
 

 

 
 

                                                                 ANEXĂ 
           la H.C.L. S.6 nr. ........./................. 

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestaţii financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
 
 

 

 
 
 

 



 

 

I. PROIECTUL 
 
1. DESCRIERE 
 
1.1 Titlul  
 

Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda 
copiilor îngrijirea corespunzătoare. 
 
 
1.2 Localizare 

 
Bucureşti sectorul 6 

 
1.3 Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC Sector 6 

 

 Costul total al proiectului Suma solicitată de la 
DGASPC Sector 6 

% din costul total al 
proiectului 

100.000 100.000 100 

 
 
1.4 Rezumat 

 
 
 

Durata proiectului Minimum 12 luni, pe parcursul anului 2012 

Obiectivele proiectului Prevenirea intrării familiilor cu copii în situaţii de dificultate majoră. 
Susţinerea familiei cu copii aflată în situaţie de criză pentru depăşirea 
acesteia. 
Prevenirea separării copilului de părinţii săi. 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor din familii cu posibilităţi materiale 
reduse. 

Parteneri Proiectul este unul prevăzut a fi susţinut integral din fonduri alocate de 
Consiliul Local Sector 6, conform legii. 

Grupul (grupurile) ţintă Copii şi familii din categorii sociale vulnerabile.   

Beneficiarii finali Copii aflaţi în familii care, temporar, din motive independente de 
voinţa lor, nu pot asigura acestora îngrijirea corespunzătoare.   

Rezultatele aşteptate Încurajarea şi multiplicarea comportamentelor de implicare şi 
coparticipare a familiei copilului în procesul de îmbunătăţire a 
condiţiilor de trai şi a modului în care acesta este îngrijit şi educat. 
Întărirea capacităţilor parentale prin asumarea responsabilităţilor faţă 
de creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii. 
Maximizarea efectelor suportului acordat familiei pentru creşterea şi 
îngrijirea copilului, prin aplicarea principiilor intervenţiei oportune şi 
pertinente. 
Creşterea numărului de servicii de prevenire a separării copilului de 
părinţi, servicii de sprijin ale familiilor, derulate la nivelul comunităţilor 
locale în vederea apropierii serviciilor de beneficiari. 

Principalele activităţi Identificarea beneficiarilor. 
Constituirea şi depunerea dosarului pentru acordarea de prestaţii 
financiare excepţionale. 



 

 

Adoptarea deciziei privind acordarea de prestaţii financiare 
excepţionale. 
Acordarea efectivă a prestaţiilor financiare excepţionale.    
Monitorizarea modului de acordare a prestaţiilor financiare 
excepţionale şi a impactului acestora asupra situaţiei copilului şi 
familiei. 

 
 
1.5 Obiective 
 
 
Obiectivul general: 
 Prevenirea situaţiilor prin care copilul ar putea ajunge în dificultate, prin sprijinirea familiei 
naturale sau substitutive pentru creşterea, îngrijirea şi educarea corespunzătoare a acestuia. 
 
Obiective specifice: 
 Prevenirea intrării familiilor cu copii în situaţii de dificultate majoră. 
 Susţinerea familiei cu copii aflată în situaţie de criză pentru depăşirea acesteia. 
 Prevenirea separării copilului de părinţii săi. 
 Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor din familii cu posibilităţi materiale reduse. 
 
Obiective operaţionale: 

1. Acordarea de prestaţii sub formă de bonuri valorice pentru achiziţia de alimente, rechizite, 
în cuantum de maximum 200 lei lunar, pentru o perioada de maximum 6 luni pe an, pentru 
copii ale căror familii, din cauza lipsei resurselor financiare şi/sau materiale, nu reuşesc să 
le asigure satisfacerea nevoilor de bază. 

2. Acordarea de prestaţii sub formă de bani, în cuantum maxim de 4000 lei/familie, o singură 
dată, pentru  familii care au în îngrijire unul sau mai mulţi copii aflaţi în situaţii excepţionale 
de risc, pentru înlăturarea efectelor căreia sunt necesare cheltuieli ce depăşesc 
posibilităţile familiei (ex: afecţiuni medicale grave al căror tratament presupune cheltuieli 
pe care familia nu le poate suporta din venituri proprii, locuinţă degradată care necesită o 
reparaţie urgentă pentru a asigura un adăpost cu confort minim din punct de vedere fizic 
pentru copil, alte situaţii excepţionale pe care comisia pentru acordarea prestaţiilor le va 
considera eligibile). 

3. Acordarea de prestaţii sub formă de bani, în cuantum de maximum 250 lei lunar pentru o 
perioada de maximum 6 luni într-un an, pentru  copii ale căror caror familii nu pot suporta 
din veniturile proprii cheltuielile de susţinere a acestora în programele de îngrijire şi 
educaţie necesare, corespunzătoare vârstei (creşă, grădiniţă cu program 
prelungit/săptămânal, centre de tip afterschool). 

4. Acordarea de prestaţii sub formă de bani sau bonuri valorice, în cuantum de maximum 500 
lei lunar, pentru copii cu nevoi speciale, încadraţi într-un grad de handicap, al căror 
diagnostic impune programe de recuperare, controale şi intervenţii medicale repetate, 
şi/sau o alimentaţie specială mai costisitoare decât cea obişnuită, ale căror familii nu 
dispun de resursele financiare acoperirii nevoilor acestora. 

 
 

1.6 Justificare 

 
 În ultimii ani, cu precădere după 2004, politicile specifice acestui domeniu au făcut trecerea de 
la un sistem axat pe protecţia copilului în dificultate la un sistem care vizează promovarea şi 
respectarea drepturilor tuturor copiilor, iar accentul a fost mutat de la reformarea şi modernizarea 
sistemului de servicii de îngrijire rezidenţială către serviciile primare de asistenţă a copilului în 
familia proprie, respectiv către un sistem consolidat de servicii de prevenire. 
 Din 2008, strategia naţională în domeniul protecţiei copilului acordă o atenţie sporită copiilor 
aflaţi la risc de separare de părinţi (grup care include şi copiii din familii aflate în situaţie de criză, 
provocată de exemplu de efectele unor calamităţi naturale, de lipsa unei locuinţe, de pierderea 
veniturilor, în generalde evenimente neprevăzute cu efecte negative asupra dezvoltării şi securităţii 



 

 

copilului) pentru care modalitatea de intervenţie trebuie să fie rapidă. Pentru aceşti copii, planul de 
servicii trebuie să cuprindă şi măsuri imediate, de natură să susţină familia până la ieşirea din 
situaţia care a generat criza şi refacerea echilibrului din punct de vedere socio-economic. 
 Strategia se adresează şi părinţilor, atât în calitate de beneficiari direcţi ai serviciilor sociale, 
alături de copii, cât şi în vederea responsabilizării lor în creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor 
copii, dar şi comunităţii locale, care trebuie să se manifeste responsabil în susţinerea familiilor care 
nu au posibilitatea sau capacitatea de a asigura îngrijirea corespunzătoare copilor.  
 În Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, la art.123 este 
prevăzut că primarii acordă prestaţii financiare excepţionale în situaţia în care familia care 
îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare şi materiale determinate de o 
situaţie excepţională şi care pun în pericol dezvoltarea armonioasa a copilului. Aceste prestaţii se 
acordă cu prioritate copiilor ale căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a da copilului 
îngrijirea corespunzătoare sau urmare a necesităţii suportării unor cheltuieli particulare destinate 
menţinerii legăturii copilului cu familia sa, iar decizia se ia în funcţie de caracteristicile fiecărui caz 
în parte. 
 Includerea unui fond în bugetul local pentru acordarea de sprijin şi suport material de urgenţă 
familiilor cu copii aflate în dificultate în scopul menţinerii copilului în propria familie, se înscrie astfel 
în programele strategice prioritare în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi în direcţia 
accentuării rolului comunităţii locale în susţinerea membrilor săi care fac parte din grupuri 
vulnerabile. 
 Soluţionarea problemelor cu care se adresează potenţialii beneficiari care intră în evidenţa 
sistemului de protecţie a copilului presupune o evaluare primară amănunţită şi o intervenţie 
complexă, atât asupra situaţiei familiale, sociale, de dezvoltare fizică şi psihică a copilului, cât şi 
asupra familiei acestuia, intervenţie care de cele mai multe ori necesită includerea în programe 
multiple de prestaţii şi servicii sociale.  
 Rezultatele monitorizării şi reevaluării cazurilor sociale intrate în sistemul de protecţie a 
copilului din Bucureşti sectorul 6 în ultimii doi ani, arată că nerespectarea dreptului copilului de a 
beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi 
socială, prin nerespectarea de către părinţi a obligaţiei de a asigura, în limita posibilităţilor, cele mai 
bune condiţii de viaţă  necesare creşterii şi dezvoltării copiilor, survine de foarte multe ori pe fondul 
unor lipsuri materiale şi financiare cu care familia se confruntă. În cel puţin 50% dintre aceste 
cazuri, situaţia de dificultate material-financiară este determinată de o situaţie de criză ce intervine 
în viaţa familiei şi care, în lipsa unor forme de suport care să susţină temporar familia, poate 
conduce la afectarea gravă şi, uneori ireversibilă a echilibrului pe care relaţiile familiale sănătoase 
se bazează şi, pe cale de consecinţă există riscul apariţiei premiselor pentru disoluţia familiei şi 
separarea copilului de părinţi (în 25% dintre situaţiile de acest tip). 
 Obligaţia de a asigura copiilor condiţiile necesare pentru creşterea, educarea, învăţătura şi 
pregătirea profesională revine în principal părinţilor însă, dacă aceştia (sau persoanele care au, 
potrivit legii, obligaţia de a întreţine copilul) nu pot asigura, din motive independente de voinţa lor, 
satisfacerea nevoilor minime de locuinţă, hrană, îmbrăcăminte şi educaţie ale copilului, statul, prin 
autorităţile publice competente, este obligat să asigure acestora sprijin corespunzător, sub formă 
de prestaţii financiare, prestaţii în natură, precum şi sub formă de servicii, în condiţiile legii. În acest 
sens, părinţii au obligaţia să solicite autorităţilor competente acordarea alocaţiilor, indemnizaţiilor, 
prestaţiilor în bani sau în natură şi a altor facilităţi prevăzute de lege pentru copii sau pentru 
familiile cu copii.  
 Instituirea unui fond cvasi-permanent de urgenţă pentru cazuri sociale de copii din familii aflate 
în situaţii de risc social sau de criză şi acordarea unor prestaţii financiare sau materiale cu titlu 
excepţional acestora poate contribui, prin corelare cu oferirea altor prestaţii şi/sau servicii de 
specialitate, la soluţionarea eficientă a situaţiilor de risc/dificultate în care se află copilul. 
 Numai în anul 2011, în sectorul 6 au fost identificate 214 de familii aflate în situaţie de risc 
social din cauza unei situaţii material-financiară precară, familii în care sunt îngrijiţi 296copii. Dintre 
acestea, în urma evaluărilor efectuate, s-a constatat că cel puţin 146au venituri insuficiente sau nu 
dispun de venituri pentru creşterea şi îngrijirea copilului/copiilor, avînd nevoie de un sprijin 
corespunzător pentru a evita intrarea în situaţie de dificultate majoră.  
 De asemenea, în 2011 au beneficiat de plata grădiniţei cu program prelungit un număr de  8  
copii, iar analiza situaţiei lor familiale a relevat faptul că oferirea prestaţii financiare a permis 
membrilor familiei să se concentreze asupra căutării şi obţinerii unui loc de muncă, astfel încât să 



 

 

dobândească independenţă economică, iar pe de alta parte, a contribuit la o îngrijire şi educare 
corespunzătoare vârstei copilului pe perioada cât capacitatea familiei de a furniza aceste îngrijiri a 
fost diminuată. Astfel, programele de acest tip s-au dovedit a fi unele dintre cele mai eficiente în 
scopul creşterii capacităţii familiilor cu copii de a face faţă cerinţelor specifice. 
 Totodată, evidenţiem faptul că, în sectorul 6 există peste 50 de copii diagnosticaţi cu boli  
metabolice şi de nutriţie care necesită o alimentaţie specială, fiindu-le necesare anumite categorii 
de produse alimentare a căror achiziţionare este mult mai costisitoare decât procurarea alimentelor 
pentru un copil sănătos. O parte semnificativă dintre aceste familii (mai mult de 50%) se află în 
imposibilitatea de a satisface nevoile speciale ale copiilor din lipsa/insuficienţa resurselor 
financiare, riscând astfel agravarea stării de sănătate a copiilor şi încălcând în mod involuntar 
dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate. 
 O categorie similară o reprezintă cei 300 de copii care suferă de afecţiuni ce necesită şedinţe 
de recuperare medicală lunară (tetrapareză spastica, paralizie cerebrală, cancer, autism, etc.), 
recuperare care, în multe cazuri, nu este gratuită sau costurile sunt doar parţial acoperite gratuit. 
Cel mai bine poate fi evidenţiat acest lucru în cazul copiilor care au autism, şi pentru care singura 
formă de recuperare dovedit eficientă, respectiv terapia ABA al cărei cost lunar este evaluat între 
3500 şi 4000 lei, nu este încă asigurată gratuit precum şi situaţia copiilor ce necesită intervenţii 
medicale în străintătate pentru care costurile de transport şi cazare nu sunt prevăzute în bugetul 
asigurărilor de stat. Evaluările realizate în ultimii doi ani au arătat că aprox. 60% dintre familiile 
acestor copii nu au resurse financiare suficiente pentru a suporta cheltuielile pe care tratamentele 
necesare pentru copiii lor le implică, astfel încât, în aceste familii riscul de agravare a bolii/gradului 
de dizabilitate a copiilor să fie semnificativ.  
 O menţiune specială trebuie acordată copiilor care ajung în situaţie de risc major, cauzat de un 
eveniment neprevăzut sau o situaţie deosebită cu impact negativ imediat şi de mari dimensiuni 
asupra dezvoltării sau securităţii copilului. În 2011, fondurile special alocate pentru astfel de cazuri 
au condus la depăşirea unor situaţii de criză pentru un număr de 5 copii. Tipologia acestor cazuri 
este extrem de diversă (de la nevoia refacerii locuinţei distruse de incendii sau inundaţii, până la 
necesitatea unei sume de bani care depăşeşte posibilităţile familiei pentru o intervenţie medicală 
vitală pentru copil), însă soluţia acordării punctuale a unor sume de bani mai importante, de 
maximum 4000 lei, s-a dovedit a fi eficientă în cele mai multe dintre cazuri pentru redarea 
capacităţii funcţionale a familiei şi menţinerea unităţii acesteia. 
 Furnizarea suportului potrivit, la momentul potrivit, familiilor cu copii aflate în situaţii temporare 
de pierdere parţială/integrală a capacităţii de a acorda îngrijirea corespunzătoare copiilor lor, s-a 
dovedit în timp a fi una dintre cele mai eficiente modalităţi de susţinere în scopul evitării intrării 
copiilor în situaţie de risc/dificultate şi pentru depăşirea situaţiilor de criză socio-familială, acestea 
fiind de altfel premisele corecte pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi. 

 

Descrierea grupului / grupurilor ţintă şi a beneficiarilor, precum şi numărul estimat 
de beneficiari 
 Grupurile ţintă vizate de acest proiect sunt: 

1. Copii din familii care, temporar, din cauza lipsei/insuficienţei resurselor material-financiare,  
nu reuşesc să le asigure o îngrijire corespunzatoare, în special satisfacerea nevoilor legate 
de hrană. 
Număr minim estimat de beneficiari direcţi în cadrul proiectului: 23 

2. Copii aflaţi într-o situaţie excepţională de risc pentru înlăturarea efectelor căreia sunt 
necesare cheltuieli ce depăşesc posibilităţile familiei (ex: afecţiuni medicale grave al căror 
tratament presupune cheltuieli pe care familia nu le poate suporta din venituri proprii, 
locuinţă degradată care necesită o reparaţie urgentă pentru a asigura un adăpost cu 
confort minim din punct de vedere fizic pentru copil, alte situaţii excepţionale pe care 
comisia pentru acordarea prestaţiilor le va considera eligibile) 
Număr minim estimat de beneficiari direcţi în cadrul proiectului: 7 
Copii din familii care nu pot suporta din veniturile proprii cheltuielile de susţinere a acestora 
în programele de îngrijire şi educaţie necesare, corespunzătoare vârstei (creşă, grădiniţă 
cu program prelungit/săptămânal, centre de tip afterschool) 
Număr minim estimat de beneficiari direcţi în cadrul proiectului: 10 



 

 

Copii cu nevoi speciale, încadraţi într-un grad de handicap, al căror diagnostic impune 
programe de recuperare, controale şi intervenţii medicale repetate, şi/sau o alimentaţie  

3. specială mai costisitoare decât cea obişnuită, ale căror familii nu dispun de resursele 
financiare acoperirii nevoilor acestora 
Număr minim estimat de beneficiari direcţi în cadrul proiectului: 10 
 

1.7 . Descrierea detaliată a  activităţilor 

 
A. Constituirea Comisiei privind acordarea de prestaţii financiare excepţionale, la nivelul 
D.G.A.S.P.C. Sector 6  

A.1. Formularea propunerilor cu privire la componenţa Comisiei, de către Directorul general 
adjunct pe probleme de protecţia copilului al D.G.A.S.P.C. Sector 6 

A.2. Adoptarea deciziei de constituire, prin dispoziţie a Directorului general al D.G.A.S.P.C. 
Sector 6. 

A.3. Adoptarea Procedurilor de organizare şi funcţionare a Comisiei, de către membri 
acesteia. 

A.4. Diseminarea Procedurilor de organizare şi funcţionare a Comisiei către serviciile implicate 
direct în procesul de evaluare, acordare şi monitorizare a prestaţiilor financiare excepţionale. 
 
B. Identificarea beneficiarilor 

Acordarea prestaţiilor se va realiza în baza analizării nevoilor de asistenţă socială ale copilului 
şi familiei acestuia prin: 

B.1. Analiza cererilor/sesizărilor/cazurilor de familii cu copii care au caracteristicile grupurilor 
ţintă vizate de proiect de către asistenţii sociali sau responsabilii/managerii de caz desemnaţi din 
cadrul serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 6. 

B.2. Identificarea cauzelor materiale şi sociale pentru care copilul/copiii nu dispun de o îngrijire 
corespunzătoare în familie, prin anchetă socială efectuată de asistenţii sociali sau 
responsabilii/managerii de caz desemnaţi din cadrul serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. 
Sector 6. 

B.3. Formularea propunerilor de includere în programul de acordare a prestaţiilor financiare 
excepţionale, pe obiectivul operaţional ce corespunde cel mai bine nevoilor copilului şi familiei, de 
către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz desemnat şi, după caz, evidenţierea 
modului în care prestaţiile financiare excepţionale vor fi corelate şi completate cu alte tipuri de 
prestaţii/servicii acordate copilului. Pe lângă obiectivul operaţional, propunerea va conţine, forma, 
cuantumul şi perioada de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale.  

B.4. Avizarea propunerilor formulate, de către şeful ierarhic al asistentului social sau 
responsabilului de caz desemnat. 

 
C. Constituirea şi depunerea dosarului pentru acordarea de prestaţii financiare excepţionale 

C.1. Asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului va proceda la 
constituirea sau completarea dosarului social cu următoarele documente, minim necesare pentru o 
analiză pertinentă a cazului: 

- solicitarea în baza căreia cazul copilului a intrat în atenţia sistemului local de asistenţă 
socială; 

- actele de stare civilă şi de identitate ale copilului şi ale membrilor familiei acestuia 
(respectiv ale reprezentantului legal sau ale persoanei care are în îngrijire copilul prin 
efectul legii); 

- acte care să evidenţieze situaţia locativă a copilului şi familiei; 
- acte doveditoare cu privire la veniturile familiei; 
- adeverinţă de înscriere în evidenţa AMOFM, după caz; 
- acte medicale cu privire la starea de sănătate a copilului şi, după caz, a familiei acestuia 

sau a persoanei în grija căreia se află copilul; 
- raportul de anchetă socială/evaluare detaliată în care se vor descrie explicit problemele cu 

care se confruntă copilul, cauzele care au determinat aceste probleme, obectivele de 
îmbunătăţire a situaţiei copilului, modul în care acordarea de prestaţii financiare 
excepţionale poate contribui, eventual alături de alte servicii, la îndeplinirea obiectivelor de 
îmbunătăţire a situaţiei copilului, motivele pentru care acordarea de prestaţii financiare 



 

 

excepţionale reprezintă alternativa optimă de suport pentru copil şi familie la momentul 
realizării evaluării situaţiei ; 

- după caz, alte acte şi documente care fac dovada  situaţiei în care se află copilul şi în baza 
cărora se justifică acordarea de prestaţii financiare excepţionale; 

- după caz, proiectul planului de servicii, planului individualizat de protecţie, planului de 
recuperare al copilului cu dizabilităţi. 

C.2. Dosarul cu propunerea de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale se depune la 
secretarul Comisiei, conform Procedurilor adoptate de aceasta. 

C.3. Secretarul Comisiei întocmeşte ordinea de zi a Comisiei, pe care o diseminează în mod 
corespunzător. 

 
D. Adoptarea deciziei privind acordarea de prestaţii financiare excepţionale 

D.1. Analiza fiecărui dosar în parte are loc în prezenţa tuturor membrilor Comisiei, care pot 
solicita ca asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului să prezinte în rezumat 
situaţia copilului, descrisă pe larg în raportul de anchetă socială/evaluare detaliată. 

D.2. Verificarea încadrării fiecărui caz în parte în criteriile de eligibilitate evidenţiate pentru 
fiecare obiectiv operaţional. 

D.3. Adoptarea deciziei de admitere, respingere sau modificare a cererii/propunerii de 
acordare a prestaţiilor financiare excepţionale, cu votul majorităţii membrilor Comisiei. Decizia se 
consemnează în minuta şedinţei. 
  
E. Efectuarea operaţiunilor necesare pentru emiterea Dispoziţiei Primarului Sectorului 6 prin 
care se aprobă acordarea prestaţiilor financiare excepţionale 

E.1. Redactarea Hotărârii Comisiei de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale de către 
secretarul Comisiei. 

E.2. Întocmirea, după caz, a planului de servicii, planului individualizat de protecţie sau 
planului de recuperare pentru copil, de către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz 
al copilului şi înaintarea acestuia spre avizare şi semnare, conform procedurilor. 

E.3. Întocmirea actelor necesare pentru emiterea Dispoziţiei Primarului Sectorului 6 cu privire 
la acordarea prestaţiilor financiare excepţionale, de către asistentul social sau 
responsabilul/managerul de caz al copilului (referatul de specialitate, adresa de înaintare, proiectul 
de dispoziţie) şi înaintarea acestora spre avizare şi semnare, conform procedurilor. 
 
F. Acordarea efectivă a prestaţiilor financiare excepţionale     

F.1. Întocmirea referatelor de plată a prestaţiilor financiare excepţionale, conform cu Hotărârea 
Comisiei şi Procedurile adoptate, şi înaintarea acestora, împreună cu Dispoziţiile şi, după caz, 
notele/chitanţele de plată necesare către serviciul competent din cadrul Direcţiei Economice a 
D.G.A.S.P.C. Sector 6  

F.2. Încheierea contractului cu familia de către asistentul social sau responsabilul/managerul 
de caz al copilului, conform metodologiei şi procedurilor de lucru aplicabile, în care vor fi stipulate 
drepturile şi obligaţiile părţilor. 
 
G. Monitorizarea modului de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale şi a impactului 
acestora asupra situaţiei copilului şi familiei 
 
H. Evaluarea programului de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale 
 
 
 
1.8 . Metodologia 

 
Criterii de eligibilitate pentru acordarea prestaţiilor financiare excepţionale 
 
Obiectiv operaţional 1 şi 3 

1) Familii cu venitul lunar pe membru de familie mai mic de 350 lei. 



 

 

2) Familii/persoane aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. Sector 6, care au în îngrijire copii cu 
măsură de protecţie specială (plasament, plasament de urgenţă, supraveghere 
specializată), iar venitul lunar pe membru de familie este mai mic de 400 lei 

3) Familia nu dispune de venituri, iar membrii săi adulţi nu pot, din motive obiective, să 
muncească (ex: afecţiuni medicale cu pierderea capacităţii de muncă, femei însărcinate sau 
lăuze etc). 

4) Familia nu dispune de venituri, iar membrii adulţi apţi de muncă (părinţii/reprezentantul 
legal al copilului) sunt înscrişi în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă la 
nivel local şi nu au refuzat consecutiv mai mult de trei locuri de muncă oferite. 

5) Părinţii/reprezentantul legal al copilului execută o pedeapsă privativă de libertate sau au 
fost liberaţi recent din penitenciar, iar în prezent sunt înscrişi în evidenţa Agenţiei pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă la nivel local şi nu au refuzat consecutiv mai mult de trei locuri 
de muncă oferite. 

6) Familii/persoane aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. Sector 6, care beneficiază de ajutor social 
(venitul minim garantat) şi care au trei sau mai mulţi copii în întreţinere. 

7) Familii/persoane aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. Sector 6, care beneficiază de ajutor 
constând în plata chiriei pentru locuinţă şi care au trei sau mai mulţi copii în întreţinere. 

8) Familii/persoane aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. Sector 6, cu venituri mai mici de 400 lei pe 
membru de familie şi care fac dovada că nu pot suporta din veniturile proprii cheltuielile 
integrale/parţiale pentru includerea copilului în programul unei unităţi de îngrijire şi educaţie 
pe timp de zi (creşă, grădiniţă, centru de tip afterschool), timp în care membrii familiei se 
află la muncă sau în imposibilitatea de a asigura copilului supravegherea corespunzătoare 
(ex: boală, incapacitate fizică/psihică etc). 

9) Familii/persoane care au domiciliul legal pe raza sectorului 6, dar care locuiesc în fapt pe 
raza altor unităţi administrativ-teritoriale (sectoare ale municipiului Bucureşti sau judeţe) şi 
care se află într-una din situaţiile descrise mai sus. 

 
Obiectiv operaţional 2 
 
1. Familii al căror venit lunar per membru de familie este mai mic decât salariul minim net pe 
economie garantat pentru anul 2012.Dacă soții sunt despărțiți în fapt, la stabilirea venitului net 
lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soț, dacă 
se constată prin ancheta socială că: 
- nu au domiciliu comun; 
- nu se gospodăresc împreună. 

La stabilirea venitului net lunar al familiei și, după caz, al persoanei singure se iau în considerare 
toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din: 

- drepturi de asigurări sociale de stat, 
- asigurări de șomaj, 
- obligații legale de întreținere, 
- indemnizații, 
- alocații 
- ajutoare cu caracter permanent 
- alte creanțe legale, 
Nu se iau în calcul: 
- bursele de studiu 
- burselor sociale, 
- sprijinul financiar prevăzut de HG nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a 
cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de 
protecție socială „Bani de liceu”, actualizată 
Familii care se află într-o situaţie de criză ce poate constitui risc de intrare a copilului în situaţie 
de dificultate şi/sau separare a copilului de părinţii săi. 
Exemple: 
- familia locuieşte într-un imobil degradat ce necesită reparaţii urgente pentru a constitui un 

adăpost de minimă siguranţă şi confort pentru copil; 



 

 

- familia locuieşte într-un imobil ce a fost distrus parţial sau total de incendiu, inundaţie, 
cutremur sau alt dezastru/calamitate naturală; 

- copilul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, pentru o afecţiune ce pune în pericol 
viaţa sau dezvoltarea acestuia, care  presupune cheltuieli pe care familia nu le poate 
acoperi din veniturile proprii în timpul disponibil pentru aceasta; 

- în situaţii cu totul deosebite, copilul cu rezultate deosebite la învăţătură, în practicarea unui 
sport sau care sunt recunoscuţi ca având un talent deosebit într-un domeniu artistic şi care 
nu pot fi susţinuţi de familie pentru participarea la o competiţie, la un eveniment de 
dezvoltare personală sau pentru achiziţionarea de materiale/echipamente speciale 
necesare pentru atingerea performanţei în domeniu. 

 
Obiectiv operaţional 4 
1. Familii al căror venit lunar per membru de familie este mai mic decât salariul  

minim net pe economie garantat pentru anul 2012.Dacă soții sunt despărțiți în fapt, la stabilirea 
venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt 
soț, dacă se constată prin ancheta socială că: 

- nu au domiciliu comun; 
- nu se gospodăresc împreună. 

La stabilirea venitului net lunar al familiei și, după caz, al persoanei singure se iau în considerare 
toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din: 

- drepturi de asigurări sociale de stat, 
- asigurări de șomaj, 
- obligații legale de întreținere, 
- indemnizații, 
- alocații 
- ajutoare cu caracter permanent 
- alte creanțe legale, 
Nu se iau în calcul: 
- bursele de studiu 
- burselor sociale, 
- sprijinul financiar prevăzut de HG nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a 
cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de 
protecție socială „Bani de liceu”, actualizată. 

       2.  Familii care au domiciliul în drept în sectorul 6( şi în situaţia în care, în fapt, locuiesc pe 
raza altor sectoare) 
        3. Familii care au în întreţinere copii cu handicap ce sunt diagnosticaţi cu celiachie,                  
fenilcetonurie sau o altă boală metabolică ce necesită un regim alimentar particular, motiv pentru 
care  efortul financiar al familiei este mai mare. 

4.Familii a căror copii au fost diagnosticaţi cu diabet zaharat insulino dependent şi care sunt 
supuse unui efort finaciar suplimentar în vederea achiziţionării testelor necesare măsurării 
glicemiei(numărul testelor suportate de către CNSAS este insuficient); 

5.Familii a căror copil, cu ocazia reevaluării anuale, nu a mai întrunit condiţiile pentru 
încadrarea în gradul de handicap din anul precedent şi care fie nu mai primeşte certificat de 
încadrare în grad de handicap fie este încadrat într-un grad de handicap inferior, ce generează  
drepturi  financiare mai mici; 

6.Familii care se confruntă cu problema integrării copiilor în grădiniţele din sistemul de stat din 
cauza deficienţei acestora şi care au optat pentru grădiniţe particulare;  

7.Familii ce au contractat credite pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copilului şi care pot face 
dovada investiţiei făcute( prin documente justificative sau prin constatrea acestora de către 
responsabilul de caz ); 

Familiile ce pot beneficia de acordarea presaţiilor financiare excepţionale trebuie să 
îndeplinească, în mod cumulat, condiţiile menţionate la punctul 1-2 şi situaţia în care se regăseşte 
corespunzătoare punctelor de la 3 la 7. 

 
Criterii de prioritate la acordarea prestaţiilor financiare excepţionale  

1) Familii cu mai mult de 3 copii şi venituri sub 250 lei pe membru de familie 



 

 

2) Familii ai căror membrii adulţi se află în incapacitate fizică de a munci sau de a acorda îngrijiri 
corespunzătoare copiilor, dovedită în mod obiectiv 

3) Familii ai căror membrii adulţi care nu muncesc se află în incapacitate fizică/psihică de a 
îngriji/supraveghea copilul, dovedită în mod obiectiv 

4) Familii care nu au beneficiat în ultimele 18 luni de alte forme de sprijin, din partea autorităţilor 
sau organizaţiilor neguvernamentale pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copilului 

 
Criterii de încetare a acordării prestaţiilor financiare excepţionale 

1) Utilizarea în alte scopuri decât pentru îmbunătăţirea situaţiei copilului a prestaţiilor financiare 
acordate 

2) Furnizarea de informaţii eronate sau dovedit denaturate cu privire la situaţia copilului sau 
familiei 

3) Refuzarea consecutivă a mai mult de trei locuri de muncă oferite  AMOFM 
4) Refuzarea consecutivă a unor prestaţii sau servicii care pot contribui la îmbunătăţirea 

situaţiei copilului într-o măsură vădit superioară acordării de prestaţii financiare excepţionale 
5) Refuzarea accesului asistentului social sai responsabilului/managerului de caz pentru 

monitorizarea sau evaluarea situaţiei copilului pe parcursul acordării prestaţiilor financiare 
excepţionale 

 
Metode utilizate 

� Managementul de caz în domeniul protecţiei copilului 
� Planificarea prestaţiilor, serviciilor şi intervenţiilor 
� Ancheta socială 
� Evaluare pe bază de observaţie şi interviu 
� Documentare 
� Monitorizare 
� Consiliere socială individuală şi de grup 

  
Modalităţi de selectare a beneficiarilor 
Pe baza concluziilor evaluării situaţiei socio-economice concrete a fiecărui solicitant şi în limita 
capacităţii de oferire a serviciilor disponibile sau a plafonului alocat pentru prestaţii  
 
Modalităţi de implicare a beneficiarilor în activităţile desfăşurate 
Copiii şi familiile acestora sunt implicaţi in activităţile desfăşurate în mod planificat, direct şi activ, în 
cadrul procesului de realizare, implementare, monitorizare şi revizuire a planului de servicii sau a 
planului individualizat de protecţie pentru copil, în conformitate cu procedurile de implementare a 
standardelor minime obligatorii pentru serviciile de protecţie a copilului 
 

Proceduri pentru evaluare internă/externă 
 
Modalităţile de control periodic al calităţii:  

- monitorizarea activităţilor desfăşurate, prin supervizare directă; 
- evaluarea indicatorilor de urmărire stabiliţi prin standardele minime obligatorii; 
- evaluarea performanţelor organizaţionale. 

 
Modalităţile periodice de control al gradului de satisfacţie al beneficiarilor: 

- discuţii directe cu beneficiarii; 
- evaluarea modului de relaţionare responsabil de caz – beneficiar (în cadrul procesului 

de supervizare a cazurilor); 
- evaluarea indicatorilor specifici de urmărire (ex: număr de sesizari cu privire la 

nerespectarea prevederilor legale în activităţile desfăşurate, număr de sesizari cu 
privire la încălcarea drepturilor copilului în activităţile desfăşurate, rezultatul anchetelor 
de control intern sau extern întreprinse în urma sesizărilor/plângerilor cu privire la modul 
de desfăşurare a activităţilor etc). 

 
Evaluarea evenimentelor de referinţă  
Rezultate intermediare raportat la obiectivele intermediare (la momentul evaluat) 



 

 

� durată estimată/durată reală 
� cantitate preconizată/cantitate realizată 
� calitate preconizată/calitate obţinută 
� costuri estimate/costuri reale 
� impactul schimbării asupra grupurilor ţintă 
� perturbări semnificative  
� riscuri şi măsuri de evitare 

 
Evaluarea rezultatelor finale 

� eficienţa – rezultatul obţinut în raport cu resursele investite 
� eficacitatea – rezultatele reale în raport cu rezultatele preconizate 
� economia – costurile reale în raport cu costurile prevăzute 
� participarea – numărul real de beneficiari în raport cu numărul estimat 
� conştientizarea – numărul de persoane informate în raport cu populaţia ţintă 
� adresabilitatea – numărul real de copii asistaţi în raport cu dimensiunea grupurilor ţintă   
� disponibilitatea – numărul şi calitatea serviciilor oferite în raport cu numărul şi calitatea 

serviciilor preconizate 
� adecvarea – serviciile oferite faţă de nevoile beneficiarilor 
� acceptabilitatea – satisfacţia beneficiarilor faţă de serviciile oferite 
� impactul rezultatelor obţinute asupra politicii în domeniu 

 

1.8.1. Echipa propusă pentru implementarea proiectului  
1) Comisia de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale, formată din: 

- preşedinte 
- 4 membri (din care 2 specialişti din cadrul Direcţiei Protecţia Copilului, 1 specialist din 

cadrul Direcţiei Economice, 1 jurist) 
- secretar 

2) Şefii serviciilor direct implicate în evaluarea şi instrumentarea cazurilor sociale 
3) Asistenţii sociali sau responsabilii/managerii de caz, din cadrul serviciilor direct implicate în 

evaluarea şi instrumentarea cazurilor sociale 

 

1.8.2. Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, instrumente 
etc.) 

Proiectul nu necesită echipamente sau instrumente speciale pentru implementare, derulare 
şi evaluare. 

 
 
1.9. Durata şi planul de acţiune 

 
Durata proiectului: 12 luni 
 
Planul de acţiune: 
 

Semestrul 1 Semestrul 2  
Activităţi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Constituirea Comisiei privind acordarea 
de prestaţii financiare excepţionale, la 
nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6 

            

Identificarea beneficiarilor 
 

            

Constituirea şi depunerea dosarului 
pentru acordarea de prestaţii financiare 
excepţionale 

            

Adoptarea deciziei privind acordarea de             



 

 

prestaţii financiare excepţionale 
Efectuarea operaţiunilor necesare pentru 
emiterea Dispoziţiei Primarului 
Sectorului 6 prin care se aprobă 
acordarea prestaţiilor financiare 
excepţionale 

            

Acordarea efectivă a prestaţiilor 
financiare excepţionale     

            

Monitorizarea modului de acordare a 
prestaţiilor financiare excepţionale şi a 
impactului acestora asupra situaţiei 
copilului şi familiei 

            

Evaluarea programului de acordare a 
prestaţiilor financiare excepţionale 

            

 
 
2. REZULTATE AŞTEPTATE 
 
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă / beneficiarilor 

 
Încurajarea şi multiplicarea comportamentelor de implicare şi coparticipare a familiei copilului 

în procesul de îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi a modului în care acesta este îngrijit şi educat. 
Întărirea capacităţilor parentale prin asumarea responsabilităţilor faţă de creşterea, îngrijirea şi 

educarea propriilor copii. 
Maximizarea efectelor suportului acordat familiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului, prin 

aplicarea principiilor intervenţiei oportune şi pertinente. 
Creşterea numărului de servicii de prevenire a separării copilului de părinţi, servicii de sprijin 

ale familiilor, derulate la nivelul comunităţilor locale în vederea apropierii serviciilor de beneficiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Buget Prestaţii financiare excepţionale prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 
 
 

Obiectiv 
operaţional 

Număr 
maxim 

estimat de  
beneficiari 

Cost maxim 
beneficiar 

Perioada 
maximă de 
acordare 

Total cost 
estimat 
- lei - 

O1 23 200 lei lunar 6 luni 27.000 
O2 7 4000 lei 

anual 
O singură 
dată 

28.000 

O3 10 250 lei lunar 6 luni 15.000 
O4 10 500 lei lunar 6 luni 30.000 

Total cost proiect 100.000 
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