resurse umane: compartimentul evaluare "i formare profesional$, 

compartimentul statistic$ "i arhiv$; 
- Serviciul economic "i financiar-contabil: compartimentul financiar-contabil, 

compartimentul salarizare, biroul pentru achizi#ii publice;  
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- Serviciul juridic "i  contencios; 
- Serviciul de rela#ii cu publicul, compartimentul registratur$;  
- Serviciul administrativ. 

Structurile func!ionale ale direc!iei generale 
În structura Direc#iei Generale func#ioneaz$, f$r$ personalitate juridic$, urm$toarele 
componente func#ionale specifice protec#iei drepturilor copilului: 

- Centrul reziden#ial „Ghiocelul” Bac$u: compartiment consiliere, educa#ie, 
recuperare "i asisten#$ social$, biroul contabilitate, administrativ "i deservire 
general$; 

- Centrul reziden#ial „Condorul” Bac$u: compartiment consiliere, educa#ie, 
recuperare "i asisten#$ social$, biroul contabilitate, administrativ "i deservire 
general$;  

- Centrul de consiliere "i sprijin pentru p$rin#i "i copii Bac$u; 
- Centrul reziden#ial „Alexandra” One"ti: compartiment consiliere, educa#ie, 

recuperare "i asisten#$ social$, biroul contabilitate, administrativ "i deservire 
general$;  

- Centrul de îngrijire de zi pentru copilul cu dizabilit$#i One"ti: compartiment 
consiliere, educa#ie, recuperare "i asisten#$ social$,  compartiment contabilitate "i 
deservire general$ 

- Centrul reziden#ial „Pietricica” Com$ne"ti: compartiment consiliere, educa#ie, 
asisten#$ medical$ "i social$, biroul contabilitate, administrativ "i deservire 
general$; 

- Centrul reziden#ial „Henri Coanda” Bac$u: compartiment consiliere, educa#ie, 
asisten#$ medical$ "i social$, biroul contabilitate, administrativ "i deservire 
general$; 

- Centrul reziden#ial „Pro-Familia” Bac$u: compartiment consiliere "i educa#ie, 
biroul contabilitate, administrativ "i deservire general$; 

- Centrul reziden#ial „Pinocchio” Bac$u: compartiment consiliere, educa#ie "i 
asisten#$ medical$, compartiment deservire general$;  

- Centrul Maternal Bac$u; 
- Centrul de primire în regim de urgen#$ a copilului Bac$u: compartiment 

consiliere, educa#ie "i asisten#$ social$, compartiment deservire general$; 
- Centrul reziden#ial pentru copilul delincvent Bac$u: compartiment consiliere, 

educa#ie "i compartiment deservire general$; 
- Re#eaua de apartamente „Casa mea”: compartiment consiliere, educa#ie "i 

asisten#$ social$, compartiment asisten#$ medical$; 
În structura Direc#iei Generale functioneaza urm$toarele componente func#ionale 
specifice asisten#ei sociale a persoanelor adulte: 

- Centrul de îngrijire "i asisten#$ R$chitoasa; 
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- Centrul de recuperare "i reabilitare a persoanelor cu handicap Com$ne"ti; 
- Centrul de recuperare "i reabilitare a persoanelor cu handicap Ungureni; 
- Centrul de recuperare "i reabilitare neuropsihiatric$ D$rm$ne"ti; 
- Centrul de recuperare "i reabilitare neuropsihiatric$ R$c$ciuni; 
- Centrul de integrare prin terapie ocupa#ional$ „Miori#a” Parinc. 
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Evolu"ia num!rului de beneficiari ai serviciilor de protec"ie a 
copilului 

Evolu!ia num"rului de copii din sistemul de protec!ie 
Dup$ cum se poate observa în Graficul 1, DGASPC Bac$u a avut o strategie de 
reducere continu$ a num$rului de copii din sistemul de protec#ie (copii plasa#i în centre 
de plasament sau în asisten#$ maternal$). Astfel, se observ$ sc$derea constant$ a 
copiilor pentru care s-a luat o decizie privind îngrijirea copiilor într-o form$ de 
protec#ie, astfel încât în anul 2008 num$rul acestora a sc$zut cu 50% fa#$ de anul 2000.  
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Graf. 1. Evolu!ia num"rului de copii din sistemul de protec!ie (sistem reziden!ial #i 
asisten!" maternal") - perioada 2000-2008 

 
 

Analizând datele privind evolu#ia num$rului de copii din sistemul de protec#ie al 
DGASPC Bac$u se poate constanta sc$derea cu 74,74% a num$rului de copii din 
centre de plasament (în 2008 fa#$ de 2000) acompaniat$ de o cre"tere a num$rului de 
copii din asisten#$ maternal$, propor#ia fiind peste media na#ional$ (Cojocaru "i 
Cojocaru, 2008). Astfel, în momentul realiz$rii evalu$rii (noiembrie 2008), din totalul 
copiilor afla#i în sistemul de protec#ie, 52,4% se aflau plasa#i în familii de asisten#$ 
maternal$ "i 47,6 % în sistem reziden#ial. Strategia DGASPC Bac$u privind 
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dezinstitu#ionalizarea a condus la sc$derea semnificativ$ a copiilor din centre de 
plasament, închiderea unor institu#ii de acest tip "i dezvoltarea moderat$ a sistemului 
de asisten#$ maternal$. 
 

2047

1333

1140

517636683709778
861

568565534505
4313912952591980

500

1000

1500

2000

2500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Beneficiari reziden!ial (inclusiv CPRU) AMP
 

Graf. 2. Evolu!ia num"rului de copii din sistemul reziden!ial #i din asisten!" maternal" 
(perioada 2000-2008) 

 
Dac$ la nivel na#ional, exist$ o tendin#$ de cre"tere anual$ a num$rului copiilor din 
sistemul de protec#ie de aproximativ 5% (Cojocaru "i Cojocaru, 2008), DGASPC 
Bac$u a reu"it s$ reduc$ num$rul acestora cu 9,6 % în 2008, ceea ce reprezint$ un 
indicator de performan#$ în ceea ce prive"te managementul de caz utilizat în 
instrumentarea cazurilor. 
 

Evolu!ia num"rului de copii din sistemul de protec!ie în func!ie de 
vârste 
Graf. 3 ne arat$ faptul c$, în principal, copii cu vârsta mai mic$ de un an afla#i în 
dificultate, în special p$r$si#i în maternitate, au fost plasa#i în asisten#$ maternal$ 
(Cojocaru, 2008a). Acest lucru este vizibil începând din anul 2004, când plasamentele 
în re#eaua specializat$ pentru copiii de vârst$ mic$ a fost utilizat$ pentru evitarea 
institu#ionaliz$rii copiilor care se încadreaz$ în aceast$ categorie de vârst$. Astfel, 
practica DGASPC Bac$u se încadreaz$ în limitele legisla#iei în vigoare în domeniul 
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protec#iei copilului, iar politicile institu#ionale sunt adaptate Strategiei Na#ionale 
privind provovarea drepturilor copilului.  
 

38

8

4
5

3

0
1

2

0 0 0 0

19

24

20
21

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 

Graf. 3. Evolu!ia num"rului de copii cu vârsta mai mic" de un an din centrele de 
plasament (albastru) #i din asisten!" maternal" (ro#u) (perioada 2001-2008) 

 
Observ$m, totodat$ c$ pentru categoria de vârst$ 1-2 ani (Graf. 4) niciun copil din 
aceast$ categorie nu se mai afl$ în centre de plasament, începând cu anul 2008. 
Aceast$ strategie de înlocuire a m$surii de protec#ie de tip reziden#ial cu cea de 
plasament într-o familie de asisten#$ maternal$ este vizibil$ în Graf. 4 începând cu anul 
2001, care înregistreaz$ cea mai semnificativ$ reducere a num$rului de copii în anul 
2002 "i în anul 2004. De re#inut este faptul c$ men#inerea acestei rate nule de copii 
plasa#i în centre de plasament la aceast$ vârst$ se poate men#ine în anul 2009 numai în 
condi#iile în care cei doi copii cu vârsta de pân$ la un an vor fi reintegra#i familial, vor 
fi plasa#i în familii adoptatoare sau în asisten#$ maternal$ specializat$. 
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Graf. 4. Evolu!ia num"rului de copii cu vârsta 1-2 ani din centrele de plasament (albastru) 

#i din asisten!" maternal" (ro#u) (perioada 2001-2008) 
 
 
Observ$m, totodat$, tendin#a de sc$dere a num$rului de copii din aceast$ categorie de 
vârst$ care se afl$ în asisten#$ maternal$, a"a cum se întâmpl$ "i la nivel na#ional 
(Cojocaru, D., 2008). Astfel, dup$ o cre"tere semnificativ$ în anul 2004 (de la 23 la 59 
de copii), tendin#a de sc$dere anual$ a num$rului de copii din asisten#$ maternal$ (58 
în anul 2007 "i 51 de copii în 2008, fa#$ de 63 de copii în anul 2006). 
 
Graf. 5 ne indic$ evolu#ia num$rului de copii cu vârsta 3-6 ani din sistemul de protec#ie 
a copilului, atât din sistemul reziden#ial, cât "i din asisten#$ maternal$) tinde c$tre o 
sc$dere continu$; astfel, num$rul copiilor din asisten#$ maternal$ începe s$ scad$ 
începând cu anul 2007 (cu 12,7 % fa#$ de începutul anului) "i cu 13,1 % în anul 2008, 
fa#$ de sfâr"itul anului 2007. 
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Graf. 5. Evolu!ia num"rului de copii cu vârsta 3-6 ani din centrele de plasament (albastru) 

#i din asisten!" maternal" (ro#u) (perioada 2001-2008) 
 
 
În sistemul reziden#ial regresul num$rului de copii de aceast$ categorie de vârst$ a 
început din anul 2001 "i a sc$zut continuu pân$ în anul 2008. Astfel, dac$ ne raport$m 
la începutul anului 2001, pe parcursul anului num$rul copiilor plasa#i în centre de 
plasament a sc$zut cu 26,4%; în anul 2002, raportându-ne tot la anul 2001, num$rul 
copiilor din sistemul reziden#ial a sc$zut cu 50,7%, în anul 2003 cu 51,4 %. Astfel, în 
anul 2008 în centre de plasament se afl$ cu 75,7% mai pu#ini copii cuprin#i în aceast$ 
categorie de vârst$ decât în anul 2001. 
 
Graf. 6 ne arat$ liniile de evolu#ie a num$rului de copii cu vârsta cuprins$ între 7 "i 9 
ani. Observ$m c$, dup$ o sc$dere continu$ a num$rului de copii din asisten#$ 
maternal$ în perioada 2004-2006, se înregistreaz$ o tendin#$ de cre"tere a num$rului 
acestora în 2007 "i 2008. În anul 2007, num$rul copiilor din asisten#$ maternal$ cu 
vârta cuprins$ între 7 "i 9 ani a crescut cu 18,9% "i în 2008 cu 11, 5% fa#$ de începutul 
anului. În sistemul reziden#ial, dup o sc$dere continu$ pân$ în anul 2006, se observ$ o 
cre"tere în 2007 (6,9 %) "i 2008 (10,8%). 
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Graf. 6. Evolu!ia num"rului de copii cu vârsta 7-9 ani din centrele de plasament (albastru) 

#i din asisten!" maternal" (ro#u) (perioada 2001-2008) 
 
Din discu#iile în cadrul focus grupurilor cu personalul angajat în cadrul Centrului de 
servicii de tip familial, cu cel din cadrul serviciului antis$r$cie "i din cadrul centrului 
de consiliere "i sprijin pentru p$rin#i se eviden#iaz$ o tem$ recurent$ care pune accent 
pe puternica presiune ce se exercit$ asupra DGASPC Bac$u în ceea ce prive"te luarea 
unei m$suri pentru protec#ia copiilor, datorit$ lipsei serviciilor de prevenire la nivel 
comunitar (Cojocaru, 2009). Chiar dac$ Legea 272 din 2004 prevede în mod explicit 
obliga#ia "i responsabilitatea autorit$#ilor locale de oferire a serviciilor la nivel 
comunitar, în practic$ aceste servicii sunt într-o faz$ incipient$ de dezvoltare, chiar la 
nivel na#ional (Cojocaru, 2008a). 
 
Pentru categoria de vârst$ 10-13 ani, observ$m c$ num$rul copiilor din sistemul 
reziden#ial a sc$ut continuu în perioada 2001-2008, urmând modelul de la nivel 
na#ional (Cojocaru, 2007b). Astfel, în anul 2008 în aceast$ form$ de protec#ie exist$ cu 
71,0% mai pu#ini copii decât în anul 2008. Aceast$ sc$dere a num$rului de copii din 
sistemul reziden#ial este acompaniat$ cu o cre"tere a num$rului de copii din asisten#$ 
maternal$, dar mult mai redus$ decât sc$derea num$rului din centre de plasament. Din 
totalul copiilor afla#i în asisten#$ maternal$ în anul 2008, 18,9% dintre ace"tia sunt 
încadra#i într-un grad de handicap (vezi Tabelul 8, din Anexe); în sistemul reziden#ial, 
din totalul copiilor cuprin#i în aceast$ categorie de vârst$, 62,0% sunt copii cu 
dizabilit$#i (vezi Tabelul 7, din Anexe).  
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Graf. 7. Evolu!ia num"rului de copii cu vârsta 10-13 ani din centrele de plasament 

(albastru) #i din asisten!" maternal" (ro#u) (perioada 2001-2008) 
 
Dac$ lu$m în calcul num$rul total de copii, cu vârsta situat$ în intervalul 10-13 ani, 
afla#i în sistemul de protec#ie (reziden#ial$ "i asisten#$ maternal$) observ$m c$ num$rul 
acestora a sc$zut în anul 2008 cu 42,2 % (245 de copii, în valori absolute) fa#$ de anul 
2001 (424 de copii, în valori absolute). Provoc$rile pentru sistemul de asisten#$ 
maternal$ sunt foarte ridicate datorit$ modific$rilor comportamentelor copiilor ce sunt 
generate de vârtsa acestora (Cojocaru,D., 2008). 
 
La categoria de vârst$ 14-17 ani, Graf. 8 ne arat$ o sc$dere continu$ a num$rului de 
copii din sistemul reziden#ial ajungând în anul 2008 la un num$r cu 68,3% mai mic 
decât în anul 2001. În ceeace ce prive"te num$rul copiilor din asisten#$ maternal$, 
rela#ia este invers$, num$rul copiilor a crescut în aceast$ perioad$.  
 
În anul 2008, din totalul copiilor cuprin"i în aceast$ categorie de vârst$ "i care se afl$ 
în sistem reziden#ial, 49,0% dintre ei sunt cu dizabilit$#i (vezi Tabelul 7, din Anexe). 
Dintre cei care se afl$ în 2008 în asisten#$ maternal$, doar 6,1% sunt încadra#i într-un 
grad de handicap. 
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Graf. 8. Evolu!ia num"rului de beneficiari cu vârsta 14-17 ani din centrele de plasament 

(albastru) #i din asisten!" maternal" (ro#u) (perioada 2001-2008) 
 
 
Compara#ia num$rului total de copii cu vârsta între 14 "i 17 ani afla#i în sistemul de 
protec#ie ne arat$ sc$derea acestuia în anul 2008 (250 de copii, în valori absolute) cu 
48,9%  fa#$ de anul 2001 (490 de copii, în valori absolute). 
 
Situa#ia tinerilor din sistemul de protec#ie a copilului cu vârsta de peste 18 ani este 
prezentat$ în Graf. 9. Se poate observa c$ num$rul acestora este mai ridicat în anul 
2008 decât în 2001, dar cu o sc$dere semnificativ$ în 2008 (34,0% fa#$ de începutul 
anului). Trebuie precizat faptul c$, ca "i indicator extrem de important, din totalul 
tinerilor din centre de plasament, 97,4% dintre ace"tia sunt cu dizabilit$#i. Plasamentul 
acestora în familii de asisten#$ maternal$ a fost imposibil "i nici reintegrarea familial$ 
nu a reu"it.  
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Graf. 9. Evolu!ia num"rului de beneficiari cu vârsta peste 18 ani din centrele de plasament 
(albastru) #i din asisten!" maternal" (ro#u) (perioada 2001-2008) 

 
 
Num$rul tinerilor cu vârste de peste 18 ani afla#i în asisten#$ maternal$ este relativ 
redus. Astfel, în anul 2008 se aflau în aceast$ form$ de protec#ie un num$r de 11 tineri, 
din care 5 au diferite grade de handicap. 

 

Evolu!ia num"rului de copii în sistem reziden!ial 
Cea mai semnificativ$ reducere a num$rului de copii din sistemul de protec#ie se 
înregistreaz$ la nivelul sistemului reziden#ial, în 2008 num$rul copiilor din sistem 
reziden#ial fiind 517. De remarcat, sunt eforturile DGASPC Bac$u de a reducere 
continuu num$rul copiilor din centre de plasament care, în valori relative, arat$ c$ cele 
mai importante reduceri a num$rului de copii raportate la num$rul de la începutul 
anului au fost în anii 2001 (rata de reducere 34,8 %), 2003 (rata de reducere 24,4%) "i 
2008 (rata de reducere este 18,7%) (vezi tabelul nr.1), cu mult peste mediile na#ionale 
(Cojocaru "i Cojocaru, 2008) 
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Graf.10. Evolu!ia num"rului de copii din sistemul reziden!ial (2000-2008) 
 
 
 

Anul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

% 34,8 14,4 24,4 9,6 8,8 3,6 6,8 18,7 

Tabelul 1. Evolu!ia ratei anuale de reducere a num"rului de copii din sistemul reziden!ial 
(perioada 2001-2008) 

 
În Graf. 11 se observ$ faptul c$ în 2008, 67,0% dintre copii afla#i în sistem reziden#ial 
sunt copii cu dizabilit$#i (338 de copii); acest lucru ne arat$ dificultatea în ceea ce 
prive"te reintegrarea familial$ a copiilor cu dizabilit$#i, g$sirii unor familii adoptatoare. 
Observa#ie: în Graficul 11 sunt reprezentan#i doar copii afla#i în plasament în centre 
reziden#ial$ f$r$ a cuprinde "i copiii existen#i în CPRU. 
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Graf.11. Copii din centrele de plasament (albastru) din care cu handicap (ro#u)  (2000-
2008) 

Evolu!ia num"rului de copii în sistem familial 
Sistemul familial presupune câteva direc#ii foarte importante legate de plasamentul 
copiilor în: 1) asisten#$ maternal$, 2) familia l$rgit$, 3) încredin#are în vederea 
adop#iei, 4) tutela "i 5) supravegherea specializat$. Observ$m c$ în perioada 2000-
2008, practic num$rul de copii din sistemul familial s-a dublat, reflectând interesul 
pentru dezvoltarea alternativelor la sistemul reziden#ial (vezi Graf. 13). 
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Graf. 12. Evolu!ia num"rului de copii din sistemul familial (2000-2008) 
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Din tabelul nr. 2, putem observa: 
 

- cre"terea constant$ a num$rului de copii din asisten#$ maternal$, dar cu un ritm 
mai sc$zut fa#$ de alte DGASPC din #ar$, care au avut în ultimii trei ani de peste 
20% anual (Cojocaru, Cojocaru, 2008); DGASPC Bac$u a avut o cre"tere de 5,7% 
în 2006, 5,8 % în 2007 "i 0,5% în 2008; 

-  
- cre"terea redus$ a num$rului de copii plasa#i la rude sau familii/ alte persoane dar 

cre"terea ponderii acestora în raport cu nivelul de cre"tere a copiilor plasa#i în 
familii de asisten#$ maternal$; 

-  
- încredin#area în vederea adop#iei a înregistrat o sc$dere semnificativ$ în 2005 "i 

2006 datorit$ schimb$rii legisla#iei în domeniul protec#iei copilului (Cojocaru, 
2008b), odat$ cu apari#ia noului pachet legislativ care a intrat în vigoare la 1 
ianuarie 2005; totodat$, remarc$m rezultatele DGASPC Bac$u în domeniul 
adop#iei ca fiind unele dintre cele mai semnificative din #ar$ (Cojocaru "i 
Cojocaru, 2007); cu excep#ia anilor afecta#i la nivel na#ional de schimbarea 
legisla#iei (2005-2006) DGASPC Bac$u este una dintre direc#ii din România cu 
cel mai mare num$r de plasamente în familii adoptatoare (Cojocaru "i Cojocaru, 
2008);  

-  
- cre"terea num$rului de copii pentru care s-a instituit tutela "i supravegherea 

specializat$, cea din urm$ fiind un serviciu nou destinat copiilor predelincven#i "i 
delincven#i. 

 
Anul  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
AMP 198 259 295 391 431 505 534 565 568 
Plasament rude 
gradul IV 

322 347 375 385 376 379 384 419 425 

Plasament 
familii/alte 
persoane 

56 65 55 52 80 77 64 57 61 

Încredin!are în 
vederea adop!iei 

19 7 39 29 37 1 9 44 28 

Tutel" 0 0 0 0 0 0 59 71 61 

Supraveghere 
specializat" 

0 0 0 0 0 0 17 21 25 

Sistem familial 
(total) 

595 678 764 857 924 962 1067 1177 1168 
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Tabelul 2. Evolu!ia num"rului de copii din sistemul de protec!ie de tip familial (perioada 
2001-2008) 
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Graf. 13. Evolu!ia num"rului de copii din diferite forme de îngrijire care apar!in 

sistemului familial (2000-2008) 
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Graf. 14. M"surile de protec!ie de tip familial (2000-2008) 
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Din Graf. 14 se poate observa tendin#a de cre"tere a num$rului de copii afla#i în 
plasament în familia l$rgit$ acompaniat$ de o relativ$ stagnare a num$rului de copii 
din asisten#$ maternal$. Acest lucru argumenteaz$ strategia DGASPC Bac$u de a 
preveni separarea copilului de familia sa "i plasarea în asisten#$ maternal$, sprijinirea 
familiei l$rgite pentru asumarea rolurilor parentale atunci când se impune luarea unei 
m$suri de protec#ie. Men#inerea copilului în familia l$rgit$ constituie o form$ de 
protec#ie care este v$zut$ mai adecvat$ decât asisten#a maternal$ în condi#iile în care 
familia biologic$ nu-"i exercit$ anumite obliga#ii parentale atunci când copilulul este 
plasat în asisten#$ maternal$ (Cojocaru "i Cojocaru, 2006). Dincolo de considerente 
legate de identitatea copilului "i de modalit$#ile de exercitare a parentalit$#ii biologice, 
naturale sau de substitu#ie, asisten#a maternal$ reprezint$ un serviciu costisitor "i care 
tinde s$ se substituie parentalit$#ii biologice (Cojocaru, 2008). De aceea, remarc$m 
politica adecvat$ a DGASPC Bac$u pentru încurajarea îngrijirii copiilor în familia 
natural$, extins$ "i apelarea la sistemul de asisten#$ maternal$ doar atunci când acest 
lucru nu este posibil. 

 

Intr!rile într-o form! de protec"ie #i ie#irile din sistemul de 
protec"ie 

Intr"rile în sistemul de protec!ie 
Graficul 15 ilustreaz$ strategia de reducere a num$rului de copii care intr$ într-o form$ 
de protec#ie (reziden#ial$ sau asisten#$ maternal$), cu valori semnificative în anul 2008; 
astfel, în anul 2008, dup$ o sc$dere continu$, num$rul copiilor care au instrat în 
asisten#$ maternal$ a fost cu 43,8 % mai mic decât în anul precedent. În ceea ce 
prive"te plasamentele noi în centrele de plasament s-au redus în anul 2008 de 
aproximativ nou$ ori fa#$ de anul 2001, ajungând la un num$r de 24 de copii. 
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Graf. 15. Intr"rile în centrele de plasament (albastru) #i în asisten!" maternal" (ro#u) 
(2001-2008) 

 

Reintegr"rile familiale 
Reintegrarea familial$ reprezint$ una dintre finalit$#ile planurilor individualizate de 
protec#ie, fiind o solu#ie permanent$ pentru copiii care se afl$ în sistemul de protec#ie, 
fiind totodat$ "i un indicator al eficien#ei managementului de caz. Graficul 16 ne indic$ 
faptul c$, în perioada 2001-2008, num$rul copiilor reintegra#i familial din sistemul 
reziden#ial este mai mare decât al celor din asisten#$ maternal$, lucru firesc datorit$ 
strategiei de reducere a num$rului de copii din centre de plasament "i de încurajare a 
sistemului de tip familial (Cojocaru, D., 2008).  
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Graf. 16. Reintegr"rile în familie din sistemul reziden!ial (albastru) #i din m"surile de tip 

familial (ro#u)  2001-2008 
 
 
 
Datele sunt cu atât mai relevante, cu cât sunt raportate la num$rul total de copii afla#i 
în sistemul de protec#ie. Astfel, în Tabelul 3, se poate observa c$ în perioada 2002-
2005 s-au înregistrat cele mai mari rate de reintegrare familial$ din sistemul de 
protec#ie de tip reziden#ial, iar în perioada 2006-2008 a urmat o atenuare a acestei rate 
(2006) "i o relativ$ cre"tere în ultimii doi ani, peste rata anual$ na#ional$ care este de 
5,1%.  
 
 
Anul  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Beneficiari reziden!ial 
(inclusiv CPRU) 

1333 1140 861 778 709 683 636 517 

Reintegrari familiale 229 379 409 237 137 36 55 52 
Rata de reintegrare 
(%) 

17,2 33,2 47,5 30,5 19,3 5,3 8,6 10,1 

Tabel 3. Reintegr"rile în familie din sistemul reziden!ial (2001-2008) 
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Rata de reintegrare familial$ din asisten#$ maternal$ este mai redus$ decât cea din 
sistemul reziden#ial, observându-se o sc$dere major$ în ultimii doi ani (1,2% în 2007 "i 
1,1 % în 2008).  
 
 

Anul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Nr. copiilor în 
AMP 

259 295 391 431 505 534 565 568 

Reintegrari 
familiale 29 35 57 70 45 45 7 6 
Rata de 
reintegrare (%) 11,2 11,9 14,6 16,2 8,9 8,4 1,2 1,1 

Tabel 4. Reintegr"rile în familie din sistemul asisten!" maternal" (2001-2008) 
 
 
 
Ie"irile din sistemul de protec#ie datorit$ efectului legii, împlinirea vârstei "i p$r$sirea 
sistemului de protec#ie dup$ terminarea studiilor este un indicator pentru realizarea 
piramidei vârstelor copiilor afla#i în sistemul de protec#ie care poate fi utilizat pentru 
analiza serviciului de integrare socioprofesional$ a tinerilor peste 18 ani care p$r$sesc 
sistemul de protec#ie. Tabelul 5 ne arat$ evolu#ia num$rului de ie"iri "i sistemul 
reziden#ial "i rata de ie"ire din aceast$ form$ de protec#ie. Remarc$m faptul c$ în 
perioada 2001-2005 rata de reintegrare familial$ este net superioar$ celei de ie"ire din 
sistemul reziden#ial, urmat$ de o perioad$ 2006-2008, când num$rul tinerilor care 
p$r$sesc centrele de plasament este mai mare decât a celor reintegra#i familial. 
 
 
 

Anul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Beneficiari 
reziden!ial 
(inclusiv CPRU) 

1333 1140 861 778 709 683 636 517 

Nr. ie#irilor prin 
efectul legii 199 127 108 97 107 67 63 57 
Rata de ie#ire 
din sistemul 
reziden!ial 14,9 11,1 12,5 12,5 15,1 9,8 9,9 11,0 

Tabel 5. Ie#irile din sistemul reziden!ial datorit" efectului legii (2001-2008) 
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Graf. 17. Ie#iri cu efectul legii din sistemul reziden!ial (albastru) #i din m"surile de tip 
familial (ro#u) (2001-2008) 

 
Aceea"i structur$ se eviden#iaz$ "i în ceea ce prive"te reintegr$rile "i ie"irile din 
asisten#$ maternal$. Aceasta se datoreaz$ cre"terii vârstei copiilor care se afl$ în 
asisten#$ maternal$ "i dificult$#ilor legate de reintegrarea familial$ a copiilor de vârst$ 
mare. 
 
 

Anul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Copii în AMP 259 295 391 431 505 534 565 568 

Nr. ie#irilor prin 
efectul legii 22 28 51 57 43 57 29 57 
Rata de ie#ire #i 
asisten!" 
maternal" 8,5 9,5 13,0 13,2 8,5 10,7 5,1 10,0 

Tabel 6. Ie#irile din sistemul de asisten!" maternal" datorit" efectului legii (2001-2008) 

 



SOCIAL RESEARCH REPORTS 
vol. 3/2009 

 
 

 

 35

Descrierea serviciilor evaluate 

Loca!ia centrului 
CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE VIA%& 
INDEPENDENT& este situat în cadrul sediului DGASPC Bac$u "i ofer$ servicii pe 
întreg jude#ul, atât în mediul urban, cât "i în cel rural.  
 

Grupurile !int" #i beneficiarii 
Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de via#$ independent$ are urm$torii 
beneficiari: 

- tinerii de peste 18 ani din sistemul de protec#ie (centrele reziden#iale, asisten#i 
maternali profesionisti etc) absolven#i ai unei forme de preg$tire 
"colar$/profesional$ "i care urmeaz$ s$ p$r$seasc$ sistemul de protec#ie dup$ 
terminarea studiilor sau care î"i continu$ studiile; 

- tinerii din sistemul de protec#ie (centre reziden#iale, asisten#i maternali etc), cu 
vârste cuprinse între 14 si 18 ani, afla#i în diverse forme de "colarizare "i preg$tire 
profesional$ "i care au poten#ial sc$zut de reintegrare în familia natural$ "i în 
comunitatea de provenien#$; 

- tinerii afla#i în dificultate, cu vârste cuprinse între 14 "i 18 ani, din comunitate, a 
c$ror familii prezint$ un risc ridicat de marginalizare social$, care solicit$ sprijin 
pentru orientarea "colar$/profesional$ "i ulterior integrarea lor socio-profesional$; 

- tinerii care au dobândit capacitatea deplin$ de exerci#iu "i au beneficiat de o 
m$sur$ de protec#ie special$, dar care nu î"i continu$ studiile "i nu au posibilitatea 
revenirii în propria familie; 

- tinerele mame ocrotite în centrele maternale, care au terminat o form$ de 
înv$#$mânt sau care necesit$ o preg$tire profesional$ de scurt$ durat$ sub forma 
unui curs de re/calificare; 

- tinerii dezinstitutionaliza#i care urmeaz$ un program alternativ de integrare socio-
profesional$ de tipul „cas$ tranzitorie” de pe lâng$ o organiza#ie 
nonguvernamental$ "i care au nevoie de asisten#$ "i sprijin specializat pentru 
cre"terea gradului de responsabilizare fa#$ de viitorul loc de munc$, prin exerci#ii 
de proiectare a viitoarei cariere ocupa#ionale. 

 
DGASPC Bac$u a fost printre primele direc#ii din #ar$ care a înfiin#at în propria 
structur$ un centru care se concentreaz$ asupra dezvolt$rii deprinderilor de via#$ 
independent$ necesare pentru integrarea social$ "i profesional$ a tinerilor care p$r$sesc 
sistemul de protec#ie a copilului. Actualmente, din cele 47 de DGASPC din #ar$, doar 
12 au înfiin#ate astfel de servicii destinate tinerilor (Cojocaru "i Cojocaru, 2008). De-a 
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lungul timpului, de când a fost înfiin#at, num$rul beneficiarilor a variat în fun#ie de 
num$rul absolven#ilor "i de num$rul copiilor din sistemul de protec#ie a copilului. 
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Graf. 18. Evolu!ia num"rului de beneficiari ai centrului pentru dezvoltarea deprinderilor 
de via!" independent" (2003-2008) 

 
 
În Graf. 19 observ$m c$ de când a fost înfiin#at serviciul au fost dou$ categorii de 
beneficiari (14 -18 ani "i peste 18 ani), fiind pus accent, începând cu anul 2005, "i pe 
categoria 14-18 ani; aceasta muta#ie important$ în oferirea serviciilor arat$ tendin#a de 
a oferi servicii de sprijin, de interven#ie timpurie pentru sprijinirea tinerilor în 
dezvoltarea abilit$#ilor de via#$ independent$ înainte de împlinirea vârstei de 18 ani "i 
cre"terea "anselor lor de adaptare social$. 
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Graf. 19. Evolu!ia num"rului de beneficiari ai centrului pentru dezvoltarea deprinderilor 

de via!" independent" în func!ie de vârst" (2003-2008)  

Criterii de selec!ie beneficiarilor 
Beneficiarii centrului sunt tineri care au fost într-o form$ de protec#ie sau sunt încadra#i 
într-un grad de handicap.  

„Beneficiarii serviciului nostru sunt tinerii care au beneficiat de o 
m"sur" de proec!ie special" în cadrul unui centru reziden!ial din 
subordinea DGASPC Bac"u, sunt tineri afla!i în dificultate sau tineri cu 
nevoi speciale, respectiv tinerii încadra!i în diferite grade de handicap 
#i care nu-#i mai continu" studiile, conform articolului 51 din Legea 
272” (FG3, octombrie 2008) 

Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de via#$ independent$ are o politic$ deschis$ 
de recrutare a beneficiarilor "i se adapteaz$ nevoilor din comunitate. 

„Suntem deschi#i #i dac" apeleaz" la noi tineri din comunitate care nu 
au beneficiat de vreo m"sur" de protec!ie special". Am avut #i situa!ii 
când tineri din comunitate, afla!i în dificultate, au apelat la serviciile 
noastre pentru integrare profesional", bineîn!eles cu toat" seria de 
m"suri care se aplic" pân" la rezultatul final care este reintegrarea 
profesional". Sau mai pot fi cazuri sesizate de colegii no#tri de la 
Antis"r"cie, cazuri sociale, persoane care se afl" în situa!ii de risc sau 
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p"rin!i ai copiilor care se afl" în situa!ii de risc în sistemul reziden!ial, 
cazuri sesizate de colegii no#tri de la reziden!ial, sunt prelua!i în baza 
de date din acea lun", beneficiaz" de serviciile noastre #i dup" 
închiderea cazului, solu!ionarea cazului, îl scoatem din baza noastr" de 
date” (FG3, octombrie 2008). 

Graficul 20 ne dezv$luie faptul c$ nu numai absolven#ii care trebuie s$ p$r$seasc$ 
sistemul de protec#ie sunt beneficiari ai serviciului DVI. Num$rul beneficiarilor acestui 
centru sunt "i adolescen#i, dar "i tineri din comunitate care se confrunt$ cu probleme în 
integrarea socioprofesional$. 
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Graf. 20. Num"rul absolven!ilor #i cel al beneficiarilor Centrului DVI (2003-2008)  
 
 
Beneficiarii centrului sunt selecta#i dup$ urm$toarele criterii: 

- Vârsta; 
- Anul de studii; 
- Nivelul de "colarizare/profesionalizare; 
- Caracteristicile socio-economice ale beneficiarilor; 
- Statutul social al familiei în cadrul comunit$#ii; 
- Posibilitatea comunit$#ii de a oferi un loc de munc$ tinerilor ocroti#i în Centrele 

Reziden#iale; 
- Gradul de dependen#$/independen#$ fa#$ de familia natural$, familia extins$ sau 

familia substitutiv$ etc.; 



SOCIAL RESEARCH REPORTS 
vol. 3/2009 

 
 

 

 39

- Nivelul de optimizare "i satisfacere a unor trebuin#e fundamentale. 

Scopul serviciului 
Desf$"urarea activit$#ilor de preg$tire a fiec$rui copil/tân$r, în raport cu vârsta, studiile 
"i legisla#ia în vigoare, în vederea integr$rii active a acestuia pe pia#a muncii la 
p$r$sirea sistemului de protec#ie. 

Descriere interven!iilor personalului CDVI #i managementul de caz 
Centrul pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Via#$ Independent$ este complementar 
celorlalte servicii pentru protec#ia copilului, comunic$ cu acestea "i func#ioneaz$ în 
interdependen#$ având ca scop comun integrarea socio-profesional$ a tinerilor la 
p$r$sirea sistemului de protec#ie a copilului. 
 
Activitatea Centrului urm$re"te o abordare unitar$ si coerent$, sus#inut$ de un suport 
logistico-metodologic adecvat, a întregii problematici pe care o ridic$ tinerii de 14 – 17 
ani "i tinerii peste 18 ani, absolven#i ai unei forme de înv$#$mânt gimnazial, 
profesional, liceal sau superior, în procesul general de socializare anticipativ$. 
 
Activit$#ile se desf$"oar$ în conformitate cu obiectivele stabilite prin „Strategia 
jude#ean$ în domeniul asisten#ei sociale "i protec#ia copilului în perioada 2006 – 
2011”, în sensul „de a implementa m$suri "i ac#iuni sociale pentru garantarea dreptului 
fiec$rei persoane/colectivit$#i aflate într-o situa#ie de nevoie social$, datorat$ unor 
motive de natur$ economic$, fizic$, psihic$ sau social$, de a beneficia de servicii 
sociale corespunzatoare "i nediscriminatorii.”  
 
Pentru realizarea obiectivelor centrului "i a impactului scontat asupra beneficiarilor, a 
fost elaborat$ o strategie de lucru care are la baz$ trei mari metode ale influen#ei "i 
ac#iunii activit$#ilor de informare, consiliere "i integrare socio-profesional$: 1) modelul 
transmisiv – normativ; 2)modelul incitativ – personal; 3) modelul achizi#iei prin 
inser#ie social$. 
 
Conform metodologiei de lucru adaptate "i a obiectivelor stabilite prin Planul de 
performan#$ al echipei (PPE), urm$toarele activit$#i sunt caracteristice pentru definirea 
"i individualizarea centrului în cadrul celorlalte structuri func#ionale din cadrul 
DGASPC Bac$u: 
 

- selec!ia beneficiarilor se face conform criteriilor de selec#ie stabilite în 
procedurile centrului; 

- evaluarea beneficiarilor se face utilizând instrumente standardizate aplicabile 
tuturor categoriilor de poten#iali beneficiari ai centrului DVI; 



SOCIAL RESEARCH REPORTS 
vol. 3/2009 

 
 

 

 40

- implicarea beneficiarilor în activit"!ile desf"#urate. Beneficiarii centrului, 
absolven#i ai unei forme de înv$#$mânt sau preg$tire profesional$, sunt sprijini#i în 
consolidarea deprinderilor de via#$ independent$ pentru a face fa#$ exigen#elor de 
pe pia#a for#ei de munc$ "i pentru integrarea lor în cadrul comunit$#ii. Din aceast$ 
perspectiv$, ei sunt implica#i direct în cunoa"terea poten#ialului de absorb#ie a 
pie#ei locale a for#ei de munc$, depistarea unui loc de munc$ adecvat prin c$utarea 
activ$ adresându-se direct agen#ilor economici ofertan#i, dar "i AJOFM Bac$u "i 
filialelor acestuia, participând la bursele locurilor de munc$. Premerg$tor acestor 
etape, beneficiarii sunt cuprin"i în programul de orientare socio-profesional$ bazat 
pe itinerarii "i obiective secven#iale. Evaluarea demersurilor în construirea 
itinerariilor de inser#ie se face împreun$ cu beneficiarul prin stabilirea unui 
diagnostic al angajabilit$#ii, care este baza oric$rui proces de orientare socio-
profesional$. Pentru responsabilizarea fa#$ de viitorul loc de munc$, în ultimul an 
de preg$tire profesional$, în activit$#ile de consiliere desf$"urate în activit$#ile 
educative din "coal$, fiecare viitor absolvent este implicat în exerci#ii de 
proiectare a viitoarei cariere ocupa#ionale. Automotivarea "i formarea unui 
comportament pozitiv, coparticipativ constituie un demers pe care beneficiarii îl 
utilizeaz$ în proiectarea "i formarea obiectivelor de carier$ pe termen scurt "i 
mediu. Conform standardelor de calitate de formare DVI, autoimplicarea 
beneficiarilor în propriul proces de formare "i autoorganizare a vie#ii personale se 
realizeaz$ prin parcurgerea unei rute de formare care implic$ ini#iativ$ "i 
responsabilit$#i. Beneficiarii integra#i profesional si beneficiind de locuin#e 
independente – de tip apartament, sunt coparticipan#i activi la autogospod$rirea, 
administrarea "i organizarea vie#ii personale. 

- crearea unei baze de date; ca suport pentru serviciile oferite, cuprinde în mod 
curent urm$toarele informa#ii: a) situa#ia s$pt$mânal$ a locurilor de munc$ pe 
structura de meserii "i condi#ii de ocupare; b) oferta locurilor de munc$ vacante; c) 
situa#ia agen#ilor economici - angajatori de „inser#ie”; d) structura "i con#inutul 
profilelor ocupa#ionale în meseriile în care sunt preg$ti#i beneficiarii serviciului; 
e) documente specifice de evaluare a beneficiarilor, sinteze de anchete sociale 
privind caracteristicile socio-economice ale acestora; f) instrumente de evaluare, 
informare "i orientare (fi"e de observa#ie, chestionare, teste de interese etc), 
materiale publicitare; g) instrumente de lucru specifice asistentului social "i 
psihologului. Ca suport pentru centru, baza de date este constituit$, în general, în 
colaborare cu AJOFM Bac$u, prin contactul direct al salaria#ilor Centrului DVI 
Bac$u cu agen#ii economici, institu#iile descentralizate de la nivel local, 
monitorizarea presei locale, prin comunicarea "i rela#ionarea cu ONG-urile cu 
activitate în domeniul asisten#ei sociale "i protec#ia copilului („BETANIA” Bac$u, 
„BETHANY” Ia"i, Asocia#ia „FAMILIA” Târgu Ocna, „MARILE SPERAN%E” 
Bac$u, „ASOCIA%IA TRUST ORFELINAT” Ungureni,, „FAMILY CARE 
FOUNDATION” ) "i, nu în ultimul rând, cu sprijinul speciali"tilor din centrele 
reziden#iale. 

- informare #i orientare #colar" #i profesional"; Elementele componente "i 
specifice inform$rii "colare "i profesionale consista în: 1) oferirea de informa#ii 
beneficiarilor despre ocupa#ii prin metode comprehensibile "i usor accesibile; 2) 
furnizarea unor date organizate "i structurate despre alternativele ocupa#ionale 
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(oferte de educa#ie "i formare profesional$ de diferite niveluri în institu#ii publice 
sau private); 3) semnalarea surselor de informare (locuri de munc$ vacante 
publicate în pres$, contact direct cu agen#ii angajatori, particip$ri directe la bursele 
locurilor de munc$ organizate de AJOFM Bac$u "i filialele acesteia); 4) 
precizarea calit$#ilor/aptitudinilor pe care urmeaz$ s$ le evalueze angajatorii, ex: 
responsabilitate la locul de munc$; adaptabilitate la locul de munc$; 
con"tiinciozitate "i fidelitate fa#$ de angajator; respect fa#$ de colegii de munc$; 
sinceritate "i loialitate; adaptabilitate în munca de echip$; punctualitate "i 
capacitate individual$ de a respecta programul de lucru impus de angajator; 
adaptare la eventualele schimb$ri de program; stabilitate pe locul de munc$ oferit; 
5) accesarea calculatorului, a tehnologiei informa#iei "i comunica#iei, a resurselor 
Internet în activitate, în calitatea lor de mijloace moderne de instruire. 

- consilierea psihologic", prin care se urm$re"te realizarea, prin beneficiari, a 
anumitor obiective, în urm$toarele domenii: 1) s$-"i dezvolte "i s$-"i interiorizeze 
deprinderile de (auto)cunoa"tere a caracteristicilor "i abilit$#ilor personale; 2) s$ 
probeze întelegerea dintre calit$#ile "i aptitudinile personale "i locurile de munc$ 
în diferite domenii de activitate; 3) s$ se poat$ descrie (pe sine sau pe alt#i) în 
func#ie de anumite criterii: fizic, psihic, comportament în grup, motiva#ie pentru 
"coal$, pasiuni etc); 4) s$ fie capabil s$ se descrie în termeni pozitivi (calit$#i, 
deprinderi "i aptitudini existente "i exersate) "i s$-"i poat$ recunoa"te anumite 
aspecte mai slabe, nedezvoltate sau neexersate înc$; 5) s$-"i exprime "i motiveze 
aspira#iile profesionale, atrac#iile, alegerile, interesele; 6) s$-"i con"tientizeze 
poten#ialul de agresivitate, violen#$, conflict, s$ "i-l explice "i s$ încerce s$-l 
controleze; 7) s$ aib$ explica#ii pentru via#a lor psihoafectiv$, respingeri, 
stereotipuri; 8) s$ con"tientizeze "i s$ motiveze/explice imaginea celorlal#i despre 
ei; 9) s$ fie capabili s$ se autoevalueze sub diferite aspecte, în mod realist, s$-"i 
recunoasc$ "i îndrepte punctele mai slabe, s$ "i le pun$ în valoare pe cele forte; 
10) s$ "tie în ce const$ starea de s$n$tate fizic$, psihic$, emo#ional$ "i cum s$ o 
p$streze astfel. 

- consilierea educa!ional", profesional" #i orientarea în carier" urm$resc 
depistarea tuturor solu#iilor maximal favorabile beneficiarului "i armoniz$rii 
competen#elor acestuia cu exigen#ele ambian#ei sociale "i profesionale. În cadrul 
activit$#ilor desf$"urate cu beneficiarii centrului se urm$re"te consolidarea 
urm$toarelor deprinderi "i moduri de conduit$: 1) formarea "i conturarea unei 
imagini clare cu privire la viitorul rol profesional dup$ externarea din centrul 
reziden#ial; 2) s$ cunoasc$ elementele de baz$ "i responsabilit$#ile pe care le vor 
avea ca viitori angaja#i; 3) s$ con"tientizeze necesitatea de a avea un loc de munc$ 
"i s$ se automotiveze în p$strarea acestuia; 4) s$ fie capabili s$ expun$ "i s$ 
identifice situa#iile problematice care i-ar putea expune riscului de a nu se integra 
în mediul profesional, familial sau comunitar dup$ externare; 5) s$ poata 
identifica solu#ii alternative pentru diferite situa#ii de via#$; 6) s$ cunoasc$ "i s$ 
coreleze propriile resurse personale cu realit$#ile sociale "i economice din 
exteriorul centrului reziden#ial; 7) s$ capete automatisme "i conduite structurate în 
autoorganizarea vie#ii personale; 8) s$ cunoasc$ "i s$ demonstreze – în cadrul 
diverselor situa#ii de simulare cum se redacteaz$ un C.V., o scrisoare de inten#ie "i 
cum s$ se preg$teasc$ pentru interviul de selec#ie în vederea angaj$rii; 9) s$-"i 
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motiveze alegerile sau deciziile cu privire la viitorul lor profesional, a propriei 
cariere "i a viitorului statut de persoan$ independent$ si autonom$ fa#$ de centrul 
reziden#ial; 10) s$ fie capabil s$ identifice "i al#i agen#i economici sau locuri de 
munc$, în afara celor propuse de personalul CDVI; 11) s$ fie capabil s$ se implice 
responsabil "i activ în negocierea unui loc de munc$ "i s$ se automotiveze 
permanent pentru ocuparea acestuia. 

- consilierea juridic" #i familial". Beneficiarii centrului sunt consilia#i pe 
urm$toarele componente punctuale: 1) stabilirea raporturilor de munc$ între 
angajat "i angajatorul de „inser#ie”; 2) cunoa"terea contractului individual de 
munc$ cu toate p$r#ile lui componente: durata, drepturile "i obliga#iile ambelor 
p$r#i, programul de lucru, salarizarea, concedierea etc; 3) condi#iile de înscriere "i 
ob#inere a indemnizatiei de "omaj; 4) cunoa"terea con#inutului unui Regulament 
intern de organizare "i functionare a unei societ$#i economice, a c$rui dispozi#ii 
sunt obligatorii atât pentru salariat, cât "i pentru angajator; 5) familiarizarea cu 
institu#iile din comunitate la care pot apela în caz de necesitate sau pentru a-"i 
rezolva diferite probleme personale (Prim$rie, Poli#ie, Judec$torie, Autoritatea 
Tutelar$, Autoritatea de S$n$tate, Ag. Imobiliare, CCIA, AJOFM, ITM, Oficiul 
Jude#ean pentru Protec#ia Consumatorului etc); 6) regimul juridic al actelor de 
stare civil$ "i organele emitente (BI sau Carte de Identitate, certificat de na"tere, 
certificat de c$s$torie, pa"aport etc); 7) modalit$#i concrete de a relua "i p$stra 
leg$tura cu familia; 8) etapele premerg$toare "i de preg$tire pentru încheierea unui 
cuplu conjugal; 9) rela#ile dintr-un cuplu conjugal. 

- consilierea în domeniul economic #i de gestiune financiar", procurarea #i 
administrarea unei locuin!e. Beneficiarii centrului vor fi capabili s$-"i însu"easc$ 
urm$toarele deprinderi: 1) cunoa"terea valorii exacte a banilor; 2) gestionarea 
ra#ional$ a salariului; 3) necesitatea încadr$rii în cheltuieli, în limita sumelor 
disponibile; 5) tipurile de cheltuieli prioritare (chirie, utilit$#i, alimente, 
îmbr$c$minte, elemente de cur$#enie, s$n$tate, abonament transport, publica#ii 
culturale "i de informare etc); 6) necesitatea economisirii unei sume de bani 
rezonabile în fiecare lun$; 7) planificarea cheltuielilor zilnice pentru hran$, 
modalit$#ile de preparare a hranei "i procurarea alimentelor; 8) procurarea sau 
administrarea unei locuin#e (camere de locuit), obliga#iile curente de între#inere "i 
p$strare a acesteia; 9) s$ cunoasc$ modalit$#ile de ini#iere a unei mici afaceri sau 
g$sirea unui al doilea job care s$-i aduc$ venituri suplimentare. 

- consiliere pentru de integrare comunitar" #i social". Beneficiarii sunt 
familiarizati "i informa#i cu un pachet minim de cuno"tin#e despre resurse 
comunitare, aspecte sociale, activit$#i de timp liber "i anume: 1) organele 
administra#iei publice centrale, jude#ene "i locale (Guvern, Ministere, Prim$rie, 
Consiliul Jude#ean, Prefectur$ etc); 2) serviciile medicale, sociale "i juridice la 
care pot avea acces în comunitate; 3) familiarizarea cu principalele evenimente 
tradi#ionale din comunitate (manifest$ri cultural – distractive "i de recreere, 
sportive, religioase etc); 4) modalit$#i "i locuri de petrecere a timpului liber; 5) 
manifestarea unui comportament pozitiv, o atitudine de respect fa#$ de mediu; 6) 
s$ aib$ un minim de cuno"tin#e din domeniul protec#iei civile în cazul unor 
calamit$#i naturale; 7) s$ fie capabili s$ evite tenta#iile comunitare cu risc în 
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marginalizarea social$: baruri, grupuri de infractori, tineri f$r$ ocupa#ie "i cu 
preocup$ri antisociale etc. 

-  informarea "i consilierea pentru autoangajare se refer$ la spijinul acordat 
beneficiarilor pentru g$sirea ; 

- oferirea de informa!ii ocupa!ionale: starea general$ a pie#ei for#ei de munc$, 
structura "i specificul unui anumit loc de munc$, oportunit$#i de instruire "i 
calificare; 

- medierea locurilor de munc" #i integrarea profesional"; Beneficiarii centrului au 
posibilitatea s$ ocupe un loc de munc$ conform preg$tirii sau posibilit$#ilor oferite 
pe piata for#ei de munc$; Beneficiarii sunt: 1) sprijini#i "i înso#i#i la locul de 
munc$ oferit de agen#ii economici; beneficiarii sunt asista#i la încheierea 
contractului individual de munc$; 2) pu"i în tem$ cu exigen#ele angajatorilor "i 
exigen#ele locurilor de munc$ respective; 3) care nu reu"esc s$ se adapteze la 
primul loc de munc$ sunt consilia#i "i sprijini#i în ob#inerea altor joburi, iar în 
situa#ia refuzului acestora, sunt îndruma#i c$tre AJOFM, ca orice persoan$ în 
c$utarea unei slujbe, pentru cuprinderea lor în programele de inser#ie profesional$; 
4) sunt încadrati conform competen#elor profesionale "i compatibilit$#ilor fizice "i 
psihice, cu cerin#ele profesiei specificate în profilul ocupa#ional al acesteia; 5) 
tinerii beneficiari sunt antrena#i prin exercitarea „pe viu” a tuturor demersurilor 
pentru angajare prin formarea abilit$#ilor "i însu"irea tehnicilor active "i sunt 
asista#i în parcurgerea pa"ilor reali ai procesului angaj$rii; 6) obi"nui#i s$ intre în 
contact direct cu angajatorii la Bursele locurilor de munc$ organizate de AJOFM, 
unde se pot orienta în alegerea mai multor alternative de încadrare în munc$, în 
func#ie de exigen#ele angajatorilor "i de propriile lor capacit$#i profesionale; 7) 
obi"nui#i s$ dep$"easc$, în prezenta angajatorilor, teama de e"ec, ezitare, amânare, 
neîncredere "i îndoial$. 

- diseminarea public$ a temelor/informa#iilor legate de locurile de munc$;  
- integrarea în comunitate, iar acolo unde este posibil integrarea în familia 

biologic$ sau extins$; 
- monitorizarea postintegrare. 1) Beneficiarii centrului, dupa încadrarea în munc$, 

sunt monitoriza#i lunar pe o perioad$ de 6 - 12 luni, privind adaptarea la locul de 
munc$ "i priorit$#ile angajatorului. 2) Angajatorii sunt informa#i cu privire la 
modalit$#ile de stabilire a unei rela#ii pozitive cu tinerii proveni#i din centrele 
reziden#iale "i structurile de personalitate ale acestora; În situa#ii deosebite, 
beneficiarii sunt sprijini#i pentru a-"i asigura un spa#iu de cazare la locul de munc$ 
sau contracost în regim de chiria"; 3) În func#ie de comportamentul beneficiarilor, 
împreun$ cu angajatorii, se identific$ procedurile cele mai eficiente pentru 
gestionarea perioadei de tranzi#ie "i asumarea de c$tre beneficiari a tuturor 
responsabilit$#ilor, consolidarea încrederii în propriile for#e "i construirea unui 
mod pozitiv de activitate; 4) Beneficiarii sunt sprijini#i s$ se autoorganizeze în 
via#a personal$, s$ se automotiveze "i s$-"i propun$ obiective clare "i realiste (pe 
termen variabil, respectiv scurt, mediu sau lung). 

- mediatizarea centrului #i implicarea partenerilor sociali în ocuparea unui loc de 
munc" de c"tre beneficiarii serviciului, iar în situa#ii deosebite asigurarea unui 
spa#iu de cazare "i posibilit$#i de servire a mesei contra cost sau ca facilit$#i 
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stipulate în contractul individual de munc$. 1) Centrul pentru Dezvoltarea 
Deprinderilor de Via#$ Independent$ Bac$u colaboreaz$ cu organiza#ii 
neguvernamentale care au ca obiect de activitate implementarea proiectelor 
privind integrarea social$ "i profesional$ a tinerilor (Asocia#ia „BETANIA” 
Bac$u, Asocia#ia „BETHANY” Ia"i, Asocia#ia „MARILE SPERAN%E” Bac$u, 
Asocia#ia „FAMILIA” Târgu Ocna, Asocia#ia „TRUSTUL ORFELINAT” 
Ungureni, „FAMILY CARE FOUNDATION” etc); 2) Împreun$ cu speciali"tii 
din centrele reziden#iale se stabilesc strategiile de integrare "i grupul de suport în 
sprijinirea individual$ a fiec$rui absolvent; 3) Rezultatele serviciului sunt aduse la 
cuno"tin#a comunit$#ii locale prin intermediul mijloacelor mass-media (articole de 
pres$, conferin#e de pres$, înregistr$ri audio-video etc); 4) Centrul DVI Bac$u 
colaboreaz$ permanent cu AJOFM Bac$u, Serviciile publice de asisten#a social$ 
municipale, or$"ene"ti "i referen#ii sociali din mediul rural; 5) Centrul DVI Bac$u 
promoveaz$ tipul de rela#ii directe cu agen#ii economici "i celelalte institu#ii 
solicitante de for#$ de munc$; 6) Centrul DVI Bac$u coopereaz$, atunci când 
situa#ia o impune, cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Bac$u (Serviciul 
Reziden#ial, AMP, Re#eaua de Apartamente „Casa mea” etc); 7) Centrul DVI 
Bac$u promoveaz$ managementul riscului "i a strategiilor de interven#ie în scopul 
diminu$rii efectelor factorilor de risc care pot apare în procesul integr$rii socio-
profesionale a tinerilor; 8) Centrul DVI Bac$u promoveaz$ în comunitate interesul 
superior al tinerilor beneficiari "i interven#ia personalizat$ în situa#ii problematice 
sau de risc social; 9) Centrul DVI Bac$u particip$ la organizarea de evenimente 
sau schimburi de experien#$ dintre organisme/organiza#ii care activeaz$ în 
domeniul pie#ei for#ei de munc$; 10) Centrul DVI Bac$u caut$ "i studiaz$ 
resursele de formare "i angajare în localitate sau în mediul geografic 
corespondent.  

- comunicarea "i rela#ionarea cu alte organiza#ii care au legatur$ cu pia#a muncii; 
- colaborarea cu ONG- urile autorizate s$ desf$"oare activit$#i de protec#ie "i 

asisten#$ social$ pentru copii "i tineri care sprijin$ cuprinderea acestora în forme 
alternative de integrare "i gestionare a perioadei de tranzi#ie la via#a independent$. 

Scurt" descriere a resurselor umane alocate serviciului  
Personal angajat cu contract individual de munc$: 4 persoane (1 psiholog, 3 asisten#i 
sociali). 

Consiliere #i informare 
Consilierea pentru preg$tirea tinerilor care p$r$sesc sistemul de protec#ie în vederea 
integr$rii lor socio-profesionale este una dintre activit$#ile de baz$ ale centrului 
destinate beneficiarilor. 

„Beneficiarii Centrului nostru sunt tinerii care la împlinirea vârstei de 
18 ani, dac" nu î#i continu" studiile, legisla!ia prevede s" fie sprijini!i 
pentru integrarea lor profesional". Noi planific"m #edin!ele de 
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consiliere, primele de cunoa#tere a tinerilor, de cunoa#tere a dosarelor 
personale ale fiec"rui tân"r, dosarul medical al lui, posibilit"!ile de 
reintegrare în cadrul familiei, ne interes"m despre gradul de preg"tire 
profesional" al fiec"ruia pentru ca el s" fie orientat professional în 
func!ie de #coala #i meseria în care s-a preg"tit. Aceasta într-o prim" 
faz", urmând apoi dac" ei nu se descurc" în meseria respectiv" sau î#i 
doresc s" plece în alt" meserie deoarece am depistat pe parcursul 
consilierii abilit"!i sau interese deosebite spre alte meserii, îi îndrum"m 
#i îi sprijinim s" fie reorienta!i profesional” (FG 3, octombrie 2008). 

Procesul de consiliere "i informare profesional$ are "i rolul de a sprijini tân$rul în 
procesul de adaptare a dorin#elor "i abilit$#ilor sale la oportunit$#ilor de angajaje. 
Rafinarea a"tept$rilor dorite de c$tre tân$r este un proces complex, mai ales c$ 
perioada lung$ de "edere în sistemul de protec#ie a copilului genereaz$ deseori a"tept$ri 
nerealiste în ceea ce prive"te capacitatea acestuia de adaptare la locul de munc$. 

„[În cadrul procesului de consiliere, n.n.] se detaliaz" în ce a constat 
practica lor efectiv", detalii dac" î#i cunosc meseria, dac" vor s" o 
practice, cam unde se v"d la un viitor loc de munc", dac" p"streaz" 
leg"tura cu al!i colegi angaja!i. Conteaz" foarte mult dac" a auzit de la 
cineva #i-#i dore#te un anumit loc de munc", are capacitatea #i 
preg"tirea, putem s" îl sprijinim” (FG 3, octombrie 2008). 

„La acest moment încep consilierile individuale în care urm"rim s" 
scoatem la suprafa!" abilit"!ile, capacitatea efectiv" a fiec"rui tân"r în 
vederea integr"rii sale profesionale, evalu"m capacitatea lui. C"ut"m 
s"-i scoatem la suprafa!" propriile resurse, motiva!ia lui pentru un 
viitor loc de munc". S"-#i identifice #i s"-#i valorizeze punctele forte 
care, în stadiu latent, nu #i le con#tientizeaz"... $i pe cele slabe s" #i le 
cunoasc" #i s" putem lucra împreun" pentru cre#terea lor #i 
transformarea lor în resurse, pentru c" la un moment dat î#i poate dori 
ni#te lucruri nerealiste, care nu concord" cu realitatea #i cu propria lui 
capacitate” (FG 3, octombrie 2008). 

Interven!ie pe termen lung 
Interven#iile oferite de centrul DVI se caracterizeaz$ printr-o perioad$ lung$ de timp în 
acordarea serviciilor, acompanierii sociale "i suport pentru integrare socioprofesional$. 
Pe de o parte, centrul ofer$ servicii tinerilor de peste 14 ani "i acest suport continu$ 
pân$ la finalizarea studiilor "i integrarea profesional$. Pe de alt$ parte, vulnerabilitatea 
locurilor de munc$, situa#ia precar$ a tinerilor care p$r$sesc sistemul de protec#ie sunt 
argumente pentru un suport pe termen lung, prin oferirea unor servicii "i dup$ ce tinerii 
"i-au g$sit un loc de munc$. 
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„A# mai preciza c" activitatea centrului se poate situa #i la nivel 
comunitar #i chiar la nivelul tinerilor care au beneficiat de sprijinul 
fostelor echipe din cadrul centrului #i care la un moment dat se afl" 
într-o perioad" nefast" dpdv al integr"rii profesionale #i chiar sociale. 
De#i au primit suportul nostru la un moment dat, când au fost grup-
!int", implicarea echipei noastre se materializeaz" #i dup" 2-3 ani, dup" 
6 ani când revin #i solicit" ajutor” (FG 3, octombrie 2008). 

 
Interven#iile pe termen lung oferite beneficiarilor de c$tre personalul centrului DVI 
sunt argumentate "i de nivelul de preg$tire a absolven#ilor. Ponderea cea mai mare a 
acestora este reprezentat$ de absolven#i ai "colilor de arte "i meserii "i mai ales ai 
"colilor de arte "i meserii destinate tinerilor cu handicap. Dificult$#ile legate de 
integrarea socioprofesional$ generate de greut$#ile întâmpinate în g$sirea unui loc de 
munc$ sunt accentuate "i poten#ate de problemele tinerilor cu dizabilit$#i. 
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Graf. 21. Beneficiarii Centrului DVI în func!ie de #coala absolvit" (2004-2008) 
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 $coala 
absolvit" 2004 2005 2006 2007 2008 
Gimnaziu 6 22 4 0 10 
Scoala de Arte 
#i Meserii 11 19 15 37 21 
SAM special 24 20 9 26 41 
Liceal 8 5 4 17 16 
Universitar 4 1 4 2 5 
Postuniversitar       1   
Abandon 
#colar 1   1     

Tabel 7. Beneficiarii Centrului DVI în func!ie de #coala absolvit" (2004-2008) 

Împ"r!irea responsabilit"!ilor între servicii 
Pentru asigurarea unei eficien#e sporite în ceea ce prive"te integrarea profesional$ a 
tinerilor, personalul centrului DVI nu se ocup$ de reintegrarea familial$ a acestora; 
aceast$ activitate este sus#inut$ de c$tre serviciul reziden#ial, care cunoa"te mai 
profund istoricul copilului, a familiei, a interca#iunilor dintre copil "i familia biologic$. 
Centrul DVI lucreaz$ cu comunit$#ile locale dup$ ce tân$rul a fost reintegrat familial, 
fiind o structur$ de sus#inere "i reprezentare a intereselor acestuia. 

„Componenta asta de integrare familial" o face Serviciul Reziden!ial, 
nu noi ne ocup"m. $i centrul unde este tân"rul. Pe noi ne intereseaz" 
pentru c" vrem s" #tim unde va fi integrat profesional tân"rul. Noi 
inform"m consiliile locale de unde provin tinerii c" ei provin din acea 
comunitate, sunt absolven!i #i urmeaz" s" p"r"seasc" sistemul de 
protec!ie” (FG 3, octombrie 2008). 

Utilizarea resurselor locale 
Pentru a reu"i o integrare profesional$, personalul centrului DVI identific$ "i 
mobilizeaz$ resursele locale care ar putea fi cel mai puternic suport pentru tân$rul ce 
trebuie s$ p$r$seasc$ sistemul de protec#ie a copilului. Deseori, procesul de integrare 
socioprofesional$ este sus#inut de comunitatea local$, mai ales în situa#ia în care 
personalul centrului DVI se implic$ în mobilizarea acestor resurse. 

„Pe urm" s-a luat leg"tura cu referentul social de la prim"rie #i ne-a 
spus c" ar exista o societate #i ne-a dat numele persoanei de contact. 
Am sunat la societatea respectiv", am vorbit cu administratorul ei, o 
persoan" foarte deschis", cuno#tea situa!ia deoarece tat"l b"iatului era 
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angajat la aceast" firm", le-am trimis prin fax o solicitare scris", ne-au 
r"spuns scris c" sunt de acord” (FG 3, octombrie 2008). 

„Resursele de integrare pot fi chiar rudele de pân" la gradul IV sau 
chiar cuno#tin!ele, familia extins", comunitatea rural" sau 
or"#eneasc"” (FG 3, octombrie 2008). 

Nevoia unor ateliere protejate 
T$nând cont de caracteristicile popula#iei #int$ care prime"te servicii din partea 
centrului DVI, de ponderea ridicat$ a tinerilor cu dizabilit$#i din sistemul de protec#ie, 
participan#ii la evaluare au identificat nevoia dezvolt$rii unor ateliere protejate care s$ 
asigure condi#iile unui proces de integrare socioprofesional$ a tinerilor cu handicap. 
Slaba dezvoltare a unor asemenea servicii, lipsa unor locuin#e sociale, inexisten#a unor 
ateliere protejate fac imposibil$ integrarea socioprofesional$ a tinerilor cu dizabilit$#i, 
iar mul#i dintre ace"tia sunt transfera#i din sistemul de protec#ie a copilului în cel al 
protec#iei adul#ilor cu dizabilit$#i. 

„Cei care au handicap #i nu au posibilitate s" fie integra!i profesional 
sunt sprijini!i în întocmirea dosarului de #omaj #i beneficiaz" de ajutor. 
$i r"mân în continuare în centrele reziden!iale pân" când sunt prelua!i 
de centrele de adul!i pentru c" în momentul acesta, la nivelul jude!ului 
Bac"u nu avem ateliere protejate care ar solu!iona într-un fel aceast" 
problem". Nu avem nici locuin!e sociale de tranzi!ie pentru tineri, avem 
doar parteneriate cu ONG-uri care desf"#oar" activitate de preg"tire #i 
sprijin a tinerilor în aceast" perioad" de tranzi!ie. Avem Asocia!ia TOU 
(Trust Orfelinat Ungureni) care au 3 proiecte, proiectul „Cire#arii”, 
proiectul „Fortuna” pentru tinerii cu HIV #i proiectul „Ciocârlia” care 
e un proiect pentru dezvoltarea deprinderilor de via!" independente 
pentru tinerii din institu!ii. Avem Asocia!ia „Favor” care are un 
apartament cu 4 locuri de g"zduire pentru tinerii în perioada de 
tranzi!ie” (FG 3, octombrie 2008). 

Atelierele protejate ar asigura, pe de o parte, exersarea utilit$#ii sociale a tinerilor "i 
dezvoltarea deprinderilor de via#$ independent$ "i, pe de alt$ parte, rezolvarea 
problemei legate de lipsa unor locuin#e sociale destinate acestei categorii sociale 
defavorizate "i marginalizate. 

„Ei muncind, fiind integra!i profesional ar putea #i ei s" contribuie la 
cheltuielile personale #i deci implicarea statului ar putea sc"dea. 
Pentru ei problema mare r"mâne cazarea. Ei niciodat" nu vor fi în 
stare s" tr"iasc" în comuniate, s" î#i pl"teasc" o chirie. Cei cu grad de 
handicap”  
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Parteneriatul cu AJOFM 
Pentru cre"terea "anselor de ob#inere a rezultatelor propuse de c$tre centrul DVI în 
integrarea socioprofesional$ a tinerilor, acest serviciu este într-o rela#ie de parteneriat 
cu AJOFM, care, la rândul s$u, ofer$ s$pt$mânal informa#ii cu privire la pia#a locurilor 
de munc$, baz$ pentru direc#ionarea "i orientarea tinerilor în procesul de integrare 
profesional$. 

„Consiliere #i informare în domeniul carierei. Noi avem un parteneriat 
cu AJOFM Bac"u prin care suntem informa!i s"pt"mânal de oferta de 
locuri de munc", apoi studiem zilnic presa local". Este oferta general" 
la nivelul jude!ului Bac"u. În func!ie de baza de date pe care o avem, de 
calific"rile tinerilor, de op!iunile lor...” (FG 3, octombrie 2008). 

Planul de interven!ie specific" 
Ficerea beneficiar al centrului DVI are întocmit planul de servicii care reprezint$ un 
instrument de organizare "i planificare a tuturor serviciilor "i interven#iilor oferite de 
personalul centrului. PIS-ul (planul de interven#ie specilifc$) este o condi#ie esen#ial$ 
pentru îndeplinirea standerdelor minime obligatorii fiind un rezultat al consult$rii 
dintre to#i speciali"tii implica#i în acest proces. 

„De când ne-am întâlnit la aceast" consiliere de grup #i pân" la 
urm"toarea întâlnire în care facem efectiv consilierea #i informarea 
privind cariera, are loc completarea PIS-ului pentru fiecare tân"r. 
Planul de Interven!ie Specific" pe care-l face echipa multidisciplinar". 
Consult"m dosarul fiec"rui tân"r. Este un plan de interven!ie specific", 
este specific centrului nostru” (FG 3, octombrie 2008). 

Sprijin pentru integrare profesional" 
Graficul 22 ne arat$ num$rul de tineri care au fost integra#i profesional, ca rezultat al 
interven#iilor oferite de personalul centrului DVI. Corelând aceste date cu cele 
prezentate în Graf. 19 (Evolu#ia num$rului de beneficiari ai centrului DVI în fun#ie de 
vârst$), putem identifica ponderea num$rului de tineri integra#i profesional în raport cu 
num$rul total de beneficiari cu vârsta peste 18 ani; astfel, în anul 2008, din total 
num$rului de beneficiari (88 de tineri), 46,5% dintre ace"tia au fost integra#i 
profesional, iar în 2007, din totalul beneficiarilor de aceast$ vârst$ (69 de tineri), 
76,8% au fost încadra#i în munc$. Acest lucru este posibil datorit$ faptului c$ 
DGASPC Bac$u are în propria structur$ un serviciu specializat, acompaniat de 
profesionalismul "i interesul personalului care lucreaz$ în cadrul centrului DVI. 
Jude#ul Bac$u este unul dintre pu#inele DGASPC din #ar$ care au servicii specializate 
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pentru integrarea socioprofesional$ a tinerilor care p$r$sesc sistemul de protec#ie 
(Cojocaru "i Cojocaru, 2008). 

„A doua întâlnie este cea de consiliere #i de informare în care tân"rul 
este informat detaliat privind evolu!ia profesiei alese pe pia!a locurilor 
de munc"... Informa!ii privind pia!a for!ei de munc" la momentul 
respectiv... Oferte concrete, putem discuta chiar pe cazuri, iar tân"rul, 
în func!ie de decizia pe care o ia contact"m apoi societatea când începe 
sprijinirea tân"rului privind integrarea lui socioprofesional"” (FG 3, 
octombrie 2008). 
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În procesul de sprijinire a integr$rii socioprofesionale organizat de c$tre centrul DVI 
sunt inclu"i, al$turi de tinerii din centre de plasament, "i tinerii care sunt în familii de 
asisten#$ maternal$ "i care urmeaz$ s$ p$r$seasc$ sistemul de protec#ie. Acest lucru se 
face fie sub forma unor "edin#e de informare, fie în cadrul "edin#elor de consiliere 
individual$. 

 „Atunci când începem #i facem planificarea acestor #edin!e pe centre 
reziden!iale facem o informare, o adres" #i c"tre asisten!ii maternali 
profesioni#ti. În m"sura în care tinerii doresc #i nu-#i continu" studiile 
suntem dispu#i s"-i primim. De obicei vin individual” (FG 3, octombrie 
2008). 
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Deseori, pentru tinerii din asisten#$ maternal$ procesul de integrare socioprofesional$ 
este sprijinit "i acompaniat de c$tre familia de îngrijire. Via#a în familia de substitu#ie 
temporar$ este un avantaj pentru tineri în ceea ce prive"te dezvoltarea deprinderilor de 
via#$ independent$, ei fiind integra#i în familiile respective, primesc responsabilit$#i 
domestice care le dezvolt$ aceste deprinderi, fiind un proces permanent de suport din 
partea familiilor. Sunt familii de asisten#$ maternal$ care sprijin$ tân$rul "i dup$ 
împlinirea vârstei de 18 ani, continu$ s$ locuiasc$ în familia respectiv$, chiar dac$ nu 
mai este în sistemul de protec#ie. 

„Am avut cazuri de tineri de la Serviciul familial, de la AMP [asisten!" 
maternal" profesionist", n.n.] care sunt sprijini!i în continuare de 
familia de AMP. Se formeaz" o rela!ie de ata#ament, sau tân"rul refuz" 
s" p"r"seasc" familia iar amp î#i ia responsabilitatea... $i dac" îl putem 
ajuta în func!ie de preg"tirea profesional" cu un loc de munc" e OK” 
(FG 3, octombrie 2008). 

 Rela!ii permanente cu posibili angajatori 
Reu"itele centrului DVI în ceea ce prive"te integrarea profesional$ a tinerilor sunt 
datorate "i rela#iilor de colaborare permanente pe care personalul le-a dezvoltat "i 
men#inut cu posibili angajatori. Men#inerea leg$turilor cu societ$#ile comerciale care au 
angajat în trecut absolven#i ce au fost în sistemul de protec#ie reprezint$ una dintre 
strategiile centrului DVI pentru maximizarea "anselor de angajare a tinerilor ce trebuie 
s$ p$r$seasc$ sistemul de protec#ie. 

„Foarte important, avem o baz" de colaboratori la care apel"m an de 
an. Sunt anumite societ"!i la care #tim c" anul trecut am integrat cu 
succes 2-3 persoane. Apel"m din nou la ei #i noi le spunem din timp, cu 
câteva luni înainte: ‘în februarie sau în iunie vom avea 2-3 absolven!i 
pe calificarea respectiv". A!i avea nevoie de for!" de munc"?’... 
‚Discut"m, s"-i vedem’, spun ei de obicei” (FG 3, octombrie 2008). 

Rela#iile formale cu angajatorii nu ofer$ prea multe "anse de integrare profesional$ a 
tinerilor; la încerc$rile oficiale de stabilire a unor rela#ii de colaborare, angajatorii nu 
au fost receptivi. Solu#ia abordat$ de personalul centrului este aceea de contact direct, 
discu#ii cu posibili angajatori "i sensibilizarea acestora prin prezentarea situa#iei 
tinerilor "i a repreznet$rii acestora în rela#ie cu societ$#ile comerciale angajatoare. 

„S-a încercat cu adrese oficiale c"tre angajatori rugându-i s" ne ofere 
baza de date cu locurile de munc" disponibile. (...) Dar acest lucru nu a 
func!ionat, trebuie s" recunoa#tem #i am renun!at. Mergem direct #i 
st"m de vorb" cu angajatorii, vedem care sunt posbilit"!ile reale de a 
integra tinerii acolo. Încerc"m #i ne folosim de aspectul emo!ional sau 
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de implicare a angajatorului în cadrul comunit"!ii pentru c" #i el 
desf"#oar" activitate în cadrul comunit"!ii. Avem #i noi ca #i to!i 
cet"!enii drepturi #i obliga!ii” (FG 3, octombrie 2008). 

Reprezentarea tân"rului 
Un alt aspect important în rela#iile cu poten#iali angajatori este reprezentarea tân$rului 
de c$tre personalul centrului DVI; acest lucru face ca încrederea angajatorului s$ 
creasc$, iar tân$rul se simte mai protejat "i sprijinit în acest proces dificil pe care 
trebuie s$-l parcurg$. Personalul centrului DVI consider$ c$ aceast$ strategie de 
abordare a angajtorilor conduce la succes, cu o rat$ mare de reu"it$, fiind o form$ de 
mediere ce presupune "i asumarea unui rol activ în acest proces de c$tre DGASPC; 
astfel, angajatorul are partener de dialog în situa#ia în care tân$rul este angajat, are o 
reprezentare institu#ional$ a rela#iilor stabilite cu centru DVI. 

„Studiem oferta de locuri de munc" #i noi contact"m societatea, fix"m o 
întâlnire cu angajatorul, mergem st"m de vorb", îi prezent"m inten!ia 
noastr" de a integra un viitor absolvent f"r" a da prea multe informa!ii 
despre el dup" care fix"m o alt" întâlnire, mergem cu tân"rul. Între 
timp cu tân"rul desf"#ur"m o serie de activit"!i de preg"tire. Rata de 
succes pentru acest demers, putem spune c" este de 90%. Dac" tân"rul 
are capacitate este imposibil s" nu reu#im. Putem spune c" în prezent 
nu mai este o problem" cu locurile de munc", de#i poate sun" bizar. 
Avem colaboratori care ne solicit" ei #i nu avem noi ce oferi” (FG 3, 
octombrie 2008). 

Solu!ii pentru asigurarea caz"rii tinerilor 
O situa#ie dificil$ cu care se confrunt$ tinerii care p$r$sesc sistemul de protec#ie este 
generat$ de lipsa spa#iilor pentru cazare, mai ales pentru cei care nu sunt beneficiari ai 
unor programe în care li se asigur$ cazarea în apartamente. De aceea, personalul 
centrului DVI încearc$ s$ combine nevoia unui loc de munc$ cu nevoia de locuin#$, 
c$utând locuri de munc$ la angajatori care au disponibile "i spa#ii de cazare. 

„Zonele în care se fac angaj"rile sunt, de obicei, confec!ii, construc!ii, 
în tipografii. Mul!i dintre tineri sunt angaja!i în munci necalificate; 
chiar dac" sunt califica!i pe o anumit" meserie ei nu-#i cunosc meseria 
#i preg"tirea lor profesional" din #coli e foarte slab". Pe noi la 
momentul acesta ne intereseaz" foarte mult posibilitatea lor de cazare 
dup" plecarea din sistemul reziden!ial. Dac" nu sunt inclu#i în proiecte 
cu apartamente... $i locurile în aceste proiecte sunt limitate, atunci noi 
le depist"m un loc de munc", dar din salariul minim pe economie cu 
care vor porni ei, nu vor reu#i s" î#i pl"teasc" o chirie #i aceasta este o 
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principal" dificultate. Am întâlnit angajatori care au fost dispu#i s" 
ofere #i un loc de cazare. Sau identific"m noi angajatori care s" ofere #i 
loc de munc" #i loc de cazare. S" pl"teasc" chiria #i utilit"!ile, iar 
tân"rul, pe m"sur" ce înva!" s" î#i administreze bugetul s" preia 
e#alonat toate cheltuielile, asta însemnând responsabilitate la locul de 
munc" #i cre#terea venitului #i men!inerea atitudinii constante a 
patronului în acest sens” (FG 3, octombrie 2008). 

Lipsa locuin#elor sociale constituie, a"a cum precizeaz$ "i personalul centrului DVI, o 
piedic$ serioas$ în integrarea socioprofesional$ a tinerilor. De aceea, participan#ii la 
evaluare au identificat ca o nevoie dezvoltarea unor programe care s$ asigure locuin#e 
tinerilor pentru perioada de tranzi#ie, c$tre o via#$ independent$. 

„Principala problem" care exist" este cea a lipsei locuin!elor sociale 
sau de tranzi!ie pentru tinerii care p"r"sesc sistemul de protec!ie #i a 
locuin!elor protejate. Tinerii cu nevoi speciale sunt în centru. Chiar #i 
absolven!i de 2004-2005, în num"r redus, este adev"rat, circa 17 tineri 
din promo!iile 2004-2007 sunt înc" în centru pentru c" nu am g"sit 
solu!ii pentru ei” (FG 3, octombrie 2008). 

„Noi chiar am avut depus un proiect pentru locuin!e de tranzi!ie. 
Doream s" asigur"m într-un centru 14 locuri de cazare pt tineri dup" 
absolvirea #colii. Nu a fost selectat, dar vom reveni. În cadrul acestui 
proiect vom putea s" desf"#ur"m toate aceste activit"!i desf"#urate de 
ONG-uri pe programele alternative #i s" ne implic"m mai mult în 
exersarea deprinderilor de via!" independent"”  

Monitorizarea #i închiderea cazului 
Închiderea cazului se realizeaz$ atunci când, în urma evalu$rilor, se constat$ de c$tre 
personalul DVI c$ tân$rul nu mai are nevoie de asisten#$. Este un proces de 
independizare, de sc$dere treptat$ a dependen#ei beneficiarului de serviciile primite, 
care se desf$"oar$ pe termen lung, în func#ie de nevoile "i situa#ia particular$ a fiec$rui 
tân$r. Pentru a accelera acest proces de independizare "i pentru sprijinirea tân$rului în 
a se adapta mai u"or la aceast$ perioad$, în principiu, personalul centrului DVI a 
stabilit o perioad$ de monitorizare de maximum un an; astfel, târul "tie c$ aceasta este 
perioada în care trebuie s$-"i rezolve problemele "i stabilirea unui asemenea termen 
este oportun$ pentru construirea de c$tre tân$r a propriului plan de dezvoltare. În 
situa#ii speciale, aceast$ perioad$ este prelungit$, dar acest lucru se realizeaz$ în urma 
unor analize ale fiec$rui caz în parte. 

„Închidem cazul când nu mai are nevoie de serviciile noastre. Dup" 
perioada de monitorizare se închide cazul. Poate s" fie angajat, poate 
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s" aib" loc de cazare, îl monitoriz"m 6 luni, un an de zile. Poate fi #i 2 
ani dac" situa!ia o cere. Iar monitorizarea presupune vizite bilunare la 
locuin!e. Pot fi #i monitoriz"ri telefonice pentru c" dac" este cazul cum 
a fost integrarea de la Mangalia unde am avut 14 tineri integra!i vizita 
acolo era dificil". $i atunci monitorizam telefonic. Se discut" cu 
angajatorul” (FG 3, octombrie 2008). 

„Aici [în jude!ul Bac"u, n.n.] îi monitoriz"m în cadrul locuin!ei unde î#i 
desf"#oar" via!a #i în cadrul locului de munc". Urm"rim adaptarea lui 
la locul de munc", discut"m cu angajatorii, cu colegii, mediem rela!iile 
de munc" acolo unde sunt mici probleme de adaptare. Ca orice tân"r la 
început de drum nu e obi#nuit s" lucreze dup" program, s" repecte 
anumite reguli. Avem #i cazuri când tinerii abandoneaz" f"r" motiv 
întemeiat locul de munc", c"ut"m s" mediem rela!ia cu angajatorul 
pentru c" putem apela pe viitor la el pentru un alt caz. Am avut un caz 
acum recent, o tân"r" a plecat de la locul respectiv de munc" din 
motive personale, angajatorul era dispus s" o !in" în continuare, a 
c"utat un loc de munc" #i nu a g"sit nimic sigur. A lucrat o lun" de zile 
într-un loc, dup" care a stat pe tu#" 2 luni de zile. Într-un final, când a 
v"zut cât este de greu, a revenit tot la acel angajator. A g"sit 
deschidere, a angajat-o, chiar am fost s"pt"mâna trecut", am fost într-o 
vizit" de monitorizare la locul de munc", doamna [patron, n.n.] a spus 
c" acum tân"ra se comport" foarte diferit fa!" de cum f"cea la început, 
e mult mai lini#tit", responsabil", deci poate #i s" dea singur de greu 
poate fi o solu!ie... Important e s" înve!e din acele experien!e negative, 
din e#ecuri. Ei #tiu c" suntem aproape de ei în permanen!" #i dac" au o 
problem" ne sun". Al!ii care sunt în alt" localitate trec pe aici, ne 
salut"...” (FG 3, octombrie 2008). 

Principiul angajabilit"!ii  
Principiul angajabilit$#ii, care se refer$ la identificarea unor locuri de munc$ adaptate 
celor mai importante calit$#i a tân$rului, este urm$rit de c$tre personalul centrului DVI. 
Astfel, eviden#ierea unor calit$#i ale tân$rului, inclusiv a celui cu dizabilit$#i, trebuie s$ 
scoat$ în eviden#$ "i avantajele angajatorului prin oferirea unui loc de munc$ acestuia. 
Acest principiu este foarte util în urm$rirea angaj$rii, în mod special, a tinerilor cu 
dizabilit$#i; activit$#ile repetitive pot fi, de exemplu, o oportunitate pentru anumi#i 
tineri "i chiar o calitate de a nu se plictisi realizând aceea"i activitate pe o perioad$ 
lung$ de timp; în plus, angajarea unui tân$r cu dizabilit$#i care desf$"oar$ astfel de 
activit$#i nu reprezint$ o amenin#are la promovare pentru ceilal#i angaja#i. 

„Noi c"ut"m s" g"sim mereu ceva de care s" ne ag"!"m, s"-i motiv"m 
pentru ca ei s"-#i doreasc" acest lucru. S" #ti!i c", de multe ori, cei care 
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au capacitate mental" la un nivel mediu î#i #i doresc. Unde nu se poate 
face chiar nimic e capacitatea redus" a fiec"rui tân"r. $i atunci ei se 
preteaz" pentru ateliere protejate. Ei pot desf"#ura o serie de activit"!i 
la nivelul lor. Activit"!i repetitive care s" nu implice eforturi de gândire 
atât de mare. Avem acum integra!i 10 tineri la o societate, ei fac dosare 
de carton. Împacheteaz" cartonul, îl capseaz" #i lor le place ceea ce 
fac. Patronul firmei respective ne-a spus c" a avut angaja!i care nu au 
rezistat mult" vreme pentru c" ei se plictisesc, nu au motiva!ie. S" faci 
aceea#i activitate la nesfâr#it. Cu ei este foarte mul!umit. Ei î#i 
descoper" o motiva!ie nou". Sunt valoriza!i. Omul potrivit la locul 
potrivit. Asemenea activit"!i pot face. Îi ajut" foarte mult pentru c" ei se 
ridic" #i evolueaz". Se simt valoriza!i, se simt implica!i #i în via!a 
colectivit"!ii, leag" rela!ii de prietenie la locul de munc" #i progresele 
se înregistreaz". Nu sunt progrese foarte mari, dar pentru nivelul lor 
sunt progrese vizibile” (FG 3, octombrie 2008). 

Campanii de informare 
O ac#iune propus$ de personalul centrului DVI este aceea referitoare la realizarea unor 
campanii de informare în rândul tinerilor care trebuie s$ p$r$seasc$ sistemul de 
protec#ie; pentru a asigura un impact crescut, personalul centrului DVI "i-a propus 
implicarea în campanie a tinerilor care au fost integra#i profesional, ca modele ce pot fi 
urmate de c$tre ceilal#i. Totodat$, remarc$m nevoia realiz$rii unor campanii de 
informare-educare-comuncare care s$ aib$ ca piublic #int$ posibilii angajatori. 

„Încerc"m acuma s" dezvolt"m campanii de popularizare a 
serviciului... Noi vrem s" desf"#ur"m acuma o întâlnire cu fo#tii 
absolven!i, tineri care au reu#it s" se integreze profesional #i social, 
care s" se constituie exemple pentru tinerii care vor urma s" p"#easc" 
în via!a independent". S" fie grupuri de suport pentru tinerii din 
protec!ie. Proiectul este în faz" final", este conceput, urmeaz" s" 
stabilim data #i s" lu"m leg"tura cu tinerii #i s"-i implic"m. Câteva 
discu!ii s-au f"cut prealabil cu tinerii când ne-am mai v"zut cu ei #i au 
fost foarte deschi#i. Unii chiar au revenit cu telefonul, când va avea loc 
întâlnirea? $i-au manifestat de a-#i sprijini fo#tii colegi” (FG 3, 
octombrie 2008). 

Centrul DVI #i managementul de caz 
Personalul centrului DVI lucreaz$ conform metodologiei managementului de caz "i 
standardelor din domeniul specific de interven#ie; metodologia managementului de caz 
este asumat$ de c$tre personalul centrului DVI "i acesta particip$ la indeplinirea 
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obiectivelor stabilite în planurile individualizate de interven#ie ce au ca finalitate 
integrarea socioprofesional$ a tinerilor. 

„Lucr"m conform metodologiei managementului de caz. Conform 
standardelor [referitoare la managementul de caz, n.n.] la noi este 
responsabil de caz. Manageri de caz sunt colegii de la reziden!ial. În 
activitatea noastr" urm"rim etapele managementului de caz, luarea în 
eviden!" a tân"rului, informarea #i consilierea profesional", 
dezvoltarea abilit"!ilor de via!" independent", desf"#urarea concret" a 
activit"!ilor, monitorizarea #i progresele înregistrate. Iar rela!ia cu 
managerul de caz este una de colaborare. Cerem date despre tineri, 
pentru c" ei i-au preluat cu ani în urm" #i r"spund de ei. La noi 
întâlnirea cu tân"rul se face cu un an înainte de a fi absolvent” (FG 3, 
octombrie 2008). 

Slaba preg"tire profesional" a tinerilor 
Nivelul de preg$tire al tinerilor care urmeaz$ o form$ de înv$t$mânt este considerat de 
c$tre personalul DVI ca fiind insuficient "i chiar inadaptat nevoilor de pe pia#a 
locurilor de munc$; chiar dac$ exist$ propuneri c$tre sistemul de înv$#$mânt privind 
adaptarea preg$tirii la cerin#ele pie#ii din partea AJOFM, sistemul pare a fi destul de 
inert "i inflexibil în a preg$ti tinerii pentru meserii cerute pe pia#a locurilor de munc$. 
Acest lucru nu poate fi rezolvat de c$tre DGASPC Bac$u, dar exist$ posibilitatea 
implic$rii Inspectoratului !colar în elaborarea strategiei jude#ene "i în implementarea 
acesteia privind integrarea socioprofesional$ a tinerilor. 

„Alt punct slab, slaba lor preg"tire profesional" în cadrul atelierelor 
#colare. Dotarea care este la nivelul anilor de dinainte de ’89 în aceste 
ateliere. Oferta de calific"ri a #colilor cu pia!a muncii nu este deloc 
adecvat". Ei sunt preg"ti!i de foarte mult" vreme în confec!ii, croitorie, 
b"ie!ii…La nivelul #colii speciale am în!eles c" s-au f"cut nenum"rate 
demersuri #i AJOFM, am discutat cu dna psiholog de la AJOFM #i ea 
ne-a spus c" a f"cut an de an numeroase demersuri la Inspectoratul 
$colar pentru adaptarea programelor #colare la solicit"rile de pe pia!a 
muncii. $i nu s-a întâmplat nimic” (FG 3, octombrie 2008). 

Atelierele din "coli, mai ales din cele destinate copiilor cu nevoi speciale, au programe 
de formare învechite, preg$tesc tinerii în meserii care nu sunt cerute pe pia#$ sau la un 
nivel destul de sc$zut în ceea ce prive"te însu"irea unor meserii. 

„În orele de practic" de specialitate to!i efectueaz" aceea#i opera!iune. 
S" zicem la b"ie!i – to!i efectueaz" aceea#i opera!iune timp de un an. V" 
da!i seama, procesul productiv, nu te po!i duce la patron s" spui c" #tii 
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doar atât. Ca urmare, mul!i tineri au ajuns s" se preg"teasc" 
profesional în ni#te meserii de care nici nu vor s" aud". La prima 
#edin!" de consiliere, 90% dintre tineri spun c" nu le place meseria pe 
care au înv"!at-o în #coal" #i nu vor s" o profeseze. În timpul 
consilierilor, tân"rul ajunge s" o accepte pentru c" noi încerc"m s"-l 
convingem c" #i salarizarea lui e mult mai bun" dac" lucreaz" în 
meseria în care este pl"tit decât ca muncitor necalificat. Este una din 
pu!inele lui resurse. Încerc"m s" identific"m societ"!i care îi ofer" lui 
calificare la locul de munc". Mai sunt sprijini!i s" urmeze #i cursuri de 
calificare prin AJOFM. Urmeaz" acum un curs de lucr"tori comerciali 
pentru c" "sta are acum c"utare. Trebuie ca doar starea lor de s"n"tate 
s" fie compatibil"” (FG 3, octombrie 2008). 

Calificarea la locul de munc$, adaptarea treptat$ a tinerilor la cerin#ele posturilor "i 
implicarea AJOFM în procesul de integrare socioprofesional$ constituie atuuri în 
ob#inerea unor rezultate coerente, pe termen lung. 

„În vederea integr"rii profesionale finale aceast" perioad" de un an 
când tinerii sunt beneficiarii centrului nostru ei particip" la cele 4 burse 
anuale organizate de AJOFM în care intr" în contact cu angajatorul, 
vede exact care sunt a#tept"rile acestuia, care sunt condi!iile pe care 
trebuie s" le îndeplineasc" la viitorul loc de munc". Noi îi înso!im la 
aceste burse, mediem... „(FG 3, octombrie 2008). 

 

Recomand!ri 

Recomandarea 1: Orientarea pentru ob!inerea de fonduri destinate 
dezvolt"rii unor ateliere protejate 
Situa#ia specific$ a copiilor "i tinerilor cu dizabilit$#i afla#i în sistemul de protec#ie 
genereaz$ o serie de probleme în ceea ce prive"te integrarea lor socio-profesional$ 
dup$ împlinirea vârstei de 18 ani. O parte dintre ace"tia, datorit$ unor handicapuri 
grave sau asociate, nu au nicio "ans$ de a fi integra#i profesional; mai mult decât atât, 
cei mai mul#i nu au "anse de reintegrare familial$ "i sunt transfera#i din sistemul de 
protec#ie a copilului în sistemul de protec#ie reziden#ial$ destinat$ adultului. 
Dificult$#ile de integrare profesional$, identificate de personalul centrului DVI, sunt 
evidente; de aceea, o recomandare pentru DGASPC Bac$u este de a identifica fonduri, 
granturi pentru dezvoltarea unor ateliere protejate destinate tinerilor cu dizabilit$#i.  
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Recomandarea 2: Dezvoltarea unor practici permanente în centrele 
reziden!iale de dezvoltare a deprinderilor de via!" independente 
Pentru dezvoltarea deprinderilor de via#$ independent$ în categoria tinerilor de peste 
14 ani, afla#i în sistemul reziden#ial, propunem organizarea permanent$ a unor 
activit$#i de via#$ independent$, sub coordonarea educatorilor din centre, în cadrul unor 
„ateliere” special amenajate în centrele reziden#iale. Astfel, tinerii pot exersa diferite 
activit$#i domestice, pot înv$#a s$-"i administreze bugetul personal, cump$rarea 
alimentelelor, igien$ personal$, educa#ie sexual$ etc. Aceast$ activitate trebuie s$ se 
reg$seasc$ în statistica activit$#ii DGASPC, iar toate programele de dezvoltare a 
deprinderilor de via#$ independent$ trebuie realizate sub coordonarea "i cu 
supervizarea din partea centrului DVI, dup$ o program$ "i planificare realizat$ de 
acesta pentru toate centrele de tip reziden#ial. 

Recomandarea 3: Realizarea unor evenimente anuale de întâlnire cu 
angajatorii #i valorizarea acestora 
A"a cum reiese "i din discu#iile cu personalul, rela#iile informale cu angajatorii "i 
men#inerea rela#iilor cu ace"tia asigur$ cele mai ridicate "anse pentru g$sirea locurilor 
de munc$ pentru tinerii care trebuie s$ p$r$seasc$ sistemul de protec#ie. De aceea, 
pentru consolidarea acestei practici "i stimularea angajatorilor, ar fi binevenit$ 
organizarea unei întâlniri anuale cu to#i angajatorii care au oferit locuri de munc$ 
tinerilor care au p$r$sit sistemul de protec#ie "i premierea simbolic$ a interesului 
acestora pentru asigurarea unor locuri de munc$ acestei categorii defavorizate. 

Recomandarea 4: Urm"rirea principiului angajabilit"!ii pentru 
cre#terea #anselor de integrare socioprofesional" a tinerilor cu 
dizabilit"!i 
În integrarea socioprofesional$ a tinerilor cu dizabilit$#i a fost dovedit$ importan#a 
principiului angajabilit$#ii; scoaterea în eviden#$ a unor calit$#i a tinerilor "i 
eviden#ierea avantajului angajatorului de a oferi locuri de munc$ tinerilor cu 
dizabilit$#i reprezint$ o strategie care poate m$ri "ansele de integrare socioprofesional$ 
a tinerilor cu dizabilit$#i. De aceea, este foarte important ca, pornind de la evalu$rile 
detaliate realizate de personalul de specialitate din centrele reziden#iale, personalul 
centrului DVI s$ identifice capacit$#ile cele mai evidente ale tinerilor "i s$ realizeze un 
repertoar de activit$#i pe care poate s$ le realizeze fiecare tân$r, punând accent pe 
poten#ialul acestuia "i nu pe dizabilitate. 
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Recomandarea 5: Realizarea unor campanii de informare-educare-
comunicare care s" aib" ca public !int" posibilii angajatori 
Dincolo de campaniile de informare destinate tinerilor care urmeaz$ s$ p$r$seasc$ 
sistemul de protec#ie, sunt utile "i campaniile de informare-educare-comunicare 
destinate poten#ialilor angajatori; aceasta "i pentru cre"terea num$rului de posibili 
angajatori cu care centrul DVI s$ colaboreze pentru integrarea profesional$ a tinerilor 
care p$r$sesc sistemul de protec#ie. Aceste tipuri de activit$#i pot fi organizate ca 
preambul la evenimentele anuale destinate angajatorilor care au colaborat cu DGASPC 
Bac$u. 

Recomandarea 6: Dezvoltarea unor parteneriate cu AJOFM #i agen!i 
economici pentru realizarea unor programe de preg"tire profesional" la 
locul de munc" 
O solu#ie pentru reprofesionalizarea tinerilor, preg$tirea acestora în meserii cerute pe 
pia#a muncii ar fi posibil$ prin dezvoltarea unor parteneriate între DGAPSC, AJOFM 
"i agen#i economici prin care se pot dezvolta programe de preg$tire profesional$ la 
locul de munc$. Acest lucru poate avea multiple avantaje pentru tineri "i agen#i 
economici care î"i pot preg$ti "i recruta viitorii angaja#i, dup$ finalizarea stagiilor de 
formare. 

Recomandarea 7: Identificarea unor oportunit"!i de finan!are pentru 
realizarea unor locuin!e de tranzi!ie 
Pentru asigurarea unei eficien#e sporite în ceea ce prive"te integrarea socioprofesional$ 
a tinerilor care p$r$sesc sistemul de protec#ie, consider$m c$ este necesar$ dezvoltarea 
unor programe prin care s$ se asigure locuin#e de tranzi#ie pentru tinerii care p$r$sesc 
sistemul de protec#ie. Aceste unit$#i pot fi apartamente în comunitate "i care pot fi puse 
la dispozi#ia tinerilor pentru o perioad$ limitat$ de timp (poate fi o perioad$ de 12 
luni), asigurându-se astfel "ansele "i pentru urm$torii absolven#i s$ beneficieze de un 
astfel de suport. Pe de alt$ parte, stabilirea unei perioade maxime de "edere într-un 
centru de tranzi#ie conduce la mobilizarea beneficiarilor pentru g$sirea unor solu#ii pe 
termen lung; astfel de unit$#i de tranzi#ie pot fi destinate în mod special tinerilor care 
nu au suport din partea familiei "i reintegrarea familial$ nu este posibil$, chiar "i dup$ 
finalizarea studiilor. 

Recomandarea 8: Realizarea unui sistem de raportare lunar" a 
activit"!ii #i rezultatelor pe fiecare angajat #i fiecare serviciu. 
Raportul lunar de activitate pe fiecare serviciu presupune realizarea unei liste de 
indicatori de implementare (ce se face) "i de impact (ce rezultate se ob#in la nivelul 
beneficiarului) "i capturarea acestora într-un raport statistic lunar al fiec$rui angajat din 
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serviciu. !eful de serviciu are rolul ca la sfâr"itul fiec$rei luni s$ fac$ raportarea pe 
serviciu, însumând datele oferite de fiecare angajat al serviciului. Un astfel de raport ar 
captura o serie de activit$#i care nu sunt incluse în rapoartele actuale "i ar ajuta echipa 
de profesioni"ti în direc#ionarea resurselor pentru eficientizarea activit$#ii. De exemplu, 
în cadrul unui asemenea raport lunar de activitate ar fi captura#i indicatori precum: 
num$rul de tineri preg$ti#i pentru interviu, num$rul "edin#elor de consiliere, num$rul 
grupurilor de suport pentru tineri, num$rul de participan#i la "edin#ele de informare, 
num$rul întâlnirilor cu familia biologic$, num$rul firmelor contactate, num$rul 
tinerilor care s-au angajat etc. 
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*** Hotarâre nr. 1007/2005 privind modificarea Hot$rârii Guvernului nr. 539/2005 
pentru aprobarea nomenclatorului institu#iilor de asisten#$ social$ "i a structurii 
orientative de personal, a Regulamentului cadru de organizare "i func#ionare a 
institu#iilor de asisten#$ social$, precum "i a normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonan#ei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale. 

*** Hot$râre nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonan#ei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum 
"i a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale. 

*** Hot$râre nr. 1440/2004 privind condi#iile "i procedura de licen#iere "i de 
inspec#ie a serviciilor de prevenire a separ$rii copilului de familia sa, precum "i a 
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celor de protec#ie special$ a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea 
p$rin#ilor s$i. 

*** Legea nr. 272 /2004 privind protec#ia "i promovarea drepturilor copilului. 

*** Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adop#iei. 

*** Ordin nr. 177/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru 
telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere 
pentru copilul abuzat, neglijat "i exploatat, precum "i a standardelor minime 
obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, 
neglij$rii "i exploat$rii copilului. 

*** Ordin nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind 
serviciile pentru protec#ia copilului de tip reziden#ial. 

*** Ordin nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru 
centrele de zi. 

*** Ordin nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
centrele de zi pentru copiii cu dizabilit$#i. 

*** Ordin nr. 27/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind 
serviciile pentru protec#ia copilului de tip reziden#ial pentru copiii cu dizabilit$#i. 

*** Ordin nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea planului de servicii "i a Normelor metodologice privind întocmirea 
planului individualizat de protec#ie.  

*** Ordin nr. 289/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru 
centrul de consiliere "i sprijin pentru p$rin#i "i copii "i a ghidului metodologic de 
implementare a acestor standarde.  

*** Ordin nr. 35/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru 
asigurarea protec#iei copilului la asistentul maternal profesionist "i a ghidului 
metodologic de implementare a acestor standarde. 

*** Ordin nr. 45/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind 
procedura adop#iei interne. 

*** Ordin nr. 48/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de via#$ independent$. 

*** Ordin nr. 64/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
centrul de preg$tire "i sprijinire a reintegr$rii sau integr$rii copilului în familie. 

*** Ordin nr. 69/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
managementul de caz în domeniul protec#iei copilului. 
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*** Ordin nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea 
de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acredita#i conform legii, 
cu beneficiarii de servicii sociale. 

*** Ordin nr. 87/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru 
centrul maternal. 

*** Ordin nr. 88/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
centrul de consiliere "i sprijin pentru p$rin#i "i copii. 

*** Ordin nr. 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
centrul de primire în regim de urgen#$ pentru copilul abuzat, neglijat "i exploatat. 

*** Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind 
managementul de caz în domeniul protec#iei drepturilor copilului.  

*** Ordinul nr.101/2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru 
centrul maternal "i a Ghidului Metodologic de implementare a acestor standarde.  

*** Ordinul nr.287/2006 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privind 
centrul de preg$tire "i sprijinire a reintegr$rii sau integr$rii copilului în familie, 
precum "i a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.  

*** Ordonan#a nr. 86/2004 pentru modificarea "i completarea Ordonan#ei 
Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale. 

 



 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
  Total Handicap Total Handicap Total Handicap Total Handicap Total Handicap Total Handicap Total Handicap Total Handicap 

< an 38 0 8 0 4 0 5 0 3 0 0 0 1 0 2 0 
1-2 
ani 

54 0 45 1 21 0 21 0 8 0 4 0 1 2 0 2 

3-6 
ani 

136 6 100 4 67 4 66 6 55 0 42 19 39 19 33 19 

7-9 
ani 

154 80 102 38 86 13 91 6 69 4 43 21 46 19 51 19 

10-
13 
ani 

373 218 308 188 183 132 179 99 134 14 132 72 115 67 108 67 

14-
17 
ani 

484 234 464 263 368 241 359 183 251 57 213 95 169 78 153 78 

> 18 
ani 

91 0 100 20 115 65 118 86 174 36 226 121 238 153 157 153 

Total 1330 538 1127 514 844 455 839 380 694 111 660 328 609 338 504 338 

Tabel 7. Structura beneficiarilor din centrele de plasament pe grupe de vârst" si handicap (2001-2008) 
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  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
  Total Handicap Total Handicap Total Handicap Total Handicap Total Handicap Total Handicap Total Handicap Total Handicap 
< 
1an 

0 
  0   0 0 0 0 19 2 24 1 20 1 21 1 

1-2 
ani 

8 
  4   7 1 23 0 59 4 63 6 58 6 51 6 

3-6 
ani 

37 
  77   131 9 150 17 156 17 165 25 144 28 125 32 

7-9 
ani 

157 
  152   160 12 100 28 97 13 95 23 113 23 126 22 

10-
13 
ani 

51 

  53   84 1 122 15 121 19 123 21 131 23 137 26 
14-
17 
ani 

6 

  9   9 0 36 2 51 14 58 5 89 5 97 6 
> 18 
ani 

0 
  0   0 0 0 0 2 2 6 0 10 4 11 5 

Total 259 0 295 0 391 23 431 62 505 71 534 81 565 90 568 98 

Tabel 8. Structura beneficiarilor din asisten!" maternal" pe grupe de vârst" 


