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BIROU COMUNICARE 

Nr. D/                         / 

AVIZAT 

   MARIUS LĂCĂTUŞ 

DIRECTOR GENERAL 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

- anul 2015 - 

 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6 este instituţia care pune 

în aplicare, la nivelul sectorului 6, măsurile și programele care au ca obiect protecţia socială a 

cetăţenilor. Pe parcursul anului 2015, activităţile desfăşurate au fost următoarele: 

 

Serviciul Juridic 

- Plasament – 57; 

- Consiliere psihologică – 10; 

- Delegare temporară a drepturilor părintești – 3; 

- Reintegrare în familie – 14; 

- Adopţii  –  53; 

- Puneri sub interdictie - 21; 

- Pretenții – 18; 

- Contestații – 23; 

- Ordonanțe de plată – 7; 

- Înlocuire munca în fol. comunit. –134 ; 

- Constatare prescriere exec. sancț. - 44;  

- Alte cauze – 9; 

- Notificări, popriri – 133; 

- Legalizări sentinţe judecătoreşti –  119; 

- Certificate de grefă – 46; 

- Asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere –  20. 

 

 

Biroul Comunicare  

 

- Un număr de 340 comunicate şi informări de presă transmise către mass media; 

- Monitorizarea apariţiilor în presă ale Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 

din celelalte sectoare ale Municipiului Bucureşti; 

- Zilnic, revista presei scrise în domeniul social; 

- Monitorizarea apariţiilor instituției în mass-media: 

 101 apariţie în presa scrisă; 

 232 apariții TV 

 57 apariție radio 

 477 apariții on-line  
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- Actualizarea paginii web a instituţiei www.asistentasociala6.ro și gestionarea rubricii de comunicare 

online cu cetăţenii: 

 409 răspunsuri la solicitări online venite din partea cetăţenilor; 

O medie de 28.000 vizitatori unici/lună ai paginii web www.asistentasociala6.ro. 

Elaborarea și difuzarea materialelor informative de tip newsletter 

Gestionarea paginii de Facebook a DGASPC Sector 6 și Magazin SocialXChange 

Organizarea evenimentului de lansare a Magazinului SocialXChange 

 

 

Relaţii cu publicul 

 

1. Serviciul Relaţii cu Publicul reprezintă puntea de legătură dintre DGASPC Sector 6 și 

cetăţeni, instituţii, asigurând contactul şi comunicarea cât mai eficiente. Serviciul Relaţii 

cu Publicul se află în directa subordonare a directorului general al  DGASPC Sector 6 şi 

acoperă următoarele domenii de activitate: 

a) Relații cu publicul; 

b) Registratură; 

c) Secretariat; 

d) Curierat. 

  

Sediu 
Număr 

intrări 

Număr 

ieşiri 

Număr total 

 intrări-ieşiri 

Serviciul Relaţii cu Publicul – sediul central 19.572 6.349 25.921 

Direcţia Protecţia Copilului – sediul Drumul Sării nr. 2  7.515 8.458 15.973 

Direcţia Protecţie Socială – sediul Floare Roşie nr. 7A 16.689 25.664 42.353 

 

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.  

 

20% 

20% 

5% 
10% 

5% 

20% 

5% 
15% 

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

http://www.asistentasociala6.ro/
http://www.asistentasociala6.ro/
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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. 

 

 
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 36 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  

965 144 16 53 1040 

     

 

 

Asistenţi personali şi maternali 

 
Nr angajaţi la 

începutul perioadei 

raportate 

Nou Angajaţi Pensionaţi Încetarea 

contractului de 

muncă 

Număr angajaţi la 

sfârşitul perioadei 

raportate 

459 30 5 23 466 
 

 

40% 

10% 

15% 

10% 

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 

 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, angajaţii Serviciului Strategii, Programe, Proiecte și 

Relaţii cu ONG au realizat următoarele activităţi  în perioada raportată: 

 

- 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 și 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 și 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 General al Municipiului Bucureşti pentru 

aprobarea derulării şi cofinanţării proiectelor „Centru de Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situaţii 

de Risc”, „Centrul de zi pentru copii şi părinţi”, implementate în comun cu Fundaţia Filantropică 

„Metropolis” şi a proiectului „Kinetic Therapy” implementat în comun cu Asociaţia „Kinetic 

Therapy”; 

 

- Pregătirea documentaţiei pentru derularea proiectului „Program integrat de educaţie pentru 

diversitate”, cod PEC079, finanţat prin Programul RO10 "Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative 

locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" al 

Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014 şi activităţi pentru implementarea proiectului; 

 

- Pregătirea documentaţiei pentru organizarea şedinţelor Comisiei de evaluare și selecţionare a 

asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează și administrează unităţi de 

asistenţă socială care pot primi subvenţii de la bugetul local, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 34/1998 

privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române care înfiinţează și administrează 

unităţi de asistenţă socială, a H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 34/1998, modificată și completată prin H.G. nr. 942/2005. 

 

- Întâlniri de lucru cu partenerii DGASPC în cadrul implementării proiectelor cu finanţare externă; 

 

- Întâlniri de lucru cu potenţialii parteneri ai DGASPC în cadrul unor proiecte cu finantare externă. 

 

- Participarea la conferinţe de lansare, seminarii de informare şi conferinţe de închidere a proiectelor 

cu finanţare 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. 1 Persoana 

singură/familia 

Ajutor social 39 16 16 39 

2. 2 Familia Alocaţie pentru 

susţinerea familiei 

65 41 31 75 

3. 3 Persoana 

singură/familia 
Ajutor de urgenţă 

-incendii, calamităţi 

naturale 

- deces 

 

- probleme medicale 

- 
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1 

- 

 

 

33 

 

19 

- 

 

 

32 

 

16 

- 

 

 

6 

 

4 

4. 4 Persoana 

singură/familia 

Dispoziţii de recuperare - 

aj. încălzirea locuinţei – 

2011 - 2012 

4092 363 - 4355 

5. 5 Persoana 

singură/familia 

Dispoziţii de recuperare - 

aj. încălzirea locuinţei – 

2012 - 2013 

1952 252 - 2204 

6.  Persoana 

singură/familia 

Dispoziţii de recuperare - 

aj. încălzirea locuinţei – 

2013 - 2014 

- 1 - 1 

7. 6 Persoana 

singură/familia 

Dispoziţii de recuperare - 

aj. încălzirea locuinţei – 

2014 - 2015 

27 13 - 40 

8. 7 Persoana 

singură/familia 

Aj. încălzirea locuinţei 

recuperate – 2011 - 2012 

2269 160 - 2429 

9. 8 Persoana 

singură/familia 

Aj. încălzirea locuinţei 

recuperate – 2012 - 2013 

770 141 - 911 

10.  Persoana 

singură/familia 

Aj. încălzirea locuinţei 

recuperate – 2013 - 2014 

- - - - 

11. 9 Persoana 

singură/familia 

Aj. încălzirea locuinţei 

recuperate – 2014 - 2015 

- 13 - 13 

12.  Persoana 

singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei  

2014 – 2015  

 energie termică 

1374 48 8 1414 

13. 1
0 

Persoana 

singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei  

2015 – 2016  

 energie termică 

- 978 - 978 
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14.  Persoana 

singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei  

2014 – 2015  

 gaze naturale 

158 4 1 161 

15.  Persoana 

singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei  

2015 – 2016  

 gaze naturale 

- 103 - 103 

16.  Persoana 

singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei  

2014 – 2015  

 lemne 

- 11 - 11 

17.  Persoana 

singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei  

2015 – 2016  

 lemne 

- 8 - 8 

18.  Persoana 

singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei  

2014 – 2015  

 lemne – beneficiari 

VMG/Suma ( lei ) 

- 1 - 1 

19.  Persoana 

singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei  

2015 – 2016  

 lemne – beneficiari 

VMG/Suma ( lei ) 

- 11 10 1 

20.  Persoana 

singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei  

2014 – 2015  

 energie electrică 

- 9 - 9 

21.  Persoana 

singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei  

2015 – 2016  

 energie electrică 

- 9 - 9 

22. 1
5 

Persoana 

singură/familia 

Adeverinţe 

VMG ( venitul minim 

garantat) – 

 Lg. 416/2001  

53 150 203 - 

23. 1
6 

Persoana 

singură/familia 

Adeverinţe 

ASF (alocaţie pentru 

susţinerea familiei) – 

Lg.277/2010 

9 52 61 - 

24. 1
7 

Persoana 

singură/familia 

Adeverinţe 

ajutor încălzire 

16 38 54 - 

25. 1
8 

Persoana 

singură/familia 

Adeverinţe 

ajutor urgență 

- 6 6 - 
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26. 1
9 

Persoana 

singură/familia 

Alte solicitări 60 3238 3108 190 

27. 2
0 

Persoana 

singură/familia 

Audienţe - 12 12 - 

 

 

Alocaţii şi indemnizaţii  

 

 

Perioada Suprapunere 

indemnizaţie  

până  la 2 ani  

OUG 111/2010 

Indemnizatie 

până la 2 ani      
OUG 111/2010 

Indemnizatie 

până la 1 an 
OUG 111/2010 

Modificări 

indemnizatie/ 

stimulent 
OUG111/2010 

Stimulent de 

inserţie -500 

lei/lună 
OUG111/2010 

Alocaţie  

de stat  

pt. copil 
200/42 RON 

/lună 

01.01.2015   

31.12.2015 

 

63 

 

1725 

 

1249 

 

440 

 

1500 

 

3853 

Total dosare/cereri : 8830 
Eliberări adeverinţe nefigurare cu cerere  alocaţie  de stat şi indemnizaţie/stimulent: 7 

Solicitări informaţii transmise prin e-mail: 306 

Adrese/răspunsuri alte instituţii/persoane: 245       

 

Prevenire marginalizare socială persoane adulte  

 
 

Tipul de 

beneficiar 

 

Tipul serviciului acordat 

Existent la 

începutul 

perioadei  

 

Intrări 

 

Ieşiri 

Existent la 

sfârşitul 

perioadei  

 

 

Persoane/familii 

 

Ajutor financiar pentru plata 

chiriei în conformitate cu 

prevederile Legii 

nr.116/2002 

 

 

37 beneficiari 

 

 

 0 beneficiari 

 

 

0 beneficiari 

 

 

37 beneficiari 

 

 

Persoane/familii 

 

Ajutor pentru acoperirea 

unei părți din restanțele 

înregistrate la utilități în 

conformitate cu prevederile 

Legii nr.116/2002 

 

 

6 beneficiar 

 

 

0 beneficiar 

 

 

0 beneficiar 

 

 

6 beneficiar 

 

 

Persoane/familii 

 

Cantina socială-presupune 

acordarea unei mese calde în 

fiecare zi lucrătoare   a 

săptămânii pentru 

beneficiarii care întrunesc 

condițiile de acordare a 

respectivului sprijin social 

 

 

ACCB-Harul 

250 beneficiari 

 

ASAS-Ghencea 

134 

beneficiari 

 

 

ACCB-Harul 

 0 beneficiari 

 

ASAS-Ghencea 

0 beneficiari 

 

ACCB-Harul 

  0 beneficiari 

 

ASAS-

Ghencea 

0 beneficiari 

 

ACCB-Harul 

250 beneficiari 

 

ASAS-Ghencea 

134 beneficiari 
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Persoane/familii 

 

Ajutor financiar de urgență 

 

4 beneficiari 

 

0 beneficiari 

 

0 beneficiari 

 

 4 beneficiari 

 

Persoane/familii 

 

Îndrumare către magazinul 

social  

Social X Change 

 

Ajutoare materiale 

ocazionale 

 

0 beneficiari 

 

 

40 beneficiari 

 

   30  beneficiari 

 

 

   0 beneficiari 

 

30 beneficiari 

 

 

40 beneficari 

 

0 beneficiari 

 

 

0 beneficiari 

 

Persoane/familii 

Includerea persoanelor fără 

locuință în cadrul unor 

adăposturi/centre. 

 

 

6  beneficiari 

 

 

0 beneficiari 

 

 

0 beneficiari 

 

 

6 beneficiari 

 

 

Persoane/familii 

 

Preluarea unor cazuri 

sociale, deferite de către alte 

instituţii/servicii în vederea 

stabilirii de măsuri pe linie 

socială 

 

 

 

0 cazuri 

 

160  cazuri 160 cazuri 0 cazuri 

 

 

Persoane/familii 

 

Efectuarea de anchete 

sociale solicitate de alte 

instituţii ale statului, pentru 

persoane/familii ce au 

solicitat sprijin respectivelor 

autorităţi publice 

 
 

 

0 anchete 77 anchete 77 anchete 0 anchete 

 

 

 

Persoane/familii 

 

Acordarea de consiliere şi 

eventual de măsuri de sprijin 

pentru  persoanele ce creează 

disconfort la nivelul 

asociaţiilor de proprietari  

 

 

 

0 beneficiari 

 

 

 

23 beneficiari 

 

 

 

23 beneficiari 

 

 

 

0 beneficiari 

 

 

Persoane/familii 

 

Eliberarea de adeverințe de 

negație 

persoanelor/familiilor 

conform prevederilor Legii 

nr.116/2002 

 

 

0 adeverințe 

 

 

20 adeverințe 

 

 

  20 

adeverințe 

 

 

0 adeverințe 

 

 

Persoane/familii 

 

Acordarea de asistenţă 

pentru perfectarea unor 

documente necesare în 

vederea obţinerii de diverse 

ajutoare, pentru persoanele 

care nu pot efectua singure 

demersurile în acest sens 

 

 

 

0 beneficiari 

 

 

 

21 beneficiar 

 

 

 

21 beneficiar 

 

 

 

0 beneficiari 

 

Persoane/familii 

 

 

Anchete sociale/rapoarte 

efectuate 

0 

anchete/rapoarte 

624 

anchete/rapoarte 

         624 

anchete/rapoar

te 

0 

anchete/rapoarte 
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Persoane/familii 

Şedinţe de consiliere 

(psihologică şi juridică 

primară) 

 

0 onsilieri 

 

328 consilieri 

 

328 consilieri 

 

0 consilieri 

 

 

 

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” 

83 

 

CPV Sf. “Mc.Fanurie” 

17 

 

25 

 

 

9 

 

26 

 

 

8 

 

82 

 

 

18 

  Total 

100 

34 34 100 

 

 

 

 

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 și diplomă de fidelitate 

pentru 50 de ani de căsătorie 

271 271 0 

Solicitare admitere în centru rezidenţial 

pentru persoane vârstnice 

        138 34 104 

Solicitare asistenţă notarială 33 33 0 

Alte solicitări 326 326 0 

Acordarea de ajutor financiar sau a altor 

tipuri de ajutoare 

76 0 76 

Corespondenţă cu alte instituţii în scopul 

completării/ verificării dosarelor 

beneficiarilor de servicii sociale 

72 72 0 
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Precizăm că Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice actualizează lunar informaţiile referitoare 

la beneficiarii instituţionalizaţi în centre rezidenţiale aflate în subordinea unor D.G.A.S.P.C.-uri cu 

care D.G.A.S.P.C.Sector 6 are încheiate protocoale de colaborare şi realizează reevaluarea a 22 de 

persoane vârstnice care beneficiază de  masă la cantina socială „Ghencea” în cadrul programului 

derulat de D.G.A.S.P.C. Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Arhidiacon Ştefan”. 

 

 

 

Complexul de servicii sociale „Floare Roşie” 

 

Centrul dispune de o capacitate de 82 de locuri 

 

Tabel cu numărul de beneficiari rezidenţi în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015  

Tipul de 

beneficiar 

Tipul serviciului 

acordat(descriere 

pe scurt) 

Existent la 

începutul 

perioadei  

Intrări Ieşiri Existent la 

sfârşitul 

perioadei  

Persoane 

vârstnice 

Îngrijire și 

asistenţă în regim 

rezidenţial 

83 25   26 82 

  

 

 

SERVICIUL DE RECUPERARE SOCIO-MEDICALĂ 

 

Derulează proceduri şi şedinţe de recuperare medicală balneofizioterapie specifice pentru 

diferite tipuri de afecţiuni la recomandarea medicului specialist B.F.T. (masaj, kinetoterapie, 

hidrokinetoterapie, fizioterapie). 

De asemenea, în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 au beneficiat consiliere socială și de 

servicii de recuperare medicala BFT, proiect desfăşurat în colaborare cu Asociaţia Kinetik – Therapy, 

repartizate în stagii a câte 10 şedinţe, un număr de 1131 de beneficiari din comunitate, repartizaţi 

astfel :  

 

Ianuarie 2015  89 beneficiari din comunitate 

Februarie 2015  95 beneficiari din comunitate 

Martie 2015  100 beneficiari din comunitate 

Aprilie 2015  92 beneficiari din comunitate 

Mai 2015  99 beneficiari din comunitate 

Iunie 2015  106 beneficiari din comunitate 

Iulie 2015  108  beneficiari din comunitate 

August 2015  89 beneficiari din comunitete  

Septembrie 2015  101 beneficiari din comunitete  

Octombrie 2015  90 beneficiari din comunitete  

Noiembrie 2015  90 beneficiari din comunitete  

Decembrie 2015  72 beneficiari din comunitete  

TOTAL  1131 beneficiari 
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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. Astfel că în această perioadă, au fost efectuate un număr de 11310  

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. 

 

 

Un număr de 95 de persoane care au beneficiat de salinoterapie în perioada 01.01.2015 – 

31.12.2015  

 

 

Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie” 

 

 

 
Complexul de Servicii Sociale Sf.Maria 

 

Complexul de servicii sociale “Sf.Maria’’ asigură, în regim de zi, o varietate de servicii, de 

activităţi destinate persoanelor vârstnice din sectorul 6, activităţi de socializare și de petrecere a timpului 

liber. Acest program vine în sprijinul persoanelor de vârsta a treia din sectorul 6, prin creşterea 

confortului psihic, prin implicarea în activități ce au caracter recreativ și socio-cultural, precum și prin 

dezvoltarea unei atitudini de întrajutorare între semeni. 

Beneficiari în cele 6 locații ale serviciului : 

- Clubul Seniorilor Marin Preda – 30 

- Clubul Seniorilor Ion Luca Caragiale - 20  

- Clubul Seniorilor Mihai Sadoveanu - 17 

- Clubul Seniorilor Liviu Rebreanu - 23 

- Clubul Seniorilor Mihai Eminescu - 980 

- Clubul Seniorilor Ioan Slavici – 170 

- Beneficiari de salinoterapie în incinta Clubului Seniorilor Mihai Eminescu - 70 

Tipul de beneficiar Tipul serviciului acordat(descriere pe 

scurt) 

Existent la 

începutul 

perioadei  

Intrări Ieşiri Existent 

la 

sfârşitul 

perioadei  

Centrul este destinat 

persoanelor vârstnice 

care au domiciliul 

legal pe raza 

sectorului 6 și 

îndeplinesc criteriile 

de eligibilitate privind 

instituţionalizarea. 

Asistenţă socială; 

Consiliere psihologică; 

Ergoterapie și petrecere a timpului liber; 

Asistenţă medicală curentă şi terminală; 

Găzduire, hrănire, îngrijire şi igienă personală; 

Siguranţă şi accesibilitate în comunitate; 

Alte servicii: spirituale, religioase, în caz de 

deces 

 

 

17 

 

 

9 

 

 

7 

 

 

19 
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Centrul Multifuncțional de Sănătate Sfântul Nectarie 

    

 Medicina muncii: - examene clinice - 5179 consultații 

                       - examene psihologice  - 3672 consultații 

 - coproparazitologie – 1473 probe 

 - detecție (dozare) anticorpi antiHIV, antiHBS, antiHCV – 82 persoane 

 Salinoterapie – 193 pacienți, 1343 ședințe 

 Informare privind accesarea de servicii medicale de specialitate prin dosare sociale – 

223 beneficiari 

Cantina socială Sf.Nectarie 

Acordă o masă caldă zilnic, pentru un numar de 100 persoane, cu domiciliul legal pe raza 

sectorului 6, din categoria persoanelor vulnerabile. 

Activitatea se realizeaza zilnic, de luni până vineri, la sediul cantinei, iar pentru zilele de 

weekend se distribuie pachete cu alimente vinerea. 

 

Comisia Evaluare Persoane Adulte cu Handicap 

 

În cadrul şedinţelor Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap, au fost examinate un 

număr 3905 dosare,   eliberându-se următoarele decizii: 

 

- Acordare grad de handicap:          - gradul grav: 787 

              - gradul accentuat: 1630 

              - gradul mediu: 706 

                                                                                           - gradul ușor: 138 

          Boală și nu handicap:            -  626 

 

      Analiza dosar ca urmare sesizare (menținere grav/nerevizuibil)-1  

                              Schimbare adresă pe certificat:                                   -     3 

                              Certificat de handicap pentru Legea 263/2010:           -    8 

                              Hotarâri de admitere în centru:                                    -    1 

                              Certificat de orientare profesională:                             -    3 

                              Revocare certificat de handicap                                    -   2 

                              Propunere reevaluare                                                     -   1 

                  

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

următoarele: 

-Număr contestaţii depuse: 299 

            -Alte solicitări (ex. adrese, eliberarea unei copii conform cu originalul a certificatului de 

încadrare în grad de handicap, solicitare acte medicale de către Comisia Superioară, etc.): 468 

Au fost eliberate un număr de 3655 certificate de încadrare în grad de handicap. 

            Au fost întocmite un număr de 445 adrese de informare cu privire la încadrarea în grad de 

handicap şi au fost comunicate un număr de 296 decizii emise de Comisia Superioară în urma 

contestaţiilor depuse. 
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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  

3895 787 1629 695 171 599 11 3 

 

 

SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE și FACILITĂŢI  

 

Număr de prestatii sociale stabilite 4.999 

Număr de prestatii sociale restante prelucrate 1.326 

Număr de suspendări şi încetări prelucrate 1.141 

Indemnizatii ale PH cu AP în concediu de odihna 567 

Număr legitimaţii RATB prelucrate 2.356 

Numar legitimaţii Metrou prelucrate 20.782 

Numar persoane care au solicitat bilete CFR și transport interurban auto  5.320 

Alocaţie de stat pentru copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani 91 

Alocaţie de stat majorată cu 100% pentru copiii cu handicap, cu vârsta 

cuprinsă între 3-18 ani 

707 

sprijin lunar pentru creşterea copilului cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 

3-7 ani 

100 

Carduri de parcare 652 

Roviniete 194 

Nr. fise sintetice acte medicale pt. SECPAH - 

   

 

 

Compartiment Persoane Adulte cu Handicap Permanent 

 

 În cursul anului 2015, în cadrul Compartimentului Persoane Adulte cu Handicap Permanent 

s-au desfăşurat urmatoarele activităţi: 

 

 Efectuarea unui numar 6865 anchete sociale de monitorizare a situaţiei socio-

economice pentru persoane adulte cu dizabilităţi permanente, 

 

 605 solicitari în vederea efectuării anchetelor sociale pentru persoanele cu 

dizabilitati permanente, cu domiciliul în fapt în afara sectorului 6 
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Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Uverturii  

 

 

Tipul de 

beneficiar 

Tipul serviciului 

acordat 

Existent la începutul 

perioadei (ianuarie 

2015) 

Intrări 

 

Ieşiri 

 

Existent la sfârşitul 

perioadei 

(decembrie 2015)  

Persoane adulte 

cu afecțiuni 

neuropsihice 

Îngrijire și 

asistență medicală 

în regim 

rezidențial 

33 1 0 34 

 

 În decursul anului 2015 pe lângă activitățiile zilnice desfășurate în cadrul centrului (activități de 

artterapie, meloterapie, meloterapie, jocuri de table și cărți, udatul plantelor decorative, cules legume 

din sera centrului, jocuri de tenis de masă și baschet etc.) am efectuat și ieșiri în comunitate astfel: 

 Plimbări în parcuri  - 35 

 Vizite la muzee  - 8 

 Vizite la grădina zoologică    - 4 

 Pescuit - 12 

 Tabără Costinești - 1 

 Ieșiri la cumparături   - 22 

 Mers la biserică și participat la slujbe   - 15 
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 Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi 

 

Beneficiarii centrului urmează programe de integrare/reintegrare socială în vederea prevenirii 

şi combaterii riscului de excluziune socială. Centrul elaborează programe de integrare/reintegrare 

socială pentru fiecare beneficiar care cuprind activităţi, servicii, terapii specifice. 

 

 

Total beneficiari: 30 

Total pesoane consiliate: 1887 aparținători 

 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

Serviciul Management de Caz şi Monitorizare 

 

Dispoziţii la începutul 

perioadei raportate 

Dispoziţii 

emise 

Cazuri  

închise 

Dispoziţii la sfârşitul perioadei  

316 51 82 283 

 

 

Tipul activităţii (raportări, introducere date 

CMTIS etc) 

Număr 

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

inchise 

885 

Rapoarte 119 

Adrese insitutii, fundatii 303 

Altele  340 

 

Compartimentul de voluntariat și formare profesională 

 

I. Activitatea Compartimentului de Voluntariat  și Formare Profesională în cifre  

 

Formare profesională 

În perioada ianuarie-decembrie 2015 au fost organizate un număr de 29 cursuri, 

workshopuri sau întâlniri adresate angajaților DGASPC sector 6, precum au fost 

organizate și susținute un număr de 3 cursuri de inducție de către angajații din 

Compartimentul de Voluntariat și Formare profesională.  

Numărul total de participanți este: 511. 

 

Voluntariat 

 Gestionarea unui număr de 150 de voluntari externi  

 3 întâlniri de mentenanță adresate voluntarilor  

 20 ateliere de animație adresate voluntarilor participanți la proiectul „Tabăra de 

dezvoltare” 

 Organizarea unei tabere- recompensă pentru 25 de voluntari în Eforie Nord  
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 Participarea a 2 voluntari în tabara de la Predeal pentru derularea unor activități de 

animatie. 

 Cooptarea unui număr de 30 de voluntari din partea IBM ce intenționează să ofere 

servicii de suport pentru teme pentru copiii beneficiari ai DGASPC sector 6.  

 

Gestionare proiecte 

- Școala părinților, Școala de Voluntari, Tabere de dezvoltare personală, La 

teatrale cu matale, Liga tinerilor sportivi, Lumea celor 64 de pătrate, ,,Peste 

limite’’, ,,Proiect înot’’. 

 

Alte activități 

1.  Participări la competiții în domeniu:  

a)  Participarea la Gala WorkLife Balance cu proiectul Revigorare prin sport. 

2. Evenimente: 

• Organizarea a 4 sesiuni de animație achizitionate prin SocialXchange (2-Oparos, IBM, Școala 

generală-clasa zero) 

• Participarea la organizarea și derularea proiectului  ”Angajator model, angajat fidel” 

• Organizarea activităților de animatie din cadrul Dovleacul Auriu desfășurat la Conacul 

Golescu Grant 

 

 

Compartimentul Servicii Implicare Comunitară – Magazin SocialXChange 

 

1. Număr total donatori: 415.  

2. Număr total beneficiari: 102.  

3. Beneficiarii au lucrat un număr total de 24.136 ore în folosul comunității.  

4. Donatorii și beneficiarii au obținut : 57.497 puncte. 

5. Donatorii și beneficiarii au consumat: 39.076 puncte.  

 

Serviciul de prevenire a separării copilului de familie 

 

Tipul de 

beneficiar 

Tipul serviciului acordat (descriere 

pe scurt) 

Existent la 

inceputul 

perioadei  

Intrari Iesiri Existent la 

sfarsitul 

perioadei 

Copil plasament 140 0 19 121 

Copil Centrul de zi 

 

Drumul Taberei 

 

Crangaşi  

 

Giuleşti 

 

 

       30 

 

28 

 

18 

 

 

5 

 

12 

 

3 

 

 

7 

 

       4 

 

1 

 

 

28 

 

36 

 

20 

Cuplu mamă-

copil 

centru maternal 2 0 2 0 

Copil monitorizare cf. Ordinului 

nr.219/2006 al ANPDC 

11 0 2 9 
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Copil copii cu comportament deviant sau 

delincvent 

2 0 2 0 

Copil copii care au săvârşit o faptă penală 

și nu răspund penal, faţă de care s-a 

stabilit măsura supravegherii 

specializate 

(copil pana la 14 ani) 

2 0 2 0 

Copil prestatii materiale exceptionale  

- bonuri valorice 100/200 lei lunar/ 6 

luni 

0 41 0 41 

Copil prestatii materiale exceptionale  

- plata gradinita în cuantum de 

maxim 250 lei/ lunar timp de 6 luni 

0 13 8 5 

Copil evaluari psihologice 4 64 50 18 

Copil 

 

anchete solicitate de alte 

sectoare/judeţe /ONG/alte 

instituţii/anchete solicitare ajutoare 

materiale/anchete indemnizatii 

crestere copil 

35 129 134 30 

Copil anchete sociale pentru Programul 

Bani de liceu 

0 17 17 0 

Copil  monitorizare post-servicii 2 7 4 5 

Copil nou-

nascut 

intervenţie în scopul respectării 

dreptului copilului la identitate  

5 12 15 2 

Copil nou-

nascut 

intervenţie în scopul evaluării 

situaţiei de risc şi acordării oportune 

de asistenţă şi suport  

3 7 5 5 

Copil nou-

nascut 

Intervenţie în scopul identificării şi 

aplicării soluţiei optime de protecţie  

3 13 13 3 

 

Intervenţie  în regim de urgenţă și Telefonul Copilului 

 

Tipul de 

beneficiar 

Tipul serviciului acordat 

(descriere pe scurt) 

Existent la 

începutul 

perioadei  

Intrări  Ieşiri  Existent la 

sfârşitul 

perioadei  

Copii  Consiliere + 

Adăpost temporar în CPERU 

0 55 55 0 

 Alte situaţii 0 10 10 0 

TOTAL  0 65 65 0 

Adulți Adăpost de noapte  14 8 0 22 

 Alte situaţii (decedaţi) 0 15 15 0 

TOTAL  60 25 55 30 
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Centrul primire și 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 

14 10 16 8 

Copil pentru care 

se verifică/ 

evaluează  o 

situaţie de abuz                  

emoţional 

Evaluare 

Informare-orientare 

Asistenţă specialitate 

Consiliere 

Monitorizare 

12 17 18 11 

Copil pentru care 

se verifică/ 

evaluează  o 

situaţie de abuz 

sexual 

Evaluare 

Informare-orientare 

Asistenţă specialitate 

Consiliere 

Monitorizare 

1 1 0 2 

Copil pentru care 

se verifică/ 

evaluează  o 

situaţie de 

neglijare 

Evaluare 

Informare-orientare 

Asistenţă specialitate 

Consiliere 

Monitorizare 

8 14 11 11 

Copil pentru care 

se verifică/ 

evaluează  o 

situaţie de 

exploatare 

Evaluare 

Informare-orientare 

Asistenţă specialitate 

Consiliere 

Monitorizare 

0 0 0 0 

Copil pentru care 

se verifică/ 

evaluează  o 

situaţie de risc de 

violenţă 

Evaluare 

Informare-orientare 

Asistenţă specialitate 

Consiliere 

Monitorizare 

23 40 38 25 

Copil cu părinţi 

despărţiţi/divorţaţi 

Monitorizarea 

relaţiei copil-părinte 

nerezident 

7 1 8 0 

Tipul de 

beneficiar 
Tipul serviciului acordat Existent la 

începutul 

perioadei  

Intrări Ieşiri Existent la 

sfârşitul 

perioadei  

Copil 

 

plasament în regim de urgenţă 13 11 9 15 
găzduire, consiliere psihologică, asistenţă medicală şi 

îngrijire, educare, socializare și petrecerea timpului liber 
0 44 44 0 
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Asistenţă maternală 

 

Obiective Beneficiari Activităţi desfăşurate 

Asigurarea integrarii copiilor 

care  

necesita protectie intr-un 

mediu familial  

corespunzător prin 

cuprinderea  

acestora în sistemul de 

plasament 

 

83 copii în 

plasamanet 

 

 
 

1.Intocmirea, pastrarea și actualizarea  

dosarului copilului aflat în plasament la  

asistent maternal profesionist. 

2.Intocmirea convenție de plasament pentru  

fiecare copil. 

3.Coordonarea procesului de potrivire a  

copilului cu asistentul maternal, astfel încât 

nevoile și preferintele copilului să fie satisfacute. 

Îmbunătățirea situației 

copilului aflat la asistent 

maternal profesionist 

50 de copii lunar  

 

40 asistenți maternali 

lunar 

 

Evaluari psihologice copii: 80 

Consilieri psihologice copii: 17 

Consilieri psihologice familiinaturale/extinse: 7 

Clarificarea situatiei juridice a copiilor-

Deschiderea procedurii adoptiei : 32 

Schimbare măsură: 5 

Crearea  unei reţele de 

asistenţi maternali 

profesionişti în conformitate 

cu nevoile comunităţii 

Un număr de 70 de 

asistenți maternali 

profesioniști au primit 

servicii specifice de 

evaluare și pregătire 

Evaluare psihologica AMP: 13 

Cons.psihologica AMP:  25 

 

 

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 

97 1046   96 944 945 

 

 

Adopții 
 

Nr. 

crt. 
TIPURI  DE ACTIVITĂŢI 

Nr. lucrări 

1 

Informare/consiliere beneficiari 

67 

2 Cereri de evaluare atestat 50 

3 Raport final atestat 57 

4 Dispoziţie atestat 55 
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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/ 

sever  

Acc. mediu uşor 

 

 

Copii cu 

Dizabilitati 

 

Familiile copiilor 

cu dizabilităţi 

 

Evaluare medicală 

Evaluare psihologică 

Evaluare psihopedagogică 

Evaluare din punct de 

vedere social 

Consiliere medicală 

Consiliere psihologică 

Consiliere 

psihopedagogică 

Consiliere din punct de 

vedere social; 

Servicii de recuperare la 

domiciliu 

Susţinere financiară în 

temeiul 272/2004 

 

839 

 

1079  

 

 

648 

 

543 

 

212 

 

58 

 

19 

 

5 Atestat emis persoană / familie aptă să adopte 55 

6 Copii cu plan individualizat de protecție (luati în evidenta) 16 

7 Copii cu  deschidere procedură adopție internă (sentinţa legalizată) 12 

8 Cereri de încredinţare în vederea adopţiei 3 

9 Raport final încredinţare în vederea adopţiei 2 

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

11 Dosar  încredințare în vederea adopției  (intrat cu certificat de grefă în sistemul nostru) 7 

12 Raport bilunar 54 

13 Cereri de încuviinţare adopţie 7 

14 Raport final încuviinţare adopţie 12 

15 Copii încuviințare adopție (sentinţa legalizată) 22 

16 Dosar  încuviințare adopție  (intrat în sistemul nostru) 2 

17 Raport trimestrial post-adopţie 114 

18 Referate închidere post-adopţie 16 

19 Adrese înaintate altor servicii/instituţii 373 

20 Răspuns solicitări altor servicii/ instituţii 367 

21 Dosare înaintate serviciului juridic şi contencios : deschideri de procedură/încredinţări în 

vederea adopţiei/încuviinţări adopţii 

44 
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Compartiment de 

Consiliere și 

Asistemţă 

Specializată 

pentru copii cu 

Autism 

 

TIPUL  SERVICIULUI  

ACORDAT 

Număr 

beneficiari 
 

Terapie ocupațională 

Consiliere familială 

Logopedie 

Intervenţie individuală 

și de grup 

Stimulare senzorială 

Sport adaptat 

Terapie asitată cu 

animale 

70 – copii şi 

părinţii 

acestora 

-3 şedinţe săptamânale pentru fiecare copil - terapie 

individuală și de grup 

-1 şedinţă săptămânală consiliere familială pentru 

fiecare copil 

-1 şedință logopedie pentru fiecare copil 

-1 şedinţă terapie asitată cu animale pentru fiecare copil 

-1 şedinţă terapie senzorială pentru fiecare copil 

- şedinţe  sport adaptat pentru fiecare copil 

 

 

 

   Alte activități: 

 derulare proiect de prestaţii financiare în colaborare cu Fundaţia Hope&Homes for Children 

Romania 

 derulare proiect „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor pentru copii cu dizabilităţi în cadrul 

Complexului Servicii de Recuperare”-proiect privind recuperarea și integrarea copiilor cu 

dizabilităţi  desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 

6 

 

 

 

 

Complex de Servicii de Recuperare 

 

 Tabel cazuri active – număr copii din familie, beneficiari ai serviciilor CSR: 

 

01.01.2015 Total cazuri noi 

ianuarie-decembrie 

2015 

Total cazuri închise 

ianuarie-decembrie 

2015 

31.12.2015 

87 93 68 112 

 

  

 

Tabel cazuri active – număr copii CSS Istru, beneficiari ai serviciilor CSR: 

 

01.01.2015 Total cazuri noi 

ianuarie-decembrie 

2015 

Total cazuri închise 

ianuarie-decembrie 

2015 

31.12.2015 

0 13 12 1 
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Tabel cazuri active pe tipuri de intervenție – număr copii, număr părinți: 

 

Tipul de 

beneficiar 

(categorii) 

Tipul serviciului 

acordat 

Existent la 

începutul 

perioadei 

Intrări 

 

Ieşiri 

 

Existent la 

sfârşitul 

perioadei 

Copii din 

familie  

Terapie 

psihologică 

individuală 

54 83 73 64 

Terapie 

psihologică de 

grup 

9 13  13 9 

Terapie 

psihopedagogică 
5 40 17 28 

Terapie 

educațională 
19 33 26 26 

Kinetoterapie 
46 

45 

  
50 41 

Activități sportive 

– tenis 
0 23 6 17 

Logopedie 31 56 48 39 

Artterapie 9 13 10 12 

Terapie cu 

animale 
9 5 14 0 

Copii din CSS 

Istru 

Terapie 

psihologică 

individuală 

0 10 10 0 

Terapie 

psihopedagogică 
0 6 6 0 

Terapie 

educațională 
0 3 3 0 

Kinetoterapie  0 6 6 0 

Logopedie  0 5 4 1 

Activități sportive 0 9 9 0 

Părinți 
Consiliere 

psihologică 
12 18 21 9 

Părinți Artterapie 0 1 1 0 

 

 

- Nr. cereri noi/înscriere: 78 

- Nr. cereri reînscriere copii la terapii: 50 

- Nr. adeverințe/adrese întocmite: 63 

- Nr. întâlniri părinți, informare, consiliere socială: 805 

-   Nr. ședințe îndrumare parentală/ consiliere parentală:  

 Aprox. 3000 ședințe 

      -    Nr. terapii efectuate în perioada ianuarie-decembrie 2015: 

 logopedie: 1083 
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 terapie psihopedagogică: 1078  

 terapie educațională: 692 

 terapie prin artă: 195 

 terapie prin tenis: 349 

 terapie psihologică:  

o aprox. 4000 ședințe 

 kinetoterapie:  

o aprox. 3000 ședințe 

- Un număr de 18 copii din CSS Istru au fost evaluați multidisciplinar, dintre aceștia, 13 

beneficiind și de intervenții terapeutice.  La sfârșitul lui decembrie 2015, se mai afla în terapie 

un singur copil. 

- Participări ale specialiștilor Complexului de Servicii de Recuperare la cursuri de formare 

profesională: 16 

- Participări ale specialiștilor Complexului de Servicii de Recuperare în calitate de 

formatori: 1 

 

 

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 

Cazare, hrană, îngrijire și supraveghere 

permanentă 

asistenţă medicală, consiliere și evaluare 

psihologică, educaţie, dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă independentă, sprijin în vederea 

integrării în comunitate. Diversificarea 

modalităţilor de petrecere a timpului liber, 

recreere. 

21 4 7 18 

 

 

 

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 2 8 18 
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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 170 149 137 182 

Neghiniţă 1 - 4 ani 191 167 148 210 

Harap Alb 1 - 4 ani 279 17 7 289 

Sfântul Andrei 3 - 7 ani 115 40 58 97 

Sfinții Constantin și 

Elena 

3 - 7 ani 50 17 18 49 

Total  805 390 368 827 

 

 

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 
ianuarie 

2015- 

108 

12 8 decembrie 

2015- 

112 

 

 

 

Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi "Sfântul Andrei" 

 
Regim de Semiinternat - 150 copii care au  beneficiat pe parcursul anului scolar (fara vacante și 

week-end-uri) de cantina.  

 

Regim de Plasament  -  copii  care beneficiază permanent de: 

- cazare, masă, echipament, rechizite, consumabile de igienă personală. 

- servicii de asistență socială, medicală, educare și reabilitare (psihologică, kinetoterapie, 

logopedie). 

- TOTAL PLASAMENT la 01.01.2015= 21COPII 

- TOTAL PLASAMENTla 31.12.2015= 22COPII 

Regim de Internat saptamanal -  copii care au  beneficiat pe parcursul anului școlar (fără vacanțe 

școlare și week-end) de:  

- cazare, masă, asistență socială, medicală, consiliere psihologică, kinetoterapie, logopedie 

TOTAL INTERNI  la 11.01.2015 =13COPII 

TOTAL INTERNI la 31.12.2015= 11 COPII  
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Centrul de Zi pentru pentru Copii cu Dizabilități Orșova  

 

 Centrul de Zi pentru pentru Copii cu Dizabilități Orșova a oferit servicii în perioada iulie-

decembrie 2016  după cum urmează: 

 

Tipul de 

beneficiar 

Tipul serviciului acordat Existent la 

inceputul 

perioadei  

Intrari iesiri Existent la 

sfârşitul 

perioadei  

Total 

beneficiari 

Copii cu 

dizabilități 

Îngrijire pe timpul zilei, 

consiliere psihologică, 

asistenţă activităţi 

recreative, activităţi 

educateducație non-

formală. 

6 13 8 11 19 

părinți Consiliere,sprijin și 

îndrumare 

6 13 8 11 19 

  

 

Activităţi ce se desfăşoară în mod permanent: 

 

Tipul de beneficiar Tipul serviciului acordat Total 

Copii cu dizabilități Evaluări psihologice inițiale 19 

Copii cu dizabilități Intervenții terapeutice individuale 172 

Copii cu dizabilități Rapoarte de observarea activităților 244 

Copii cu dizabilități Întocmire Programe Personalizate de intervenție 11 

12 

Copii cu dizabilități Activități educative nonformale+ întocmire rapoarte 244 

Copii cu dizabilități Intervenții logopedice 57 

Copii cu dizabilități Caracterizări realiate de echipă la solicitarea colegilor din 

cadrul SEC 
6 

Părinți Consiliere și îndrumare 34 

Părinți Ședințe cu specialiștii din centru 6 

 

Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală « Conacul Golescu Grant » Sector 6 

 

 În anul 2015 s-au înregistrat 1101 cereri de înscriere pentru activităţile din cadrul centrului 

(şah, karate, arte plastice, chitară, canto, dans, limba engleză, teatru, informatică) şi 11 cereri pentru 

salinoterapie, fiind prezenţi aproximativ 1000 de beneficiari : 
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şah – 341 beneficiari 

karate – 178 beneficiari 

arte plastice – 346 beneficiari 

chitară – 140 beneficiari 

canto – 150 beneficiari 

dans – 546 beneficiari 

limba engleză – 237 beneficiari 

teatru – 145  beneficiari 

informatică –164 beneficiari 

 

 De asemenea în această perioadă s-au organizat diverse evenimente (serbări, concursuri etc.) 

 

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. 

 

În anul 2015, au beneficiat de servicii de salinoterapie 369 cetățeni ai sectorului 6: 

 

 Complexul de servicii sociale „Floare Roşie” – 95 

 Centrul Multifuncțional de Sănătate Sfântul Nectarie – 193 

 Clubului Seniorilor Mihai Eminescu – 70 

 Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală «  Conacul Golescu Grant » Sector 6 - 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 10 februarie 2016          

             

    Întocmit, 

Mihai Robert Stoicescu 

 

 

 

Şef Birou Comunicare 

Mihaela Drăgoi 


