CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Comisia pentru Protecţia Copilului
Nr. ………………………

Prezentat în sedinţa CJAg din………………...

Raport privind activitatea
Comisiei pentru Protecţia Copilului Argeş
pe anul 2014
***

Comisia pentru Protecţia Copilului Argeş funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Argeş , în baza
- Legii 272/2004 republicată, privind protecţia si promovarea drepturilor copilului
- HG 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului

***

Nr. sedinţe - total 39 ( din care 24 ordinare şi 15 extraordinare )

***

Locul de desfăşurare – sediul DGASPC Argeş

***

Componenţa : Preşedinte – jr. Ionel Voica
Vicepreşedinte - jr. Adrian Macovei ,
Membri – dr. Emanuel Ionescu , prof. Cornel Constantinescu , ing. Adrian Popescu
jr. Elena Grigorescu , cms . Georgescu Ioana Corina .
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***

Activitate : măsuri de protecţie specială , solicitări avize plasament , eliberare avize plasament , atestate
asistenţi maternali profesionişti , monitorizări post-servicii , reevaluări , acord deplasare minori din
evidenţa DGASPC Argeş în strainatate , acordare certificate grad handicap.

Măsuri de protecţie specială ( cazuri noi ) ;
Măsura de protecţie
Supraveghere specializată pt. o perioadă de 3 luni – 38 cazuri şi
pentru o perioadă de 6 luni – 2 cazuri
Plasament - la o persoană / familie /rude gr. IV din jud. Argeş
- la o persoană / familie /rude gr. IV din alte judeţe
- la asistent maternal profesionist ( AMP )
- la un serviciu de tip rezidenţial/familial din jud. Argeş
- la un serviciu de tip rezidenţial din alte judeţe
- la un ONG autorizat
Revocari
- de la o persoană / familie / rude gr. IV
- de la asistent maternal profesionist ( AMP )
- de la un serviciu de tip rezidenţial din cadrul DGASPC Ag.
- de la un serviciu de tip rezidenţial din alte judeţe

număr copii
Pt. 40 copii , din care cazuri încă
active pentru 6 copii
14
18
13
19
40
31
14
1

***
În cazul revocărilor copiii sunt integraţi în familiile biologice la cererea părintelui/părinţilor sau sunt adoptaţi de către
familii atestate în acest sens . Pentru tineri revocarea se face numai dupa terminarea studiilor ( sau la cererea tânărului ) iar DGASPC
face demersurile necesare integrării lor socio-profesionale şi sunt prezentate în CPC monitorizari post-servicii de informare a
integrării lor în societate.

2. Solicitare Aviz plasament în alte judeţe – număr total 27 din care - 5 (CPC Bucureşti Sector 6), 15 (CPC Bucureşti Sector
2), 6 (CPC Teleorman), 1(CPC Buzău)
3. Eliberare Aviz plasament în jud. Argeş – număr total 2 din care - 1 ( la cererea CPC Călăraşi ), 1 (la cererea CPC Cluj)
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4. Atestate asistenţi maternali prof.- AMP
Total reinoiri atestate AMP – 98
- reatestări ( o data la 3 ani ) - 96
- înlocuiri ( ca urmare a schimbării gr. de vârstă / nr. de copii /
încadrării în grad de handicap a copilului/copiilor pe care
AMP îi are în plasament sau schimbare domiciliu/nume AMP ) - 2
Eliberări atestate AMP - 12

5. Măsuri de protecţie specială ( reevaluări )
Măsură

Numarul menţinerilor măsurilor de plasament
( reevaluare la 3 luni )
Plasament - la o persoană / familie / rude gr. IV
943
- la asistent maternal profesionist ( AMP )
1428
- la un serviciu de tip rezidenţial
838
TOTAL :
3209
Cazuri existente în sistem dar cu redactare de o nouă hot. CPC - TOTAL : 75 , reprezentând :
- revocări de la un AMP cu plasament la alt AMP - 4;
- revocări AMP si plasament la pers. - 11
- revocări de la un complex de servicii şi plasament la alt complex de servicii - 12;
- revocare plasament la rude şi plasament la fam./ pers. – 3;
- revocare AMP şi plasament la un centru de tip rezidenţial – 3;
- revocare plasament la fam./ pers. şi plasamentul la AMP – 2;
- menţinere plasament la fam/pers/rude gr. IV - 13 ;
- menţinere plasament la AMP - 10;
- menţinere plasament la un serviciu de tip rezidenţial - 6
- împlinirea vârstei de 18 ani a tinerilor care au primit S.C.în momentul luării unei măsuri de protecţie specială - 11
.

3

6. Certificate grad de hadicap
Certificate grad handicap eliberate : GRAV …………… 901
ACCENTUAT …..408
MEDIU……..…… 632
Respingere încadrare în grad handicap….……………….. 8

Total Certificate grad handicap eliberate
in 2014 –> 1941

*** Certificatele de grad handicap pentru copii sunt valabile 12 luni , numai până la împlinirea vârstei de 18 ani ; peste aceasta
vârstă competenţa este a Comisiei de Expertiză a Persoanelor Adulte cu Handicap .

PREŞEDINTE : Ionel VOICA
VICEPREŞEDINTE : Adrian MACOVEI
SECRETAR CPC : Casiana RĂUŢĂ
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