
 
 
 
 

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  66  
  

 1

AVIZAT 

Director General 

Marius Lăcătuş 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

Anul 2009 
 

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. În conformitate cu 

măsurile şi programele asumate, în anul 2009 activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 a urmărit modernizarea propriei structuri, dezvoltarea serviciilor adresate cetăţenilor aflaţi în 

dificultate, demararea a noi proiecte ce vizează în principal apropierea de comunitate, întelegerea particularităţilor 

fiecărei categorii de beneficiari, adaptarea serviciilor la nevoile lor specifice şi susţinerea acestora în vederea 

integrării lor ca membrii activi în societate. În acest scop, anul 2009 a marcat o reorganizare a instituţiei care să 

corespundă următoarelor exigenţe:  

- să gestioneze trecerea de la centre la servicii. Centrele rezidenţiale vor fi  reduse la minim iar plasarea în centru 

va fi o soluţie de excepţie şi pe termen cât mai scurt, în beneficiul dezvoltării armonioase a copilului; 

- să dezvolte programe şi servicii care să se adreseze întregii comunitati, tuturor copiilor şi nu doar celor aflaţi în 

evidenţa DGASPC Sector 6; 

- să creeze un cadru de intervenţie mai apropiat de comunitate care să permită orientarea intervenţiei după 

specificul fiecărui cartier. Să creeze puncte de prevenire la nivelul subcomunităţilor pentru o mai bună 

conlucrare cu actorii sociali din  teritoriuş; 

- să asigure o instrumentare profesională a cazurilor de prevenire prin implementarea riguroasă a 

managementului de caz şi prin calificarea superioară a personalului. 

- să deţină o bază de date comună pentru adulţi şi copii care să cuprindă riguros evidenţa nevoilor şi serviciilor 

de care beneficiază fiecare familie asistată. 

 

Pentru îndeplinirea acestor exigenţe, principala modificare a organigramei DGASPC Sector 6 a presupus: 

- înfiinţarea Serviciului Management de Caz în subordinea Directorului General al DGASPC Sector 6 prin care 

se urmăreşte o mai bună coordonarea a cazurilor, realizată de un singur responsabil care răspunde de toată 

traiectoria copilului separat de părinţi până la ieşirea cazului din sistem. Se evită traseul dificil al copilului de la 

un serviciu la altul şi se realizează o mai buna aplicare a metodei managementului de caz. În acelaşi timp se 

iniţiază aplicarea metodei managementului de caz la asistenţa persoanelor adulte. Trebuie precizat că apariţia 
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acestui serviciu este simultană cu desfiinţarea Serviciului Rezidenţial deoarece numărul centrelor rezidenţiale 

aflate în subordonarea metodologică a acestui serviciul a scăzut în ultimii ani de la 7 la 3 şi nu se preconizează 

creşterea numărului acestora; 

- înfiinţarea serviciilor de intervenţie pe cartiere, prin acordarea responsabilităţii teritoriale în locul celei 

orientate pe tipuri de probleme. Astfel în locul Serviciului Anchete Psiho-Sociale, al Serviciului Delincvenţă 

Juvenilă şi Asistenţa Copiilor Străzii şi al Serviciului Plasamente de Tip Familial se înfiinţează: Serviciul de 

Asistenţă Socială Giuleşti-Crângaşi, Serviciul de Asistenţă Socială Militari şi Serviciul de Asistenţă Socială 

Drumul Taberei. 

Prin această reorganizare cazul unui copil este privit la nivelul unui singur serviciu ca un ansamblu de 

nevoi şi condiţii şi nu doar din perspectiva unei anumite probleme ca până acum.  Totodată, se crează premisele 

iniţierii unei activităţi de informare şi prevenire coerente la nivelul instituţiilor din comunitate;  

- înfiinţarea "Complexului de servicii pentru protecţia copilului – apartamente sociale de tip familial” în urma 

câştigării unei finanţări în valoare de 1800000 RON pentru punerea în aplicare a proiectului „Complexul de 

servicii pentru protecţia copilului –apartamente sociale de tip familial” în cadrul programului  de interes naţional 

„Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi 

apartamente”, având ca autoritate finanţatoare Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

Proiectul complexului de apartamente se afla în plină derulare astfel încât, la sfârşitul anului 2009, Centrul de 

Plasament „Orhideea” a fost desfiinţat, toţi copii fiind mutaţi în noua structură.  

Acest program de modificare a structurii unei direcţii de asistenţă socială şi protecţia copilului 

reprezintă un proiect pilot la nivelul ţării şi avem convingerea ca rezultatele implementarii lui se vor răsfrânge 

asupra intregului sistem de protecţie socială din România. 

 

I. ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI ÎNDRUMARE A CETĂŢENILOR SECTORULUI 6 

I. 1. RELAŢIA CU MASS-MEDIA 

În anul 2009, au fost emise în total 89 de comunicate de presă iar instituţiile media vizate au acoperit 

întregul spectru media : agenţii de presă, presă scrisă şi audio-video, în funcţie şi de subiectul abordat. 

S-au înregistrat 107 apariţii în mass-media ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 pe parcursul anului 2009. 

Iată cum a evoluat, pe trimestre, numărul de apariţii :  

 

Trimestrul I   scris  - 14    radio    - 2   TV  -  8  online  -  3 

Trimestrul II   scris  -  9     radio    - 4   TV -  7  online  -  3 

Trimestrul III   scris  -  2     radio    - 0  TV  - 11  online  -  1 

Trimestrul IV   scris  - 21    radio   - 5  TV  -  7  online  - 10 
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Clasamentul apariţiilor pe trimestre : 
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Clasamentul  apariţiilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, pe 

subiecte, în anul 2009: 

▪ Persoane cu dizabilităţi - 14 

▪ «Şcoala părinţilor!» - 9 

▪ Prima de căsătorie - 7  

▪ Copilul nou-născut - 6 
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Un loc aparte îl ocupă proiectul de îmbunătăţire a relaţiilor părinte - copil, „Şcoala părinţilor”, fapt ce arată 

că  abordarea inedită şi creativă a unei probleme sociale îşi găseşte ecou în mass-media.  
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Analiza anului 2009 arată că DGASPC Sector 6 conduce în topul apariţiilor în presa scrisă (46 apariţii), 

comparativ cu celelalte instituţii omoloage de la nivelul capitalei: 

Apariţia în presa scrisă a DGASPC Sector 6 comparativ cu celelalte DGASPC-uri din Bucuresti -  

anul 2009: 

 

Sector 1 -  9    Sector 4 - 18  

Sector 2 - 27    Sector 5 -  8 

Sector 3 - 23    Sector 6 - 46 
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Anul 2009 a continuat noua strategie a instituţiei în ceea ce priveşte imaginea: lansarea publicaţiei 

« Asistenţă Socială 6 », la sfârşitul lui 2008, a însemnat preluarea iniţiativei în ceea ce priveşte informarea 

beneficiarilor săi actuali sau potenţiali. Revista apare lunar şi se distribuie gratuit, în locaţii publice de pe raza 

sectorului 6 frecventate de toate categoriile sociale. Cu 75% conţinut informativ, publicaţia acoperă toată gama 

de drepturi şi facilităţi cuvenite diferitelor categorii sociale. Asistenţă Socială 6 reflectă activitatea instituţiei pe 

domenii de interes şi îşi alege subiectele în funcţie de aşteptările exprimate de cetăţenii sectorului 6.  

Cele mai frecvente teme abordate au fost: persoane vârstnice, persoane cu handicap, intervenţia în regim de 

urgenţă, proiecte derulate, adopţia etc. Subiectele au fost tratate pe larg, cu scopul facilitarii accesului celor mai 

defavorizate categorii la serviciile sociale.  

Pagina web a instituţiei 

Analiza traficului înregistrat pe pagina web a instituţiei, inaugurată în primăvară lui 2006, demonstrează o 

creştere a numărului de vizitatori interesaţi de informaţii din domeniul asistentei sociale, comparativ cu 2008. 

Vârful vizitatorilor s-a înregistrat în luna ianuarie, (30.842 utilizatori, comparativ cu 18.234, vârful din 2008), 

plasând la aceea data site-ul DGASPC Sector 6 pe locul 3 printre paginile web din domeniul instituţiilor publice. 

În intenţia de a asigura accesul neîngrădit la informaţie pentru toate categoriile de cetăţeni inclusiv pentru cei cu 
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acuitate vizuală scăzută, pagina web a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 

www.asistentasocial6.ro, încă din luna mai 2008, a fost accesibilizată folosind instrumente moderne, conforme 

Web Accessibility Initiative (WAI), care garantează inclusiv persoanelor cu handicap posibilitatea unei navigări 

lipsite de dificultăţi. Modalitatea electronică de informare a cetăţenilor şi de dialog cu potenţialii beneficiari ai 

serviciilor DGASPC Sector 6 este complementară celei realizate prin intermediul mass-media; conform 

tendinţei generale aceasta urmează să se dezvolte în viitor.  

Cele mai accesate segmente  ale paginii www.asistentasociala6.ro: Alocaţii şi indemnizaţii (33%), 

prestaţii şi facilităţi persoane cu handicap (17%), ajutor social (15%). 

Alocaţii şi indemnizaţii
Persoane cu handicap
Ajutor social
Altele

 
Graficul evolutiei paginii www.asistentasociala6.ro  
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La începutul lui 2010, site-ul DGASPC Sector 6 ocupă locul 14  la categoria « instituţii publice » şi poziţia  

2100 la « general ». 

 

 

Comunicarea online cu cetăţenii 

 

În cursul anului 2009, s-au înregistrat 280 de solicitări şi sugestii adresate online instituţiei noastre, prin 

intermediul adresei de e-mail: dgaspc6@yahoo.com. Cele mai multe au avut ca subiect: alocaţii şi indemnizaţii 

(15%), prima de căsătorie şi adopţiile (câte 10% fiecare). Forumul instituţiei, accesibil la pagina web 

www.asistentasociala6.ro, avea la sfârşitul lui 2009 un număr de 186 membrii înregistraţi şi un total de 255 

mesaje recepţionate. Subiectele cel mai frecvent abordate au fost prima de căsătorie şi facilităţile acordate 

persoanelor cu handicap. 

 

Alocaţii şi indemnizaţii
Prima de căsătorie
Adopţii
Altele

 
 

 

I. 2. INFORMAREA DIRECTĂ A CETĂŢENILOR 

 
- în domeniul informării cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de DGASPC Sector 6, s-au înregistrat 

aproximativ 100-150 de solicitări verbale, solicitanţii fiind informaţi şi consiliaţi. 

 Beneficiarii au solicitat informaţii în special referitoare la obţinerea drepturilor pentru copii – alocaţie de 

stat, alocaţie copil nou-născut, contravaloare trusou nou-născut, indemnizaţie creştere şi îngrijire copil până la 2 

ani şi stimulent, a certificatelor de handicap şi a drepturilor conexe, la obţinerea ajutorului social, ajutorul 

financiar pentru constituirea familiei, premiul de fidelitate pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de 

căsătorie,  precum şi a altor ajutoare financiare şi materiale. 
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Grafic - pondere pe domenii de interes: 

ajutor social/prevenire marginalizare sociala - 10%
persoane varstnice - 25%
persoane cu handicap - 15%
copii - 5%
alocatii si indemnizatii - 40%
alte domenii - 5%

 
 

 

- s-au înregistrat 6 solicitări scrise cu privire la obţinerea de informaţii cu caracter public – Legea 

544/2001 - ce pot fi furnizate de DGASPC Sector 6.Două (2) solicitări au fost făcute de persoane fizice 

şi patru (4) de către persoane juridice. La toate solicitările s-a răspuns afirmativ.  

 

 

 

III. CIRCULAŢIA DOCUMENTELOR 

 

În domeniul circulaţiei documentelor, în perioada 05.01.2009-31.12.2009 au fost înregistrate 25.247 

documente la sediul central, 11.605 la sediul Direcţiei  Protecţia Copilului şi 27.184 la sediul din Direcţiei 

Protecţie Socială. Documentele au fost direcţionate spre serviciile care deţin competenţa soluţionării acestora. 
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II. CAMPANII, EVENIMENTE ORGANIZATE 

Nr. 

crt 

Perioada 

desfăşurării 

Denumirea Locul desfăşurării Participanţi Organizatori Scopul 

 

 

1 

 

 

Ianuarie 

2009 

 

 

Clubul Seniorilor în 

sectorul 6 

 

 

Centrul Comunitar 

Ghencea 

 

 

Persoanele vârstnice din 

sectorul 6 

 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Asociaţia 

“Sf.Arhidiacon Stefan” 

Îmbunătăţirea situaţiei 

persoanelor în vârstă din 

comunitatea sectorului 6. 

Redeschiderea Clubului 

Seniorilor în cartierul 

Ghencea. 

 

 

2 

 

 

Februarie 

2009 

 

Un mărţisor teatral 

pentru senioarele din 

sectorul 6 

 

 

Teatrul Masca 

 

50 persoane 

Complexul de servicii Sociale 

“Sf.Nectarie” 

 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

Îmbunătăţirea situaţiei 

persoanelor în vârstă din 

comunitatea sectorului 6. 

Promovarea  artei ca mijloc 

de cunoaştere şi apropiere 

între oamenii din toate 

categoriile sociale. 

 

 

 

3 

 

 

 

8 martie 2009 

 

 

Daruri pentru senioarele 

din sectorul 6 

 

Complexul de 

servicii Sociale “Sf. 

Nectarie” 

Copiii din Centrul pentru 

Copiii Hipoacuzici “Domniţa 

Bălaşa”, 

elevii liceului “Petru Poni”, 

Beneficiarii Complexului de 

servicii Sociale “Sf.Nectarie” 

 

 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

Integrarea în comunitate a 

copiilor cu dizabilităţi, prin 

derularea unor activităţi 

comune de abilitare manuală, 

grafică şi pictură între copiii 

cu deficienţe de auz şi elevii 

de la liceul “Petru Poni” 
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4 

 

 

 

11 martie 2009 

 

 

O donaţie în beneficiul 

copiilor hipoacuzici din 

sectorul 6 

 

 

Centrul pentru 

Copiii Hipoacuzici 

“Domniţa Bălaşa” 

 

Copiii din Centrul pentru 

Copiii Hipoacuzici “Domniţa 

Bălaşa” 

Doamna Roberta Anastase-

preşedinte Camera deputaţilor

 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

Donarea unor materiale 

destinate dotării cu tehnică de 

calcul, aparatură medicală şi  

materiale didactice necesare 

centrului. 

 

 

5 

 

 

24 martie 2009 

 

Conferinţă de presă 

“Dreptul la şanse egale” 

 

Sediul Fundaţiei 

Estuar 

 

Reprezentanţi DGASPC 

sector 6, jurnalisti, beneficiari 

proiect. 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

în parteneriat cu 

Fundaţia Estuar 

Promovarea serviciilor de 

reabilitare a persoanelor cu 

probleme psihice. 

Crearea unui model de 

recuperare şi reabilitare a 

bolnavului psihic. 

 

 

 

6 

 

 

 

1 aprilie 2009 

 

 

Inaugurare Cantina 

Socială Harul 

 

 

Centrul Creştin 

Bucureşti 

 

 

Reprezentanţi DGASPC 

sector 6, jurnalisti, peste 100 

beneficiari proiect. 

 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

în parteneriat cu 

Centrul Creştin 

Bucureşti 

 

 

Promovarea unui serviciu 

social dedicat persoanelor 

marginalizate social din 

sectorul 6. 

 

 

7 

 

 

8 mai 2009 

Festivalul împotriva 

violenţei în scoli “Tu 

alegi”! 

Ediţia a II-a 

 

Parcul Drumul 

Taberei 

Peste 100 de liceeni 

participanţi direcţi la 

activităţile proiectului. 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

Combaterea violenţei în 

şcoală prin promovarea artei 

şi sportului ca alternativă la 

comportamentele agresive. 
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8 

 

 

 

9 mai 2009 

 

 

Proiectul “Socializare, 

adaptare, integrarea 

copiilor hipoacuzici” 

 

 

 

Centrul “Domniţa 

Bălaşa” 

 

Copiii hipoacuzici împreună 

cu un grup de elevi de la 

Grupul Şcolar “Petru Poni” 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

în parteneriat cu 

Grupul Şcolar “Petru 

Poni” 

 

Reintegrarea copiilor cu 

dizabilităţi în societate. 

Acţiune cu caracter ecologic 

prin plantarea unor copaci şi 

flori în grădina centrului 

“Domniţa Bălaşa” 

 

 

9 

 

 

16 mai 2009 

 

Liga Tinerilor Fotbalişti 

Ediţia a VIII-a 

 

Parcul Crângaşi 

 

Echipele sectoarelor 2,3,4, ale 

Liceul “Marin Preda” şi 

“UCECOM” 

 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

 

Reintegrarea copiilor 

defavorizaţi cu probleme de 

comportament în societate 

prin intermediul sportului. 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

21 mai 2009 

Întâlnire de lucru între 

reprezentanţii serviciilor 

de evaluare complexă a 

copilului cu handicap 

din Municipiul 

Bucuresti, judeţele 

Ilfov, Dâmboviţa şi 

Ialomiţa 

 

 

 

 

Direcţia Generală 

de Asistenţă 

Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 

 

Reprezentanţii serviciilor de 

evaluare complexă a copilului 

cu handicap din Municipiul 

Bucuresti, judeţele Ilfov, 

Dâmboviţa şi Ialomiţa 

 

 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

 

 

Formularea unor propuneri 

menite să îmbunătăţească 

viaţa copiilor cu handicap 
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11 

 

 

31 mai 2009 

 

Picnic cu ocazia Zilei 

Copiilor 

 

Domneşti 

 

Copiii cu deficienţe psihice 

din Centrul “Sf.Andrei” 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sect. 6 

în parteneriat cu 

Asociaţia Just Smile 

 

Socializarea copiilor cu 

deficienţe psihice 

 

 

12 

 

 

1 iunie 2009 

 

“Zâmbetul Copilăriei” 

eveniment dedicat Zilei 

Internaţionale a 

Copilului 

 

Parcul Drumul 

Taberei 

 

Peste 1500 de participanţi, 

(copii şi adulţi) 

 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

Promovarea drepturilor 

copilului şi a serviciilor 

dedicate copilului şi familiei. 

Promovarea comunicării 

dintre copiii marginalizaţi şi 

copiii din comunitate. 

 

 

13 

 

 

1 iunie 2009 

 

“Ziua Porţilor Deschise” 

Expoziţia cu produse de 

artizanat 

 

 

Camera Deputaţilor 

 

Copiii hipoacuzici Centrul 

“Domniţa Bălaşa” 

 

 

Camera Deputaţilor 

Promovarea întrajutorării prin 

realizarea unei expoziţii cu 

produse de artizanat în 

beneficiul unor copii de la 

Centrul de recuperare Feteşti 

 

 

 

14 

 

 

 

6 iunie 2009 

 

 

Festival “La teatrale cu 

matale”editia a III-a 

 

 

 

Teatrul Masca 

 

10 trupe de teatru din şcoli, 

licee, centre de plasament din 

sector. 

200 de elevi participanţi 

 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

 

Promovarea artei ca mijloc de 

terapie şi dezvoltare 

comportamentală; „La 

teatrale cu matale!” îşi 

propune să îndrume copiii şi 

tinerii spre descoperirea şi 

afirmarea personalităţii. 
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16 

 

 

 

9 – 20  iulie 

2009 

 

 

„Mediul: Descoperire, 

Valorizare şi Protejare” 

 

 

Marsilia, Franţa 

 

 

12 copii defavorizaţi din 

sectorul 6 

12 copii şi tineri defavorizaţi 

din Marsilia 

 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 în parteneriat 

cu Centrul Tivoli 

Marsilia 

Schimbul de experienţă dintre 

tinerii români şi francezi, 

precum şi facilitarea 

cooperării interculturale în 

rândul tinerilor, prin 

implicarea acestora în 

activităţi de protecţie a 

mediului şi dezvoltare 

durabilă. 

 

 

 

17 

 

 

 

12-13 

septembrie 

2009 

 

 

 

 

Campania “Cărţi pentru 

copii -2009” 

 

 

 

Parcul Cismigiu 

 

 

 

Copiii din centrele de 

plasament şi de zi din sectorul 

6 

Asociaţia Enjoy Your 

Future în colaborare cu 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Primăria 

Municipiului Bucureşti 

 

Acţiune de colecta publică 

precum şi donaţii de la librării 

şi edituri spre bucuria copiilor 

din Centrele de plasament şi 

de zi. 

 

 

18 

 

 

30 septembrie 

2009 

 

 

Ziua Internaţională a 

Persoanelor Vârstnice 

 

 

Casa Rustic 

 

 

 

80 de cupluri care au împlinit 

50 de ani de căsnicie 

 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

 

Atragerea atenţiei asupra 

situaţiei persoanelor 

vârstnice, promovarea 

socializării şi a dezvoltării de 

programe specifice acestei 

categorii 
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19 

 

 

6 octombrie 

2009 

 

Conferinta de presă 

“Protecţia copiilor care 

au săvârsit fapte penale 

şi nu răspund penal” 

 

 

Sala de consiliu 

Primăria sector 6 

 

Reprezentanţi ai DGASPC 

Sector 6, ai ANPDC, ai 

Fundaţiei Reforma Justiţiei 

Penale 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

Fundaţia Reforma 

Justiţiei Penale 

Prezentarea rezultatelor 

monitorizării accesului la 

servicii de specialitate pentru 

copiii care au săvârşit fapte 

penale şi nu răspund penal. 

 

20 

 

9 octombrie 

2009 

 

Liga Tinerilor Fotbalişti 

Ediţia a VIII-a 

 

Sala de sport 

UCECOM 

 

Echipele ale şcolilor şi 

liceelor din sectorul 6 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

Reintegrarea copiilor 

defavorizaţi cu probleme de 

comportament în societate 

prin intermediul sportului şi a 

interacţiunii cu elevi din 

învăţământul normal. 

 

 

21 

 

 

15 octombrie 

2009 

 

Gala gesturilor de suflet 

în Sănătate Mintală 

Ediţia a VI-a 

 

 

 

Hotel JW Marriott 

 

Personalităţi, persoane 

implicate în domeniul 

sănătăţii mintale, jurnalişti 

 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

şi Fundaţia Estuar 

Promovarea implicării în 

domeniul sănătăţii mintale, 

premierea persoanelor care au 

contribuit la îmbunătăţirea 

serviciilor în domeniul 

sănătăţii mintale. 

 

22 

 

26 octombrie 

2009 

 

Conferinţa de presă 

“Dreptul la şanse egale” 

Finalizarea proiectului 

 

Sediul Fundaţiei 

Estuar 

 

Reprezentanţi DGASPC 

sector 6, jurnalisti, beneficiari 

proiect. 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

în parteneriat cu 

Fundaţia Estuar 

Promovarea serviciilor de 

reabilitare a persoanelor cu 

probleme psihice. 

Crearea unui model de 

recuperare şi reabilitare a 

bolnavului psihic. 
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23 

 

 

5 noiembrie 

2009 

 

Concert caritabil în 

beneficiul copiilor cu 

autism 

 

Casa de cultură a 

studenţilor 

“Grigore 

Preoteasa” 

 

 

Studenţi, persoane implicate 

în susţinerea copiilor cu 

autism 

 

Fundaţia Puzzle 

România în colaborare 

cu 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

 

 

Strângerea de fonduri în 

vederea amenajării unui 

spaţiu destinat terapiei 

copiilor cu autism. 

 

24 

 

9 noiembrie  

2009 

 

Sărbătoarea Sfântului 

Nectarie în sectorul 6 

 

Complexul de 

Servicii “Sf. 

Nectarie” 

 

Preoţi, persoane vârstnice 

rezidente ale complexului şi 

din comunitate 

 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

 

Celebrarea Sfântului Nectarie 

căriua complexul îi poartă 

numele 

 

 

25 

 

 

18 dec. 2009 

 

Moş Crăciun vine la 

Complexul de Servicii 

“Sf. Nectarie” 

 

Complexul de 

Servicii “Sf. 

Nectarie” 

Persoane vârstnice rezidente 

ale complexului şi din 

comunitate, reprezentanţi ai 

Statului Major General 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului  

Statul Major al 

Armatei Române 

Donaţie cu prilejul Crăciunul 

din partea angajaţilor Statului 

Major al Armatei; spectacol 

caritabil în beneficiul 

persoanelor vârstnice 

 

26 

 

19 dec. 2009 

Lansare album corul 

Nostalgia “Stele de 

zapada” 

 

AFI PALACE 

Cotroceni 

 

Peste 500 de participanţi, 

(copii şi adulţi) 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Sector 6 

Promovarea copilului şi a 

serviciilor dedicate copilului 

şi familiei. Promovarea 

comunicării dintre categoriile 

defavorizate şi comunitate. 
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IV. SITUAŢIA PROIECTELOR DGASPC SECTOR 6 ÎN ANUL 2009 

 

IV. 1. PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2009 

 

- Denumire proiect:  „Dreptul la Şanse Egale” 

Program de finanţare: Phare 2004-2006/018-147.04.02 Coeziune economică şi socială. Servicii sociale; 

Perioada de desfăşurare: 03.11.2008 -  30.11.2009 ; 

Parteneri: Fundaţia Estuar; 

Buget proiect: suma totală : 159.346,00 euro (fără TVA) 

                         contribuţia DGASPC: 10.271,65 euro  

 

Obiectiv general:  

          Crearea unui serviciu social complex de integrare a adulţilor cu probleme de sănătate în comunitate. 

Obiective specifice: 

          1. Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe în favoarea includerii sociale a adulţilor cu 

probleme de sănătate mintală şi în favoarea reducerii spitalizării psihiatrice pe termen lung; 

         2. Promovarea parteneriatului şi cooperării cu organizaţiile neguvernamentale şi cu ceilalţi actori sociali 

pentru dezvoltarea unei structuri comunitare de servicii de îngrijire pentru adulţii cu probleme de sănatate 

mintală, bazat pe un model de bună practică acceptat la nivel european. 

 

- Denumire proiect: „Complex de servicii pentru protecţia copilului – apartamente sociale de tip familial” 

Program de finanţare: Programul de interes naţional PIN 1/2008 ”Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru 

protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi apartamente” al ANPDC; 

Perioada de desfăşurare: 04.12.2008 – 04.12.2009 

Buget proiect: -suma totală 2.632.500 lei  

-contribuţia DGASPC: 832.500 lei 

Obiectiv general: creşterea calităţii îngrijirii şi protecţiei copilului separat definitiv sau temporar de părinţii săi 

prin infiinţarea unui complex de servicii de tip familial; 

Obiective specifice: - achiziţionarea unui numar de 5 apartamente, renovarea şi dotarea acestora pentru 

gazduirea şi îngrijirea de tip familial a copilului separat definitiv sau temporar de parinţii săi; 

         -formarea unui număr de 21 de persoane, angajate în proiect , în vederea acordării 

serviciilor de îngrijire a copilului separat definitiv sau temporar de părinţii săi în apartamente 

sociale de tip familial; 
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                                  -închiderea instituţiei de tip vechi, Centrul de Plasament „Orhideea”, prin transefrul unui 

număr de 37 de copii din sistemul de găzduire şi îngrijire specific instituţiilor de tip vechi în sistemul de 

găzduire şi îngrijire de tip familial; 

                                  -acordarea de servicii de găzduire şi îngrijire în apartamente sociale de tip familial, în 

limita a 30 de locuri, pentru copii separaţi definitiv sau temporar de părinţi. 

 

- Denumire proiect: „Mediul: descoperă-l şi protejează-l!” 

Program de finanţare: Programul ”Tineret în acţiune”, Acţiunea 1- Tineri pentru Europa, Sub-Acţiunea 1.1 – 

Schimburi de tineri; 

Perioada de desfăşurare: 31.04.2009 – 31.07.2010 

Buget proiect: -suma totală 8.922 euro  

-contribuţia DGASPC: 1.940 euro 

Obiectiv general: cooperarea interculturală în rândul tinerilor, în vederea unei dezvoltări individuale şi sociale 

durabile; 

Obiective specifice: - promovarea educaţiei ecologice în rândul tinerilor; 

                    -sensibilizarea tinerilor în ceea ce priveşte protecţia mediului favorizând descoperirea de 

noi soluţii şi materii reciclabile şi practica activităţilor în aer liber; 

                                  -promovarea respectului între oameni, al solidarităţii şi respectului faţă de mediul 

înconjurător şi faţă de dreptul la bunăstare al semenilor; 

                                  -responsabilizarea tinerilor prin implicarea lor în gestiunea activităţii cotidiene şi a 

activităţilor de grup; 

                     -dezvoltarea reţelelor sociale active ca bază de experienţă în formarea unor atitudini 

propice cooperării, implicării sociale, elaborării de metode şi de urmărire a efectelor pe perspectiva extinsă. 

 

 

IV. 2. PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DEPUSE LA AUTORITATEA 

FINANŢATOARE ŞI AFLATE  ÎN STADIUL DE EVALUARE  

 

- Denumire proiect: Dezvoltarea Capacităţii Administrative de Planificare Strategică a Serviciului Strategii 

Programme – Noua Strategie 2009-2012. 

Program de finanţare : Fondul Social European . Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative 

Bugetul proiectului : -suma totală : 703.748 lei 

                                     -contribuţie DGASPC : 216.000 lei + 133.712,12 lei TVA 
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Durata de desfăşurare : 12 luni 

Parteneri :  - 

Scop : Elaborarea Strategiei DGASPC  sector 6 pe 3 ani – Dezvoltarea Durabilă a Serviciului Strategii 

Programe pentru adecvarea măsurilor de intervenţie socială la nevoile comunităţii prin îmbunătăţirea capacităţii 

administrative a DGASPC sector 6 de a eficientiza strategia organizaţiei pentru o mai bună planificare 

instituţionalizată. 

Obiectiv general: îmbunătăţirea durabilă a capacităţii DGASPC sector 6, prin realizarea unor îmbunătăţiri de 

structură şi proces ale managementului ciclului de politici sociale şi administrative. 

- Denumire proiect: SAS 6 - Pentru servicii mai aproape de cetăţean – Serviciile  de Asistenţă Socială de 

Proximitate SAS Drumul Taberei, SAS Militari, SAS Giuleşti-Crângaşi 

Program de finanţare : Fondul Social European - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative 

Bugetul proiectului : -suma totală : 1.093.162 lei 

                                     -contribuţie DGASPC : 21.863,24 lei 

Durata de desfăşurare : 12 luni 

Parteneri :  - 

Scop : Scăderea cu 50% a duratei furnizarii serviciilor de asistenţă sociala prin crearea Serviciilor de asistenţă 

Sociala de Cartier – SAS Militari, SAS Drumul Taberei, SAS Crangasi - Giulesti 

Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de către Directia Generala de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti 

 

- Denumire proiect: ”Formare profesională pentru o administraţie publică modernă” 

Program de finanţare : Fondul Social European - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative 

Bugetul proiectului : -suma totală : 949.074 lei 

                                     -contribuţie DGASPC : 18.981,48 lei + 131.210,40 lei cheltuieli reprezentând TVA 

Durata de desfăşurare : 14 luni 

Parteneri :  - 

Scop : Pregătirea profesională a personalului din cadrul Direcţiei pentru Asistenţă Socială – Primăria Sectorului 

6 Bucuresti în domenii cheie, care vor sprijini îmbunătăţirea capacităţii organizatorice şi implementarea 

politicilor publice la nivel local, respectiv a „Programului Operaţional Multianual Bucuresti 2007 – 2013” şi a 

„Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Bucureşti, 2008 – 2013” 
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Obiectiv general: Îmbunătăţirea capacităţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

Bucuresti în vederea dezvoltării viabile a structurii şi a proceselor de management la nivelul  politicilor publice, 

pentru o mai bună implementare a acestora. 

 

 

IV. 3.  PROIECT ÎN FAZA DE CONTRACTARE 

 

- Denumire proiect: Înfiinţarea Departamentului „Management de Caz” şi implementarea metodei – premiza 

pentru reducerea perioadei de livrare/ asistenţă publică pentru copii şi adulţi. 

Program de finanţare : Fondul Social European. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative 

Bugetul proiectului : -suma totală : 774.166 lei 

                                     -contribuţie DGASPC : 410.619,32 lei + 42.750 lei TVA 

Durata de desfăşurare : 14 luni 

Parteneri :  - 

Scop : Crearea Departamentului de Management de Caz pentru reducerea perioadei de livrare a serviciilor de 

asistenţă publică şi eficientizarea managementului cazurilor de copii şi adulţi în procesul de luare a deciziilor în 

conformitate cu drepturile acestora  prevăzute de lege. 

Obiectiv general: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului în implementarea serviciilor sociale către populaţie. 

 

 

IV. 4. PROIECTE CARE NU AU OBŢINUT FINANŢARE 

 

- Denumire proiect: Cabinet dentar pentru copii şi adulţi – ajutor medical gratuit 

Program de finanţare : Ambasada Japoniei – Japans Grant Assistance for Grassroots Human Security project 

for 2009; 

Bugetul proiectului : -suma totală : 46.799,78 euro 

                                     -contribuţie DGASPC : 10.399,78 euro 

Durata de desfăşurare : 10 luni 

Parteneri :  - 

Obiective : - crearea unui cabinet dentar profesional performant în cadrul DGASPC sector 6; 

 - achiziţionarea echipamentului performant necesar cabinetului dentar, cu sprijinul Ambasadei Japoniei; 

 - crearea şi acreditarea medicală a serviciului, în conformitate cu standardele legale;   
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- selecţia şi angajarea personalului medical; 

- furnizarea serviciilor de asistenţă medicală şi socială. 

 

- Denumire proiect: „Ambulanţa socială – Intervenţie socială şi medicală de urgenţă pentru îmbunătăţirea vieţii 

persoanelor vulnerabile” 

Program de finanţare : Ambasada Japoniei – Japans Grant Assistance for Grassroots Human Security project 

for 2009; 

Bugetul proiectului : -suma totală : 102.561,1 euro 

                                     -contribuţie DGASPC : 59.561,1 euro 

Durata de desfăşurare : 10 luni 

Parteneri :  - 

Obiective : - Achiziţionarea unei ambulanţe de tip B; 

- Parcurgerea procedurilor de înregistrare a maşinii de ambulanţă socială; 

- Formarea personalului; 

- Furnizarea serviciilor de asistenţă socială şi medicală; 

 

IV. 5. PROIECTE FINALIZATE 

 

- Denumire proiect: Educaţia civică pentru inserţia socială 

Program de finanţare: Phare 2006 prin Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; 

Perioada de desfăşurare: 24.12.2008 – 23.10.2009 

Parteneri :  DGASPC 6 este partener al acestui proiect, aplicantul principal fiind Centrul Român pentru 

Educaţie şi Dezvoltare Umană 

Obiectiv general: Creşterea şanselor de inserţie pe piaţa muncii a copiilor şi tinerilor din sistemul de stat 

privind protecţia copilului; 

Obiective specifice: - iniţierea activităţilor de educaţie civică în vederea pregătirii copiilor şi tinerilor pentru a 

deveni cetăţeni activi şi responsabili în momentul integrării în societate. 

 

IV.6. PROIECTE FINANŢATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2009 

DESFĂŞURATE ÎN PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 

 

- Denumire proiect: „Apartamentul social pentru fete”; 

Partener: Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”; 

Obiectiv: prevenirea marginalizării sociale pentru tinerele care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului. 
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Grup ţintă: persoanele asistate sunt tineri (fete) defavorizaţi (care părăsesc sistemul de protecţie a statului şi/sau 

fără adăpost ) cu vârste peste 18 ani. Numarul de persoane asistate: 5  

Serviciile de asistenţă socială acordate: - primire şi găzduire pe perioadă determinată; 

- îngrijire şi suport pentru o existenţa decentă;    

- informare / educare / instruire; modul de lucru cu tinerii este individual şi se realizează în baza  programelor de 

intervenţie specifică stabilite de fiecare tânăr împreună cu  responsabilul de caz;  

- consiliere socială; 

- petrecerea timpului liber /socializare; 

- monitorizarea integrării şi suport post-integrare. 

Buget: – 79.236 lei 

- Denumire proiect: Cantina socială „Harul” 

Partener: Centrul Creştin Bucureşti 

Obiectiv: derularea pe durata anului 2009 a  proiectului Cantina Socială “Harul”, în parteneriat DGASPC Sector 

6 – Centrul Creştin Bucureşti, prin care se vor furniza servicii de cantină socială pentru un număr de 150 de 

persoane marginalizate sau în risc de marginalizare socială de pe raza Sectorului 6 Bucureşti. 

Categorii de beneficiari: -copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net 

mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană, luat în calcul la 

stabilirea ajutorului social; 

 -tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce functionează în condiţiile legii, până la 

terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii 

superioare cu o durată mai mare de 5 ani şi care provin din familii defavorizate; 

 -persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare acordate în condiţiile legii şi al căror venit este 

de până la nivelul salariului minim  lunar pe economie. pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea 

ajutorului social; 

 -pensionarii al căror venit nu depăşeşte 600 lei lunar pe membru de familie; 

 -persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, 

nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri; 

 -persoane cu handicap al căror venit nu depăşeşte salariul mediu net lunar pe economie pe membru de familie; 

 -orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.  

     Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, şi care realizează venituri ce se 

situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, 

pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din contravaloarea mesei. 

Buget: 390.000 lei 
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- Denumire proiect: „Sistem integrat de servicii comunitare destinate adulţilor cu probleme de sănătatate 

mintală în sectorul 6 Bucureşti” 

Partener: Fundaţia Estuar 

Obiectiv: dezvoltarea unui sistem integrat de servicii comunitare pentru persoanele cu probleme de sănătate 

mintală în vederea facilitării dezinstituţionalizării şi prevenirii apelului la servicii rezidenţiale; 

 Grupurile ţintă sunt formate din: -adulţi cu probleme de sănătate mintală – min.200 persoane;  

-aparţinători ai adulţilor cu probleme de sănătate mintală – min. 350 persoane; 

-specialişti în domeniu (medici psihiatri, psihologi, asistenţi sociali, din spitalele de psihiatrie / centrele de 

recuperare neuropsihiatrică / azil de noapte) – min. 50 pers 

Buget: 155.400 lei 

 

- Denumire proiect: „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din 

sectorul 6” 

Partener: Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă” 

Obiectiv: îngrijirea socio-medicală la domiciliul personal a unui număr de 250 de persoane vârstnice 

dependente de pe raza sectorului 6 Bucureşti prin asigurarea programului de recuperare şi întreţinere medicală 

sau a îngrijirii paliative 

 

Grupul ţintă: 250 de persoane vârstnice de pe raza sectorului 6 care prezintă caracteristici în funcţie de tipul 

afecţiunii medicale şi serviciile oferite 

Servicii oferite:  

-Asistenţă medicală şi îngrijire (măsurarea principalilor parametri fiziologici, aplicare condom urinar, 

aplicare pampers pentru persoane incontinente,  îngrijiri de igienă corporală, alimentaţia persoanelor cu 

tulburări de deglutiţie, alimentaţia pe sondă nazogastrică, administrarea medicamentelor, perfuzii, îngrijirea 

plăgilor, pansamente, îngrijirea stomelor, alimentaţie prin sonda gastrică, sondaje, spălături, clismă, 

măsurarea glicemiei, recoltarea analizelor. 

-Consiliere psiho-socio-medicală (comunicare, consiliere psihologică, informare 

     privind patologia pe care o are, consiliere privind drepturile persoanelor îngrijite,  

     ergoterapie ) 

-Asistenţă paliativă - îngrijirea în faza terminală a asistaţilor. 

-Suport material – pentru cazuri sociale grave. 
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Buget: 360.000 lei 

- Denumire proiect: Centrul de ocrotire a copiilor “Acasa” 

Partener: Fundaţia Filantropică „Metropolis” 

Scopul Centrului “Acasă”  este  furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la 

găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.  

Obiective Generale: 

-reinsertia socială a copiilor separaţi temporar sau definitiv de familia lor; 

-dezvoltarea capacităţii de autonomie personală a copiilor; 

-dezinstituţionalizarea şi păstrarea relaţiei cu familia naturală/lărgită, cu scopul  integrării/reintegrării în 

familie. 

Obiective specifice: 

-asistenta sociala acordata copiilor separati temporar sau definitiv de familia lor; 

-plasarea copiilor în Centrul de Ocrotire a Copiilor „Acasa” până la reintegrarea în familie sau plasarea la 

asistenţi maternali prin proiectul „Familia – casa mea”; 

-orientarea vocaţională şi cultivarea talentelor naturale; 

-recuperare prin activitati terapeutice, educaţionale şi sportive; 

-pregătirea copilului pentru reintegrare în societate; 

-pregatirea copilului pentru reintegrarea în sistemul educaţional; 

-monitorizarea familiilor şi sprijinirea în vederea depăşirii situaţiei care a dus la separarea de copil; 

-dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor  prin intermediul atelierului de tâmplarie din cadrul centrului. 

Activităţile desfăşurate în cadrul serviciilor de tip rezidenţial sunt următoarele : 

-acordarea de găzduire, ocrotire, educaţie pentru copiii beneficiari în vederea satisfacerii  nevoilor de bază; 

-motivarea familiei şi a copilului în scopul reunificării şi reabilitării familiei pe plan financiar şi moral; 

-consiliere acordată familiei pentru a-şi cunoaşte drepturile şi responsabilităţile; 

-asistarea copiilor şi tinerilor în demersurile făcute pe lângă autorităţi în vederea obţinerii actelor specifice; 

-acordarea de asistenţă socială, psihopedagogică, medicală, religioasă şi juridică prin parteneriate cu alte 

organizaţii; 

-integrarea treptată a adolescenţilor în societate, prin sprijin oferit în găsirea unui loc de muncă, a unei 

locuinţe pe termen limitat ale căror costuri vor fi preluate treptat de către tânăr; 

-terapie de grup, terapie prin joc, sport, desen la care participă şi voluntari din ţară şi din străinătate; 

-legături de ataşament faţă de  familia naturală/substitut/persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de 

ataşament; 

-valorizare a persoanei, stimă, respect; 
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-dezvoltarea abilităţilor. 

Buget total – 1.449.540 lei din care 418.680 lei finanţare de la bugetul local 

 

- Denumire proiect: „Serviciu pilot pentru tratamentul consumatorilor de droguri (opiacee)” 

Partener: Asociaţia „Forumul Antidrog”-FORAD 

Obiectivul general:  

-Dezvoltarea unui program pilot, pe baza tehnicii ANR (reglare neurologică accentuată), destinat 

tratamentului consumatorilor de droguri.  

Obiective specifice:  

-Înfiinţarea unui serviciu pilot destinat tratamentului consumatorilor de droguri; 

-Asigurarea accesului şi tratării a  35 de persoane consumatoare de droguri tratamentul pentru 3 

persoane dependente fiind susţinut de către Consiliul Local 6 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6, tratamentul a 3 persoane dependente fiind susţinut de către FORAD, iar tratamentul 

celorlalte 29 de persoane fiind susţinut prin donaţii şi sponsorizări; 

-Promovarea metodei de tratament „ANR” şi folosirea ei în beneficiul consumatorilor de droguri de la 

nivelul comunităţii sector 6. 

Buget total - 747.225 lei din care 64.039 lei finanţare de la bugetul local 

 

 

IV. 7. PROIECTE SUBVENŢIONATE DIN BUGETUL LOCAL SECTOR 6  ÎN BAZA LEGII 34/1998 

 

• ,,Centrul Comunitar Ghencea” al Asociaţiei „Sfântul Arhidiacon Stefan” 

• suma soliciată: 268.000 lei  din bugetul local,  în  anul 2009; 

• pondere contribuţie financiară din bugetul local sector 6: aproximativ 50% de la bugetul local pentru 

serviciile prestate; 

• nr. beneficiari: 220 de persoane marginalizate social, domiciliate legal pe raza sectorului 6(copii, 

adulţi, persoane vârsnice); 

• servicii prestate: cantina de ajutor social, asistenţă medicală primară, consiliere ocupaţională la clubul 

seniorilor, clubul şomerilor, clubul copiilor, consiliere psihologică, consiliere juridică; 

 

• Centrul Maternal „Sfântul Mihail şi Gavril” al Asociaţiei „Semn de Viaţă”  

• suma solicitată: 54.085 lei de la bugetul local, în  anul 2009; 
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• pondere contribuţie financiară: aproximativ 50% de la bugetul local pentru serviciile prestate; 

• nr. beneficiari: 4 cupluri mamă-copil/2009; 

• servicii prestate: găzduire, consiliere în vederea orientării profesionale, consiliere în vederea 

reintegrării familiale; 

 

• Complexul de service sociale „Sf. Margareta” – Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi 

profunde al Fundaţiei „Copii în Dificultate” 

- suma solicitată: 32.400 lei  din bugetul local, în  anul 2009; 

- pondere contribuţie financiară: aproximativ 50% de la bugetul local pentru serviciile prestate; 

- nr. beneficiari: 3 locuri rezervate pentru copii cu dizabilităţi profunde de pe raza sectorului 6; 

- servicii prestate: găzduire, servicii medicale specifice. 

 

• Centrul de Îngrijiri Paliative al Fundaţiei „Sf. Irina” 

- suma solicitată: 92.752 lei din bugetul local, în anul 2009; 

- pondere contributie financiară: aproximativ 10% de la bugetul local pentru serviciile prestate; 

- nr. beneficiari: 6 persoane bolnave de cancer sau leucemie în stadiu terminal 

- servicii prestate: gazduire, servicii medicale specifice, reintegrare socială şi animaţie, consiliere 

psihologică individulă şi de grup şi susţinere 

 

• „Centrul social pentru persoane vârstnice din sectorul 6” al Asociaţiei Umanitare EquiLibre 

- suma solicitată: 489.240 lei din bugetul local, în anul 2009; 

- pondere contributie financiară: aproximativ 78% de la bugetul local pentru serviciile prestate; 

- nr. beneficiari: 480 persoane vârstnice domiciliate pe raza sectorului 6; 

- servicii prestate: îngrijire la domiciliu, furnizare masă la domiciliu, consiliere psihologică, masă 

cantină, activităţi de club 

 

• Centrul de Plasament „Sf. Marcellin Champagnat” al Asociaţiei „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din 

România” 

- suma solicitată: 345.271 lei din bugetul local, în anul 2009; 

- pondere contributie financiară: 50% de la bugetul local pentru serviciile prestate; 

- nr. beneficiari: 36 copii domiciliaţi pe raza sectorului 6; 

- servicii prestate: : servicii de evaluare psiho-socială, găzduire în case de tip familial, consiliere 

psihologică a copiilor şi familiei acestora, consiliere în vederea  formării deprinderilor de viaţă 
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independentă prin activităţi de atelier şi activităţi de orientare socio-profesională, suport şcolar, activităţi 

de socializare, consiliere în vederea integrării familiale, asistenţă medicală. 

 

IV.8. PROIECTE ALE DGASPC SECTOR 6 FINANŢATE DIN BUGETUL LOCAL ÎN ANUL 2009 

 

Proiect de prevenire a violenţei în şcolile de pe raza sectorului 6 –„Tu Alegi!”  

- obiectiv: Creşterea capacităţii comunităţii din sectorul 6 în vederea diminuării fenomenului de violenţă 

în şcoală. 

- a fost realizat într-o formă pilot în perioada martie-iunie 2007 în două clase de a IX-a din liceeul Marin 

Preda de către o echipă de formatori a DGASPC sector 6, Serviciul Delincvenţă Juvenilă şi Asistenţa 

Copiilor Străzii. Ulterior, proiectul a fost implementat cu succes în cadrul comunităţii sector 6 şi pe 

parcursul anului 2008 în liceeele Eugen Lovinescu, Marin Preda şi Elena Cuza.  

Incepand cu anul 2009 proiectul “Tu alegi!” are în desfasurarea lui doua componente: 

- Organizarea şi susţinerea unui număr de minim 24 de ore de curs privind abilitarea elevilor în vederea 

prevenirii violenţei  în scoala în fiecare din cele trei licee selecţionate pentru a participa la acest proiect 

- Organizarea şi realizarea unui Concurs de promovare a proiectului  şi conceptului de prevenire a 

violenţei în şcoală într-un cartier de pe raza sectorului 6. 

- finanţare din bugetul Consiliului Local sector 6 cu suma de 42.540 lei 

 

Proiect de intervenţie privind copilul cu comportament delincvent sau predelincvent – „Tabăra de 

dezvoltare personală” 

- obiectiv: Îmbunătăţirea serviciilor utilizate în munca cu copiii şi tinerii delincvenţi. 

- proiectul de intervenţie „Tabara de dezvoltare personală” se adresează  în special copiilor şi tinerilor 

cu comportamente predelincvente sau delincvente ce se află în evidenta DGASPC sector 6. Acesta se 

constituie ca un serviciu premergător oferirii consilierii specializate. Îsi propune realizarea unei alianţe 

de tip terapeutic cu beneficiarii în vederea facilitării intervenţiilor ulterioare, dar şi pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor obţinute. 

- taberele de dezvoltare personală se vor realiza în cadru natural, de preferinţă la munte. Pe parcursul unui 

an vor avea loc patru tabere ceea ce va permite înscrierea în acest proiect a unui număr mare de 

beneficiari. 

- finanţare din bugetul Consiliului Local sector 6 cu suma de 29.080 lei 
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„Proiectul de diminuare a cerşetoriei de pe raza sectorului 6” 

- obiectiv: diminuarea fenomenului de cerşetorie în rândul copiilor şi tinerilor ce desfăşoară această 

activitate pe tronsoanele Metrorex de pe raza sectorului 6, pe liniile RATB de pe raza sectorului 6 şi în 

spaţii publice (intersecţii, magazine, în faţa bisericilor etc) 

- în luna august 2008 a fost demarat un plan de acţiune comun cu Poliţia Metrou în vederea diminuării 

acestui fenomen. 

- Începând cu anul 2009 acest  proiect se va desfăşura  pe două arii de acţiune: 

- Campanie de informare şi sensibilizare a cetăţenilor cu privire la acest fenomen; 

- Acţiuni specifice în vederea luării unor măsuri de diminuare a acestui fenomen . 

- finanţare din bugetul Consiliului Local sector 6 cu suma de 45.600 lei 

 

Proiect pentru dezvoltarea şi optimizarea abilităţilor parentale ale părinţilor cu copii între 11 şi 15 ani – 

„Şcoala Părinţilor” 

- obiective: creşterea capacităţii de intervenţie educativă eficientă a parinţilor pentru copiii lor ; crearea 

unei reţele de suport între părinţi cu sprijinul specialiştilor în domeniu pentru stimularea disponibilităţii 

şi capacităţilor de a fi un bun părinte şi infiinţarea unui Centru de dezvoltare a resurselor pentru părinţi 

şi copii. 

- proiectul „Şcoala Părinţilor” se va desfaşura pe parcursul anului 2009 şi va debuta cu doua secţiuni, o 

sectiune organizată la nivelul D.P.C. ca grup de suport pentru părinţii care solicită servicii de 

specialitate institutţei noastre şi o secţiune centrată pe prevenire care va fi organizată cu implicarea unor 

părinţi ai elevilor din şcolile din sectorul 6. 

- va fi structurat sub forma unor grupuri de informare şi dezvoltare personală dar şi de abilitare, un grup 

având maxim 10 participanţi. Desfăşurarea  proiectului va presupune 10 întâlniri săptămânale, fiecare 

întâlnire având o durată de 2 ore. 

- finanţare din bugetul Consiliului Local sector 6 cu suma de 5.022 lei 

 

Proiect de prevenire a delincvenţei juvenile de pe raza sectorului 6 – „La Teatrale cu matale!” 

- obiectiv: promovarea modalităţilor de comunicare asertivă şi noi abordări de dezvoltare personală 

pentru tineri 

- proiectul de prevenire a delincvenţei juvenile „La Teatrale cu Matale!” a fost realizat într-o formă 

pilot în 2006 cu copii de diferite vârste, o mare parte a acestora, elevi la Şcoala 168 de către o echipă de 

asistenţi sociali şi psihologi a DGASPC sector 6. În 2007 proiectul a implicat copii de clasa a VII-a a 

Şcolii 168 şi s-a finalizat printr-o serbare la care au participat trupe de teatru ale altor licee şi şcoli. 

- începând cu anul 2008, proiectul “La Teatrale cu Matale !” are în desfăşurarea lui două componente:  
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- Organizarea şi susţinerea cursului;  

- Organizarea şi realizarea Festivalului de Teatru “La teatrale cu matale!”; 

- finanţare din bugetul Consiliului Local sector 6 cu suma de 20.550 lei 

 

Proiect  „Să vezi, să auzi, să cunoşti” 

 

- Obiective: încurajarea socializării copiilor; stimularea competiţiei şi a spiritului de echipă; cunoaşterea  

istoriei şi a tradiţiilor, a câtorva din obiectivele turistice ale României; constituirea unei reţele de 

voluntari; 

- Beneficiari: copiii cu vârsta între 4 şi 15 ani, pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie – plasament la 

rude/familii cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, a căror situaţie materială este precară; 

- Activităţi: 

- vizitarea de muzee şi grădini din capitală; 

- vizionarea de spectacole de teatru,  film şi circ; 

- excursii la obiective turistice din afara Bucureştiului; 

- concurs cu premii, cu tema „Am văzut, mi-a plăcut”; 

- organizarea unor întâlniri săptămânale cu participanţii la acţiune (copii şi voluntari); 

- organizarea unei acţiuni de evaluare a rezultatelor concursului şi premierea câştigătorilor. 

 

 

V. INTERVENŢIA ÎN REGIM DE URGENŢĂ 

S-au primit de 131 de sesizari scrise/telefonice, dintre care :  

- 99 de sesizari privind situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului ; 

- 32  de sesizǎri privind persoane adulte aflate ĩntr-o situaţie de risc. 

 

REPARTIZAREA CAZURILOR PE TIPURI DE SESIZĂRI : 

 

SITUATIE SEMNALATA NUMAR CAZURI 

ABUZ FIZIC 8 

ABUZ EMOŢIONAL 5 

NEGLIJARE 6 

EXPLOATARE 3 

LIPSIRE DE SUPRAVEGHERE 24 



 
 
 
 

DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  66  
  

 28

ASISTENTA MATERNALA 3 

DELINCVENTA 3 

CENTRU MATERNAL 3 

CONSILIERE JURIDICA 22 

ALTE SITUATII 9 

 

 

REPARTIZAREA CAZURILOR PE TIPURI DE SESIZĂRI : 

 

 

SITUAŢIA SEMNALATĂ 

NUMĂR CAZURI 

 
Copii                 Adulţi 

ABUZ FIZIC       7 

ABUZ SEXUAL       1                        

NEGLIJARE       7                       -  

EXPLOATARE      14                    

LIPSIRE DE SUPRAVEGHERE      21 

ASISTENTA MATERNALA       2 

COPIII STRĂZII      15 

ADĂPOST       -                        20 

VIOLENŢĂ FAMILIALĂ       6 

DECEDAŢI       -                         6 

CONSILIERE JURIDICA       7                        1  

ALTE SITUATII      19                       5 

 

În cadrul Serviciului Intervenţii de Urgenţă s-au luat măsuri pentru un numǎr de 37 de cazuri, astfel : 

- 17 mǎsuri pentru copii ; 

- 20 de mǎsuri pentru adulţi ; 

- 94 de cazuri au fost consiliate sau îndrumate către alte instituţii sau servicii. 

 

Din totalul de 131 de cazuri înregistrate în cadrul Serviciului Intervenţii de Urgenţă în prezent mai 

sunt în lucru un număr de 7 cazuri.   
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De la începutul anului şi până în luna decembrie s-au primit 6 cereri în vederea emiterii dovezii de 

notificare a intenţiei de a pleca cu contract de muncă în străinătate. 

 

 

VI. ACTIVITATE JURIDICĂ ŞI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

 

VI. 1. ACTIVITATEA JURIDICĂ 

1. Consiliere juridică şi reprezentare în instanţă pentru beneficiarii serviciilor sociale în cazuri de 

plasament, instituire tutelă, adopţie, conflicte de muncă şi contencios administrativ. Dosare soluţionate: 

- plasament – 63 

- instituire tutelă – 3 

- reintegrare în familie – 5 

- decădere din drepturile părinteşti – 2 

- contenstaţii hotărâri Comisia pentru Protecţia Copilului –2 

- înregistrarea naşterii – 3 

- anulare act naştere – 1 

- stabilire domiciul minor – 1 

- pretenţii – 2 

- penal – 1 

- acreditare/reacreditare D.G.A.S.P.C. Sector 6 ca furnizor de servicii sociale şi Centrul pentru 

Adăpostirea Victimelor Violenţei în familie “ SF. MARIA ” 

- executare silită – 1 

- validare poprire – 1 

- notificări, popriri – 85 

- conflicte de muncă şi contencios administrativ – 3 

- persoane adulte, persoane cu handicap (rezilieri contracte, contestatii certificate de încadrare în 

grad de handicap)– 22 . 

 

VI. 2.  ACTIVITĂŢI SPECIALE  

 În urma Dispoziţiei nr.642/19.07.2009, s-au constituit şi coordonat puncte de prim ajutor şi echipe de 

intervenţie la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6, în vederea măsurilor de prevenire şi  eliminarea efectelor caniculei, 

în perioada iulie- august 2009; 
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- s-a acordat asistenţă medicală şi medicamente de primă necesitate  precum şi apa potabila la 

punctele de prim ajutor;   

         Având în vedere evoluţia alarmantă a virusului gripei AH1N1 precum şi extinderea acestuia pe teritoriul 

României începând cu data de 02.11.2009 prin Dispoziţia nr.853 s-au luat următoarele măsuri de prevenire a 

aparitţei gripei de tip nou AH1N1 la nivelul DGASPC-Sector 6 prin Serviciul de Prevenire şi Protectia Muncii: 

- s-au asigurat solutii dezinfectante în toate sediile DGASPC Sector 6; 

- s-au afişat măsuri de prevenire a gripei; 

- s-au asigurat măşti de protecţie personalului care lucrează cu publicul; 

- s-au achiziţionat şi distribuit materiale igienico-sanitare(dezinfectante pentru mâini PURELL, 

aparate şi rezerve PURELL, precum şi alte materiale necesare) 

 

VI. 3. ASISTENŢI PERSONALI ŞI MATERNALI 

 În decursul anului 2009 au fost angajaţi în funcţia de Asistent Personal un număr de 72 persoane iar în 

prezent sunt angajate 733  de persoane; în functia de asistent maternal au fost angajate 8 persoane iar în prezent 

sunt  88 de persoane angajate ca asistent maternal profesionist.  

 

 VI.4. RESURSE UMANE 

 
        -  întocmit documentaţia necesară modificării Organigramei şi a Statului de funcţii al Direcţiei Generale de 
Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sect.6, ca urmare a reorganizării personalului conform H.C.L. nr.86/ 
28.04.2009; 
       - organizat examen de promovare a personalului funcţie publică pentru 5 posturi în cadrul Direcţiei 
Protecţia Copilului şi Direcţiei Economice, în data de 10.03.2009; 
        - organizat examen de promovare a personalului funcţie publică pentru 6 posturi în cadrul Direcţiei 
Protecţie Sociala şi Direcţiei Economice, în data de 30.07.2009; 
        - întocmit 28 dosare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere şi ingrijire copil; 
        - întocmit planul de formare profesională pentru anul 2009 ;  
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VII. PROTECŢIA COPILULUI 

 

VII. 1. MENŢINEREA COPILULUI ÎN FAMILIA NATURALĂ  

 

Sprijin material acordat  în vederea prevenirii separării copilului de familie: 

- ajutor material/ financiar: 104 

- ajutor plată cresă sau grădiniţă : 17 

- ajutor ONG: 26 

 

Creşele din sectorul 6 

O medie de 559 de copii  cu vârsta între  3 luni – 4 ani au frecventat zilnic cele trei creşe din sectorul 6: 

Drumul Taberei, Militari şi Creşa nr. 13. Serviciile oferite cuprind: servicii de îngrijire şi supraveghere, 

educaţie timpurie adecvată vârstei, nevoilor şi particularităţii copiilor în vârstă de până la 4 ani; supravegherea 

stării de sănătate şi de igienă a copiilor precum şi acordarea primului ajutor şi îngrijirii medicale în caz de 

îmbolnăvire până  în momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau de o unitate medicală de 

specialitate; nutriţia copiilor  cu respectarea normelor legale în vigoare; consiliere şi sprijin pentru părinţii 

copiilor precum şi  colaborarea cu aceştia în interesul superior al copilului. 

 

 Susţinerea tinerelor mame  

-13 cazuri de copii nou-născuţi în  Spitalul Clinic de Obstretică-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sârbu”, aflaţi 

la risc de separare de familie, pentru care s-a stabilit acordarea de servicii de prevenire a intrării copilului în 

situaţie de dificultate şi menţinerea lui în familie. 

 

Centre de zi  

Un număr de 154 copii au frecventat cele 5 centre de tip afterschool aflate în incinta unor şcoli din sector. 

 

Centru maternal  

- 4 cazuri de copii pentru care s-a stabilit acordarea de servicii de protecţie într-un centru maternal ONG, 

împreună cu mama lor; 

 

Copilul delincvent şi cu comportament deviant 

- 53 de cazuri pentru care s-a stabilit acordarea de servicii de informare, orientare, consiliere şi asistenţă de 

specialitate; solicitare asistare minor la politie de către psiholog – 4 cazuri 
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Servicii de informare, orientare, şi/sau asistenţă de specialitate 

      -  s-a intervenit cu activităţi specifice de consiliere şi orientare într- un număr de 74 cazuri 

 

Alte programe de susţinere a copilului şi familiei sale de origine de serviciile de asistenţă socială de 

cartier: 

 

 Proiectul „Tu alegi!” 

          Acest proiect se adresează elevilor din liceele aflate pe raza sectorului 6 şi îşi propune diminuarea 

violenţei şcolare. 

In anul 2009 au avut loc următoarele activităţi: 

1.  Pregătirea şi susţinerea cursurilor adresate elevilor din clasele a IXa din trei licee de pe raza 

sectorului 6: Liceul Eugen Lovinescu, Liceul Marin Preda şi Liceul Grigore Moisil. 

2. Implicarea elevilor câştigători de anul trecut ai concursului „Tu alegi!”, în realizarea unui material 

cu caracter exclusiv didactic ( film). 

3. Susţinerea concursului de proiecte din cadrul proiectului realizat în data de 8 mai, în parcul Drumul 

Taberei. 

4. Festivalul de artă şi sport ca alternativă la violenţă în data de 8 mai, în parcul Drumul Taberei. Aici 

au avut loc competiţii sportive, de genul: şah, bedmington, volei, fotbal, skateboard; dar şi ateliere 

de creaţie: pictura pe lemn, atelier de margele, desene pe asfalt,etc. 

 

„Olimpiada Micilor Temerari” 

În perioada noiembrie-decembrie, a avut loc această olimpiadă în cadrul Centrului de zi Militari, având 

ca temă prevenirea violenţei în şcoală. 

Copiii, beneficiari ai centrului de zi, au participat la mai multe competitii sportive, alternate cu prezenţa 

la şcoală şi performanţele şcoalare. 

Competiţiile sportive au fost: remi, table, monopoly, etc. 

 

„Tabere de cartier” 

În luna iulie a anului 2009 au avut loc două tabere de cartier organizate în două din centrle de zi ale 

DGASPC sector 6, Centrul de zi Militari şi Centrul de zi Crângaşi-Giuleşti aflat în Şcoala nr. 168. Aceasta 

activitate s-a adresat tuturor copiilor aflaţi în comunităţile învecinate acestor centre de zi. 

Timp de o săptămână, copiii au beneficiat de activităţi de animaţie socio-educativă susţinute de către educatorii 

din centrele de zi şi echipe de voluntari francezi. Fiecare tabară a avut o temă centrală, în jurul căreia s-au 
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desfăşurat activităţile de animaţie. Tema din acest an a fost prevenirea violenţei prin metode alternative, 

utilizând povestea Micului Prinţ. 

 

„Şcoala părinţilor” 

Acest proiect se adresează atât părinţilor beneficiari ai serviciilor oferite de către DGASPC sector 6, cât 

şi părinţilor din comunitatea sectorului 6 care se confruntă cu dificultăţi în relaţionarea cu proprii copii. 

În anul 2009 au avut loc următoarele activităţi: 

1.  Evaluarea şi pregătirea  cursurilor adresate părinţilor cu copii adolescenţi; 

2. Realizarea unei noi curricule pentru părinţii cu copii şcolari mici; 

3. Implicarea şi gestionarea echipei de voluntari; 

4. Evaluarea participamţilor înscrişi la cursurile propuse în cadrul proiectului; 

5. Susţinerea celor două module de cursuri, în perioada octombrie 2009- ianuarie 2010. 

 

            “Liga Tinerilor Fotbalişti” 

Acest proiect este adresat  tuturor copiilor care provin din familii nevoiaşe, copiilor proveniţi din 

centrele de plasament şi copiilor care locuiesc pe stradă. 

In anul 2009 au avut loc următoarele activităţi: 

           1. Antrenamente de fotbal de trei ori pe săptămână. 

           2. Organizarea şi realizarea campionatului de fotbal în data de 23.05.2009. 

 

“La Teatrale cu Matale”  

Acest proiect se adresează beneficiarilor D.G.A.S.P.C  sector 6  cât şi elevilor din şcolile aflate pe raza 

sectorului 6, pe perioada întâlnirilor avute cu beneficiari s-a urmărit creşterea capacităţii  de comunicare şi 

dezvoltare personală. 

În anul 2009 au avut loc următoarele activităţi: 

1. Mediatizarea proiectului în şcolii 

2. Implicarea şi gestionarea voluntarilor 

3. Organizarea cursurilor de teatru 

4. Organizarea festivalului de teatru în data de 06.06.2009, unde au fost implicaţi aproximativ 150 de 

copii. 

 

“Mediul: Descoperire, valorizare, protejare!” 

Este un proiect de schimb de tineri pe tematica protejării mediului şi promovarea unor valori ecologice, 

organizat în parteneriat cu Centrul Social Tivoli, din Franţa, Marsilia şi care s-a desfăşurat în perioada 9-17 iulie 
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2009, în Marsilia. Finanţarea proiectului s-a făcut printr-un grant obţinut de la Comisia Europeană, prin 

programul Tineret în Acţiune, în valoare de 15 190 Euro, şi cu o contribuţie din partea DGASPC sector 6 de 

4590 Euro. 

 Participanţii au fost copii şi tineri din sistemul de protecţie, cu vârste cuprinse între 13-20 de ani. 

 

 „Tabere de dezvoltare personală” 

În anul 2009, acest proiect a luat forma colaborării cu Asociaţia CRED în cadrul proiectului finanţat de 

această asociaţie în colaborare cu Asociaţia Vent Debout Belgia: „Educaţia civică pentru inserţie socială”, prin 

organizarea unei expediţii în perioada 1-19 septembrie. Acest proiect este dedicat tinerilor cu probleme de 

comportament, celor care au comis fapte penale şi nu răspund penal, înscriindu-se ca măsură alternativă de 

protecţie în raport cu supravegherea specializată, libertatea condiţionată, centrul de reeducare. În acest program 

au participat 4 adolescenţi, însoţiţi de 3 specialişti într-un proces de „ruptură” faţă de mediul în care aceşti tineri 

au dezvoltat comportamente deviante, în mediul provocator al muntelui implicând o disciplinare naturală şi la 

propriu şi la figurat prin respectarea unui program strict, cu reguli clare, ferme, într-o comunicare permanentă şi 

un demers de consiliere constant.  

 

“Mai mult decât lecţii, mai mult decât joc “ 

Proiect ce a avut ca scop formarea educatorilor din centrele de zi din subordinea DGASPC Sector 6.  

Cursurile au avut loc în perioada  7-30 septembrie 2009, la sediul Direcţiei Protecţia Copilului, în două 

sesiuni a câte 2 săptămâni fiecare (cu o participare de 8-10 referenţi pe fiecare serie).  

 

“Să vezi, să auzi, să cunoşti” 

Proiectul a avut ca scop implicarea copiilor beneficiari ai serviciilor acordate prin intermediul DGASPC 

Sector 6 (incluşi în programul centrelor de zi,  aflaţi în plasament la familii din sectorul 6, sau aflaţi în evidenţa 

serviciilor de asistenţă socială  pentru copil şi familie ca beneficiari ai altor servicii/prestaţii) în acţiuni de 

cunoaştere a istoriei, tradiţiilor şi obiectivelor turistice din capitală şi din ţară. Principalele obiective urmărite 

prin derularea acestui proiect au fost stimularea socializării copiilor, stimularea competiţiei şi a spiritului de 

echipă. 

Activităţile cu copiii din cadrul proiectului s-au desfăşurat în perioada octombrie-decembrie 2009 şi au 

constat în vizitarea de muzee din capitală, vizionarea de spectacole de teatru,  film şi circ, excursii la obiective 

turistice din afara Bucureştiului, precum şi organizarea unui concurs cu premii. 
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“Grup de suport pentru copii” 

Proiect ce are ca scop oferirea de suport emoţional şi a unui program de dezvoltare personală pentru 

copiii beneficiari ai serviciilor de zi sau aflaţi în plasament familial şi care au avut de suferit traume legate de 

abandonul familial. Obiectivele principale ale proiectului vizează constituirea unei reţele de sprijin pentru copii 

şi crearea unui mediu propice pentru schimbul de experienţe, opinii, soluţii la probleme între copiii participanţi. 

Activităţile efective cu copiii din cadrul proiectului s-au desfăşurat în perioada octombrie-decembrie 

2009 

 

“Joacă-te cu noi” 

Proiect realizat împreună cu voluntari francezi animatori, desfăşurat în perioada 27-31 iulie 2009, în 

locaţia Şcolii Generale Nr.168. Evenimentul a implicat acţiuni cu copiii şi educatorii din Centrul de Zi Crângaşi-

Giuleşti, precum şi cu elevi ai şcolii, în scopul învăţării, aplicării şi continuării unor elemente specifice de joc şi 

educaţie prin joc. 

Organizat în colaborare cu Serviciul de Asistenţă Socială Militari, care a realizat medierea relaţiei cu 

voluntarii francezi participanţi. 

 

 

VII. 2. COPILUL PE STRADĂ  

Pe raza sectorului 6, sunt monitorizaţi un număr de 27 de copii ai străzii şi 8 copii aflaţi la cerşit 

împreună cu familia, după cum urmează: 

- 15 familii cu 27 copii care locuiesc pe stradă, 

- 8 copii aflaţi la cerşit împreună cu familia. 

Pentru copiii care se află pe stradă sau aflaţi la cerşit s-au acordat următoarele servicii: 

- asistare în realizarea actelor de identitate, 

- însotire şi asistare pentru dobândirea abonamentelor la cantina socială, 

- monitorizarea zonelor cunoscute ca fiind frecventate de copii ai străzii, 

- asistare pentru înscrierea la medicul de familie sau pentru consultaţii, 

- demersuri de înscriere la şcoală, 

- demersuri pentru găsirea unei rezolvări a situaţiei locative, 

- asistare în găsirea unui loc de muncă. 
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VII.3. COPILUL PĂRĂSIT ÎN MATERNITATE 

 Din cele 66 de sesizări privind posibile situaţii de risc pentru copiii născuţi în maternitatea Panait Sârbu, 10 

cazuri au fost de abandon al copilului la naştere. Pentru aceşti copii s-a instituit măsura plasamentului la asistent 

maternal profesionist.  

 

VII.4. PLASAMENTE LA FAMILII/PERSOANE 

 

Plasamente La începutul perioadei  

raportate 

Intrări Ieşiri La sfârşitul 

perioadei  raportate 

 

La rude 

 

183 

 

11 

 

37 

 

157 

La alte familii/ 

persoane 

 

28 

 

8 

 

15 

 

21 

 

 

VII. 5. PLASAMENT LA ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI 

1. Asistenţi maternali profesionişti 

- persoane care au solicitat informaţii despre procesul de atestare: 16 

- persoane în curs de evaluare în vederea atestării de către DGASPC sector 6: 5 

- persoane formate în vederea atestării de către OPA: 4 

- cursuri de formare iniţială: 1 serie (9 persoane) 

- cursuri de formare continuă : 1 serie (64 amp.) 

- persoane atestate de DGASPC Ialomiţa şi angajaţi de DGASPC sector 6: 19 

- asistenţi angajati de DGASPC sector 6: 4 

- asistenţi reatestati: 19 

- retrageri atestate: 5 

  

2. Copii 

Intrări în reţea: 20 

Ieşiri din sistem prin : 

- transfer în CP/OPA: 2 

- reintegrare/ /plasament: 4 

- adopţie: 7 
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- tutelă: 3 

- transfer de la un asistent maternal la altul: 4 

- deschidere procedură adopţie: - cu sentinta rămasă definitivă şi irevocabilă: 20  

                                                   - pe rol: 18 

- reintegrări pe rol: -- 

- menţinerea măsurilor de protecţie (prin Comisia pentru Protecţia Copilului): 3 

- copii aflaţi în procesul de potrivire practică în vederea adopţiei:10 

 

3. Total: asistenţi maternali angajaţi de DGASPC: 88   

 Copii susţinuti financiar de DGASPC: 101         

   Organism Privat Autorizat: 1 

 

 

VII. 6. PROTECŢIA COPILULUI CU HANDICAP 

 În cursul anului 2009, Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi a instrumentat un număr 

de 916 cereri privind încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientarea şcolară şi diferite 

sesizări şi solicitări primite.    

 Din care: 

801 cazuri active 

680 de cereri au fost finalizate prin hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 6; 

550 copii au primit certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap;  

21 copii au primit certificat de orientare şcolară şi profesională; 

109 copii au primit certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap cât şi certificat de 

orientare şcolară şi profesională; 

144 de cazuri noi intrate în evidenţa Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi 

 34 de diverse solicitări au fost soluţionate şi un număr de 3 cereri au fost clasate în urma renunţării de 

către solicitanţi. 

Pe parcursul anului 2009 Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi a desfăşurat 

următoarele activităţi : 

 Întâlniri cu familiile copiilor cu autism, în cadrul programului „Probleme specifice autismului”, 

la care au participat şi specialişti terapeuţi, reprezentanţi ai unor ONG-uri,  în vederea 

identificării unor soluţii care să răspundă nevoilor acestor copii şi familiilor lor, drept urmare în 
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luna mai 2009 a fost înfiinţată Asociaţia părinţilor copiilor cu autism sector 6, iar în spaţiul 

oferit în cadrul CPCD ”Sfântul Andrei”, se efectuează unele terapii specifice copiilor cu autism; 

 întrunirea cu Serviciile Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiilor 

pentru Protecţia Copilului sectoarele 1-5, Bucureşti, jud. Ilfov, şi Jud. Dambovita în urma căreia 

s-au înaintat propuneri către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului în vederea 

modificării criteriilor privind încadrarea în grad de dizabilitate a copiilor;    

 distribuirea de pachete pentru familiile a 15 copii aflaţi în evidenţa SECCD, cu ocazia 

sărbătorilor de Paşte;  

 deplasarea unui număr de 68 copii cu dizabilităţi şi 52 însoţitori ai acestora la mare, în  

Staţiunea Costineşti, pentru perioada de opt zile, a câte 3 serii; 

 workshopul organizat de Asociaţia Română de Psihodiagnoză Proiectivă ; 

  simpozionul naţional ”Exemple de bune practici în orientarea şcolară şi consilierea 

profesională”, organizat de GSAM ”Spiru Haret”-Bucureşti; 

   întrunirea desfasurată  la Centrul de zi pentru copiii cu autism „Brânduşa”, sector 3, Bucureşti; 

 evenimentul de prezentare a activităţii „Centrului de zi pentru copii cu autism sau tulburări de 

spectru autist ”, organizat de Centrul de zi pentru copii cu autism sau cu tulburări de spectru 

autist;  

 intrunirea cu consilierii şcolari ai sectorului 6, în vederea identificării de soluţii pentru copiii 

din şcolile de masă care întâmpină dificultăţi şcolare, organizat la Liceul „Grigore Moisil”; 

 

Urmare a colaborării DGASPC sector 6 cu Fundaţia „Copii în Dificultate”, pentru doi copii aflaţi în 

evidenţa SECCD a fost luată măsura de plasament la Centrul Specializat pentru Copii cu Dizabilităţi Profunde, 

unde benefeciaza de îngrijiri paleative iar 20 de copii au beneficiat de kinetoterapie la domiciliu.  

Pentru familiile cu situaţii materiale precare am desfăşurat activităţi de procurare şi distribuire de 

pamperşi, oferiţi de Fundaţia IRENE. 

Pe parcursul lunii decembrie au fost distribuite ajutoare pentru familiile copiilor din evidenţa DGASPC 

sector 6 oferite de către: Liga studenţilor a Facultăţii de Automatică (16 familii au primit pachete constând în 

produse alimentare şi acordarea unui sprijin financiar în valoare de 400 lei pentru familia copilului MIU 

ALEXANDRU), Senatul Studenţesc al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în urma evenimentului 

„Balul Caritabil de Crăciun al ASE”  (5  familii au beneficiat de un sprijin financiar în cuantum de 9200 lei), dl. 

inginer Avram (5  familii au beneficiat de un sprijin financiar în cuantum de 1000 lei), Asociaţia Evanghelică 

Biserica lui Hristos (759 de pachete) şi donaţie din partea unei firme particulare (3 familii au beneficiat de PC). 
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În cadrul Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi Domniţa Bălaşa s-au derulat următoarele activităţi 

instructiv- educative: 

 Derularea actiunii „Mărţişorul”, constând în confecţionarea de mărţisoare, felicitări şi alte produse 

specifice zilei 1Martie, expunere cu vânzare; activităţi de dezvoltarea creativitătii şi aptitudinilor 

artistice: confecţionarea de felicitări ,obiecte decorative având ca temă Sărbătorile Pascale; 

desfăşurarea ativităţii „Tradiţii şi obiceiuri pascale” din cadrul proiectului socio- educaţional derulat 

în parteneriat cu Grupul Şcolar „Petre Poni”; participarea la concursurile sportive cu ocazia zilei 

Solidaritătii între generatii”, acţiune organizată de Fundaţia Principesa Margareta a României; 

participare la acţiunea „Tu alegi”, organizată de D.G.A.S.P.C. , sector 6 (expozitie de desene cu tema 

– prevenirea violentei, modelaj etc; participare la acţiunea organizată de Casa de Cultură a M.A.I., cu 

ocazia Zilei Copilului ( expoziţie de obiecte artizanale confecţionate de copii în atelierul de creaţie al 

centrului, vizionarea unui spectacol); participare la acţiunea „Zâmbetul Copilăriei”, organizată de 

D.G.A.S.P.C. , sector 6, susţinerea unui mic program artistic (pantomimă şi dans); participarea la 

expozitiile cu vânzare de mărţişoare şi felicitări organizată  de Fundatia „Light into Europe” la sediul 

Orange; expoziţie cu vânzare de mărţişoare şi felicitări în parcul Moghioroş; expoziţie de mărtişoare 

şi felicitări la Primăria sector 6; expoziţia cu vânzare de produse cu specific de Paşte la sediul Orange, 

organizată de Fundaţia „ Light into Europe; participarea trupei din cadrul centrului, Micii Voinici la 

Festivalul de Teatru „La Teatrale Cu Matale”, cu piesa „Bubico”; trupa a obtinut premiul I şi Trofeul 

festivalului 

Participarea la proiecte: Proiectul de Socializare şi Integrare a copiilor deficienţi de auz, proiect derulat în 

colaborare cu Grupul Şcolar Industrial Petre Poni (prezentare C.D.limbaj mimico-ghestual, reguli de folosire 

corecta a limbajului mimico-gestual, prezentarea dactilemelor, jocuri de cunoastere); proiectul de Socializare şi 

Integrare socială a copiilor cu deficienţă de auz, derulat împreună cu copiii de la Grupul Şcolar Petru Poni, 

constând în vizita la Complexul de Servicii Sociale „Sf. Nectarie” unde copiii au prezentat un program artistic şi 

au oferit mărtişoare doamnelor; activitate ecologică în parcul din apropierea centrului cu tema “Suntem mai 

sănătoşi dacă locul unde ne jucăm este curat”; desfăşurarea ativităţii „Ne jucăm, dar muncim”, din cadrul 

proiectului socio- educaţional derulat în parteneriat cu Grupul Şcolar „Petre Poni”; Întocmirea Programelor de 

Intervenţie Specializată pentru menţinerea lergaturii cu familia şi alte persoane importante faţa de copil,  

recreerea şi socializarea  
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VII. 7. ADOPŢII 

- cereri evaluare în vederea obţinerii atestatului de familie/persoană aptă să adopte – 61 

- atestate eliberate   - 53 

- dispoziţie atestat – 53 

- raport final atestat - 53 

- raport deschidere procedură adopţie  – 25 

- raport consiliere părinţi naturali/familii extinse  şi note de informare - 23 

- deschideri procedură adopţie internă   - acţiuni în instanţă - 25 

- încredinţări în vederea adopţiei  - acţiuni în instanţă –  7 

- raport potrivire - 29 

- raport final de compatibilitate – 8 

- rapoarte bilunare  - 48 

- încuviinţări adopţie -  acţiuni în instanţă –  11 

- rapoarte post-adopţie  - 160 

- răspunsuri la adresele formulate de instanţa de judecată  - 19 

- raport final încuviinţare adopţie – 11 

- raport psihologic – 11 

- raport consiliere adopţie în familie - 14  

- fişă de evaluare psihologică  - 53  

- raport de vizită -  53 

- referat inchidere caz - 18 

 

VII. 8. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI A 

            SECRETARIATULUI COMISIEI 

 Nr. şedinţe CPC pregatite = 88 

 Nr. dosare primite, verificate, înregistrate şi înscrise pe ordinea de zi = 1141 

 Nr. convocări întocmite, înregistrate şi comunicate = 223 

 Nr. hotărâri redactate = 938 

 Nr. comunicări întocmite, înregistrate şi transmise = 1044 

 

VII. 9. COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT, EXPLOATAT 

Au fost în lucru 169 cazuri  repartizate pe următoarele tipuri de probleme: 

  

 Abuz sexual : 7; 
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 Abuz fizic : 50; 

 Abuz emotional : 62; 

 Neglijare :24; 

 Evaluări psihologice solicitate de instanţă: 26 

 

 

VII. 10. TELEFONUL COPILULUI 

 

Telefonul Copilului : s-au primit 194 apeluri telefonice, din care  91 au fost greşite sau mute.  

 

DIRECŢIONATE 19 

CONSILIERE 59 

INTERVENŢII 25 

 

 

     În anul 2009, în Centrul de Primire în regim de urgenţă ‘’Arlechino’’ au fost ocrotiti un numar de 

47 de copii.  

Din aceştia 

- Copii care se afla în centru cu măsură de protecţie            8 

- Copii externaţi în familia naturală                                      1 

- Copii externaţi în familia lărgită                                         3 

- Copii incluşi în programele fundaţiilor                              6 

- Copii preluaţi de D.G.A.S.P.C –uri                                    1 

- Copii care nu se mai află în centru dar nu au primit  

o hotăraâe definitivă (dosare pe rol la T.M.B.)                                  2   

 

VII.11. CENTRELE DE PROTECŢIE PENTRU COPII 

 

Centrul La începutul 

anului 

Intrări Ieşiri La sfârşitul 

anului 

Reţeaua de centre de zi Licurici 147 204 190 157 

Centrul de zi Speranţa 23 29 16 36 

Centrul de zi Domniţa Bălaşa 34 42 37 39 
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Centrul de zi Sf. Andrei 122 154 142 134 

Centrul Domniţa Bălaşa - 

internat 

93 88 94 87 

Centrul de plasament Domniţa 

Bălaşa -  

1 0 0 1 

Centrul Sf. Andrei - internat 31 35 36 30 

Centrul de plasament Sf. 

Andrei 

47 6 3 50 

Centrul de plasament Orhideea 36 1 27 2 

Centrul Shalom – Fundaţia 

Shalom 

2 0 2 0 

Centrul Acasă -  18 9 7 20 

Centrul Marcellin -  32 3 0 35 

Un număr de 20 de copii din Centrul de Plasament Orhideea au fost incluşi  programul de apartamente 

sociale, Centrul Orhideea, ultimul de acest tip rămas în sectorul 6, fiind desfiinţat. 

 

VII.12. MANAGEMENT DE CAZ 

 

În cursul anului 2009 au fost emise 54 de dispoziţii de numire manager de caz la solicitarea următoarelor 

servicii: -     Serviciul de Asistenţă Socială Militari  - 15  

- Serviciul de Asistenţă Socială Drumul Taberei - 11 

- Serviciul de Asistenţă Socială Crângaşi-Giuleşti - 13 

- Serviciul Asistenţă Maternală  - 5 

- Serviciul Intervenţii de Urgenţă  - 2 

- Serviciul Asistenţă în Situaţii de Abuz‚ Neglijare, Trafic şi Exploatare a Copilului  - 

4 

- Centrul de Primire şi Evaluare în Regim de Urgenţă Arlechino -  2  

- Serviciul Evaluare Complexă a copilului cu Dizabilităţi - 1 

  

În anul 2009, managerii de caz din cadrul serviciului au revocat 32 de măsuri de protecţie, iar în prezent în 

evidenţe se află un număr de 392 cazuri. 

 

Plasament la familia extinsă: 200 
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 Serviciul de Asistenţă Socială Drumul Taberei: 70 

 Serviciul de Asistenţă Socială Militari: 86 (din care 5 în curs de instituire a măsurii) 

 Serviciul de Asistenţă Socială Crângaşi-Giuleşti: 44   

 

Plasament la asistent maternal profesionist: 101  

  

Plasament la Complexul de Apartamente Sociale : 23 

 

Plasament la Centrul de Primire şi Evaluare în Regim de Urgenţă Arlechino: 8  

 

Plasament la Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi Sfântul Andrei: 50  

 

Plasament la Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi Domniţa Bălaşa: 1  

 

Cazuri deschise la care se aşteaptă sentinţe civile, transferate la alte DGASPC-uri, etc.: 9 

În cursul anului 2009, managerii de caz din cadrul instituţiei au întocmit: 

 rapoarte de reevaluare  - 390; 

 planuri individualizate de protecţie -  108; 

 

VIII. PROTECŢIE  SOCIALĂ  

 

VIII. 1. Prevenirea marginalizării sociale, ajutoare sociale şi alocaţii de sprijin: 

 

1. Acordarea de ajutor social şi ajutoare de urgenţă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

• dosare ajutoare sociale existente în lucru                                   65 

• anchete sociale efectuate                                                                                            135                                             

• întocmirea proiectelor de dispoziţii pentru acordare                                                   27 

• întocmirea proiectelor de dispoziţii pentru încetare                                                    19  

• întocmirea proiectelor de dispoziţii pentru suspendare                                               10   

• întocmirea proiectelor de dispoziţii pentru modificare                                              120 

• întocmirea proiectelor de dispoziţii pentru reluare                                                       8 
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• întocmirea proiectelor de recuperare ajutor încasat necuvenit                                      2 

• întocmirea referatelor pentru acordarea ajutorului social                                             27 

• întocmirea referatelor pentru încetarea ajutorului social                                              19 

• întocmirea referatelor pentru suspendarea ajutorului social                                         10  

• întocmirea referatelor pentru modificarea ajutorului social                                        120 

• întocmirea referatelor pentru reluarea ajutorului social                                                  8 

• întocmirea referatelor pentru recuperarea ajutorului încasat necuvenit                          2 

• persoane apte de muncă pentru a presta lunar acţiuni sau lucrări de interes local  

la solicitarea primarului, transmise la ADP Sector 6                                                     116   

 

2. Ajutor de urgenţă( incendiu )                                                                                        2 

 

3. Ajutor de înmormântare                                                                                                2    

 

        4. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale 

            

             Perioada ianuarie – martie 2009 

• primirea cererilor  de acordare                                                                                    14                                             

• primirea cererilor de încetare                                                                                        3                    

• primirea cererilor de modificare                                                                                 16  

 

     Perioada octombrie – decembrie 2009 

• primirea cererilor  de acordare                                                                                1012                                             

• primirea cererilor de modificare                                                                                   3  

  

5. Ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru familiile şi 

persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în condiţiile prevăzute de Legea 

nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

             Perioada ianuarie – martie 2009 

• ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne                                                               3 

 

      Perioada octombrie – decembrie 2009 
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• ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne                                                            118 

 

        6. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică 

 

     Perioada octombrie – decembrie 2009 

• primirea cererilor  de acordare                                                                             12740 

• primirea cererilor de modificare                                                                                70    

 

 

7.  Acordarea de alocaţii familiale complementare şi alocaţii de susţinere pentru  familia 

monoparentală beneficiarilor OUG 105/2003 

 

• dosare alocaţii familiale complementare şi alocaţii de susţinere pentru familia monoparentală, în lucru:                

    279   

                                      

• întocmirea dispoziţiilor     - acordare                                                           204  

                                                      -  reluare                    21 

                                                      -  încetare                    64                                               

                   -  suspendare                                                                     58 

                                                      -  modificare                                                                      21 

                                                       -  respingere                                                                        9 

       

• anchete sociale efectuate la domiciliul beneficiarilor de alocaţie familială complementară/alocaţie de 

susţinere pentru familia monoparentală                        530                                                                           

   

 

8.  Acordarea premiului şi a diplomei de fidelitate pentru 50 de ani de căsătorie conform H.C.L. S6 

nr. 332/05.10.2006 

 

•  primirea cererilor pentru acordarea premiului şi a diplomei de fidelitate pentru 50 de ani de căsătorie:                     

500 

• întocmirea rapoartelor de evaluare primară în vederea acordării premiului  

            de fidelitate:                                                                                                                496 
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• efectuarea raportului de evaluare primară la domiciliu                                             170 

 

9. Prevenirea marginalizării sociale 

1) printr-un număr de 237 cereri s-a solicitat analizarea situaţiei semnatarilor acestora şi acordarea unui 
ajutor financiar sau material, constând într-un pachet cu alimente sau tichete sociale - 153 de 
persoane/familii au primit tichete sociale; 
2) printr-un număr de 81 cereri s-a solicitat includerea solicitanţilor în programul unei cantine sociale - 
74 persoane au beneficiat de cantină socială (în afară de cele 150 cazuri din luna aprilie la Harul); 
3) printr-un număr de 39 cereri ni s-a semnalat prezenţa unor persoane fără adăpost şi ni s-a solicitat 
identificarea unor soluţii pentru rezolvarea situaţiei sociale a acestora - 11 persoane au beneficiat de o 
formă de protecţie într-un adăpost, 17 persoane au refuzat sprijinul, 11 persoane aveau domiciliul pe 
raza altui sector/judeţ;  
4) printr-un număr de 11 cereri s-a solicitat acordarea unui ajutor financiar, pentru plata chiriei, ca 
formă de prevenire a marginalizării sociale - 7 persoane/familii au beneficiat de plata chiriei; 
5) printr-un număr de 9 cereri s-a solicitat luarea unor măsuri în cazul unor persoane victime ale 
violenţei domestice - 3 persoane au fost însoţite la IML pentru obţinere certificat, toate cele 9 persoane 
au fost consiliate psihologic şi juridic dar, ulterior au refuzat protecţie într-un centru specializat; 
6) printr-un număr de 3 cereri s-a solicitat acordarea unui sprijin financiar pentru plata restanţelor în 
baza prevederilor Legii nr.116/2002 - 3 persoane/familii au beneficiat de sprijin financiar; 

 

 

VIII. 2 ALOCAŢII PENTRU COPII ŞI INDEMNIZAŢII PENTRU CREŞTEREA COPILULUI: 

 

Perioada Indemnizaţie 

creştere copil 

Stimulent 

(100RON 

 / lună) 

Alocaţie  

de stat  

 (200/42 lei 

/lună) 

Alocaţie 

 nou-născut 

(230 RON) 

Contrav. 

Trusou 

 (150 RON) 

Recalculari 

Iid. 85% din 

media 

veniturilor 

 

01.01.2009 - 

31.12.2009 

 

3572 

 

453 

 

4316 

 

4105 

 

     4134 

 

      370 
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 VIII. 3. PROTECŢIE, ASISTENŢĂ ŞI CONSILIERE A PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP 

 

Evaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap 

 

Un număr de 4.580 de  cazuri înaintate Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sector 

6, cu propunere de încadrare în grad de handicap conform criteriilor medico-psihosociale în vigoare ( Ordinul 

ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762 /1.992/2007): 

 

Propunere Serviciul Evaluare Complexă  Persoane  Adulte cu Handicap:  

Gradul Grav: 756 

Gradul  Accentuat: 2033 

Gradul  Mediu: 1123 

Gradul Uşor: 203 

Boală :  409 

                          

●18 cazuri  înaintate Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sector 6, cu propunere de 

orientare profesională;  

 

●38 de cazuri  înaintate  Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sector 6, cu propunere 

de eliberare certificat de handicap pentru Legea 19/2000, art. 47. 

 

S-au realizat 267 programe individuale de reabilitare şi integrare socială pentru persoanele adulte cu 

certificat de handicap cu valabilitate permanentă – recomandare Serviciu Evaluare Complexă Persoane Adulte 

cu Handicap şi înaintare Comisie de Evaluare 

 

 La sfârşitul anului, în evidenţele direcţiei se aflau 7018 persoane cu handicap, dintre care:  

GRADUL I: 1649 

GRADUL II – accentuat: 4265 

GRADUL III – mediu:1104 
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VIII.4. HOTĂRÂRI  COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE 

       CU HANDICAP:  

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

număr de  4580 dosare, eliberandu-se următoarele decizii: 

 

 

- handicap grav(gradul I) = 949       

- handicap accentuat (gradul II) =  2144              

- handicap mediu (gradul III) = 1089              

- handicap uşor (gradul IV) =  126      

- boala  ( respinse)  =   272      

 

Decizii nerevizuibile = 1475 

Eliberare certificat de handicap în baza Legii 19/2000 = 24     

 

Decizii de admitere în programele derulate de centrele de zi ale D.G.A.S.P.C. sect. 6, după cum 

urmează: 

        -Centrul de Consiliere Psihosocială = 0        

        -Centrul de Recuperare şi Integrare Socială = 3 

            

Decizii de admitere în programe de servicii socio-medicale la domiciliu= 8 

            Decizii de admitere în centre rezidentiale = 2      

Decizii pentru orientare profesională = 17        

 

 

VIII. 5. FACILITĂŢI PERSOANE CU HANDICAP 

 

 În evidenţa instituţiei au fost înregistrate un număr de 10.510 persoane cu handicap (gradul grav-3370, 

gradul accentuat-5475, gradul mediu-1665) din care un număr de 555 copii cu handicap. 

 

         În perioada 01.01.2009-31.12.2009, Serviciul Prestaţii Sociale şi Facilităţi pentru Persoane cu Handicap a 

desfăşurat următoarele activităţi: 

   

- s-au instrumentat un număr de 5938 de dosare (cereri noi şi prelungiri) adulţi/copiilor cu handicap 
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- au fost sistate un număr de 592 dosare ale persoanelor/copiilor cu handicap, ca urmare a schimbării 

domiciliului sau a intervenirii decesului; 

- au fost înregistrate un număr de 54 cereri de acordare a alocaţiei de stat pentru copiii cu handicap, cu 

vârsta cuprinsă între 0-3 ani;   

- au fost înregistrate un număr de 515 cereri de acordare a alocaţiei de stat majorată cu 100% pentru 

copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani;                                                                                                 

- au fost înregistrate un număr de 39 cereri de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu 

handicap cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani; 

- s-au eliberat un număr de 2452 legitimaţii pentru transportul urban de suprafaţă cu mijloacele de 

transport în comun persoanelor adulte cu handicap grav, însoţitorilor şi asistenţilor personali ai 

acestora, persoanelor adulte cu handicap accentuat, precum şi copiilor cu handicap grav şi accentuat şi 

însoţitorilor acestora ; 

- s-au eliberat un număr de 5568 cartele pentru transportul cu metroul al persoanelor adulte cu handicap 

grav, însoţitorilor şi asistenţilor personali ai acestora, persoanelor adulte cu handicap accentuat, 

precum şi copiilor cu handicap grav şi accentuat şi însoţitorilor acestora ;  

- s-au eliberat bilete pentru transportul interurban de persoane –CFR şi auto unui număr de 2794 

persoane adulte cu handicap grav, însoţitorilor şi/sau asistenţilor personali ai acestora, persoanelor 

adulte cu handicap accentuat, precum şi copiilor cu handicap grav şi accentuat şi însoţitorilor acestora; 

- s-au eliberat  127 carduri-legitimaţie de parcare persoanelor cu handicap; 

- s-au eliberat 22 roviniete persoanelor cu handicap; 

- s-au distribuit unui număr de 839 persoane cu handicap pachete de făină însumând 10.907 kg în 

perioada 16-25 septembrie, iar în perioada 22-24 decembrie s-au distribuit unui număr de 64 persoane 

cu handicap pachete cu zahăr însumând 320 kg; 

 

 

VIII.6. CENTRUL DE CONSILIERE PSIHOSOCIALĂ PERSOANE CU DIZABILITĂŢI 

Situaţia persoanelor cu dizabilităţi/beneficiari în anul 2009 

 

Nr. 

Crt. 
Luna Persoane cu dizabilităţi Beneficiari 

Potenţiali 

beneficiari 

1 Ianuarie 15 11 4 

2 Februarie 21 12 9 

3 Martie 23 15 8 
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4 Aprilie 26 15 11 

5 Mai 22 15 7 

6 Iunie 15 13 2 

7 Iulie 13 10 3 

8 August 20 15 5 

9 Septembrie 23 15 8 

10 Octombrie 28 14 14 

11 Noiembrie 30 16 14 

12 Decembrie 33 22 11 

 

 

 

TOTAL –  269 persoane cu/fără dizabilităţi, care au frecventat centrul în anul 2009: 

• TOTAL BENEFICIARI –  33 (31adulţi, 2 minori) 
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VIII. 7. PROTECŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 

• au fost acordate unui număr mediu lunar de 311 de persoane vârstnice aflate în dificultate 

următoarele servicii sociale din cadrul Proiectului “Centrul Social pentru persoane vârstnice din 

Sectorul 6”, derulat în parteneriat cu Asociaţia Umanitară “Equilibre”: 

1. îngrijire la domiciliu – 40 beneficiari; 

2. masa la cantină şi masa la domiciliu -  32 beneficiari; 

3. produse auxiliare de îngrijire - 3 beneficiari; 

4. pachet lunar cu alimente – 218 beneficiari; 

5. pachet lunar cu produse de menaj – 18 beneficiari. 

• au fost acordate unui număr mediu lunar de 78 de persoane vârstnice servicii socio-medicale din 

cadrul “Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din 

sectorul 6”, derulat în parteneriat cu Fundaţia “Crucea Alb-Galbenă”; 

• s-au efectuat demersurile necesare în vederea instituţionalizării unui număr de 21 de persoane 

vârstnice/ persoane cu handicap aflate în situaţie de dificultate, după cum urmează: 3 internari 

în Complexul de Servicii Sociale “Sf. Nectarie”, 10 internări în Complexul de Servicii Sociale 

“Odăi” şi 8 internări în centrele de îngrijire şi asistenţă din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă şi Protecţia Copilului Sector 1; 

• s-au efectuat demersurile necesare cu privire la evaluarea dosarelor a 10 beneficiari de servicii 

sociale, persoane vârstnice instituţionalizate în cadrul Complexului Social de Servicii Sociale 
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Odăi din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 1 şi preluarea acestora în cadrul Complexului de 

Servicii Sociale Sf. Nectarie; 

• colaborare cu D.G.A.S.P.C. sector 1 care a avut drept obiectiv beneficiarii de servicii sociale 

oferite în cadrul C.I.A. “Sf. Dimitrie”, C.I.A. “Sf. Ioan”, Căminului de Persoane Vârstnice din 

cadrul Complexului “Odăi”, C.R.R.N. “Milcov”, C.I.A. “Sf. Vasile” şi C.I.A. “Sf. Elena; 

• s-au efectuat demersurile necesare înhumării unui număr de 12 persoane vârstnice fără 

aparţinători decedate la domiciliu pe raza sectorului 6; 

 

Complexul de servicii sociale “Sfântul Nectarie” 

Complexul de Servicii Sociale ,,Sf. Nectarie,, a fost inaugurat în data de 19 noiembrie 2008 şi este 

alcătuit din trei componente, şi anume: 

1.Componenta rezidenţială (regim instituţionalizat) este destinată persoanelor vârstnice care au 

domiciliul legal pe raza Sectorului 6 şi îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare (funcţionează în 

corpul A al clădirii). 

2. Clubul seniorilor – club destinat atât persoanelor vârstnice instituţionalizate în cadrul complexului 

de servicii, cât şi a persoanelor vârstnice din comunitatea locală. Clubul este amenajat în corpul A al clădirii.  

3.Componenta recuperare şi integrare socială – funcţionează în corpul B al clădirii şi ofera gratuit 

servicii de recuparare psiho-medicala persoanelor cu handicap (copii şi adulti) şi persoanelor varstnice din 

comunitatea locala cu domiciliul pe raza sectorului 6, Bucuresti. 

 

1. Componenta rezidenţială   

 

Nr. 

crt. 

Total 

beneficiari în 

anul 2009 

Decese Transferuri 

în  alte 

sectoare 

externare  din 

centru 2009 

Total 

beneficiari 

rezidenti la 

31.12.2009 

 

1 

 

100 

 

15 

 

3 

 

6 

 

76 

  

     

2. Clubul Seniorilor  

-  activităţi cultural-recreative şi de socializare pentru beneficiarii componentelor rezidenţială şi 

recuperare/integrare socială. 
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 3.  Componenta de Recuperare şi Integrare  Socială 

   

Nr. 

Crt. 

Total beneficiari 

în 2009 

Copii cu 

handicap

Adulti 

cu 

handicap

Persoane 

varstnice 

Beneficiari 

noi intrati în 

2009 

Total proceduri 

efectuate în anul 

2009 

 

1 

 

 

149 

 

55 

 

67 

 

27 

 

88 

 

2900 

proc. efectuate 

 

IX. PRELUCRAREA DATELOR ÎN PROGRAMUL SENSITIVE 

 

Luni 

 

2009 

Nr.fise 

prelucrate 

 

Nr.restante 

prelucrate 

Nr.suspendarisi 

sistari 

prelucrate 

Nr. CO 

Asistenti 

Numar 

legitim 

Ratb 

Numar 

legitimM

etrou 

Numar 

bilete 

CFR şi 

Dacos 

Ian 541 71 102 114 183 1.998 1.099 

Feb 532 79 69 68 251 930 515 

Mart          456 28 78 107 242 421 387 

Apr 658 56 76 101 349 456 209 

Mai 484 45 70 164 223 294 188 

Iun 502 52 85 186 215 246 307 

Iul 511 64 62 104 149 209 33 

Aug 463 16 60 132 218 230 122 

Sep 587 111 70 137 168 219 104 

Oct 443 52 49 93 126 178 68 

Nov 534 62 66 184 145 124 37 

Dec 496 68 78 147 96 30 17 

Total 6.207 704 865 1.537 2.365 5.335 3.086 
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X. ACTIVITATEA CONTABILĂ 

• În cursul anului 2009, Serviciul Contabilitate a respectat planul de conturi, modelele registrelor 

şi formularelor comune privind activitatea contabila şi a normelor metodologice emise de 

Ministerul Finanţelor, privind întocmirea şi utilizarea acestora. 

• întocmirea lunară a balanţei de verificare; 

• întocmirea trimestrială a dării de seamă contabile, a anexelor şi rapoartelor explicative aferente 

acestora; 

• ţinerea evidenţei donaţiilor, sponsorizărilor şi a bonurilor de transfer aferente centrelor de copii, 

creselor, caminului; 

• întocmirea lunara a ştatelor pentru nou-născuţi conform Legii 416/2001; 

• intocmirea lunara a statelor pentru trusou nou-născuţi conform Legii 482/2006 şi a OUG 

3/2007; 

• întocmirea lunara a ştatelor pentru sprijin financiar la constituirea familiei conform Legii 

396/2006; 

• alocarea primei de fidelitate a 50 de ani de căsătorie conform Legii 332/05.10.2006; 

• evidenţa analitică şi sintetică pentru debitori; 

• evidenţa analitică şi sintetică pentru furnizori; 

• verificarea borderourilor şi trimiterea mandatelor  către Oficiul Poştal pentru alocaţii duble şi 

ajutoare speciale; 

• trimiterea mandatelor poştale şi a borderourilor aferente ajutoarelor speciale, indemnizaţiilor 

nevăzători şi bugetului complementar către Oficiul Poştal nr. 15 şi se efectuează ordine de plată 

aferente acestora; 

• întocmirea Anexei 3, conform OMF 1849/02.06.2008 pentru plăţile ajutoarelor speciale, 

indemnizaţiilor nevăzători, bugetului complementar, alocaţii nou-născuţi, trusou şi sprijin 

financiar la constituirea familiei; 

• evidenţa mandatelor poştale returnate pentru alocaţii duble şi ajutoare speciale, reordonanţări şi 

evidenţa mandatelor rămase neplătite; 

• evidenţa analitică şi sintetică a mijloacelor fixe din cadrul instituţiei; 
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• evidenţa pe fişe de cont analitic pentru valori materiale a intrărilor şi consumurilor de materiale 

şi obiecte de inventar din Centre, Creşe, Cămin de bătrâni şi Direcţie a materialelor 

consumabile, obiectelor de inventar din magazie, obiectelor de inventar din teren; 

• punctaj lunar al stocurilor pe fişe de cont analitic cu fişele de magazie din Centre, Creşe, Cămin 

de Bătrâni şi Direcţie a materialelor consumabile, obiectelor de inventar din magazie, 

obiectelor de inventar din teren; 

• întocmirea balanţei de verificare analitică pentru Centre, Creşe, Cămin de bătrâni şi Direcţie 

pentru materiale şi obiecte de inventar. 

 

XI. CONCLUZII  

 

Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 acoperă o gamă largă 

de servicii destinate tuturor categoriilor de persoane aflate în dificultate. Măsurile şi programele realizate pe 

parcursul anului 2009 au urmărit prevenirea situaţiilor de risc ale diverselor categorii sociale, precum şi 

accesarea fondurilor europene nerambursabile în vederea dezvoltării durabile a sistemului de asistenţă socială 

din sector. Totodată, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a urmărit extinderea 

parteneriatelor public-private în vederea dezvoltării unei reţele de servicii sociale adaptate nevoilor comunităţii, 

plecând de la ideea restrângerii cheltuielilor bugetare publice. 

De asemenea, comunicarea cu cetăţenii, precum şi parteneriatele dezvoltate pe parcursul anului 2009 cu 

instituţii publice şi private au plecat de la dezideratul unei comunităţi unite, active, care să-şi gestioneze eficient 

resursele. 

 

 

Data : 15 ianuarie 2009         Întocmit,  

             Mihai Stoicescu 

 

 

 

Şef Birou Comunicare 

Mihaela Drăgoi 


