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RAPORT DE ACTIVITATE
în perioada 01.01.2020-31.12.2020
Potrivit art.115 din Legea nr. nr. 272/2004 privind protecţia şi respectarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în subordinea
consiliului județean funcționează Comisia pentru Protecţia Copilului Vaslui (numită în
continuare Comisia) - organ de specialitate, cu activitate decizională în domeniul
protecţiei şi promovării drepturilor copilului, care funcționează și își desfășoară
activitatea conform prevederilor H.G. nr.502/2017. Atribuțiile acestei comisii constau, în
principal, în:
a) stabilirea încadrării în grad de handicap;
b) pronunţarea, în condiţiile prezentei legi, cu privire la propunerile referitoare la
stabilirea unei măsuri de protecţie specială a copilului;
c) soluţionarea cererilor privind eliberarea atestatului de asistent maternal;
d) alte atribuţii prevăzute de lege.
Această Comisie fost înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.
145/01.08.2017. În perioada de referință, prin Hotărârile Consiliului Județean Vaslui nr.
111 și 183, s-a modificat componența acesteia, după cum urmează:
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5.
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7. Membru titular

Diana-Elena Ursulescu
- secretar general al judeţului;
Dragoș-Andrei Cazacu
- director general al D.G.A.S.P.C. Vaslui;
Andreea Olaru
- medic primar pediatru;
Daniela Laic
- reprezentant al I.S.J. Vaslui;
Mitrița Nechita
- reprezentant al A.J.P.I.S. Vaslui;
Ionel Armeanu-Ștefănică - reprezentant al organismelor private
acreditate;
Irina Cata
- reprezentant al organismelor private
acreditate.

Membrii supleanți ai membrilor titulari ai Comisiei sunt:
1. Ana-Maria Zaharia
- medic specialist pediatru;
2. Cristina Elena Dogariu - reprezentant al I.S.J. Vaslui;
3.Claudia Lavinia Dănilă - reprezentant al A.J.P.I.S. Vaslui;
4. Elena-Mihaela Zanoschi - reprezentant al organismelor private acreditate;
5. Loredana Dobrin - reprezentant al organismelor private acreditate.
Având în vedere prevederile art.2 alin.(1) lit.k) din H.G. nr.502/2017 privind
organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, Comisia a întocmit și
înaintează Consiliului Județean Vaslui prezentul raport de activitate.

În anul 2020, au avut loc 56 de şedinţe, din care 24 ordinare şi 32 extraordinare.
Au fost analizate un număr de 2134 cazuri, pentru care au fost adoptate:
•

233 hotărâri de ordin social (instituiri/acordări/încetări măsuri de protecție
specială, reintegrări);
Astfel, au fost luate:
1. 16 de măsuri de protecție specială:
- 3 măsuri de supraveghere specializată pentru minorii care au săvârșit fapte
penale, dar care nu răspund penal, cu acordul părinților/al reprezentatului legal, cu
condiția respectării de către aceștia a unor obligații, precum: frecventarea cursurilor
şcolare; utilizarea unor servicii de îngrijire de zi; urmarea unor tratamente medicale,
consiliere sau psihoterapie; interzicerea de a frecvente anumite locuri sau de a avea
legături cu anumite persoane;
- 5 înlocuiri de măsuri de protecție specială (de la asistentul maternal profesionist la
centru, de la bunici la asistent maternal profesionist etc);
- 8 reintegrări în familie;
2. 80 încetări de măsuri de protecție;
Este vorba despre tineri care, dobândind capacitatea deplină de exerciţiu şi necontinuând
studiile, nu mai beneficiază de prevederile legii sau care şi-au definitivat studiile urmând
să desfăşoare o muncă renumerată. Totodată, au ieșit din sistem și 2 tineri care au
împlinit 20 ani și care au fost preluați de unitățile de adulți aflate în județ, în funcție de
deficiența pe care o are fiecare, și s-a înregistrat 1 deces.
3. 137 mențineri de măsuri de protecție specială la cererea tinerilor care au împlinit
18 ani și își continuă studiile într-o formă de învățământ de zi;
Menționăm că, potrivit legii, pentru 20 de tineri încadrați în grad de handicap, cu vârsta
cuprinsă între 18-20 ani, s-a hotărât menținerea măsurii de protecție.
• 1393 hotărâri de ordin medical, din care pentru:
cazuri noi (evaluări): 240;
reevaluări: 1111;
respingeri cereri: 40;
respingeri contestații: 2.
Așadar, au fost emise un număr de 1351 de certificate de încadrare într-un grad de
handicap (care sunt anexe ale hotărârilor de admitere), în baza cărora copiii cu
dizabilități pot beneficia de o serie de facilități prevăzute de legislația în vigoare.
În funcție de gradul de handicap stabilit, situația se prezintă astfel:
- 56 certificate de încadrare în gradul de handicap ușor;
- 465 certificate de încadrare în gradul de handicap mediu;
- 168 certificate de încadrare în gradul de handicap accentuat;
94 certificate de încadrare în gradul de handicap grav;
- 568 certificate de încadrare în gradul de handicap grav cu asistent
personal.
–
–
–
–

•

510 hotărâri privind atestarea/reînnoirea atestatului de asistent maternal
profesionist, retragerea atestatului, respingere/suspendare atestare, după cum
urmează:

1. – pentru 16 persoane care au absolvit cursurile şi care îndeplineau cerinţele
prevăzute de H.G. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului,
procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist s-a eliberat
atestatul de asistent maternal profesionist;
2. – 479 de persoane au fost reatestate ca asistent maternal profesionist;
3. – pentru 11 persoane s-a retras atestatul de asistent maternal profesionist la
cerere sau din motive neimputabile/imputabile;
4. – 4 hotărâri respingere cerere de reatestare;
• 10 hotărâri diverse:
1. - 2 hotărâri solicitare eliberare aviz;
2. - 1 hotărâre - anulare;
3. - 7 hotărâri – încuviințări folosire alocații capitalizate.
Menționăm faptul că, pe parcursul anului 2020, au fost formulate doar 3 (trei)
contestații la Tribunalul Vaslui împotriva hotărârilor adoptate de Comisie. Două dintre
acestea au fost respinse, una fiind încă pe rolul instanței de contencios administrativ.
Având în vedere cele de mai sus, apreciem că, prin activitatea desfășurată, Comisia
pentru Protecția Copilului Vaslui și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile care-i
revin potrivit legii.

PREȘEDINTE,
Ursulescu Diana-Elena

SECRETAR,
Hușanu Anca

