
139 

 

VI. ACTIVITATEA SERVICIILOR PUBLICE DECONCETRATE    

       

VI.1. DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DAMBOVITA este o institutie 

publica de interes judetean, cu personalitate juridica, ce functioneaza in subordinea Consiliului Judetean Dambovita.  

         Rolul D.G.A.S.P.C. Dambovita este de a asigura la nivel judetean aplicarea masurilor, politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul 

protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, persoanelor varstnice, precum si oricaror persoane aflate in nevoie. Cele mai 

importante actiuni realizate in acest sens in perioada iulie 2008- iulie 2010 sunt: 

 

I. ACTIVITATEA DE ASISTENTA SOCIALA 

 

1. Asigurarea unei masuri de protectie speciala pentru copiii abuzati, neglijati, exploatati, preluati in regim de urgenta 

 In perioada iulie 2008 – iunie 2010 s-au efectuat un numar de 632 deplasari pe raza judetului Dambovita, ca urmare a sesizarilor scrise sau telefonice 

referitoare la situatii de abuz, neglijare, exploatare. 

 In urma a 295 deplasari, nu a fost nevoie de stabilirea unei masuri de protectie speciala pentru copii. Cazurile au fost remise pentru monitorizare 

Autoritatii publice locale de domiciliu, sau pentru consiliere Serviciului de recuperare pentru copilul victima a abuzului, neglijarii, traficului si migratiei din 

cadrul D.G.A.S.P.C. Dambovita. 

 337 deplasari au avut drept consecinta preluarea in regim de urgenta a unui numar de 262 copii, pentru care s-a instituit masura de protectie speciala. 

 In aceeasi perioada au fost parasiti in unitatile sanitare un numar de 58 de copii pentru care a fost necesara stabilirea unei masuri de protectie speciala in 

regim de urgenta. 

 

2. Eficientizarea activitatii Serviciului ingrijire de tip familial - asistenta maternala, reducerea cheltuielilor prin plasarea celui de-al doilea, al treilea 

copil la acelasi asistent maternal profesionist, conform prevederilor atestatului 

160  asistenti maternali profesionisti au primit in plasament al doilea sau al treilea copil, reusindu-se  astfel reducerea cheltuielilor aferente salariilor 

asistentilor maternali profesionisti. 

 

3. Reducerea cheltuielilor in raport cu costul minim standard aprobat/ beneficiar: 

 prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 10/28.01.2010 s-au aprobat noile cuantumuri ale alocatiilor zilnice de hrana : 6 lei/zi pentru copii cu 

varsta cuprinsa intre 0-4 ani ; 6 lei/zi pentru copii/persoane adulte cu handicap beneficiari ai centrelor de ingrijire de zi ; 9 lei/zi pentru copii/ tineri 

cu varsta cuprinsa intre 4-26 de ani din centrele de plasament si pentru persoane adulte aflate in situatii de nevoi sociale asistate; 

  Raportat la valoarea facturilor din anii anteriori prin monitorizarea saptamanala a consumurilor la utilitati s-a diminuat consumul acestora; 

 Pentru perioada iulie 2008 - iunie 2010,  DGASPC a obtinut sponsorizari din partea ONG-urilor, agentilor economici si persoanelor fizice in 

valoare totala de peste 343 mii lei, reprezentand materiale de curatenie, materiale de intretinere, obiecte de inventar, alimente, medicamente, 

materiale igienico-sanitare. 
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4. Incurajarea adoptiei nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In perioada 2008-2010 a crescut numarul deschiderilor de procedura adoptie pentru copii aflati in sistemul de protectie, precum si numarul incredintarilor 

in vederea adoptiei si al incuviintarilor de adoptie nationala. In aceeasi peritada, 53 familii au fost atestate ca familii potential adoptive. 

 

5. Reducerea duratei de furnizare a serviciilor de protectie speciala s-a realizat prin: 

 intocmirea de adrese catre primarii prin care s-a solicitat acordarea de servicii si prestatii sociale, precum si sprijin de orice fel in conformitate cu 

nevoile familiilor naturale ale copiilor beneficiari ai masurii de protectie, cu scopul inlaturarii cauzelor care au condus la separarea copiilor de 

parinti; 

 in situatiile in care nu au fost deschise procedurile de adoptie interna s-a realizat consilierea familiei si s-au intocmit rapoarte de consiliere privind 

posibilitatea reintegrarii; 

  parintii decazuti din drepturile parintesti sau cei care nu sunt decisi cu privire la modalitatea de clarificare a situatiei copiilor au fost consiliati 

privind posibilitatea redobandirii drepturilor parintesti sau le-au fost prezentate consecintele adoptiei interne. 

 

6.   Imbunatatirea serviciilor sociale pentru copii cu dizabilitati 

  Dezvoltarea de parteneriate cu O.N.G.-uri: 
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Situatia comparativa a numarului de copii din sistemul de 

protectie al D.G.A.S.P.C. Dambovita in perioada iulie 2008 - iunie 
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 - A  fost incheiata o conventie de colaborare cu Fundatia Cara Bella International Gaesti in urma caruia un numar de 19 copii au fost tranferati in cadrul 

Centrului rezidential de tip familial pentru copilul cu dizabilitati. De asemenea a fost incheiat un protocol de colaborare privind derularea  proiectului „Un 

zambet pentru zambet” cu Scoala Populara de Arte si Meserii ”Octav Enigarescu” Targoviste. 

 

 

7. Scaderea numarului de copii cu masura de protectie speciala prin cresterea numarului de reintegrari in familie. 
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Se observa o reducere a numarului copiilor din sistemul de protectie prin cresterea numarului reintegrarilor in familia naturala sau extinsa. 

8. Urmarirea integrarii socio- profesionale a tinerilor cu varsta peste 18 ani, care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie a copilului prin  

cresterea numarului de  planuri individualizate de protectie ce au ca finalitate integrarea socio – profesionala. 

- In luna octombrie 2008 a fost organizata Bursa locurilor de munca in parteneriat cu Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Dambovita; 

- Au fost efectuate vizite la unitatile de lucru cu profil apropiat pregatirii tinerilor aflati in sistemul de protectie; 

- In cadrul Complexului de Servicii Sociale “Floare de colt” Targoviste au fost organizate 2 ateliere de lucru, unul de tamplarie si unul de croitorie-

tasatorie in colaborare cu Fundatia Arte si meserii “Floare albastra” Bucuresti in urma incheierii unui contract de colaborare; 

- 17 tineri de la Complexul de Servicii Sociale “Floare de colt” Targoviste sunt studenti/ masteranzi la diferite facultati obtinand rezultate bune; 

- S-au  realizat un numar de 12 reintegrari socio- profesionale  si 5 reintegrari in  familie ale asistatilor. 

 

9. Coordonare şi sprijin acordat autorităţilor publice locale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului 

 - In permanenta se mentine un contact direct cu autoritatile locale fie la sediul institutiei, fie la sediul primariilor din judet, fie telefonic acordand consiliere 

de specialitate pentru aplicarea noilor acte normative din domeniu, pentru completarea la timp si corect a situatiilor statistice precum si cu privire la 

imbunatatirea  serviciilor sociale pe care acestia le gestioneaza- D.G.A.S.P.C. Dambovita a elaborat pentru Consiliul local Valeni Dambovita un proiect ce 

vizeaza infiintarea unui “Centru de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc” din comunitate, sursa de finantare BDCE, proiect castigat si in care 

institutia este partener. 
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- Au fost incheiate contracte de colaborare cu toate primariile din judet care au ca obiect imbunatatirea activitatii de asistenta sociala la nivelul partilor 

implicate si implicit la nivelul comunitatii. 

- A fost acordata asistenta tehnica de specialitate privind posibilitatea / oportunitatea accesarii / finantarii si sprijinirii autoritatilor publice locale pentru 

realizarea de « centre de zi » pentru copii aflati in situatii de risc, prin accesarea de fonduri europene prin  proiectul „Servicii Comunitare de prevenire a 

separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent”. Pana la data de 31.03.2010, data limita de depunere a documentatiei, au fost depuse un 

numar de 7 proiecte la ANFPDC – Titu, Racari, Poiana, Pietrari, Dragodana, Darmanesti, Valea Lunga.  

 

10. Evaluarea persoanelor adulte cu handicap   

   Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte s-a infiintat la 01 august 2008, si isi desfasoara activitatea conform art.50 din HG 268/2007 privind 

normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006. De la infiintare, serviciul a evaluat in vederea eliberarii certificatului de handicap un 

numar de 12.872 persoane la sediul institutiei si 524 persoane la domiciliul acestora, in cazul persoanelor nedeplasabile. 

 

11. Instruirea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din  localitati din judet, conform Ordinului 319/2007 al MMFES-ANPH.  

   Avand in vedere identificarea nevoii de formare a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, Directia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Dambovita, s-a autorizat prin Consliul National de Formare Profesionala a Adultilor  - comisia de autorizare Dambovita, pentru  

programul de calificare «ingrijitoare bolnavi la domiciliu», in cadrul caruia a prevazut un modul special „Sprijinirea integrarii sociofamiliale a persoanei 

cu handicap: comunicarea cu persoane cu handicap, adaptarea mediului la nevoile persoanei, asistarea participarii scolare / educarii permanente, a 

integrarii profesionale, familiale, supravegherea respectarii drepturilor persoanei cu handicap”. 

Au fost organizate cursuri de instruire pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din  localitatile: Fieni, Gaesti, Pucioasa, Motaieni, 

Ocnita – 72 de absolventi. 

 

12. Consilierea persoanelor adulte cu handicap in perioada iulie 2008-iunie 2010 

 1874 persoane cu handicap grav/reprezentanti legali ai acestora au fost consiliate pentru exprimarea optiunii intre angajarea unui asistent personal 

si primirea unei indemnizatii lunare de ingrijire de la primaria de domiciliu. Din acestia : 539 au optat pentru angajare asistent personal ; 1335 au 

optat pentru primire indemnizatii ;  

 Eliberarea gratuita a 70 roviniete pentru autoturisme ale persoanelor cu handicap sau ale insotitorilor acestora; 

 193 persoane cu handicap evaluate privind capacitatea de munca au fost consiliate,  din care 13 persoane s-au inscris la AJOFM Dambovita ca 

persoane cu handicap in cautare de locuri de munca, 10 persoane cu handicap au fost angajate, o persoana a fost incadrata ca ingrijitor in cadrul 

Centrului de criza pentru persoane aflate in dificultate Pucioasa . 

 

13. Preluarea Centrului de ingrijire si asistenta Pucioasa in structura organizatorica a D.G.A.S.P.C. Dambovita conform Legii nr. 448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 Preluarea centrului a avut loc incepand cu data  01.05.2009, conform H.C.J. nr. 70/2009. 

 

14. Prevenirea institutionalizarii persoanelor vulnerabile si prevenirea separarii copilului de familie  

   S-a colaborat cu Autoritatile Publice Locale, pentru realizarea si implementarea planurilor de servicii,  sustinerea familiilor cu persoane dependente 

(persoane vârstnice, persoane cu handicap), ajutor la domiciliu, servicii de zi, încurajarea participarii persoanelor dependente la activitati intelectuale, 

culturale si sociale, programe de consiliere si sustinere a familiei pentru a acorda îngrijire si acordarea prestatiilor sociale adecvate. 
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 In acest sens, in perioada 7-11 septembrie 2009, s-a organizat o sesiune de instruire a persoanelor cu atributii de asistenta sociala de la nivelul primariilor 

din judetul Dambovita, cu privire la  necesitatea organizarii activitatilor desfasurate potrivit prevederilor  legale; au fost instruiti atat pe problematica 

drepturilor copilului cat si a persoanelor cu handicap. 

 

15. Asigurarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii sociale de calitate 

   Persoanele adulte cu handicap beneficiaza de servicii conform standardelor prevazute de legislatia in vigoare in cadrul: Biroului prestatii sociale; 

Serviciului de evaluare complexa a persoanelor adulte;  Serviciului ingrijire de tip familial adulti; Biroului ingrijire de tip rezidential pentru adulti; 

Centrului de Servicii Comunitare „Sfantul Andrei” Gura Ocnitei (Serviciul Locuinte Protejate; Centrul de zi Anca); Centrului de Servicii Comunitare 

„Floarea Sperantei” Pucioasa (Serviciul de locuinte protejate; Centrul de zi pentru persoane cu handicap; Centrul de criza pentru adulti Pucioasa); 

Centrului de Ingrijire si Asistenta Pucioasa.  In cadrul centrelor rezidentiale si centrelor de zi pentru adulti, 160 persoane cu handicap au beneficiat de 

servicii de gazduire, ingrijire, recuperare, reabilitare si integrare sociala. 

   Pentru copiii si familiile aflate in dificultate, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia  Copilului Dambovita a oferit servicii sociale in cadrul: 

Serviciului Interventie in Regim de urgenta si Telefonul copilului; Serviciului de recuperare pentru copilul victima a abuzului, neglijarii, traficului si 

migratiei; Serviciului pentru ingrijire de Tip Familial – Asistenta Maternala; Biroului Plasamente/Tutele; Serviciului adoptii si Secretariatul Comisiei 

pentru Protectia Copilului; Serviciului ingrijire de tip rezidential pentru copil; Complexului de Servicii Sociale „Floare de Colt”  Targoviste (Centrul de 

Plasament de Tip Familial – apartamente, Centrul de tranzit pentru tineri peste 18 ani;  Centrul respiro); Centrului de Primire in regim de urgenta  pentru 

copilul abuzat, Neglijat si Exploatat Targovsite; Complexului de Servicii Sociale „Casa Soarelui” Targoviste (Centrul Maternal; Serviciul de integrare si 

reintegrare a copilului de la A.M.P. in familie); Complexului de Servicii Sociale Moreni (Centrul de orientare, supraveghere si sprijin a reintegrarii 

copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal; Centrul de primire in regim de urgenta pentru copiii strazii; Serviciul  pentru familii in 

dificultate); Complexului de servicii sociale Gaesti (Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati; Centrul de zi pentru copilul cu dizabilitati; Centrul 

de primire in regim de urgenta pentru copilul cu handicap sever); Centrul  de recuperare pentru victimele violentei in familie.  In prezent, un numar de 1515 

copii beneficiaza de masura de protectie speciala de tip familial si rezidential.  

 

16. Imbunatatirea serviciilor sociale in cadrul „Centrului de  recuperare pentru victimele violenţei în familie” Gaesti. 

     Acesta a fost deschis la data de 01.07.2009 si a fost infiintat ca urmare a unui contract de finantare nerambursabila incheiat de DGASPC Dambovita cu 

Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale, in cadrul proiectului PHARE 2006, iar la data de 01.12.2009 a fost preluat de D.G.A.S.P.C. Dambovita. 

In vederea   sprijinirii actiunilor de  prevenire si combatere a violentei in familie : 

- au fost incheiate parteneriate cu autoritatile administratiei publice locale ;  

- au  fost incheiate  protocoale de colaborare cu : 

 Spitalul Orasenesc Gaesti in vederea asigurarii serviciilor de asistenta medicala beneficiarilor centrului, 

 Inspectoratul  de  Politie al Judetului Dambovita, in vederea asigurarii accesului la informatie si la serviciile de protectie sociala a victimelor 

violentei domestice. 

De serviciile Centrului de  recuperare pentru victimele violenţei în familie  au beneficiat in perioada iulie 2009 -iunie 2010,  un numar de 73 persoane 

(adulti si copii). 

 

17. Promovarea relaţiilor de dialog, colaborare şi parteneriat cu instituţiile relevante de la nivel judeţean şi cu organizaţiile neguvernamentale. 
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- Au fost incheiate 3 contracte de voluntariat prin care 2 persoane desfasoara activitati aferente pozitiei de psiholog in cadrul Complexul de servicii sociale  

“Casa soarelui” Targoviste si un voluntar din partea Fundatiei “Inima Deschisa pentru Romania“ a organizat un atelier de limba engleza in cadrul 

Centrului de servicii comunitare “Sfantul Andrei” Gura Ocnitei. 

- In perioada 9 iunie-14 iulie 2009 un grup de 5 voluntari americani au desfasurata activitati practice cu beneficiarii Complexului de servicii sociale 

“Floare de colt” Targoviste; 

- Au fost incheiate contracte de colaborare cu: institutii de invatamant, institutii de cult, institutii sanitare, de ordine publica, A.J.O.F.M. Dambovita, 

Penitenciarul Margineni, Centrul de reeducare Gaesti, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale, Scoala postliceala sanitara Christiana, 

Fundatia “Alianta copiilor romani”, A.N.F.P.D.C., Centrul roman pentru copii disparuti si exploatati sexual, Fundatia “Porti deschise, vise implinite”, 

Fundatia Catedrala Eroilor si cu Asociatia Mladita Niculesti, 3 copii beneficiind de masura de protectie in cadrul acestei asociatii. 

 

18. Intocmirea si depunerea documentatiei necesare pentru reinnoirea acreditarilor/ obtinerea licentei de functionare a compartimentelor/ centrelor 

DGASPC-Dambovita care nu au licenta sau a caror licenta expira in anul 2010. 

   O data la trei ani, fiecare serviciu social are obligatia sa depuna la Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale  Dambovita documentatia de reacreditare.  

In perioada iulie 2008 – iunie 2010 au fost depuse la AJPS documentatii si au fost reacreditate un numar de 11 servicii sociale. 

 Complexul de Servicii Sociale «Casa Soarelui » Targoviste a inaintat, in primul trimestru al anului 2010, catre ANPDC documentatia necesara reinnoirii 

licentei de functionare ca furnizori de servicii sociale atat pentru Centrul maternal cat si pentru Centrul de primire in Regim de Urgenta (in vederea 

reducerii cheltuielilor, Centrul de primire in regim de urgenta Targoviste a fost mutat in sediul Complexului de Servicii Sociale « Casa Soarelui » 

Targoviste). 

 

 19. Aprobarea Strategiei judetene de asistenta sociala a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 2008-2013 incepand cu 

01.10.2008, conform HCJ nr. 112/26.09.2008, modificata si completata prin HCJ nr.11/28.01.2010. 

 

 

20. Popularizarea drepturilor copilului si adultului aflat in dificultate si sensibilizarea opiniei publice in vederea imbunatatirii atitudinii si 

comportamentului general privind problematica specifica a copilului si a familiei  in situatie de risc sau in dificultate. 

 Distribuirea de brosuri si alte materiale  informative, articole de presa, stiri si reportaje in mass- media  - 78 aparitii mass- media privind activitatea 

DGASPC in perioada iulie 2008 -iunie 2010; 

 Stabilirea contactelor cu mass- media si organizarea conferintelor de presa tematice – in perioada iulie 2008-iunie 2010 s-au organizat 11 

conferinte de presa si s-au emis 25 comunicate de presa; 

 S-a asigurat exercitarea dreptului cetatenilor de a se adresa verbal sau în scris, prin audiente, petitii, reclamatii, precum si sesizari verbale directe 

sau telefonice. Conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public a fost intocmit Buletinul Informativ Anual afisat la 

sediul institutiei si pe site-ul propriu; 

 Actualizarea paginii web a institutiei - incepand cu luna martie 2010 a devenit functionala pagina web a institutiei www.dgaspcdb.ro; 

 In anul 2009 s-a realizat Inscrierea institutiei pe site-ul e-guvernare.ro ; 

 Organizarea de evenimente speciale, sarbatori, decernari, spectacole, concursuri (participare conferinta internationala  «Viata dupa 

institutionalizare. Sanse egale si incluziune sociala pentru tineri» 28-30 aprilie 2009,  simpozion si alte actiuni «Ziua internationala a familiei» 15 

mai 2009 si 15 mai 2010, serbari  «Ziua internationala a copilului» 1 iunie 2009 si 1 iunie 2010,  mars «Ziua impotriva exploatarii prin munca a 

http://www.dgaspcdb.ro/
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copilului» 12 iunie 2009, participare alaturi de alte institutii din judet la marsul «Stop violentei domestice» 2 decembrie 2008 si 2 decembrie 2009, 

serbari si actiuni «Ziua internationala a persoanelor cu dizabilitati» 3 decembrie 2008 si 2009, etc.  

 

II. ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE 

 
Pentru a putea fi accesate fonduri in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Consiliul Judetean Dambovita, prin hotarari de consiliu 

judetean, a dat in administrarea DGASPC cladirile asupra carora se vor face interventii, a asigurat resursele financiare necesare implementarii optime a 

proiectului si de asemenea s-a obligat sa asigure fondurile necesare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivelor de 

investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizarea/darea in exploatare.  

 
1.  Modernizare spatii existente si extindere constructie parter la Centrul Social Gaesti:  

 - Lucrari de interventie la cladirea existenta (parter  si etajul1) - recompartimentarea     spatiilor existente  (camerele beneficiarilor ;) 

 -  Lucrari de extindere - corp 1, sala de mese  cu 60 de locuri si bucataria aferenta ;  

 - Lucrari de extindere cu spalatorie, calcatorie si uscatorie. 

 

 Documentatia privind proiectul „Modernizare spatii existente si extindere constructie parter la Centrul Social Gaesti” din cadrul domeniului major de 

interventie  3.2 “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”- a fost depusa spre aprobare la Agentia pentru 

Dezvoltare Regionala Sud Muntenia in data de 14.01.2010. 

 Pana la data de 04.02.2010 s-a finalizat procesul de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, proiectul fiind admisibil pentru etapa de 

evaluare tehnica si financiara. 

 Acest proces se va desfasura in cursul lunilor urmatoare.  

 

2. Modernizare, reabilitare, extindere cladire principala si anexe pentru Centrul social multifunctional de resurse si servicii pentru adulti cu 

handicap : 

Centrul social multifunctional, pe langa serviciile oferite pana in prezent prin compartimentele existente, va avea in componenta sa si alte doua 

serviciii specializate pentru adultii cu handicap din judetul Dambovita : 

  - Centrul de consiliere si sprijin pentru integrarea sociala a persoanelor cu boli psihice 

  -Serviciul de recuperare si reabilitare neuromotorie pentru persoane cu handicap. 

 

Documentatia privind proiectul « Centrul social multifunctional de resurse si servicii pentru adulti cu handicap » din cadrul domeniului major de 

interventie  3.2 “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” a fost depusa spre aprobare la Agentia pentru 

Dezvoltare Regionala Sud Muntenia in data de 26.05.2010. 

 Pana la data de 21.06.2010 s-a finalizat procesul de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, proiectul fiind admisibil pentru etapa de 

evaluare tehnica si financiara. 

 Acest proces se va desfasura in cursul lunilor urmatoare.  
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3. Extinderea complexului de servicii sociale « Casa Soarelui » prin infiintarea Centrului de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu 

dizabilitati (copil cu sindrom  Down, sindrom autist, etc.) 
 Extinderea Complexului de servicii sociale „Casa Soarelui” reprezinta o oportunitate aparuta ca urmare a necesitatii infiintarii la nivelul judetului 

a unui Centru de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilitati. In judetul Dambovita nu exista un serviciu de recuperare pentru copilul cu 

autism, cu sindrom DOWN sau alte tipuri de dizabilitati, motiv pentru care infiintarea acestui centru este imperios necesara. 

 Se preconizeaza ca in cladire sa se desfasoare activitati de recuperare, socializare, consiliere pentru un numar de 30 copii. 

 In perioada imediat urmatoare si acest proiect va fi depus spre aprobare la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia, avand in vedere ca 

proiectul tehnic, cererea de finantare si avizele necesare sunt aproape de finalizare. 

  

 Aceste proiecte insumeaza aproximativ 10,5 milioane lei, respectiv peste 2,5 milioane euro. 

 
 4. Optimizarea structurii administrative si dezvoltarea competentelor functionarilor in vederea utilizarii sistemelor Integrate pentru 

Managementul Asistentei Sociale, proiect demarat in scopul informatizarii intregii activitati a DGASPC - Dambovita, prin realizarea unui sistem 

integrat pentru managementul documentelor, fluxurilor de comunicare si activitatilor administrative si economice. 

Cererea de finantare pentru proiectul „Optimizarea structurii administrative si dezvoltarea competentelor functionarilor in vederea utilizarii 

sistemelor Integrate pentru Managementul Asistentei Sociale” in cadrul Programului  Operational „Dezvoltarea capacitatii administrative” PODCA, Axa 

prioritara 2 – Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de 

interventie 2.1 – „ Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor”  a fost depusa la sfarsitul lunii decembrie 2009.  

Valoarea proiectului este de aproximativ  1,2 milioane lei. 

 Verificarea cererii de finantare se va desfasura in lunile urmatoare.  

Trebuie mentionat ca aceste proiecte s-au intocmit cu ajutorul si prin efortul deosebit al specialistilor in domeniu din cadrul Consiliului Judetean 

Dambovita. 

 

VI.2. SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN DE ALIMENTARE CU APÃ ŞI CANALIZARE DÂMBOVIŢA a fost înfiinţat în luna 

martie 2004 în baza Hotãrârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 15/2004 si a fost reorganizat in Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apã, Canalizare si 

Salubrizare Dâmboviţa în baza Hotãrârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 7/28.01.2010 

Obiectivele principale ale  Serviciului Public Judeţean de Alimentare cu Apã, Canalizare si Salubrizare Dâmboviţa, sunt preluarea, administrarea şi 

exploatarea sistemelor de alimentare cu apã realizate conform H.G. 687/1997, H.G. 577/1997,  sau prin programul SAPARD si desfasurarea altor activitati de 

gospodarire comunala. 

Cadrul legislativ necesar desfăsurării activitătii este compus din: 

- Legea 215/2001, republicată a administratiei publice locale; 

- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice; 

- Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă si canalizare; 
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- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr.88/2007- Regulamentul cadru al serviciului de alimentare cu apă si canalizare; 

- Legea 82/1991 a contabilitătii; 

- Legea 273/2006 a finantelor publice locale; 

- Legea 571/2003 – codul fiscal; 

- Ordinul Ministerului de Finante 1917/2005- privind organizarea contabilitătii institutiilor publice; 

- Ordinul Ministerului de Finante 1792/2002-privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata institutiilor publice; 

- Ordin M.L.P.A.T. 1853/2002; 

- Legea 458/2002- calitatea apei potabile; 

- H.G. 974/2004- supravegherea, inspectia sanitară si monitorizarea calitătii apei potabile; 

- O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului; 

- Legea 107/1996 – a apelor; 

- Legea 319/2006- a securitătii si sănătătii în muncă; 

- Legea 307/2006 – apararea impotriva incendiilor; 

- HG 355/2007 – supravegherea sanatatii lucratorilor; 

- O.U.G. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri. 

În prezent se asigurã alimentarea cu apã potabilã în sistem centralizat în comunele: Comişani, Dobra, Nucet, Ocniţa, Dragodana, Crânguri, Şelaru, 

Cândeşti, Lucieni, Mãneşti, Bucşani, Malu cu Flori, Voineşti, Gemenea, Izvoare, Produleşti, Valeni, Tatarani, Glodeni si Morteni, fiind deserviti 74 895 

locuitori constituiţi în 24 743 de gospodãrii individuale. 

La finele semestrului I 2010 nu se mai afla in perioada de garantie nici un sistem de alimentare cu apa. 

Expirarea perioadelor de garantie aferenta sistemelor de alimentare cu apa din admninistrarea S.P.J.A.A.C.S Dâmbovita va genera cheltuieli 

suplimentare de intretinere a acestora având si implicatii negative asupra cresterii costului real al apei. De asemenea utilajele din statiile de alimentare cu apa 

si-au implinit duratele normate de functionare si genereaza cheltuieli suplimentare cu inlocuirea sau repararea lor. 

Dotarea tehnica a serviciului corespunde cerintelor actuale ale unui operator de servicii asigurând operativitate si solutii in vederea remedierii avariilor, 

defectiunilor sau realizarea de lucrari specifice. 

Dotarea tehnica consta din generatoare de curent, aparate de sudura polietilena (electrofuziune si cap la cap), motopompe, aparatura de masura si 

control electric, spectofotometru portabil, truse si scule, aparatura specifica de laborator pentru controlul calitatii apei si al contoarelor pentru apa. Au fost 
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transferate catre Consiliul Judetean Dâmbovita conform Anexei nr. 3 la HCJ nr. 63/26.03.2010 un numar de 11 autoturisme si autoutilitare din dotarea 

institutiei. 

Functionarea institutiei si a sistemelor de alimentare cu apa respecta intregul cadru legal fiind obtinute toate autorizatiile necesare: sanitara, de 

gospodarire a apelor, mediu, securitate si sanatate in munca, iar personalul care deserveste statiile are carnet de sanatate, analize medicale la zi, avizul 

medicinei muncii si echipament de protectie si lucru. 

Din analiza tehnica a activitatii de furnizare a apei pe anii 2008-2010 rezulta urmatorii indicatori: 

-consum de energie electrica pe volum de apa livrata (kwh/mc) 

Indicator/an An 2008 An  2009  Sem.  I  2010 

 (estimat) 

Cantitate de apa livrata (mc) 679.820 760.235 415.000 

Energie electrica consumata – total statii kw 684.814 780.099 430.000 

Consum de energie pe volum – kwh/mc 1,007 1,026 1.036 

 

Consumul mai crescut de energie pe unitatea de volum fata de anul trecut, respectiv 1,036 kwh/mc apa potabila se datoreaza scaderii randamentului 

pompelor care si-au realizat norma de functionare in conditiile in care nu au existat posibilitati de inlocuire a acestora din lipsa fondurilor. 

-gradul de utilizare a sistemelor de alimentare cu apa 

Nr. 

crt. STATIA COMUNA CAPACITATE 

CANTITATE 

DE GRAD DE 

CANTITATE 

DE GRAD DE 

   

PROIECTAT

A 

APA 

LIVRATA UTILIZARE 

APA 

LIVRATA UTILIZARE 

   (MC/AN) 

2008 

(MC/AN) IN 2008 (%) 

2009 

(MC/AN) IN 2009 (%) 

        

1 

Candesti 

Deal 

Candesti 

Deal 17.304 2.412 13,94 2.970 17,16 

2 Dragodanesti   105.523 17.713 16,79 19.597 18,57 

3 

Comisani-

Lazuri Comisani 453.040 44.129 9,74 48.955 10,81 

4 Cranguri Cranguri 179.755 34.205 19,03 29.083 16,18 

5 Patroaia   28.382 6.521 22,98 8.935 31,48 

6 Cazaci Nucet 105.203 13.338 12,68 16.880 16,05 

7 Ilfoveni   30.907 0 0,00 0 0 
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8 Dobra Dobra 104.445 9.789 9,37 17.690 16,94 

9 Marcesti   102.909 14.218 13,82 12.537 12,18 

10 Dragodana Dragodana 120.670 18.911 15,67 24.974 20,70 

11 Ocnita Ocnita 103.732 41.167 39,69 46.574 44,90 

12 Selaru Selaru 235.654 19.294 8,19 21.696 9,21 

13 Bucsani Bucsani 420.638 53.872 12,81 70.653 16,80 

14 Lucieni Lucieni 201.504 82.636 41,01 89.952 44,64 

15 Manesti Manesti 485.908 61.054 12,56 64.575 13,29 

16 

Malu cu 

Flori 

Malu cu 

Flori 102.288 25.900 25,32 23.524 23,00 

17 Voinesti Voinesti 123.824 59.705 48,22 66.952 54,07 

18 Izvoare  90.000   4.494 4,99 

19 Gemenea   101.830 22.789 22,38 30.504 29,96 

20 Produlesti Produlesti 105.817 31.676 29,93 35.273 33,33 

21 Valeni D-ta 

Valeni D-

ta 102.694 37.826 36,83 36.815 35,85 

22 Tatarani Tatarani 100.752 27.947 27,74 31.134 30,90 

23 Glodeni Glodeni 103.284 39.075 37,83 42.116 40,78 

24 Morteni Morteni 109.673 15.643 14,26 14.352 13,09 

  TOTAL   3.635.736 679.820 19,17 760.235 20,91 

        

           Printre cauzele gradului mic de utilizare a sistemelor de alimentare cu apa enumeram:  

- numarul inca redus al bransamentelor la retea desi in  momentul acesta exista  12 405 de abonati bransati, 

- sistarea furnizarii apei prin cismelele stradale  datorita faptului ca  persoanele arondate acestora nu plateau apa 

consumata. 

           Comparativ cu anul 2008 se constata in anul 2009 si 2010 cresterea gradului de utilizare la sistemele de 

alimentare cu apa. 

 -situatia abonatilor la retelele de alimentare cu apa administrate se reflecta in anexa nr. 1 
   

           In anul 2008 s-a emis un numar de 99 964 facturi  furnizare apa si facturi de lucrari si prestari servicii catre terti 

in valoare totala de 2 405 489,95 lei, valoare cu TVA, iar in anul 2009 s-a emis un numar de 118.262 facturi  in valoare 

totala de  2 581 815 lei, valoare cu TVA, in primul semestru al anului 2010 s-a emis un numar de 57.025 facturi, in 

valoare totala de  1.254.739,84 lei, valoare cu TVA. 
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 Rezultatele financiare la nivelul serviciului public reflectate in contul de rezultat patrimonial pentru  2008 - 2009 sunt urmatoarele:  

     

Nr. 

crt. 

Indicator Realizari 

31.12.2008 

(lei) 

Realizari 

31.12.2009 

(lei) 

% 

1 Total venituri * 4 929 771 5.044.708 102,33 

1.1 Venituri proprii 2 019 814 2.169.708 107,42 

1.3 Alocatii bugetare sau subventii 2 906 957 2.875.000 0,989 

2 Cheltuieli totale* 5 183 319 5.113.885 0,986 

3 Rezultatul patrimonial-deficit 256 548 69.177 0,269 

 *valori fara TVA 

Desi veniturile din acivitatile economice au crescut fata de anul 2008 devansând ritmul de crestere al subventiei  de la Consiliul Judetean institutia a 

inregistraza un deficit patrimonial de 69.177 lei deoarece pretul apei potabile a ramas neschimbat din anul 2006 in timp ce costurile cu aprovizionarile de 

materiale, servicii efectuate de terti si salarii au crescut an de an. 

Având in vedere art. 31 din Legea 273/2006 privind finantele publice Serviciul Public a colectat in anul 2009, intr-un cont distinct deschis la Trezoreria 

Târgoviste, suma de 6.014 lei  reprezentând amortizarea aferenta activelor imobilizate inclusa pe costuri in anul 2009 si recuperate prin tarif sau pret, 

destinata exclusiv pentru realizarea de investitii in domeniu. Soldul contului este la 31.12.2009 in suma de 23.197 lei.  

 Structura rezultatului patrimonial la 31.12.2008 si 31.12.2009 se prezinta astfel: 

Indicator 31.12.2008(lei) 31.12.2009(lei) 

Venituri operationale* 
4.926.771 5.044.708 

Alte venituri ale bugetelor-venituri din penalitati 45.541 46.146 

Venituri din activitati economice 1.971.100 2.121.617 

Finantari bugetare  2.906.957 2.875.000 

Alte venituri operationale 3.173 1.945 

Cheltuieli operationale* 
5.183.319 5.113.885 

Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor 3.615.503 3.525.415 

Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti 1.431.353 1.453.329 

Amortizari 109.089 111.055 

Alte cheltuieli operationale 27.374 24.086 

Rezultat din activitatea operationala -256.546 -69.177 

Rezultat patrimonial -256.548 -69.177 

* valori fara TVA 
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În perioada mentionata activitatea serviciului s-a extins şi diversificat. Activitatea s-a desfãşurat in anul 2009 cu un  numãr mediu de personal de 181 

faţã de numãrul de 266 de posturi aprobate. Incepând cu luna februarie 2010, in urma HCJ nr. 7/28.01.2010 activitatea Serviciului Public Judetean de 

Alimentare cu Apa si de Canalizare Dâmbovita s-a reorganizat in Serviciul Public Judetean de Alimentare cu Apa, Canalizare si Salubrizare Dâmbovita. Cu 

aceasta data s-a aprobat o noua organigrama, un nou stat de functii cu 248 posturi si un nou Regulament de organizare si functionare. 

Preţul practicat în anul 2008 si 2009 pe mc de apã potabilã a fost de 2,5 lei, valoare fara  TVA, pentru toate localitaţile, preţ aprobat de cãtre 

autoritãţile administraţiei publice locale implicate şi avizat de cãtre A.N.R.S.C.  

 Costul mediu real pe mc de apa furnizata catre abonati in anul 2009 a fost de 6,29  lei/mc (fara TVA) si s-a facturat cu 2,5 lei/mc (fara TVA). Aceste 

preţuri nu reflecta costurile reale ale captãrii apei din surse de adâncime, tratãrii acesteia şi pompãrii ei în reţele stradale şi cãtre consumatori, dar în procesul 

de aprobare a preţurilor de cãtre autoritãţile publice locale a privat aspectul social asupra celui economic. Din  anul 2010, incepând cu luna februarie, pretul 

practicat pe mc de apa potabila livrata a fost de 2,9 lei , fara TVA – 3,45 lei/mc  cu TVA.  

 Cauza principala a inregistrarii unui cost superior pretului de facturare este determinata de numarul insuficient de bransamente care conduce la un 

grad mic de utilizare a capacitatilor proiectate a sistemelor de alimentare cu apa la nivelul anului 2008 si in continuare si in 2009 si 2010. 

Nu s-a putut prelua un numãr mai mare de sisteme de alimentare cu apã potabilã realizate prin programul SAPARD deoarece acestea nu au fost 

realizate conform proiectelor tehnice şi nu corespundeau din punct de vedere calitativ, dar mai ales pentru ca nu dispuneau de un numar corespunzator de 

bransamente care sa dea speranta ca aceste statii vor deveni rentabile intr-un viitor apropiat. Preluarea acestora ar fi însemnat cheltuieli suplimentare necesare 

funcţionãrii în condiţii normale, la parametrii calitativi reglementaţi. Aceastã situaţie s-a întâlnit şi la staţia de la Bucşani unde  sursele de alimentare cu apã 

nu au corespuns parametrilor de potabilitate normali iar pentru rezolvarea acestei situaţii a fost necesarã achiziţionarea de cãtre C.J.Dâmboviţa a unui filtru 

deferizator.  

Dacã colaborarea cu autoritãţile publice locale ar fi fost mai bunã s-ar fi putut încheia mai multe contracte de furnizare a apei potabile. Numãrul de 

contracte încheiate a fost influenţat  negativ şi de starea materialã a populaţiei şi de mentalitatea acesteia asupra utilitãţii apei potabile si a existentei solutiilor 

alternative. Cu toate eforturile noastre sustinute, autoritatile publice locale nu au fost de acord cu incheierea de contracte pentru cismele stradale aflate pe 

domeniul public, al caror consum sa fie suportat de catre acestea si in consecinta numarul contractelor de furnizare apa in regim pausal este foarte scazut. O 

implicare in acest sens a autoritatilor publice comunale ar creste numarul beneficiarilor serviciilor de alimentare cu apa, in mod special al celor care nu au 

posibilitati financiare de a se bransa la reteaua publica de alimentare cu apa. 

In acest context o preocupare importanta a serviciului nostru o constituie reducerea cheltuielilor pentru ca efortul financiar al Consiliului Judetean 

Dâmbovita sa fie cât mai redus. 



153 

 

Principalele obiective ale S.P.J.A.A.C. S. Dâmboviţa sunt: 

- mentinerea licenţei de operare/prestare de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare; 

- cooperarea cu autoritaţile administraţiei publice locale în vederea obţinerii de fonduri alocate prin instrumentele structurale; 

- menţinerea tarifelor pentru serviciile prestate astfel încât acestea să fie limitate la nivelul suportabilităţii pentru populaţie dar şi să stimuleze 

dezvoltarea serviciului şi reducerea costurilor; 

- mentinerea sistemului integrat calitate - mediu - securitate în muncă; 

- acreditarea laboratorului conform cerinţelor RENAR; 

- mentinerea standardelor comunitare privind calitatea şi cantitatea de servicii de utilitate publică. 

- creşterea numãrului de contracte de furnizare apã; 

- creşterea numãrului de staţii de alimentare cu apã preluate, în condiţii de minimã rentabilitate; 

- menţinerea în stare bunã a utilajelor şi echipamentelor din staţiile de pompare; 

- dotarea permanenta a laboratorului pentru realizarea activitãţii de metrologie şi analize fizico-chimice si microbiologie; 

- utilizarea eficienta a resurselor disponibile, proprii sau atrase; 

- automatizarea completã a staţiei de clorinare în vederea monitorizãrii parametrilor şi reducerii numãrului de personal. 

- desfasurarea serviciilor de salubritate la nivelul judetului la parametrii calitativi, cantitativi şi de eficienţă stabiliţi prin contracte şi în condiţii de 

protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei. 

In prezent Serviciul Public Judeţean de Alimentare cu Apã, Canalizare si Salubrizare Dâmboviţa ofera si servicii specifice de cea mai bunã calitate: 

efectuarea analizelor fizico-chimice, bacteriologice şi biologice ale apei potabile, verificarea metrologicã a contorilor de apã rece şi caldã, executarea lucrãrilor de 

proiectare şi executarea lucrãrilor de bransamente si alimentare apã în locuinţe. 

Laboratoarele de fizico-chimice şi microbiologie, precum şi laboratorul de metrologie sunt dotate cu echipamente moderne şi pot demonstra cã respectã 

cerinţele organismelor de acreditare recunoscute la nivel naţional.  

În cursul anului 2009 si in primul semestru al anului 2010 au fost intreprinse actiuni de mentinere si imbunatatire a sistemului integrat calitate-mediu-

securitate în muncă  prin efectuarea de audituri interne si a altor actiuni specifice care au avut drept scop completarea informatiilor privind cerintele  in 

conformitate cu SR EN ISO 9001: 2001, SR EN ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 1999, care permite luarea de decizii strategice si operationale optime care sa 

ia in considerare toate aspectele esentiale ce conduc la functionarea eficienta a serviciului atât din punct de vedere al calitatii, mediului cât si al securitatii in 

munca.  
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In vederea pregatirii auditului de supraveghere anual  a sistemului integrat calitate-mediu-securitate au fost revizuite manualul, procedurile, instructiunile de 

lucru si celelalte documente specifice. Aceste documente revizuite au fost distribuite, retragindu-se cele care nu mai aveau valabilitate. 

S.P.J.A.A.C.S. Dâmbovita a obtinut licenta de operare prin Ordinul 151/17.03.2008 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.).  

In aceste conditii finantarea activitatii curente a serviciului public s-a facut prin incasarea contravalorii apei potabile livrate la preturile si tarifele aprobate 

de catre autoritatile locale si A.N.R.S.C, a bransamentelor executate si a alocatiilor bugetare de la Consiliul Judetean Dâmbovita. 

Posibilitatea finantarii integral din resurse proprii a S.P.J.A.A.C.S Dâmbovita este limitata in mod special de urmatoarele aspecte: 

- numarul mic de bransamente contractate de potentialii beneficiari ai apei potabile. Acest aspect limiteaza veniturile ce se pot obtine din prestarea 

acestui serviciu si se datoreaza faptului ca retelele sunt nou infiintate. 

- costurile de exploatare mari, generate in principal de modul in care au fost proiectate retelele de alimentare cu apa, de consumul mare de utilitati 

aferente acestora, de necesitatea asigurarii unei supravegheri permanente cu personal calificat a sistemelor de alimentare cu apa. 

- tarifele reale pentru plata serviciilor de apa, fundamentate pe baza costurilor de de productie si exploatare, a costurilor de intretinere si reparatii, 

a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, nu au fost aprobate de catre consiliile locale si nu au fost 

avizate de autoritatea de reglementare, fiind considerate prea mari pentru gradul de suportabilitate al utilizatorilor. 

În anul 2009 obiectivele propuse au fost în mare parte realizate, existând premisele unei eficientizãri a activitãţii de alimentare cu apã potabilã în anii 

urmãtori. Incepând cu anul 2010, prin completarea obiectului de activitate cu noi atributii de gospodarie comunala, S.P.J.A.A.C.S Dâmbovita tinde sa devina o 

institutie moderna, care sa presteaze servicii de calitate si sa contribuie la dezvoltarea durabila a judetului Dâmbovita 

  
      ANEXA 1 

 SITUATIE BRANSAMENTE 

       

Nr. 

crt 
      COMUNA / STATIE 

Nr. abonati la 

01.07.2008 

Nr. abonati la 

31.12.2008 

Nr. abonati la 

31.12.2009 

Nr. abonati la 

31.05.2010 

1 
CANDESTI 

CANDESTI DEAL 68 78 86 86 

DRAGODANESTI 272 315 342 346 

TOTAL COMUNA 340 393 428 432 
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2 COMISANI 578 634 693 711 

3 
CRANGURI 

CRANGURI 317 346 381 381 

PATROAIA 103 178 204 210 

TOTAL COMUNA 420 524 585 591 

4 
DOBRA 

DOBRA 236 249 266 275 

MARCESTI 152 210 239 245 

TOTAL COMUNA 388 459 505 520 

5 DRAGODANA 284 300 341 345 

6 OCNITA 658 739 840 850 

7 SELARU 281 315 381 423 

8 NUCET 
NUCET – CAZACI- 

ILFOVENI  
168 194 227 238 

9 LUCIENI  502 553 599 614 

10 RACIU 673 738 790 791 

11 BUCSANI 749 920 1040 1059 

12 MANESTI 839 905 949 961 

13 MALU CU FLORI 341 382 430 430 

14 PRODULESTI 487 562 617 629 

15 TATARANI 454 507 578 589 

16 GLODENI 640 716 763 777 

17 VALENI DAMBOVITA 653 680 702 706 

18 MORTENI 259 295 320 334 

19 VOINESTI 
VOINESTI 489 497 534 541 

IZVOARE 245 317 396 406 
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GEMENEA 359 405 448 458 

TOTAL COMUNA 1093 1219 1378 1405 

TOTAL 9807 11035 12166 12405 

                                                                          

 

 

VI. 3. DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DÂMBOVIŢA şi serviciile publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor aflate sub coordonarea instituţiei au desfăşurat, în perioada iulie 2008-iulie 2010, activităţi specifice pentru actualizarea, 

utilizarea şi valorificarea datelor din Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor şi Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, furnizarea în cadrul 

Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor a datelor necesare actualizării acestuia, activităţi de eliberare documente de identitate şi furnizare 

de date conform prevederilor Legii nr. 677/2001. 

 

I. ORGANIZAREA, PLANIFICAREA, CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ÎNDEPLINIRII ATRIBUŢIILOR ŞI SARCINILOR SPECIFICE 

 

 Având în vedere obiectivele acestei activităţi, considerăm că au fost aduse la îndeplinire şi cetăţenii se bucură de servicii mai bune, accesibile şi rapide. 

 oferirea de servicii de calitate pentru cetăţenii care solicită eliberarea actelor de identitate, prin coordonarea corectă a serviciilor locale de 

evidenţă a persoanelor. 

         Obiectiv îndeplinit în totalitate, prin eficientizarea activităţii instituţiei şi serviciilor locale. De asemenea, timpul de confecţionare a unei cărţi de 

identitate a scăzut la 24 de ore, iar pentru cazuri speciale, termenul este chiar mai scurt, în funcţie de rapiditatea cu care datele sunt fost prelucrate şi 

transmise la BJABDEP Dâmboviţa pentru tipărirea documentului. 

Pentru situaţiile mai complicate, au fost stabilite programe de audienţe la şefii de servicii, care au posibilitatea de a rezolva aceste probleme în cadrul legal şi 

în termen foarte scurt. 

 

coordonarea şi controlarea serviciilor locale pentru a se respecta prevederile legale cu privire la eliberarea actelor de identitate. 

În perioada de referinţă, activitatea serviciilor locale de evidenţă a persoanelor aflate sub coordonare a fost supusă unor activităţi de coordonare şi control 

executate de echipe ale  Serviciului Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor. Aceste echipe au desfăşurat 

activităţi de coordonare şi control al activităţii manageriale, de evidenţă a persoanelor, informatică şi secretariat, rezultatele controalelor fiind consemnate în 

rapoartele de control întocmite şi în planurile de măsuri realizate în baza acestora, ce au fost comunicate acestor servicii şi primăriilor de care aparţin. 

În urma acestor verificări s-a constatat o vizibilă îmbunătăţire a activităţii acestor servicii şi o creştere a calităţii actului administrativ de eliberarea a actelor 

de identitate. 

 

 actualizarea bazei de date, cu toate informaţiile necesare, pentru ca aceasta să fie corectă şi completă, în vederea cunoaşterii populaţiei, mişcării 

acesteia, comunicării de date şi informaţii instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice interesate, precum şi pentru eliberarea documentelor 

necesare cetăţenilor romani în relaţiile cu statul, cu persoanele fizice şi juridice. 
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Bazele de date judeţeană şi naţională au fost actualizate cu toate informaţiile necesare în vederea cunoaşterii populaţiei şi mişcării acesteia. De asemenea, 

periodic asupra datelor conţinute de aceste baze sunt aplicate teste de coerenţă a datelor cu cele cuprinse în alte baze de date, pentru identificarea posibilelor 

inadvertenţe. 

Din aceste baze de date au fost extrase, în baza Legii nr.677/2001, diverse informaţii care sunt transmise instituţiilor interesate, conform adreselor prin care 

acestea le-au solicitat. 

Menţionăm că aceste date sunt punctul de plecare al activităţii derulate de instituţia noastră şi serviciilor locale şi reprezintă singura sursă de date pentru 

emiterea cărţilor de identitate şi generarea listelor de alegători folosite în diferitele tipuri de scrutin organizate în România şi în judeţul Dâmboviţa. 

 

eliberarea de acte de identitatea tip carte de identitate pentru toţi cetăţenii care nu şi-au schimbat vechile buletine de identitate. 

Acest obiectiv nu a fost îndeplinit în totalitate, deoarece, cu toate eforturile depuse, cetăţenii, mai ales persoanele vârstnice, nu au solicitat preschimbarea 

actelor de identitate tip buletin de identitate. 

În acest registru, menţionăm faptul că la anual, la începutul fiecărui an, în 2008, 2009 şi 2010, instituţia noastră a transmis către toate primăriile de pe raza 

judeţului adrese prin care acestea sunt informate că pot solicita deplasarea unor echipe din cadrul serviciilor locale sau a direcţiei judeţene, pentru a facilita 

acestei categorii de persoane preschimbarea actelor de identitate de tip vechi. 

De asemenea, în perioada premergătoare alegerilor prezidenţiale primăriile de pe raza judeţului au fost informate, încă odată, cu privire la posibilitatea 

solicitării deplasării unor echipe cu aparate digitale, printr-o circulară, ceea ce a dus la o creştere a numărului persoanelor puse în legalitate. 

Ca urmare a acestor adrese, au fost realizate asemenea acţiuni, prin care s-au preschimbat aproximativ 5000 acte de identitate. 

De asemenea, după înfiinţarea SPCLEP Voineşti, s-a organizat o întâlnire cu primarii localităţilor arondate, cărora li s-a expus necesitatea preschimbării 

actelor de identitate ale cetăţenilor din comunele administrate de aceştia, mai ales din comunele nou înfiinţate: Râul Alb şi Pietrari. 

În urma întâlnirii a rezultat un aflux crescut de cetăţeni, care s-au adresat SPCLEP Voineşti, pentru preschimbarea actelor de identitate, ca urmare a 

schimbării rangului localităţii de domiciliu. 

De asemenea, înfiinţarea SPCLEP Potlogi se află într-un stadiu foarte avansat, fiin d preconizată a fi realizată spre finalul anului 2010. 

 

 eliberarea de acte de identitate pentru toate persoanele majore care nu au încă un act de identitate. 

Având în vedere prevederile legale, direcţia şi serviciile locale nu pot forţa nici o persoană să-şi depună cererea pentru eliberarea actului de identitate. Totuşi, 

pe parcursul celor 2 ani au fost puse în legalitate aproximativ 300 de persoane majore care nu au avut acte de identitate. 

 

 reducerea la minim a numărului de persoane cu acte de identitate expirate. 

Acest obiectiv a fost îndeplinit parţial, fiind un trend crescător în acest domeniu. Astfel, la 30 iunie 2008 se înregistrau 14.055 persoane restanţiere, la 30 

iunie 2009 se înregistrau 14.598 de restanţieri, la finalul anului 2009 erau 15.243, iar la momentul actual fiind 15.730 de persoane, înregistrându-se o creştere 

nesemnificativă. Acest lucru este generat de faptul că programele folosite de DEPABD Bucureşti pentru extragerea acestor persoane din Registrul Judeţean 

de Evidenţă a Persoanelor nu distinge între persoane ce au cartea de identitate expirată şi persoane care au buletin de identitate (tip vechi), considerându-le ca 

fiind persoane cu actul de identitate expirat, deşi acestea sunt emise pentru toată durata vieţii acestora. 

Dacă DEPABD Bucureşti ar folosi programele cu filtre pentru aceste persoane, numărul persoanelor restanţiere (cu acte expirate) extrase din baza de date ar 

fi mult mai redus, aproximativ 9500 de persoane, pentru întregul judeţ.  

În prezent se lucrează la implementarea unui program care să selecteze doar persoanele cu acte de identitate expirate, nu şi pe cele cu acte cu termen peste 10 

ani - cele date pe viaţă. 
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De asemenea, în ceea ce priveşte minorii care au împlinit vârsta de 14 ani şi care nu au depus cereri pentru eliberarea actelor de identitate, se constată un 

trend descrescător, aceştia fiind la nivelul lunii iunie 2009 în număr de 4802, la finalul anului 2009 în număr de 4322, iar la finalul lunii mai 2010, 4216 

persoane. 
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O altă problemă care grevează această activitate este generată de numărul foarte mare de persoane plecate în afara graniţelor ţării, care neîntorcându-se în ţară 

decât foarte rar, nu solicită în termen eliberarea unor noi acte de identitate, nici pentru ei şi nici pentru copii minori, aflaţi în ţară sau străinătate. 

Soluţia găsită de Serviciul Evidenţa Persoanelor este obţinerea unor dispoziţii de curatelă pentru minorii aflaţi în România, pe numele unor rude, care să-i 

asiste pe aceştia în obţinerea primului act de identitate, la împlinirea vârstei de 14 ani, cât şi îndrumarea celor aflaţi în străinătate să depună cererile pentru 
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eliberarea actelor de identitate prin intermediul misiunilor diplomatice ale României, în statul respectiv, iar după producerea actelor, acestea sunt retransmise 

acestor instituţii, pentru a fi înmânate solicitanţilor, 

 

 reducerea la minim a numărului de persoane cu acte de identitate care nu reflectă situaţia lor la momentul actual – schimbări de domiciliu, 

modificări ale statutului civil al persoanelor, etc. 

Prin activităţile derulate pe parcursul perioadei iunie 2008–iunie 2009, s-a produs aproximativ 16.184 acte pentru aceste motive în 2008 şi 16.377 (fără luna 

iunie 2009) în anul 2009, în total 32.561. 

Prin activităţile derulate pe parcursul perioadei iunie 2009 – iunie 2010, s-a produs aproximativ 22.625 acte pentru aceste motive în semestrul II din 2009 şi 

16.925 (fără luna iunie 2010) în anul 2010, în total 39.550 acte de identitate. 

Trebuie menţionat faptul că anul 2008 şi finalul anului 2009 a fost marcat de alegerile locale,  parlamentare şi prezidenţiale, ce au generat un aflux mărit de 

persoane pentru preschimbarea actelor de identitate, în vederea exercitării dreptului de vot. 
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 oferirea de informaţii corecte şi complete instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice interesate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

677/2001. 

Toate instituţiile, persoane fizice sau juridice interesate au primit informaţiile solicitate, în conformitate cu prevederile legale. Aceste răspunsuri au fost 

transmise numai în baza unor adrese scrise şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001. 

De asemenea, au fost situaţii în care informaţiile solicitate nu au fost comunicate, deoarece solicitările nu erau făcute în conformitate cu prevederile legale şi 

nu erau însoţite de documentele doveditoare necesare. 

 

 operaţionalizarea reţelei VPN, pentru o mai bună interconectare a serviciilor locale cu instituţia noastră şi B.J.A.B.D.E.P. Dâmboviţa. 

Reţeaua VPN a fost pusă în funcţiune în termenul convenit, la momentul actual fiind un instrument foarte bun în operaţionalizarea activităţilor derulate de 

Direcţie şi serviciile locale de evidenţă a persoanelor. Prin intermediul acesteia se pot face rapid verificări în RNEP, se pot transmite loturile de producţie şi 

se poate comunica prin intermediul poştei electronice securizate. 

Trebuie menţionat faptul că informaţiile transmise au un nivel foarte ridicat de securizare, generat de criptarea acestora de OJTS Dâmboviţa.  
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La începutul anului 2010, reţeaua VPN a fost configurată pentru trecerea la operarea directă în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, ceea ce a dus la 

o creştere a operativităţii în emiterea cărţilor de identitate, prin reducerea timpului de emitere, prin eliminarea problemelor cu bazele de date locale şi prin 

posibilitatea de a forma loturi de producţie a cărţilor mult mai rapid, prin folosirea datelor de la mai multe servicii concomitent. 

De asemenea, Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date poate să administreze mai rapid şi mai corect RJEP şi conexiunile cu serviciile locale de 

evidenţă a persoanelor. 

Un alt aspect este al economiilor de materiale de birotică, prin folosirea poştei electronice criptate, pentru comunicările dintre instituţia noastră, serviciile 

locale, DEPABD Bucureşti şi BJABDEP Dâmboviţa. 

          În luna mai s-a achiziţionat un server, conectat la reţeaua VPN, pentru a înlesni comunicaţiile între D.P.C.E.P. şi S.P.C.L.E.P.-urile  coordonate . 

Verificările în B.D.J. şi B.D.N. s-au efectuat în general fără dificultăţi majore, utilizatorii cunoscând modul de accesare. 

 

 obţinerea unui termen cât mai scurt pentru eliberarea cărţilor de identitate prin implementarea reţelei VPN. 

Prin implementarea sistemului de transmisie a datelor prin Reţeaua VPN termenul de eliberare a actelor de identitate a scăzut semnificativ, deoarece loturile 

de producţie a cărţilor de identitate sunt transmise la BJABDEP instantaneu, fără a mai fi nevoie de deplasarea funcţionarilor de la serviciile locale la sediul 

instituţiei din Târgovişte. 

De asemenea, prin folosirea poştei speciale pentru transportul actelor de identitate de la sediul BJABDEP Dâmboviţa la serviciile locale, securitatea acestor 

acte este asigurată, iar împreună cu transportul prin reţeaua VPN a datelor, face ca nivelul de securitate a acestor informaţii să fie unul foarte ridicat. 

 

 înfiinţarea cât mai urgent posibil a S.P.C.L.E.P. Voineşti şi Potlogi. 

Acest obiectiv a fost îndeplinit parţial, cele două servicii au primit autorizaţie de înfiinţare din partea INEP, au fost aprobate în consiliile locale. 

SPCLEP Voineşti a început să funcţioneze de la data de 01.05.2010, având arondate 7 comune de pe Valea Dâmboviţei, cu o populaţie de aproximativ 

30.000 de persoane. 

SPCLEP Potlogi urmează să funcţioneze la finalul anului 2010. 

 

 ajutarea a cât mai multe persoane, aflate în situaţii dificile – bolnave, nedeplasabile, etc., să obţină noi acte de identitate, care să reflecte corect 

situaţia lor la momentul respectiv. 

Acest obiectiv a fost îndeplinit  în totalitate, prin deplasarea unor funcţionari, ca urmare a solicitării scrise a acestei categorii de persoane, pentru primirea 

documentelor şi preluarea imaginii, atât la domiciliul persoanelor cât şi la sediul unor instituţii de protecţie socială sau spitale. 

 

 organizarea a unor acţiuni cu camera mobilă pentru punerea în legalitate a persoanelor aflate la mare depărtare de serviciile locale de evidenţă a 

persoanelor sau care fac obiectul unor măsuri de ocrotire şi protecţie socială şi/sau nu realizează venituri, respectiv: copiii orfani, abandonaţi şi 

persoanele în vârstă, aflate în unităţi de ocrotire şi protecţie socială, persoane cu handicap ori care beneficiază de ajutor social, precum şi pentru 

persoanele reţinute sau arestate care nu dispun de mijloace financiare. 

Urmare a activităţii de informare a Primăriilor de pe raza judeţului cu privire la posibilitatea ca aceste instituţii să poată solicita deplasarea unor echipe cu 

camera mobilă, pe parcursul perioadei la care ne referim au fost organizate 36 de acţiuni în anul 2008, 83 de acţiuni în anul 2009 şi 3 acţiuni în anul 2010, 

fiind puse în legalitate aproximativ 3400 de persoane 
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ACTIVITĂŢI  ÎN DOMENIUL EVIDENŢEI PERSOANELOR 

 

Coordonarea acţiunilor de prevenire 

Coordonarea acţiunilor de prevenire executate cu celelalte structuri operative ale I.G.P.R. şi Jandarmeriei române, s-a realizat de la nivelul Direcţiei, şi s-a 

concretizat în semnalarea de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor a unui număr de 31 persoane ce prezintă interes operativ în 

anul 2008, 35 în anul 2009 şi 3 în anul 2010. 

Au fost organizate şi executate un număr de 30 acţiuni şi controale în colaborare cu poliţiştii de la biroul Ordine Publică în anul 2008, 36 în anul 2009 şi 2 în 

anul 2010, un număr de 30 controale în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în urma cărora au fost puse în legalitate 15 persoane în 2009, 40 de controale 

în anul 2009, cu 63 de persoane puse în legalitate în 2009 şi 9 controale în 2010, cu 5 persoane puse în legalitate. 

Pe parcursul anului 2008 şi 2009 D.P.C.E.P. Dâmboviţa a fost parteneră în două proiecte Phare, cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu primăriile care au în 

subordine serviciile publice locale existente, precum şi cu două primării care vor înfiinţa noi servicii pentru realizarea unei reţele informatice de tip VPN – 

activitate finalizată, pentru o mai bună desfăşurare a activităţii, precum şi cu un număr de 4 primării pentru punerea în legalitate a persoanelor de etnie rromă 

care nu au avut sau nu mai au acte de identitate valabile (2008) – activitate finalizată. 

 

Executarea atribuţiilor şi sarcinilor pe linie de regim evidenţă a persoanelor 

 

 Organizarea şi urmărirea activităţii de punere în legalitate cu acte de identitate a persoanelor restanţiere. 

În baza Protocolului I.G.P.R. – D.G.E.I.P. nr. S/2555/07.08.2000, a Planului de măsuri nr.40146/31.01.2003 şi a Planului de măsuri propriu, s-a procedat 

la încercarea de limita numărul de restanţe prin transmitere listelor de restanţieri către IPJ Dâmboviţa pentru transmiterea  acestora la subunităţile de poliţie şi 

posturile comunale de poliţie pentru verificarea în teren şi îndrumarea acestora la sediile serviciilor locale de evidenţă a persoanelor.  

Din totalul de 20.164 acte de identitate eliberate de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Dâmboviţa în perioada iunie - 

decembrie 2008, un număr de 3.980 acte au fost eliberate persoanelor restanţiere.  

ACTE EMISE PENTRU RESTANTIERI 2008

TOTAL ACTE 

ACTE EMISE PENTRU

RESTANTIERI

 
Din totalul de 16.568 acte de identitate eliberate de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Dâmboviţa în perioada ianuarie 

- mai 2009, un număr de 5760 acte au fost eliberate persoanelor restanţiere.  
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ACTE EMISE PENTRU RESTANTIERI 2009

ACTE EMISE 

ACTE EMISE
PERSOANELOR
RESTANTIERE

 
 

Din totalul de 26.220 acte de identitate eliberate de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Dâmboviţa în perioada iunie - 

decembrie 2009, un număr de 10.077 acte au fost eliberate persoanelor restanţiere.  

 

 

 

ACTE EMISE PENTRU RESTANTIERI 2009

total acte eliberate in sem.

II 2009

total acte eliberate

restantierilor in sem II 2009

 
 

 

 

Din totalul de 17.284 acte de identitate eliberate de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Dâmboviţa în perioada ianuarie 

- mai 2010, un număr de 8.419 acte au fost eliberate persoanelor restanţiere.  
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ACTE EMISE PENTRU RESTANTIERI 2010
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În perioada iunie 2008 – iunie 2009 au fost aplicate un număr de 673 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 23.450 RON. Tot în această perioadă au fost 

primite în audienţă aproximativ 2500 persoane la nivelul Direcţiei şi la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, majoritatea 

solicitărilor acestora fiind soluţionate favorabil. 

De asemenea, în perioada analizată a fost eliberat şi un număr de 30.989 cărţi de alegător pentru cetăţenii români cu domiciliul pe raza de competenţă. 

În semestrul II din anul 2009 au fost aplicate un număr de 347 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 12.205 RON, iar în semestrul I din anul 2010 au fost 

aplicate un număr de 884 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 30.672 RON. 

Tot în această perioadă iunie 2009–iunie 2010 au fost primite în audienţă aproximativ 1000 persoane la nivelul Direcţiei şi la nivelul serviciilor publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor, majoritatea solicitărilor acestora fiind soluţionate favorabil. 

De asemenea, în perioada analizată a fost eliberat şi un număr de 22.336 cărţi de alegător pentru cetăţenii români cu domiciliul pe raza de competenţă în 

semestrul II din anul 2009 şi 14.152 pentru semestrul I din anul 2010. 

 

 

 Realizarea activităţilor  pe linie de valorificare a datelor din R.N.E.P.  
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În perioada iunie 2008 – iunie 2009, au fost efectuate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 şi a normelor interne de muncă, un număr de 19.598 

verificări, din care 15.407  pentru MAI, 41 pentru M.Ap.N., 4024 pentru alte ministere, 2 pentru agenţi economici şi 124 pentru persoane fizice. 

VERIFICARI IN BAZELE DE DATE 2008-2009

MAI

MApN

Alte minstere

Ag. Economici

Persoane fizice

 
În semestrul II din anul 2009, au fost efectuate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 şi a normelor interne de muncă, un număr de 9637 verificări, 

din care 7333  pentru MAI, 0 pentru M.Ap.N., 2231 pentru alte ministere, 0 pentru agenţi economici şi 73 pentru persoane fizice, iar în anul 2010 au fost 

efectuate 5723 verificări, din care 4030 pentru MAI, 5 pentru M.Ap.N., 1380 pentru alte ministere, 8 pentru agenţi economici şi 306 pentru persoane fizice. 

În total au fost efectuate un număr de 15.360 verificări, din care pentru 11.363 MAI, 5 pentru M.Ap.N., 3611 pentru alte ministere, 8 pentru agenţi economici 

şi 379 pentru persoane fizice 

În total iunie 2008 – iunie 2010 au fost efectuate un număr de 34.958 verificări în RNEP şi RJEP. 

 

 Alte activităţi de  evidenţă a persoanelor  

În perioada iunie 2008 –iunie 2009 au fost luate în evidenţe un număr de 9484 persoane, din care 9445 la naştere, 5 la dobândirea cetăţeniei şi 34 ca urmare a 

restabilirii domiciliului în România. De asemenea, au mai fost eliberate un număr de 470 cărţi de identitate provizorii, au fost efectuate 8351 schimbări de 

domiciliu şi aplicate un număr de 2141 vize de reşedinţă. 

În perioada iunie 2009 – iunie 2010 au fost luate în evidenţe un număr de 11.775 persoane, din care 11.701 la naştere, 24 la dobândirea cetăţeniei şi 50 ca 

urmare a restabilirii domiciliului în România.  

De asemenea, au mai fost eliberate un număr de 643 cărţi de identitate provizorii şi au fost efectuate 8191 schimbări de domiciliu. 

În total au fost luate în evidenţe un număr de 21.269 de persoane, 

 

Executarea atribuţiilor şi sarcinilor de asigurare cu materiale necesare activităţilor de producere a cărţilor de identitate şi de alegător. 

S-au aplicat prevederile O.M.I. nr. 8601/28.07.2000 şi s-a asigurat periodic aprovizionarea cu materiale pentru producerea cărţilor de identitate de la 

depozitul DEPABD Bucureşti. 
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ACTIVITĂŢI  ÎN DOMENIUL STĂRII CIVILE (iulie 2008- iulie 2010) 

 1.S-au efectuat deplasări şi au fost verificate toate cele 89 localităţi din judeţ, anual în perioada 2008-2009. În anul 2010 s-au verificat 45 localităţi, 

conform planificării anuale. 

            2. Avizarea dosarelor de rectificare a actelor de stare civilă:       185 dosare în perioada iunie 2008-iunie 2009 

  155 dosare în perioada iunie 2009-iunie 2010 

            3. Avizarea dosarelor de transcriere a actelor de stare civilă conform Legii 201/2009, din luna iunie 2009- iunie 2010 s-au avizat un număr de 510 

dosare. Până la această dată dosarele se înaintau la I.N.E.P. Bucureşti în vederea aprobării, în perioada iunie 2008-iunie 2009 s-au trimis un număr de 522 

dosare.   

            4. Soluţionarea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă, prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean: 

   36 dosare în perioada iunie 2008-iunie 2009 

   29 dosare în perioada iunie 2009-iunie 2010 

 5. Informatizarea stării civile la nivel judeţean, prin obţinerea de fonduri nerambursabile pentru achiziţionarea aparaturii necesare şi a programelor 

informatice – obiectiv pentru  2010-2011. 

 

ACTIVITĂŢI  ÎN DOMENIUL FINANCIAR-CONTABILITATE (iulie 2008- iulie 2010) 

 

               Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dâmboviţa este instituţie publică în subordinea Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi are ca 

obiect de activitate evidenţa persoanelor. 

              Bugetul instituţiei este format din subvenţie de la bugetul local şi venituri proprii. 

  În perioada iunie 2008 – iunie 2010 pentru realizarea obiectivului de activitate instituţia noastră a beneficiat de un buget în valoare de 2080mii lei după cum 

urmează: 

 

          Mii lei 

 TOTAL SUBVENŢIE VENITURI 

PROPRII 

iunie-decembrie 2008 474 464 10 

2009 1007 990 20 

ianuarie-iunie  

2010 

599 508 91 

              

 Se observă că în totalul bugetului instituţiei ponderea subvenţiei este  foarte mare deoarece veniturile proprii nu fac parte din principala activitate a 

instituţiei. Veniturile proprii sunt ocazionale şi sunt realizate din amenzile ce au fost date persoanelor fizice cu diverse probleme la efectuarea cărţii de 

identitate. 

 Începând cu luna ianuarie 2010 , instituţia încasează contravaloarea cărţii de identitate emisă de către Direcţia Publică Comunitară de Evidentă a 

Persoanelor Dâmboviţa. 

Pentru realizarea obiectelor de activitate instituţia noastră colaborează cu toate primăriile din judeţ. Pe linie financiar – contabilă instituţia realizează legătura 

dintre Direcţia de Evidentă a Persoanelor şi Administrare a Bazei de Date Bucureşti şi fiecare primărie cu privire la procurarea tuturor materialelor de stare 

civilă(certificate naştere, căsătorie, deces şi registre de stare civilă) precum şi materiale necesare pentru efectuarea cărţii de identitate şi cărţii de alegător pe 

întreg judeţul.  
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Structura rezultatului patrimonial la 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.03.2010 se prezintă astfel: 

                                lei 

Indicator 31.12.2008 31.12.2009 31.03.2010 

Venituri operaţionale total 979971 960693 288553 

Venituri operaţionale 13831 7293 3422 

Venituri din activităţi economice 0 0 131 

Finanţări bugetare  966140 953400 285000 

Cheltuieli operaţionale total 972382 977595 276784 

Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor 791226 747540 209014 

Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi 165241 211711 63605 

Amortizări 15915 18344 4165 

Rezultat din activitatea operaţională 7589 -16902 11769 

Rezultat patrimonial 7589 -16902 11769 

 


