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BIROU COMUNICARE 
Nr. D/                         / 

AVIZAT 
   MARIUS LĂCĂTUŞ 
DIRECTOR GENERAL 

 
 

 
RAPORT DE ACTIVITATE  

- 2014 - 
 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 este instituţia care 
pune în aplicare, la nivelul sectorului 6, măsurile şi programele care au ca obiect protecţia 
socială a cetăţenilor. Pe parcursul anului 2014, activităţile desfăşurate au fost următoarele: 
 
Serviciul Juridic 

- Plasament si alte cauze minori – 75; 
- tutelă –  9; 
- decădere/redare drepturi părinteşti –  2; 
- adopţii (deschidere de procedură, încredinţare în vederea adopţiei, încuviinţare 

adopţie ) –  46; 
- alte cauze - 20; 
- notificări, popriri –  55; 
- persoane adulte, persoane cu handicap (rezilieri contracte, contestaţii certificate 

de încadrare în grad de handicap) – 4; 
- litigii de muncă şi contencios administrativ –  5; 
- legalizări sentinţe judecătoreşti –  75; 
- asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere –  20. 

 
Biroul Comunicare  
Un număr de 195 comunicate şi informări de presă transmise către mass media; 
Monitorizarea apariţiilor în presă ale Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului din celelalte sectoare ale Municipiului Bucureşti; 
Zilnic, revista presei scrise în domeniul social; 
Monitorizarea apariţiilor instituției în mass-media: 

 124 apariţii în presa scrisă; 
 38 apariții radio 
 56 apariții TV 
 234 apariții on-line  

Actualizarea paginii web a instituţiei www.asistentasociala6.ro şi gestionarea rubricii de 
comunicare online cu cetăţenii: 

 429 răspunsuri la solicitări online venite din partea cetăţenilor; 
O medie de 30.000 vizitatori unici/lună ai paginii web www.asistentasociala6.ro. 
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Participarea la evenimentul  „Inovație și calitate în sectorul public”, ediția a VII-a, organizată 
de Autoritatea Națională a Funcționarilor Publici, locul III la categoria ”Dialogul social în 
administrația publică”. 

 
 
Relaţii cu publicul 
 

Sediu 
Număr 

intrări 

Număr 

ieşiri 

Număr total 

 intrări-ieşiri 

Serviciul Relaţii cu Publicul – sediul central 16.036 9.222 25.258 

Direcţia Protecţia Copilului – sediul Drumul Sării nr. 2  6.356 4.581 10.937 

Direcţia Protecţie Socială – sediul Floare Roşie nr. 7A 22.647 20394 43.041 

 

În domeniul informării cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de DGASPC Sector 6 – 
sediul central, s-au înregistrat aproximativ 150 de solicitări verbale/telefonice zilnice, 
solicitanţii fiind informaţi şi consiliaţi.  
 

 

 

În domeniul informării cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de DGASPC Sector 6 – 
sediul Direcţia Protecţia Copilului, s-au înregistrat aproximativ 100-150 de solicitări verbale 
zilnice, solicitanţii fiind informaţi şi consiliaţi. 
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Ponderea pe domenii de interes

- reordonanţări plăţi diverse prestaţii sociale 

- ajutor social/prevenire marginalizare socială 

- persoane vârstnice 

- persoane cu handicap 

- copii

- alocaţii şi indemnizaţii, înscriere copii la creşă

alte domenii

ajutoare alimentare Program UE
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În domeniul informării cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de DGASPC Sector 6 – 

sediul Direcţia Protecţie Socială, s-au înregistrat aproximativ 200-250 de solicitări 

verbale/telefonice zilnice, solicitanţii fiind informaţi şi consiliaţi. 

S-au înregistrat 18 solicitări scrise cu privire la obţinerea de informaţii cu caracter public – 

Legea 544/2001 - ce pot fi furnizate de DGASPC Sector 6.  

   
   

 
Resurse umane 
 

Nr. angajați la 
începutul perioadei Nou angajați Pensionați 

Încheierea contractului 
de muncă / raportului 
de serviciu / transfer 

Nr. Angajați 
la sfârșitul 
perioadei  

890 102 17 33 965 
     

 
 

Asistenţi personali şi maternali 
 

Nr angajaţi la 
începutul perioadei 

raportate 

Nou Angajaţi Pensionaţi Încetarea 
contractului de 

muncă 

Număr angajaţi la 
sfârşitul perioadei 

raportate 
454 53 8 45 462
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15%

10%

Ponderea pe domenii de interes

- solicitări ajutoare financiare-materiale

-adopţii

situaţii de abuz, neglijare, trafic, exploatare a copilului

- intervenţii de urgenţă

- copii cu dizabilităţi

asistenţă maternală
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Programe, proiecte, relații cu ONG 
 
- Pregătirea documentaţiei în vederea derulării proiectelor „Şanse egale în comunitatea 
noastră”, „O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii”, „ŞANSA-Sprijin 
pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, „Egalitate pe piaţa 
muncii! - Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile”, „Europa inclusivă- 
Iniţiative regionale sustenabile” şi „Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenţei în 
familie şi persoanelor cu dizabilităţi”, finanţate din FSE-POSDRU, Axa Prioritară 6 
„Promovarea incluziunii sociale”, D.M.I. 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării 
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”; 
 
- Pregătirea documentaţiei în vederea derulării proiectelor „EVA – Evoluţie Valoare 
Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” şi „Respect şi şanse egale pentru femei” finanţat 
din FSE-POSDRU, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3 „Promovarea 
egalităţii de şanse pe piaţa muncii"; 
 
- Pregătirea documentaţiei necesare Hotărârilor Consiliului Local Sector 6 pentru aprobarea 
derulării şi cofinanţării proiectelor „Egalitate pe piaţa muncii! - Proiect pilot pentru sprijinirea 
persoanelor vulnerabile”, „Europa inclusivă- Iniţiative regionale sustenabile”, „Servicii 
integrate de sprijin pentru victimele violenţei în familie şi persoanelor cu dizabilităţi”, 
finanţate din FSE-POSDRU, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, D.M.I. 6.2. 
„Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” şi „Respect şi 
şanse egale pentru femei” finanţat din FSE-POSDRU, Axa Prioritară 6 „Promovarea 
incluziunii sociale”, DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"; 
 
-  Pregătirea şi depunerea documentelor pentru cererile de rambursare depuse în cadrul 
proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii” finanţat din 
FSE-POSDRU, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3 „Promovarea 
egalităţii de şanse pe piaţa muncii"; 
 
- Pregătirea şi depunerea documentelor pentru cererile de rambursare depuse în cadrul 
proiectului „ŞANSA-Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de 
vulnerabilitate” finanţate din FSE-POSDRU, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii 
sociale”, D.M.I. 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa 
muncii”; 
 
- Pregătirea şi depunerea documentelor pentru cererile de rambursare depuse în cadrul 
proiectului „O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii” finanţat din FSE-
POSDRU, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, D.M.I. 6.2. „Îmbunătăţirea 
accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”; 
 
- Pregătirea şi depunerea documentelor pentru cererile de rambursare depuse în cadrul 
proiectului „Şanse egale în comunitatea noastră” finanţat din FSE-POSDRU, Axa Prioritară 6 
„Promovarea incluziunii sociale”, D.M.I. 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării 
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”; 
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- Participarea la conferinţa de lansare a proiectului „ABIL – Asistenţă individualizată pentru 
integrarea durabilă pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile” finanţat din FSE-POSDRU, 
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, D.M.I. 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a 
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”- beneficiar Global Commercium 
Development; 
 
- Participarea la conferinţa de lansare a proiectului „Inovare socială pentru integrarea durabilă 
a femeilor pe piaţa muncii” finanţat din FSE-POSDRU, Axa Prioritară 6 „Promovarea 
incluziunii sociale”, DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii"- beneficiar 
Fundaţia pentru o societate deschisă; 
 
- Participarea la conferinţa de lansare a proiectului „RESTART PE PIAŢA MUNCII” finanţat 
din FSE-POSDRU, Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", D.M.I. 5.1. 
„Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” -  beneficiar Corpul Experţilor în 
Accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune Europene; 
 
- Participarea la seminarul de informare a angajatorilor în cadrul proiectului „Calificare 
profesională pentru dezvoltarea comunităţilor locale” , proiect cofinanţat din FSE – POSDRU, 
Axa prioritară 2  „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DMI 2.3 „Acces 
şi participare la formare profesională continuă” – beneficiar Grupul Român pentru Apărarea 
Drepturilor Omului - GRADO; 
 
- Participarea la conferinţa de lansare a proiectului „Femeile din mediul rural şi orizontul pe 
piaţa muncii – Orizont_FemRural” finanţat din FSE-POSDRU, Axa Prioritară 6 „Promovarea 
incluziunii sociale”, D.M.I. 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii" – beneficiar 
SC QUANDO PROJECT CONSULT S.R.L; 
 
- Participarea la conferinţa de lansare a proiectului „Focus Social – Iniţiativă pentru o societate 
sănătoasă” finanţat din FSE-POSDRU, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, 
D.M.I. 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii" – beneficiar SC Ventis Global 
Consulting SRL; 
- Participarea la conferinţa de schimbare a atitudinii sociale în ceea ce priveşte grupurile 
vulnerabile pentru angajaţi şi angajatori desfăşurată în cadrul proiectului „Servicii integrate de 
formare pentru asistenţă socială a persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe piaţa 
muncii” finanţat din FSE-POSDRU, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, D.M.I. 
6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”; 
 
- Întâlniri de lucru cu partenerii DGASPC în cadrul implementării proiectelor cu finanţare 
externă; 
 
- Pregătirea documentaţiei pentru şedinţa Consiliului Local Sector 6 în vederea acordării 
subvenţiilor din bugetul local Sector 6 pentru anul 2014; 
 
- Întâlniri de lucru cu potenţialii parteneri ai DGASPC în cadrul unor proiecte cu finantare 
externă.                                                                                                                                                                     
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PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
Ajutoare sociale 

 
 Tipul de 

beneficiar 
Tipul serviciului acordat  Existent la 

începutul 
perioadei  

Intrări Ieşiri Existent la 
sfârşitul 

perioadei 
1 Persoana 

singură/familia 
Ajutor social 46 17 24 39 

2 Familia Alocaţie pentru susţinerea 
familiei 

72 26 33 65 

3 Persoana 
singură/familia 

Ajutor de urgenţă 
-incendii, calamităţi naturale 

- deces 
 
 

- probleme medicale 

 
0 
 

21 
 
 
0 

 
0 
 

38 
 
 

7 

 
0 
 

   54 
 
 
6 

 
0 
 

5 
 
 

1 
4 Persoana 

singură/familia 
Dispoziţii de recuperare - aj. 
încălzirea locuinţei – 2011 - 

2012 

2599 1493 - 4092 

5 Persoana 
singură/familia 

Dispoziţii de recuperare - aj. 
încălzirea locuinţei – 2012 - 

2013 

480 14721 - 1952 

6 Persoana 
singură/familia 

Dispoziţii de recuperare - aj. 
încălzirea locuinţei – 2013 - 

2014 

1 1 - 1 

7 Persoana 
singură/familia 

Aj. încălzirea locuinţei 
recuperate – 2011 - 2012 

1728 541 - 2269 

8 Persoana 
singură/familia 

Aj. încălzirea locuinţei 
recuperate – 2012 - 2013 

96 674 - 770 

9 Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 
locuinţei  

2013 – 2014  
 energie termică 

2406 166 31 2541 

10 Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 
locuinţei  

2013 – 2014  
 gaze naturale 

283 21 5 299 

11 Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 
locuinţei  

2013 – 2014  
 lemne 

29 2 2 29 

12 Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 
locuinţei  

- 1/174 
lei 

1/174 
lei 

- 
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2013 – 2014  
 lemne – beneficiari 
VMG/Suma ( lei ) 

13 Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 
locuinţei  

2013 – 2014  
 energie electrică 

12 - - 9 

14 Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 
locuinţei  

2014 – 2015  
 energie termică 

- 1374 - 1374 

15 Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 
locuinţei  

2014 – 2015  
 gaze naturale 

- 158 - 158 

16 Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 
locuinţei  

2014 – 2015  
 lemne 

- 11 - 11 

17 Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 
locuinţei  

2014 – 2015  
 lemne – beneficiari 
VMG/Suma ( lei ) 

- 10 10 - 

18 Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 
locuinţei  

2014 – 2015  
 energie electrică 

- 9 - 9 

19 Persoana 
singură/familia 

Adeverinţe 
VMG ( venitul minim garantat) 

– 
 Lg. 416/2001  

26 233 206 53 

20 Persoana 
singură/familia 

Adeverinţe 
ASF (alocaţie pentru susţinerea 

familiei) – Lg.277/2010 

9 21 21 9 

21 Persoana 
singură/familia 

Adeverinţe 
ajutor încălzire 

28 53 65 16 

22 Persoana 
singură/familia 

Adeverinţe 
ajutor deces 

- 2 2 - 

23 Persoana 
singură/familia 

Lucrări 18 2039 1997 60 

24 Persoana 
singură/familia 

Audienţe - 32 32 - 

25 SAS Invitaţie participare diverse 
evenimente 

- 8 8 - 
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Alocaţii şi indemnizaţii  
 

Perioada Suprapunere 
indemnizaţie  
până  la 2 ani 
(OUG 
111/2010) 

Indemnizaţie 
până la 2 ani  
(OUG 
111/2010) 

Indemnizaţie 
până la 1 an 
(OUG 
111/2010) 

Stimulent de 
inserţie -
500lei/lună 
(OUG111/2010) 

Alocaţie de 
stat 

pt. copil 
(200/42 RON 

/lună) 

 
03.01.2014 

- 
31.12.2014 

 
 

58 

 
 

1692 

 
 

1336 

 
 

1433 

 
 

3760 

 

TOTAL INDEMNIZAŢII:  3086 
TOTAL STIMULENTE:    1433 
ALOCAŢII DE STAT:       3760    
 
 
 
 
Prevenire marginalizare socială persoane adulte  
 

 
-ajutoare financiare pentru plata chiriei  - 58 ajutoare 
(Legea nr.116/2002 și HCL sector 6 nr.13/31.01.2013)  
 
-ajutoare financiare pentru acoperirea unei părți                           - 7 ajutoare 
 din restanțele înregistrate la plata utitlităților publice 
(Legea nr.116/2002 și HCL sector 6 nr.183/2002) 
 
-ajutoare materiale/financiare                                                     - 424 ajutoare 
 
-cantină socială                                                                           - 664 beneficiari 
 
-consiliere socială/psihologică/juridică primară                           - 642 consilieri 
 
-anchete sociale efectuate pentru: cazurile proprii                     - 830 anchete sociale 
                                               
                                                        alte instituții                         - 63 anchete sociale 
 
                                                        ajutoare căldură                  - 849 anchete sociale 
 
-perfectare acte de identitate                                                     - 12 beneficiari 
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-asistență și sprijin în vederea: obținerii de acte medicale         - 14 beneficiari 
 
                                                  Internarea în centre rezidențiale - 5 beneficiari 
 
-eliberare adeverințe negație Legea nr.116/2002                        - 10 adeverințe 
 
 
 
RAPORTAREA CHELTUIELILOR PE PROGRAME DERULATE 
 
 
Cantine sociale     - Cantina socială Harul – ACCB   - 1.785.000 lei 
        - Cantina socială Centrul Comunitar Ghencea – ASAS  - 305.200 lei 
                            
Ajutoare financiare pentru plata chiriei – 433.412,14 lei 
 
Ajutoare financiare pentru plata la utilități – 6.295 lei 
 
 
 
PROTECŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 
 

Admitere în centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice 
 
Tipul de 

beneficiar 
Tipul serviciului Existent la 

începutul 
perioadei 

Intrări Ieşiri Existent la 
sfârşitul 

perioadei  
Persoane 
vârstnice 
aflate în 

dificultate 

întocmire 
documentaţie în 

vederea admiterii în 
centre rezidenţiale 
pentru persoane 

vârstnice 

CSS “Floare 
Roşie” 

82 
 

CPV Sf. 
“Mc.Fanurie” 

17 

 
33 
 
 
 
6 

 
32 
 
 
 

6 

 
83 
 
 
 

17 

  Total 
99 

39 38 100 

 
 

Proiectul “Sprijin la Bătrâneţe”, derulat în parteneriat cu Fundaţia “Crucea Alb – 
Galbenă” proiect derulat pe parcursul anului 2013. 
      - în luna ianuarie s-a monitorizat acordarea serviciilor sociale respective, aferente lunii 
decembrie 2013 pentru 13 beneficiari. 
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      Proiectul social “Sprijin pentru seniorii sectorului 6”, proiect derulat pe parcursul 
anului 2013. 

 
Derularea procesului de reevaluare pentru cei 284 beneficiari înscrişi în proiect în vederea 

efectuării propunerilor pentru menţinerea în Proiectul social “Sprijin pentru seniorii sectorului 
6” pentru anul 2014 (260 cazuri propuse pentru acordarea serviciului social « pachet cu 
alimente/lunar ». 

 
       Situaţia beneficiarilor proiectului social “Sprijin pentru seniorii sectorului 6”, în anul 

2014. 
 

Tipul de 
beneficiar 

Tipul 
serviciului 

Existent la 
începutul 
perioadei 

Intrări Ieşiri Existent la 
sfârşitul 
perioadei  

Persoane 
vârstnice aflate în 

dificultate 

- pachet cu 
alimente/ 
lunar 

  
260 

 
10 

 
15 
 

 
255 

 
  

 
Alte petiţii/ activităţi 

 
Obiectul petiţiei Nr. petiţii Nr. petiţii 

soluţionate 
Nr. petiţii nesoluţionate 

 
Solicitare admitere în centru 
rezidenţial pentru persoane cu 
handicap 

6 0 6 

Solicitare premiu şi diplomă de 
fidelitate pentru 50 de ani de 
căsătorie 

255 255 0 

Solicitare admitere în centru 
rezidenţial pentru persoane vârstnice 

         172 39 133 

Solicitare asistenţă notarială 29 29 0 
Alte solicitări 339 339 0 
Acordarea de ajutor financiar sau a 
altor tipuri de ajutoare 

97 0 97 

Corespondenţă cu alte instituţii în 
scopul completării/ verificării 
dosarelor beneficiarilor de servicii 
sociale 

3 3 0 

 
De asemenea, s-au emis convocări pentru prezentarea actelor în vederea verificării 

datelor înscrise în cererea şi declaraţia pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei, în perioada noiembrie 2012-martie 2013 şi s-a colaborat cu Serviciul 
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Ajutor Social în vederea predării documentaţiei finalizate pentru beneficiari, pe parcursul 
anului 2014.  
 
 
 Complexul de servicii sociale „Floare Roşie” 

 
Tabel cu numărul de beneficiari rezidenţi în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014  

Tipul de 
beneficiar 

Tipul serviciului 
acordat(descriere 

pe scurt) 

Existent la 
începutul 
perioadei  

Intrări Ieşiri Existent la 
sfârşitul 
perioadei  

Persoane 
vârstnice 

Îngrijire şi 
asistenţă în regim 

rezidenţial 

79 36   32 83 

 
 

 SERVICIUL DE RECUPERARE SOCIO-MEDICALĂ 
 

Derulează proceduri şi şedinţe de recuperare medicală balneofizioterapie specifice 
pentru diferite tipuri de afecţiuni la recomandarea medicului specialist (masaj, kinetoterapie, 
hidrokinetoterapie, fizioterapie). 

De asemenea, în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 au beneficiat de consiliere socială şi 
de servicii de recuperare medicala, proiect desfăşurat în colaborare cu Asociaţia Kinetik – 
Therapy, repartizate în stagii a câte 10 şedinţe, un număr de 935 de beneficiari din comunitate, 
repartizaţi  astfel :  

Ianuarie 2014 70 beneficiari din comunitate 
Februarie 2014 58 beneficiari din comunitate 
Martie 2014 79 beneficiari din comunitate 
Aprilie 2014 85 beneficiari din comunitate 
Mai 2014 90 beneficiari din comunitate 
Iunie 2014 88 beneficiari din comunitate 
Iulie 2014 74 beneficiari din comunitate 
August 2014 92 beneficiari din comunitete  
Septembrie 2014 77 beneficiari din comunitete  
Octombrie 2014 88 beneficiari din comunitete  
Noiembrie 2014 79 beneficiari din comunitete  
Decembrie 2014 55 beneficiari din comunitete  
TOTAL 935  beneficiari 

 
Aceştia au beneficiat de un număr de 10 şedinte de proceduri medicale de 

balneofizioterapie constând în sedinţe de fizioterapie, kinetoterapie, masaj, hidrokinetoterapie, 
în funcţie de recomandarea medicului specialist balneofizioterapie. Astfel că în această 
perioadă, au fost efectuate un număr de 9350  de proceduri de recuperare medicală.  

Menţionăm faptul că în fiecare zi de marţi a săptămânii se efectuează în medie 12 
consultaţii de recuperare medicală BFT, la sediul Complexului, ca urmare a progrmarilor 
realizate.  
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SERVICIUL DE SALINOTERAPIE 
 
Constă în sedinţe terapeutice cu aerosoli destinate persoanelor vârstnice 

instituţionalizate în cadrul complexului şi a persoanelor cu domiciliul pe raza sectorului 6, 
indiferent de vârstă, care au recomandare medicală de la medic specialist în acest sens. 

Tabel cu numărul de persoane care au beneficiat de salinoterapie în perioada 01.01.2014 – 
31.12.2014  

Tipul de beneficiar Tipul serviciului 
acordat(descriere 

pe scurt) 

Existent la 
începutul 
perioadei 
raportate 

Intrări Ieşiri Existent la 
sfârşitul 

perioadei 
raportate 

Beneficiari din cadrul 
C.S.S. „Floare Roşie” şi 

persoane cu domiciliul pe 
raza sectorului 6 

 
 

Salinoterapie 

 
 

0 

 
 

61 

  
 

61 

 
 

0 

 
Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie” 
 

 

Tipul de beneficiar 

Tipul serviciului 
acordat 

Existent la 
începutul 
perioadei  

 

Intrări 

 

Ieşiri 

Existent la 
sfârşitul 
perioadei  

Persoane vârstnice cu domiciliul 
legal pe raza sectorului 6 

Îngrijire şi asistenţă 
în regim rezidenţial 

16 6 5 17 

 
 
 
Clubul Seniorilor Plevnei  
 
1) 15 Ianuarie –Omagiu Mihai Eminescu  
2) 24 Ianuarie- Unirea Principatelor Romane („ MICA UNIRE”) 
3) 6 Februarie- Omagiu I.L.Caragiale 
4) 7 Martie –Eveniment dedicat Zilei Femeii –Locație : Primaria sector 6 
 Expozitie pictura-decorațiuni; Spectacol teatru; Corul Seniorilor 6; Corul Nostalgia 
5)1 Iunie –Ziua Copiilor; participarea la activitîși de pictură a seniorilor alături de copii-
Centrul de Dezvoltare Personală Conacul”Golescu Grant” 
6) 12 Iunie Festivitatea de premiere a absolvenților cursurilor de calculator 
7) 13 Iunie Vizita delegație primari Republica Moldova 
8) 14 Iunie Concurs de șah: ”Vara șahistilor”, parteneriat seniori, membri ai Clubului si copii 
din cadrul Centrului de Recreere şi Dezvoltare Personală ”Conacul Golescu-Grant” 
9)  20 Iunie Participare în afara concursului la Festivalul de teatru „La teatrale cu matale”, 8 
membri din trupa „Seniorii veseli”. 
10) Iunie Corul Seniorilor participarea la emisiunea  „Pentru că Talent” ZU TV dirijor Alen 
Alexandru   
11) 3 Iulie- Excursie Comana 
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12) Septembrie.  Seniorii cercului de pictură au fost implicați în decorațiuni interioare (pictură) 
After School-lui „Ana și Strumfii” pe parcursul a două săptămâni 
13) 1 Octombrie – Ziua internațională a persoanelor vârstnice, sărbătorita în cadrul Centrului 
de Zi Clubul Seniorilor cu un spectacol de poezie și prezentarea noțiunilor de limbă engleză.  
14) Seniorii cercului de pictură au fost implicați în amenajarea decorațiunilor interioare 
(pictură) a  Centrului Social Multifuncțional Harap-Alb pe parcursul intregii luni octombrie 
15) 7 Noiembrie – Eveniment cu ocazia împlinirii a doi ani de la deschiderea Centrului de Zi 
Clubul Seniorilor 
16) 4 Decembrie – Seniorii în excursie la Brașov 
17) 11 Decembrie –Eveniment cu ocazia Sărbătorilor Crăciunului la Sala de consiliu a 
Primariei sector 6-Corul Seniorilor 6; Sceneta teatru; Corul Nostalgia 
18) 14 Decembrie. Cu ocazia spectacolului de craciun al Mirabelei Dauer Corul Seniorilor a 
interpretat pe scena Cinema Patria cântece de bună voie alături de Mirabela Dauer, Allen 
Alexandru, Raoul și Corul Nostalgia. 
19) 17 Decembrie Seniorii la Teatrul Constantin Tănase- 300 beneficiari 
20) 19 Decembrie Serbare de Crăciun la Clubul Seniorilor 
 
 

La finalul anului Clubul Seniorilor Plevnei a avut o frecventa zilnica de cca.160  seniori,   si 
numara cca.880 de membri. 
 
 
Clubul Senioriulor Ghencea 
 

În programul centrului de zi sunt înscrise 167 de persoane vârstnice, care participă la 
activitățile zilnice, cu o frecvență de 50 persoane/zi. 

Activități  zilnice desfășurate : 

-    lecturarea presei / diverse publicații; 
- activități cultural - educative și de petrecere a timpului liber(jocuri de 

societate, rummy, cărți, table); 
- discuţii pe teme culturale; 
- activitatea de evaluare psihologică si vocaţională a persoanelor vârstnice 

(descoperirea potenţialului mental, fizic si creativ); 
- consiliere psihologică, acordată la cererea persoanei vârstnice, sau ori de câte 

ori este necesar; 
- prezentarea unor noutăţi din mai multe domenii, curiozităţi în vederea 

stimulării mentale; 
- mini concursuri de glume şi bancuri pentru dezvoltarea bunei dispoziţii; 
- audiţii muzicale în funcţie de preferinţele beneficiarilor; 
- călătorii virtuale în destinaţii de vis, ( vizionarea pe laptop,  a ofertelor 

turistice pentru 2014 cu derularea unor amintiri sau  construirea de proiecte de 
călătorii). 
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Centrul Multifuncțional de Sănătate Sfântul Nectarie 
 

 Medicina muncii: - examene clinice - 4339 consultatii 
                       - examene psihologice  - 3198 consultatii 

 Examene de laborator - 1887 consultatii 
 Medicinä internä -409 consultatii 
 Stomatologie – 981consultații 
 Ginecologie - 475 consultații 
 Diabet și Boli de Nutritie —430 consultații 
 Dermatologie - 434 consultații 
 Psihiatrie - 235 consultații 
 Psihologie – 46 consultații 
 Chirurgie generalä – 41 consultații 
 Neurologie - 43 consultații 
 ORL – 79 pacienți 
 Cardiologie – 1 pacient 
 Ecografie - 406 pacienți 
 Endocrinologie -651 pacienți 
 Pediatrie – 139 pacienți 
 Geriatrie – 2  
 Înscrieri/consultatii la medicul de familie - 1477 pacienți. 
 Cereri pentru accesarea de servicii medicale de specialitate - 571 beneficiari. 
 Au fost întocmite 505 dosare sociale pentru accesarea de servicii medicale 

nedecontate. 
 Consiliere privind accesarea de servicii medicale de specialitate - 884 beneficiari. 

 

Cantina socială Sf.Nectarie  

Acordă servicii de asigurare a unei mese calde zilnic, pentru un număr de 100 persoane, 
cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, din categoria celor considerate vulnerabile. 

Activitatea se realizează zilnic, de luni până vineri, la sediul cantinei, iar pentru zilele 
de weekend se distribue pachete cu alimente vinerea. 

 
 
Comisia Evaluare Persoane Adulte cu Handicap 

 
Au fost examinate un număr de 4030 dosare, eliberându-se următoarele decizii: 

 
- Acordare grad de handicap:  - gradul grav: 780 
      - gradul accentuat: 1678 
      - gradul mediu: 736 
                                                                        - gradul ușor: 128                                                     

      
- Boală şi nu handicap:     -  696 
- Schimbare adresă pe certificat:                            -    1 
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- Schimbare nume pe certificat:                              -   3 
- Certificat de orientare profesională:                     -   4 

               
De asemenea, în cadrul Secretariatului Comisiei  Persoane Adulte cu Handicap s-au 

înregistrat următoarele: 
-Certificat de handicap pentru Legea 263/2010: 13 
-Hotarâri de admitere în centru: 34 
-Număr contestaţii depuse: 369    
-Alte solicitări (ex. eliberarea unei copii conform cu originalul a certificatului de 

încadrare în grad de handicap, solicitare acte medicale de către Comisia Superioară, etc.):419 
Au fost eliberate un număr de 4113 certificate de încadrare în grad de handicap. 

            Au fost întocmite un număr de 105 adrese de informare cu privire la încadrarea în grad 
de handicap şi au fost comunicate un număr de 237 decizii emise de Comisia Superioară în 
urma contestaţiilor depuse. 

Totodată, au fost eliberate un număr de 10 programe individuale de reabilitare şi                        
integrare socială. 

Au fost introduse în baza de date un număr de 335 de fișe sintetice ale dosarelor 
medicale. 
 
Evaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap 
 
 
 

Tip de 
beneficiari 

 
Tipul serviciului 

acordat 

 
Total  

propuneri 
încadrare 

grad  
handicap 

PROPUNERE 
 ÎNCADRARE GRAD 

HANDICAP 
grav acc mediu uşor boală 

 
certificat 
pentru 
legea 

263/2010 

orientare 
profes. 

Persoane 
adulte cu 
handicap 

Evaluare complexă 
medico-psiho-
socială  

4059 807 1664 735 218 586 12 3 

 
 
 
 
SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE ŞI FACILITĂŢI şi  
Compartimentul Persoane Adulte cu Handicap Permanent 

 
 

Număr de prestatii sociale stabilite 4.710 
Număr de prestatii sociale restante prelucrate 726 
Număr de suspendări şi încetări prelucrate 1.028 
Indemnizatii ale PH cu AP in concediu de odihna 418 
Număr legitimaţii RATB prelucrate 2.400
Numar legitimaţii Metrou prelucrate 19.289 
Numar persoane care au solicitat bilete CFR si transport interurban auto  5.302 
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Alocaţie de stat pentru copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani 117 
Alocaţie de stat majorată cu 100% pentru copiii cu handicap, cu vârsta 
cuprinsă între 3-18 ani 

668 

Sprijin lunar pentru creşterea copilului cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 3-
7 ani 

133 

Carduri de parcare 364 
Roviniete 131 
Nr. fise sintetice acte medicale pt. SECPAH 151 
Nr. anchete monitorizare persoane adulte cu handicap permanent 6.912 
   
 
 Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi 
 
Numărul de beneficiari pe anul 2014 (01.01.2014 - 22.11.2014) - C.C.P.P.D. 
Nr. 
Crt. 

Luna 
Beneficiari 
permanenţi 

Total persoane 

1 Ianuarie 18 120 

2 Februarie 22 138 

3 Martie 23 145 

4 Aprilie 25 209 

5 Mai 26 186 

6 Iunie 26 179 

7 Iulie 27 193 

8 August 29 204 

9 Septembrie 29 196 

10 Octombrie 29 164 

11 Noiembrie 29 200 

12 Decembrie 30 235 

 
 
 
PROTECŢIA COPILULUI 
 
Serviciul Management de Caz şi Monitorizare 

 
Dispoziţii la începutul 

perioadei raportate 
Dispoziţii emise Cazuri  

închise 
Dispoziţii la sfârşitul perioadei

raportate 
340 40 45 335 
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Tipul activităţii (raportări, introducere date 
CMTIS etc) 

Număr 

Dosare CMTIS (dosare noi, inchideri), AMP, certificate handicap, plasamente, 
dosare inchise 

921 

Rapoarte 92 
Adrese insitutii, fundatii 552 
Altele  96

 
 

 
Compartimentul de voluntariat și formare profesională 
 

Formare profesională 
În perioada ianuarie-decembrie 2014 au fost contractate un număr de 33 

cursuri, workshopuri sau întâlniri adresate angajaților DGASPC sector 6, precum 
au fost organizate și susținute un număr de 2 cursuri de inducție de către 
angajații din Compartimentul de Voluntariat și Formare profesională. Numărul 
total de participanți este: 360. 

 1 curs de educație nonformală, susținută de către traineri ai Asociației Creativ,  
la care au participat 6 angajați; 

 3 întâlniri de lucru al psihologilor, psihopedagocilor și logpezilor angajați ai 
DGASPC sector 6 în vederea dezbaterii unor aspecte specifice profesiei; 

 2 workshopuri organizate de către Serviciul de Probațiune pentru angajații 
DGASPC sector 6;  

 2 cursuri de inducție adresat noilor angajați ai DGASPC sector 6, în număr de 
31 participanți; 

 1 curs de Managementul voluntarilor susținut de traineri TiA, unde au participat 
4 angajați ai DGASPC sector 6; 

 1 întâlnire organizată pentru angajații ai 3 servicii cu reprezentantul Maternității 
Giulești; 

 1 curs de animație socio-educativă organizat de un formator intern pentru 15 
voluntari ai DGASPC sector 6; 

  1 teambuilding pe teme de animație socio-educativă organizat de către 
Asociația Urbaniaq pentru 40  voluntari ai DGASPC sector 6; 

 16 cursuri de educație parentală susținute de către Asociația SolMantis pentru 
aproximativ 120 de angajați ai DGASPC sector 6; 

 1 curs “Învățând să trăim împreună”, organizat de către Asociația solMentis 
pentru 26 de angajați ai DGASPC sector 6 și ai ONG-urilor partenere; 

 1 curs de instruire pentru facilitatorii înscriși în programul proiectul Sandwork, 
respectiv Programul de suport emoțional prin lucru expresiv cu nisip, organizat 
de către Asociația SolMentis, pentru 10 angajați ai DGASPC sector 6; 

 1 curs de Asistență socială aplicată organizat de traineri interni pentru un număr 
de 26 de angajați ai DGASPC sector 6; 
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 2 workshopuri pe tema Stresul la locul de muncă , organizat de către Asociația 
Estuar pentru un număr de 40 de angajați; 

 1 work-shop intitulat “Sleep Talk pentru Copii” la care au participat un număr 
de 21 de angajați ai DGASPC sector 6; 

 1 curs de calculatoare pe durata unui an, organizat de un trainer intern pentru un 
număr de 9 angajați; 

 1 curs de animație socio-educativă la care au participat 30 de angajați din 
Centru Domnița Bălașa; 

 10 ședințe de supervizare pe asistență socială; 
 1 întâlnire profesională organizată cu toți asistenții sociali din cadrul DGASPC 

sector 6; 
 50 de studenți în practică: gestionați și plasați. 

 
Voluntariat 

 Gestionarea unui număr de 60 de voluntari externi și a unui număr de 20 de 
voluntari interni, 

 4 întâlniri de mentenanță adresate voluntarilor 
 7 cursuri de animație adresate voluntarilor participanți la proiectul „Tabăra de 

dezvoltare” 
 Organizarea unei tabăre- recompensă pentru 20 de voluntari în Tușnad 

 
 
Gestionare proiecte 
 
Școala părinților 

 8 ateliere adresate cuplurilor părinte-copil la care au participat un număr de  80 
părinți și copii 

 Un număr de 11 traineri voluntari-specialiști în domeniul social 
 
Școala de Voluntari 

 Promovarea proiectului in vederea inscrierii trainerilor voluntari pe site-ul 
DGASPC sector 6. 

 10 traineri selectati in urma unui proces de selectie 
 Realizarea curriculei de curs cu fiecare trainer 
 Organizarea si desfasurarea Taberei de voluntari in luna septembrie 2014, la 

organizatia Noi Orizonturi, in localitatea Tusnad. 
 
Tabere de dezvoltare personală 

 30 de voluntari activi. 
 2 Team buildinguri organizate pentru pregatirea a 20 de voluntari. 
 Realizarea a 2 tabere.  
 Participarea a 120 de copii din Centrele de zi ale DGASPC sector 6,Centrul de 

zi Speranta,  inscrisi la Centrul de Recreere si Dezvoltare Personala sau din 
cadrul serviciilor sociale si comunitate. 
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 Participarea la Ziua internationala a Iei prin costumarea copiilor in port national 
si realizarea unor jocuri romanesti. 

 Colaborarea cu 3 ONG-uri in pregatirea si gestionarea voluntarilor 
 Aparitia la 3 emisiuni TV: Canal D si Antena 1. 
 Realizarea unui raport de evaluare a proiectului. 
 

La teatrale cu matale 
 Organizarea festivalului de teatru în colaborare cu Casa Studenților București 
 Participarea a 14 trupe de teatru pentru copii, din care 2 trupe din partea 

DGASPC sector 6. 
 Participarea a 3 trupe  în extraconcurs: Corul Nostalgia, Corul Vincero,Trupa de 

teatru Seniorii Veseli de la Clubul Seniorilor Sector 6. 
 Participarea și premierea a 150 de copii 
 Cooptarea si participarea a 5 membrii ai juriului avizați 
 Atragerea a unui număr de 3 sponsori : Măgura, Sugus și Kandia. 

 
Liga tinerilor sportivi 

Profesori acreditați susțin cursuri pentru copiii beneficiari ai DGASPC sector 6 în diferite 
sporturi, precum  fotbal și  karate. 
 32 de copii frecventează antrenementle de fotbal, 
 O competiție sportivă pentru fotbal 
 400 de copii frecventează cursurile  de karate, în cele 7 locații, 
 Colaborări cu asociații sportive în domeniu, 
 Profesori calificați. 

 
Lumea celor 64 de pătrate 

 12 de copii participanți la  competiția externă în Eforie Nord, 
 5  copii legitimați la Mastemind, Alcor și Spartacus, 
 Organizarea unei  tabere, 
 Organizarea a 6 concursuri de șah interne. 

 
Liga tinerilor karatiști 
 7 locații 
 400 de copii participanți 
 Participarea  la competiții interne, cu rezultate meritorii. 

 
 

Târg de proiect- Implică-te! Adoptă un proiect 
 

1. În cadrul echipei de implementare s-au implicat un număr de 15 ONG-uri care au 
contracte de colaborare cu DGASPC sector 6, după cum urmează: Asociația Fraților Mariști, 
Fundația Sfânta Irina, Urbaniac, Asociația Ramura, Focus, HHC România, Estuar, ASIS, Copii 
în dificultate, Semn de Viață, Change for life, Asociațai 4Change, ProVocație, Asociația 
Sfântul Arhidiacon Ștefan, Fundația Principesa Margareta. Implicarea acestora a constat în 
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realizarea designului de eveniment, a materialelor de prezentare, a regulilor de organizare, a 
listelor cu firmele contactate, a realizării procesului de cooptare a firmelor, etc. 
2. În cadrul evenimentului Târg de proiecte realizat in data de 10 aprilie 2014, în 
intervalul orar 09.30-14.00, la sediul situat in aleea Țibleș, nr. 64, Conacul Golescu Grant, au  
participat 21 de ONG-uri+ DGASPC sector 6 cu 15 proiecte. 

 
Povești terapeutice 

 11 ateliere de dezvoltare personala adresate copiilor de la 3 gradinite, la 4 
grupe de copii. 

 80 de copii prescolari participanti. 

 Formarea unei echipe de 5 profesionisti participanti la proiect. 

 Activitati organizatorice: negocierea si semnarea contractelor cu gradinitele 
implicate, alegerea pieselor terapeutice, organizarea si sustinerea repetitiilor, 
dotarea echipei cu echipament adecvat. 

Tabără pentru copiii proveniți din zone sinistrate 
 15 copii participanți din Bascov-jud. Argeș  și din Vaideni-jud. Vâlcea 

 12 voluntari participanți 

 Organizarea și susținerea unui program de timp liber pentru o săptămână (vizite 
la puncte turistice, activități în aer liber, activități de interior, etc) 

 
Alte activități 
1.  Participări la competiții în domeniu:  
a) Gala Voluntariatului cu Centrul de Voluntariat (nominalizare în primii 3 la această 
categorie) 
b) Competiție  CSR  organizată de către CNIMM-urilor. 
 
2. Strângere de fonduri: 
a) un număr de 15 calculatoare oferite către IBM 
b) dotarea Camerei de joacă de la Centrul de Recreere si Dezvoltare Personala 
c) strângerea a diverse produse pentru Magazinul social sau cazuri sociale, precum: aragaz 
funcțional, haine, accesorii, etc. 
d) atragerea de sponsorizări pentru festivalul de teatru și competiții sportive. 
e) strângere de fonduri organizate de către 2 asociații studențești pentru beneficiarii DGASPC 
sector 6: Centrele de zi, Centrul Speranța, cazuri sociale recomandate de către Serviciul 
Prevenire și Apartamente Sociale. 
 
3. Campania No hate speach! – organizarea în colaborare cu Biroul Comunicare a unei 
întâlniri în Colegiul Carol I, la care au participat un număr de 2 voluntari ai DGASPC sector 6. 
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Compartimentul Servicii Implicare Comunitară 
 

 
 
 
Serviciul de prevenire a separării copilului de familie 
 
Tipul de 
beneficiar 

Tipul serviciului acordat  Existent la 
inceputul 
perioadei  

Intrari Iesiri Existent la 
sfarsitul 
perioadei 

Copil plasament 152 0 12 140 
 
 

Copil Centrul de zi 
 
Drumul Taberei 
 
Crangaşi  
 
Giuleşti 

 
 

24 
 

29 
 

20 

 
 

15 
 

5 
 

0 

 
 

9 
 

6 
 

2 

 
 

30 
 

28 
 

18 
Cuplu mamă-
copil 

centru maternal 1 3 3 1 

Copil monitorizare cf. Ordinului 
nr.219/2006 al ANPDC 

11 0 0 11 

Copil copii cu comportament deviant 
sau delincvent 

9 0 7 2 

Copil copii care au săvârşit o faptă 
penală şi nu răspund penal, faţă 
de care s-a stabilit măsura 
supravegherii specializate 
(copil pana la 14 ani) 

4 0 2 2 

Nr. 
crt. 

Conţinut activitate Rezultatul activităţii 

1 
Deplasări pe teren în interesul serviciului în 
vederea dotării locației cu obiectele de 
inventar necesare funcționării. 

Dotarea locației cu obiectele de inventar 
necesare funcționării. 

2 
Expunerea produselor primite din donații pe 
rafturile din interiorul magazinului. 

Expunerea produselor primite din donații 
pe rafturile din interiorul magazinului. 

3 

Conceperea și întocmirea procedurilor de 
lucru, a regulamentului de funcționare a 
compartimentului, a tipizatelor, anunțurilor și 
invitațiilor pentru colectări de donații. 

Proceduri de lucru, regulament de 
funcționare a compartimentului, tipizate, 
anunțuri și invitații pentru colectări de 
donații. 

4 
Întocmirea fișelor de post ale angajaților 
compartimentului. 

Fișe de post ale angajaților 
compartimentului. 
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Copil evaluari psihologice 17 55 68 4 
Copil 
 

anchete solicitate de alte 
sectoare/judeţe /ONG/alte 
instituţii/anchete solicitare 
ajutoare materiale/anchete 
indemnizatii crestere copil 

 
 

55 

 
 

246 

 
 

266 
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Copil anchete sociale pentru 
Programul Bani de liceu 

0 45 45 0 

Copil  monitorizare post-servicii 9 39 46 2 
Copil nou-
nascut 

intervenţie în scopul respectării 
dreptului copilului la identitate  

3 19 17 5 

Copil nou-
nascut 

intervenţie în scopul evaluării 
situaţiei de risc şi acordării 
oportune de asistenţă şi suport  

6 23 26 3 

Copil nou-
nascut 

Intervenţie în scopul identificării şi 
aplicării soluţiei optime de protecţie 

5 20 21 4 

 
 
 
Intervenţie  în regim de urgenţă şi Telefonul Copilului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipul de 
beneficiar 

Tipul 
serviciului 
acordat 
(descriere pe 
scurt) 

Existent la 
începutul 
perioadei 
raportate 

Intrări  Ieşiri  Existent 
la 
sfârşitul 
perioadei 
raportate 

Cuplu 
mamă copil 

Centru maternal 0      1      1       0 

Copii  Consiliere + 
Adăpost 
temporar în 
CPERU 

0 106 106       0 

 Alte situaţii 0 0 0       0 

TOTAL  0 107 107       0 

ADULŢII Adăpost 
 

 80 0      80 

 Adăpost de 
noapte  

 80 0      80 

 Alte situaţii 
(decedaţi) 

0 14 14 0 

TOTAL  0 94 14 80 
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Centrul primire şi evaluare în regim de urgenţă “Arlechino” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copilul abuzat, exploatat, neglijat 
 

Tipul de 
beneficiar 

Tipul serviciului 
acordat 

Existent la 
începutul 
perioadei  

Intrări
cazuri 

Ieşiri 
cazuri 

Existent la 
sfârşitul 
perioadei  

Copil pentru care 
se verifică/ 
evaluează  o 
situaţie de abuz 
fizic 

Evaluare 
Informare-orientare 
Asistenţă specialitate 
Consiliere 
Monitorizare 

33 17 36 14 

Copil pentru care 
se verifică/ 
evaluează  o 
situaţie de abuz       
emoţional 

Evaluare 
Informare-orientare 
Asistenţă specialitate 
Consiliere 
Monitorizare 

73 28 89 12 

Copil pentru care 
se verifică/ 
evaluează  o 
situaţie de abuz 
sexual 

Evaluare 
Informare-orientare 
Asistenţă specialitate 
Consiliere 
Monitorizare 

7 1 7 1 

Copil pentru care 
se verifică/ 
evaluează  o 
situaţie de 
neglijare 

Evaluare 
Informare-orientare 
Asistenţă specialitate 
Consiliere 
Monitorizare 

41 19 52 8 

Copil pentru care 
se verifică/ 
evaluează  o 
situaţie de 
exploatare 

Evaluare 
Informare-orientare 
Asistenţă specialitate 
Consiliere 
Monitorizare 

3 0 3 0 

Copil pentru care 
se verifică/ 
evaluează  o 
situaţie de risc de 
violenţă 

Evaluare 
Informare-orientare 
Asistenţă specialitate 
Consiliere 
Monitorizare 

18 60 55 23 

Copil cu părinţi 
despărţiţi/divorţaţi 

Monitorizarea 
relaţiei copil-părinte 
nerezident 

0 13 6 7 

 
Tipul de 

beneficiar 
Tipul serviciului acordat Existent la 

începutul 
perioadei 

Intrări Ieşiri Existent la 
sfârşitul 

perioadei 
copil plasament în regim de urgenţă 11 7 5 13 
Copil 

 
 

găzduire, consiliere psihologică, asistenţă medicală şi 
îngrijire, educare, socializare şi petrecerea timpului 
liber 

2 78 80 0 
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Asistenţă maternală 
 

Tipul de 
beneficiar 

Tipul 
serviciului 

acordat 

Existent la 
inceputul 
perioadei  

Intrari iesiri Existent la 
sfârşitul 

perioadei  
copii plasament 84 11 16 79 
AMP  68 1 6 63 

 
 
 
Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului şi a Secretariatului CPC 
 
Şedinţe C.P.C. 

pregătite 
Dosare înscrise 

pe 
ordinea de zi 

Convocări 
întocmite, 

înregistrate şi 
comunicate 

Hotărâri 
redactate 

Comunicări 
întocmite, 

înregistrate şi 
transmise 

95 1020 100 904 902 

 
 
 
Adopții 

 
 

Nr. 
crt. Tipuri de activităţi 

Nr. lucrări 

1 
Informare/consiliere beneficiari 

97 

2 Cereri de evaluare atestat 57 

3 Raport final atestat 51 

4 Dispoziţie atestat 53 

5 Atestat emis persoană / familie aptă să adopte 53 

7 Copii cu deschidere procedură adopție internă (sentinţa legalizată) 19 

8 Cereri de încredinţare în vederea adopţiei 17 

9 Raport final încredinţare în vederea adopţiei 15 

10 Copii cu încredințare în vederea adopției (sentinţa legalizată) 8 

11 Dosar incredințare în vederea adopției 9 

12 Raport bilunar 79 

13 Cereri de încuviinţare adopţie 12 

14 Raport final încuviinţare adopţie 14 
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Evaluarea complexă a copilului cu dizabilităţi 
 

 Tip de 
beneficiari 

Tipul serviciului acordat Total  
propuneri 

încadrare grad 
handicap 

inaintat CPC 

Total caz 
in  lucru 

Total 
cazuri 

monitori
zate 

grav acc mediu uşor 

Copii cu 
Dizabilități 
Familiile 

copiilor cu 
dizabilităţi 

Evaluare medicală 
Psihologică, psihopedagogică 
socială; consiliere medicală, 
psihologică, psihopedagogică, 
socială 

817 1045  
 

851 524 210 62 20 

 
 
 
Apartamente sociale de tip familial 
 

Tipul de 
beneficiar 

Tipul serviciului acordat (descriere pe scurt) Existent 
la 

începutul 
perioadei 

Intrări Ieşiri Existent 
la 

sfârşitul 
perioadei 

 
 

Copii/tineri:  
07 – 20 ani 

1. Cazare 2. Hrană 3. Îmbrăcăminte 
4. Îngrijire şi supraveghere permanentă 

5. Asistenţă medicală (controale medicale periodice, 
efectuarea analizelor medicale anuale) 

6. Consiliere şi evaluare psihologică 7. Accesul la 
educaţie 8. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă   9. Sprijin în vederea integrării în 
comunitate10. Diversificarea modalităţilor de 

petrecere a timpului liber, recreere. 

 

 

23 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

21 

 
 
 
 
Centrul de Zi Speranţa 

 
 
 
 
 

Tipul de 
beneficiar Tipul serviciului acordat 

Existent la 
începutul 
perioadei  

Intrări  Ieșiri
Existent la 
sfârşitul 
perioadei  

Copil 

Îngrijire pe timpul zilei, hrană, servicii asistenţă socială, 
consiliere psihologică, asistenţă medicală, activităţi 
recreative, activităţi educative, înscriere la şcoală, 
monitorizare. 

24 8 8 24 
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Centre multifuncţionale 
 

Centrul Servicii de îngrijire şi 
educaţie copii preşcolari  

Existent  la 
începutul perioadei 

Intrări   Ieşiri Existent la sfârşitul 
perioadei 

Pinocchio 1 - 4 ani 180 149 159 170 

Neghiniţă 1 - 4 ani 175 159 143 191 
Harap Alb 1 - 4 ani 257 203 184 276 
Sfântul Andrei  3 - 7 ani 118 30 33 115 
Sfinții Constantin și 
Elena 

3 - 7 ani 50 - 50 0 

Total  780 541 569 752 
 
 
 
 
Centrul  pentru Copii cu Dizabilităţi „Domniţa Bălaşa” 
 
Tipul de 
beneficiar 

Tipul serviciului 
acordat  
 

Existent 
la 
inceputul 
perioadei 

Intrari Iesiri Existent 
la 
sfarsitul 
perioadei 

Copii cu 
handicap 

Regim intern /zi pe 
perioada anului scolar / 
plasament 

103 20 14 109 
 

 
 
 
 
Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi "Sfântul Andrei" 
 
Regim de Plasament  -  copii  care beneficiaza permanent de: 
- cazare, masa, echipament, rechizite, consumabile de igiena personala. 
- servicii de asistenta sociala, medicala, educare și reabilitare (psihologica, kinetoterapie, 

logopedie). 
 

TOTAL PLASAMENT la 01.01.2014= 23COPII 
TOTAL PLASAMENTla 31.12.2014= 21 COPII 
Regim de Internat saptamanal -  copii care  beneficiaza pe parcursul anului scolar (fara 
vacante scolare și week-end) de:  
- cazare, masa, asistenta sociala, medicala, consiliere psihologica, kinetoterapie, logopedie  
 
TOTAL INTERNI  la 01.01.2014 =17 COPII 
TOTAL INTERNI la 30.12.2014 = 13 COPII 
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 Regim de Semiinternat - 150 copii care  beneficiaza pe parcursul anului  
scolar (fara vacante și week-end-uri) de cantina.  
 
 
 
Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală « Conacul Golescu Grant » Sector 6 
 
S-au înregistrat 813 cereri de înscriere pentru activităţile din cadrul centrului şi un nr. de 12 
cereri pentru salinoterapie, frecventând astfel cursurile active aproximativ 850 de beneficiari. 
 

şah – 120  beneficiari 
karate – 80 beneficiari 

arte plastice - 90 beneficiari 
chitară – 61 beneficiari 
canto – 60 beneficiari 
dans – 307 beneficiari 

limba engleză – 106 beneficiari 
teatru – 58 beneficiari 

informatică – 56 beneficiari 
 

 

 
 
Data: 26 ianuarie 2015         
            
  

    Întocmit, 
Mihai Robert Stoicescu 

 
 

Şef Birou Comunicare 
Mihaela Drăgoi 


