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Programe, activităţi derulate în anul 2016: 

 Ziua Mărţişorului, activitate derulată în data de 01.03.2016, la sediul Direcţiei, cu 
copiii beneficiari de o măsură specială de protecţie în sistem rezidenţial public, 
respectiv copii care se află în plasament la asistenţi maternali profesionişti; 

 Atelier de creaţie desenat şi decorat ouă de Paşti, activitate derulată în data de 
21.04.2016 la Tinca, cu copiii beneficiari de o măsură specială de protecţie în sistem 
rezidenţial public în centrele de plasament din Tinca, respectiv copii care se află în 
plasament la asistenţi maternali profesionişti din Tinca; 

 Lumea Copiilor - Program cultural – artistic, desfăşurat la Oradea Shopping City în 
data de 01.06.2016, şi a constat din diferite momente artistice - cantece şi dansuri, 
respectiv scenete de teatru interactive - interpretate de copii şi tineri din centrele de 
plasament din Oradea şi judeţ, precum şi de către copii aflaţi în plasament la 
asistenţi maternali profesionişti; 

 Competiţie sportivă de fotbal Cupa Toamna Orădeană, activitate derulată în data de 
14.10.2016, au participat copii şi tineri din cadrul următoarelor entităţi: DGASPC 
Bihor - DGASPC Arad – CPTF Sântana - Centrul de Plasament “Arany Janos” 
Berettyoujfalu Ungaria - CSEI Orizont Oradea - Fundaţia „Copiii Dragostei” Popeşti 
- Liceul Tehnologic „Horea” Marghita; 

 Vizionare film - Cinema Cortina – în cadrul coplexului Oradea Shopping City, 
activitate derulată în data de 09.12.2016, au participat copiii beneficiari de o măsură 
specială de protecţie în sistem rezidenţial public, respectiv copii care se află în 
plasament la asistenţi maternali profesionişti de pe raza judeţului Bihor; 

 Spectacolul interactiv Moş Crăciu – cu participarea grupului Prietenii Veseliei, 
activitate derulată în data de 20.12.2016, au participat copiii beneficiari de o măsură 
specială de protecţie în sistem rezidenţial public, respectiv copii care se află în 
plasament la asistenţi maternali profesionişti de pe raza judeţului Bihor;  

 au fost elaborate 28 de conveţii de colaborare cu o serie de organizţii 
neguvernamentale şi instituţii publice, respectiv 6 convenţii de colaborare cu 
instituţii publice şi 22 convenţii de colaboare cu organizaţii neguvernamentale; 

 au fost gestionate un număr de 417 documente;    
 s-a elaborat Planul anual de acţiune privind serviciile sociale la nivelul judeţului 

Bihor -2016; 
 s-a elaborat Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2017 – 2021; 

 
Programe, activităţi derulate în anul 2017: 

 1 Martie  - Ziua  Martisorului, n data de 01.03.2017, s-a organizat in sala mare de 
sedinte a DGASPC Bihor o expozitie de martisoare realizata de catre beneficiarii din 
cadrul sistemului de asistenta sociala si protectia copilului Bihor, respectiv 
beneficiari din cadrul CPCD 2, CPCd 3, CPCD 4, CPO, AZNCSO, CRRPH Oradea, 
CP Bratca, CP Tinca, CRRPAD Oradea, CITOPAD Oradea, AMP, au fost prezenti 
un numar de  40 beneficiari, alaturi de insotitorii lor, care s-au putut bucura de 
aprecierile primite din partea conducerii si a personalului DGASPC pentru  
materialele confectionate. 

 1 Iunie, "Ziua Copilului", au participat 215 copii din sistemul public de protecţie de 
pe raza judeţului Bihor la un program cultural-artistic derulat în incita Oradea 
Shopping City, în parteneriat cu Prietenii Veseliei.  



 Întâlnire de lucru cu reprezentanţii UAT-urile din judeţul Bihor, în data de 20 iulie 
2017, orele 11,00, în Sala de şedinţă din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului  
Bihor - Oradea, Parcul Traian Nr. 5, au fost tratate următoarele teme: 

o Acreditarea / licenţierea Compartimentului de asistenţă socială (Primărie). 
o Responsabilităţile SPAS în colaborare cu DGASPC Bihor privind încadrarea 

copiilor în grad de handicap. 
o Rolul SPAS-urilor în evaluarea familiei pentru cazul plasamentului la familie 

/ persoană în contextul metodologiei de colaborare dintre SPAS şi DGASPC. 
o Obligativitatea SPAS-urilor privind copiii reintegraţi în familie şi comunitate 

locală,  prezintă d-na Szanto Ildiko. 
o Întocmirea anchetei sociale şi a dosarului în vederea încadrării în grad de 

handicap a persoanei adulte.  
o Prestarea de către copii a unor activităţi în domeniul cultural, sportic, 

publicitate şi modeling (HG 75/2015); problematica copiilor ai căror părinţi sunt 
plecaţi la muncă în străinătate (HG 691/2015); responsabilitatea DGASPC şi SPAS 
privind situaţiile de violenţă asupra copilului (L. 272/2004). 

o Obligaţiile UAT-urilor privind încheierea şi transmiterea contractului  de 
muncă  al asistentului  personal, comunicarea documentelor specifice privind 
eliberarea rovinetei şi transmiterea situaţiei privind decesele înregistrate la nivel de 
UAT în condiţii conforme cu reglementărilor legale – metodologii de aplicat.  

o Principiile elaborării documentelor programatice în domeniul asistenţei 
sociale la nivel de UAT – Strategie / Plan anual, repere metodologice; proiecte cu 
finaţare nerambursabilă în domeniul asistenţei sociale.    

 Întâlnire de lucru cu reprezentantul MMJS-SIPOCA4, domnul Flavius Mihalache, în 
data de 21.07.2017, activitate la care au participat reprezentanţii serviciilor 
DGASPC Bihor şi ong-uri: 

o Serviciul management de caz pentru adulţi şi monitorizare servicii sociale,  
o Serviciul de evaluare complexă a copilului,  
o Serviciului Management de Caz pentru Copil în Sistem Familial,  
o Serviciul Management de Caz pentru Copil în Sistem Rezidenţial,  
o Serviciul Intervenţie în Regim de Urgenţă în Domeniul Asistenţei Sociale; 
o Asociaţia Acţiunea Felix,  
o Fundaţia Creştină Elim,  
o Fundaţia Romanian Relief,  
o Fundaţia de Scleroză Multiplă Bihor,  
o Asociaţia Filantropia Oradea,  
o Asociaţia Româno-Germană Alsterdorf. 

 


