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HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - 
Acasă” de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică Metropolis

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de specialitate 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Sector 6;

Având în vedere:
-  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 172/27.05.2009 privind 
împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la cooperarea cu 
Fundaţia Filantropică Metropolis prin D.G.A.S.P.C. Sector 6 în vederea implementării 
în comun şi a finanţării „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă”;
-  Legea  nr.  272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului,  cu 
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
-  Legea nr.  47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d), n) şi q) din 
Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. Se aprobă derularea  şi  finanţarea  din  bugetul  local  al  Sectorului  6  al 
Municipiului Bucureşti, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă”, de către 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu 
Fundaţia Filantropică Metropolis, în limita sumei de 400.000 lei, conform Anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2. Primarul  Sectorului  6  şi  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi 
Protecţia Copilului  Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Comunicarea  şi  aducerea  la  cunoştinţa  publică  se  vor  face,  conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE   DE   ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ
                              pentru legalitate

   Danil Tulugea             Secretarul Sectorului 6,

                          Gheorghe Floricică
Nr.: 23
Data: 27.01.2011



EXPUNERE DE MOTIVE

Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Directorul general al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în care se susţine 
necesitatea funcţionării parteneriatului cu Fundaţia Filantropică Metropolis, prin faptul 
că serviciul de tip rezidenţial care are ca obiectiv reinserţia socială a copiilor separaţi 
temporar  sau  definitiv  de  familia  lor,  precum  şi  centrul  de  consiliere  sunt  în 
conformitate  cu promovarea  incluziunii  sociale  a  grupurilor  vulnerabile,  dezvoltarea 
resurselor umane şi realizarea de parteneriate efective între autorităţile publice locale şi 
organizaţiile nonguvernamentale care activează ca furnizori acreditaţi de servicii sociale 
prevăzute în  Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi  având în vedere Hotărârea 
Consiliului  General  al  Municipiului  Bucureşti  nr.  172/27.05.2009  privind 
împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască cu privire la cooperarea cu 
Fundaţia Filantropică Metropolis, consider oportună aprobarea de către Consiliul Local 
al Sectorului 6 a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - ACASĂ”, cu componenta 
„Centrul  de  consiliere  şi  sprijin  pentru  părinţi  şi  copii”,  derulat  de  către  Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia 
Filantropică Metropolis, în conformitate cu Anexa şi propun spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului  Local  al  Sectorului 6 proiectul  de hotărâre privind aprobarea derulării  şi 
finanţării din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în  anul 2011, a 
proiectului  „Centrul  de  ocrotire  a  copiilor  -  Acasă”  de  către  Direcţia  Generală  de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică 
Metropolis, în limita  sumei de  400.000 lei pentru anul 2011.

PRIMAR,

Cristian Constantin Poteraş



COD OPERATOR BAZA DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 5122/11537 SI 13327/2007

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea derulării şi finanţării  din bugetul local, în  anul 2011,

a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă” de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

Centrul de Ocrotire a Copiilor „Acasă”, cu componenta „Centrul de consiliere şi sprijin pentru 
părinţi şi copii”, este un serviciu social iniţiat de către Fundaţia Filantropică „Metropolis” care are 
ca scop furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, 
educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale şi  creşterea 
numărului de părinţi  care conştientizează nevoile copilului  de a se dezvolta  într-un mediu familial 
stabil  din  punct  de  vedere  emoţional.  Prin  funcţionarea  acestui  serviciu  se  propune  colaborarea 
eficientă  dintre  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  sector  6  şi  Fundaţia 
Filantropică „Metropolis” şi oferirea unui serviciu de calitate prin adaptarea serviciilor  de găzduire şi 
îngrijire,  acordate  copilului  separat  temporar  sau  definitiv  de  părinţii  săi,  nevoilor  concrete  de 
socializare, educare, îngrijire medicală şi păstrarea contactului cu familia naturală, ale fiecărui copil, 
alternativă la instituţionalizarea de lungă durată.

Necesitatea funcţionării parteneriatului este justificată prin faptul că acesta este în conformitate 
cu promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, dezvoltarea resurselor umane şi realizarea 
de  parteneriate  efective  între  autorităţile  publice  locale  şi  organizaţiile  nonguvernamentale  care 
activează ca furnizori acreditaţi de servicii sociale prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-
2013. Strategia pentru servicii sociale propune dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale de a acorda 
servicii sociale de calitate în contextul deficitului de servicii sociale la nivel naţional. Utilitatea unor 
servicii de calitate oferite copiilor pentru care a fost prevăzută o masură de protecţie specială este 
evidenţiată  de  dezvoltarea  armonioasă  a  copiilor  şi  formarea  deprinderilor  de  viaţă  independentă 
conform normelor sociale dezirabile, care sa susţină reintegrarea socială, şi este susţinută de Strategia 
naţională în domeniul protecţiei copilului.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 este responsabilă de 
reintegrarea  socială  a  copiilor  institutionalizaţi  care,  în  contextul  socio-economic  actual,  este  un 
deziderat asumat în strategiile naţionale de dezvoltare a serviciilor de asistenţă socială ale României, 
iar serviciile uzuale existente prin structura administrativă a D.G.A.S.P.C. sector 6, nu dispun de alte 
programe alternative de asistare.

De  asemenea,  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  sector  6  este 
răspunzătoare să susţină în continuare acele servicii care se dovedesc necesare includerii  sociale şi 
reducerii sărăciei severe, conform Planului Naţional Anti-Sărăcie, parteneriatul D.G.A.S.P.C. sector 6 
-  Fundaţia  Filantropică  Metropolis  permiţând  respectarea  prevederilor  legale  din  documentele 
menţionate.

Centrul de Ocrotire a Copiilor „Acasă” are o capacitate  maxima de  36 locuri. Împărţirea 
copiilor  se  efectuează  ţinând cont  de grupa de vârstă,  trăsături  de personalitate  iar  furnizarea  sau 
asigurarea accesului  copiilor  la  găzduire,  îngrijire,  educaţie  şi  pregătire  în  vederea  reintegrării  sau 
integrării familiale şi socio-profesionale se va face pe o perioadă determinată.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:
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- reinserţia socială a copiilor separaţi temporar sau definitiv de familia lor
- dezvoltarea capacităţii de autonomie personală a copiilor
-dezinstituţionalizarea şi păstrarea relaţiei cu familia naturală/largită,  cu scopul  integrării/reintegrării  
în familie
- Creşterea numărului de părinţi care conştientizează nevoile copilului de a se dezvolta într-un mediu 
familial stabil din punct de vedere emoţional;

- Creşterea  numărului  de părinţi  care conştientizează  factorii  ce  pun în pericol 
sănătatea, securitatea, dezvoltarea morală, educaţia şi integrarea socială a copilului;

- Îmbunătăţirea abilităţilor părinţilor în ceea ce priveşte îngrijirea şi dezvoltarea 
copiilor;

- Sprijinirea familiilor/părinţilor prin dezvoltarea de reţele/grupuri de sprijin;
- Reducerea  numărului  de  copii  care  ajung în instituţii  datorită  unor  dificultăţi 

temporare prin care trec părinţii acestora;
Creşterea gradului de implicare a profesioniştilor  din serviciile  comunitare  în depistarea precoce a 
riscurilor care determină separarea copilului de familia sa.

Activităţile desfăşurate în cadrul serviciilor de tip rezidenţial sunt urmatoarele :
-acordarea de gazduire, ocrotire, educatie pentru copiii beneficiari in vederea satisfacerii  nevoilor de 
baza:
-motivarea familiei si a copilului in scopul reunificarii si reabilitarii familiei pe plan financiar si moral;
-consiliere acordata familiei pentru a-si cunoaste drepturile si responsabilitatile;
-asistarea  copiilor  si  tinerilor  in  demersurile  facute  pe langa  autoritati  in  vederea  obtinerii  actelor 
specifice;
-acordarea de asistenta sociala, psihopedagogica, medicala, religioasa si juridica prin parteneriate cu 
alte organizatii;
-integrarea treptata a adolescentilor in societate, prin sprijin oferit in gasirea unui loc de munca, a unei 
locuinte pe termen limitat ale caror costuri vor fi preluate treptat de catre tanar;
-terapie de grup, terapie prin joc, sport, desen la care participa si voluntari din tara si din strainatate;
-legaturi  de  atasament  fata  de   familia  naturala/substitut/persoane  fata  de care  copilul  a  dezvoltat 
legaturi de atasament;
-valorizare a persoanei stima, respect; dezvoltarea abilitatilor.

Activităţile desfăşurate  în  cadrul  centrului  de  zi  urmăresc  promovarea  şi  respectarea 
drepturilor copilului.
-  Acţiunile  propuse  în  programul  al  centrului  de  zi  au  ca  obiectiv,  de  asemenea,  implicarea  şi 
responsabilizarea  părinţilor/reprezentanţilor  legali  în  procesul  formativ-educativ  şi  de  dezvoltare 
armonioasă a personalităţii copiilor.
- Activităţile desfăşurate în cadrul centrului vor respecta următoarea ordine: 

 exerciţii de tip recreeativ;
 masa de prânz; 
 efectuarea temelor;
 exerciţii de tip recreeativ.

Contribuţia la proiect a Consiliului Local Sector 6 este de 591.840 lei, reprezenînd 32,2% din 
valoarea totală a proiectului, care este de 1.838.285 lei. Detaliile privind activităţile proiectului precum 
şi cele privind costurile sunt prezentate în Anexa.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, Legea nr. 
272/2004  privind  protecţia  şi  promovarea  drepturilor  copilului,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,  Legea  nr.116/2002  privind  prevenirea  şi  combaterea  marginalizării  sociale,  Legea 
nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr.215/2001 privind administraţia publică, republicată, 
cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Legea  nr.  350/2005  privind  regimul  finanţărilor 
nerambursabile  din  fonduri  publice  alocate  pentru  activităţi  nonprofit  de  interes  general,  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,   propun   spre  aprobare  Consiliului  Local  al  Sectorului  6 
proiectul de hotărâre privind aprobarea finanţării  din bugetul local, în  anul 2011, pentru derularea 
proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă” cu componenta „Centrul de consiliere şi sprijin 
pentru părinţi şi copii” derulat de către  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 



Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”, în limita sumei de  400.000 lei pentru 
anul 2011.

Director General
Marius Lăcătuş
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