
 
DDiirreeccţţiiaa  GGeenneerraallăă  ddee  AAssiisstteennţţăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  66  

 1

RAPORT DE ACTIVITATE  
01.01. 2008 – 30.06.2008 

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

aplicare, la nivelul sectotului 6, măsurile şi programele care au ca obiect protecţia socială a cetăţenilor. În 
conformitate cu strategia aprobată de Consiliul Local al Sectorului 6, în primul semestru al anului 2008 
activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a urmărit dezvoltarea 
serviciilor adresate cetăţenilor aflaţi în dificultate, prin demararea a noi proiecte ce vizează apropierea de 
comunitate, întelegerea particularităţilor fiecărei comunităţi şi adaptarea serviciilor la nevoile membrilor 
acesteia.  

  
I. Activităţi de informare şi îndrumare a cetăţenilor sectorului 6 

I. 1. Relaţia cu mass-media 
- 212 apariţii în presa scrisă, 15 interviuri şi reportaje radiofonice, 13 apariţii tv ;  
- 80 comunicate de presă emise. 

I. 2. Informarea directă a cetăţenilor 
-  realizarea de materiale video cu scopul promovării serviciilor DGASPC Sector 6 în rândul populaţiei; 
- Realizarea şi actualizarea paginii web a instituţiei www.asistenţasocială6.ro (peste 12.000 utilizatori lunar) 
şi gestionarea rubricii de comunicare online cu cetăţenii: s-au inregistrat 205 petiţii online, cele mai multe 
fiind legate de subiecte precum indemnizaţia pentru creşterea copilului, adopţie şi drepturi persoane cu 
handicap. Începând cu luna mai, pagina web a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6, www.asistentasociala6.ro a fost accesibilizată folosind instrumente moderne, conforme Web 
Accessibility Initiative (WAI), care garantează inclusiv persoanelor cu handicap posibilitatea unei navigări 
lipsite de dificultăţi. Ca urmare a acestei iniţiative, cei aflaţi în imposibilitatea de a folosi mouse-ul pot 
accesa informaţiile vehiculate cu ajutorul unor combinaţii sugestive a tastelor. 

- în domeniul informării cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de DGASPC Sector 6, s-au înregistrat 
aproximativ 80-110 de solicitări verbale zilnic, solicitanţii fiind informaţi şi consiliaţi la ghişeu. 
Beneficiarii au solicitat informaţii în special referitoare la obţinerea drepturilor pentru copii – alocaţie de 
stat, alocaţie copil nou-născut, alocaţie de stat, 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. 

Ponderea 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%
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II. Campanii, evenimente organizate 
 

Nr. 
crt 

Perioada 
desfăşurarii 

Denumirea Locul 
desfăşurării 

Participanţi Organizatori Scopul 

 
 
1 

 
 

Ianuarie 2008 

 
Inaugurarea 

Centrului de Zi 
Licurici 

 
Şcoala 
nr.153 

50 copii din 
familii cu 

situaţii socio-
economice 

dificile 
 
 

 
Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  

Sprijinirea familiilor şi 
prevenirea abandonului 
şcolar/familial al copiilor 

 
 
 
2 

 
 
 

18 ianuarie 
2008 

Prima sesiune 
 
 

Sesiune de 
informare 

privind 
protecţia 

copilului pentru 
cadrele 

didactice 

 
 

Liceul Marin 
Preda 

 
Cadrele 

didactice din 
Liceul Marin 

Preda 
40- învăţători 
şi profesori 

 
 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  

Intărirea relaţiilor dintre 
cadrele didactice şi 

asistenţii sociali în vederea 
prevenirii şi combaterii 
abandonului şcolar şi 

familial, abuzul şi 
exploatarea copiilor, 

violenţa în şcoli, consumul 
de droguri etc. 

 
 
3 

 
 

Ianuarie-
februarie 2008 

cursuri pentru 
asistenţii 
maternali 

profesionişti 

Sediul 
DGASPC 
Sector 6 

Persoanele 
interesate de 
meseria de 

asistent 
maternal 

profesionist 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6 

Pregătirea persoanelor în 
vederea atestării ca asistent 

maternal profesionist; 
familiarizarea cu specificul 

acestei meserii 

 
 

 
4 

 
 
 

13 februarie 
2008 

a II-a sesiune 

Sesiune de 
informare 

privind 
protecţia 

copilului pentru 
cadrele 

didactice 

Liceul 
Eugen 

Lovinescu  

Cadrele 
didactice din 
Liceul Eugen 

Lovinescu 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  

Întărirea relaţiilor dintre 
cadrele didactice şi 

asistenţii sociali în vederea 
prevenirii şi combaterii 
abandonului şcolar şi 

familial, abuzul şi 
exploatarea copiilor, 

violenţa în şcoli, consumul 
de droguri etc. 

 
 
5 

 
25 – 29 

februarie 2008 

Expoziţia de 
mărţişoare 

Plaza 
România 

Copiii din 
centrele de 
Plasament 

S.6 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6   

Promovarea talentelor 
copiilor din sistemul de 

protecţie 

 
6 

 
Martie –iunie 

2008 

Tu Alegi! 
cursuri 

Liceele din 
sectorul 6 

180 de elevi 
ai claselor a 

IX –a din 
liceele 

sectorului 6 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  

Creşterea capacităţii 
comunităţii în vederea 

diminuării fenomenului de 
violenţă în şcoală 

 
 
7 

 
 

Martie – iunie 
2008 

 
“Probleme 
specifice 

autismului” 

Sediul 
DGASPC 
Sector 6, 
Balonul 

Copiilor din 
Parcul 

Herăstrău. 

Copiii cu 
autism aflaţi 
în evidenţa 
noastră,  cât 
şi familiilor 

acestora. 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6 

Acţiune de socializare şi 
interacţiune între copii şi 
părinţi în vederea creării 

unui grup de suport pentru 
aceştia 

 
 
8 

 
 

Martie 
2008 

Campania de 
informare a 

persoanelor cu 
dizabilităţi din 

sectorul 6-
opotrunităţi de 
angajare BRD 

La Sediile 
DGASPC 
sector 6 

Beneficiari ai 
serviciilor 

sociale 

DGASPC Sector 6 
BRD- Groupe Societe 

Generale 
 

Informarea persoanelor cu 
handicap cu privire la 

oportunitatea angajării în 
cadrul BRD- Groupe 

Societe Generale 
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9 

 
 

6 martie 2008 

 
Fotbal şi 

cadouri pt. 
copii în 

sectorul 6 

 
 

Parcul 
Crângaşi 

Echipa de 
fotbal 

Vulturii 
Negri 

Echipa 
tinerilor 

parlamentari 

 
Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  

 
 

Sprijinirea copiilor 
defavorizaţi printr-o 
strângere de fonduri 

 
10 

 
11 martie 2008 

Inaugurarea 
Centrului de Zi 

Licurici 

Şcoala 
nr.167 

20 de copii 
din clasele 

primare 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  

Sprijinirea familiilor şi 
prevenirea abandonului 

 
 
 

11 

 
 
 

20 martie 2008 

 
 

Seminar 
“Drepturile 

copilului 
părăsit în 

maternitate” 

 
 
 

Hotel Ibis 
Nord 

Consilieri 
Locali, 

reprezentanţi 
ANPDC, 

reprezentanţi 
Spitalul 
Panait 

Sârbu”, 
IOMC, 

Poliţie s.a 

 
 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  

 
Identificarea unor 

modalităţi de intervenţie 
pt.copiii nou-născuţi 

părăsiţi în maternitate sau 
în unităţi sanitare în 

contextul legislativ actual 

 
 

12 

 
 

16 aprilie 2008 

Scaune rulante 
pentru pers.cu 

handicap 

Primăria 
Sector 6 

18 persoane 
cu handicap 
locomotor 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  
 

SO.SI.SE.SA. 

 
Sprijinirea persoanelor cu 

handicap locomotor 

 
13 

 
18 aprilie 2008 

Iepuraşul de 
Paste vine la 

Creşa Drumul 
Taberei 

Creşa  
Drumul 
Taberei 

200 de copii 
din cadrul 

Creşei 
Drumul 
Taberei 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  

 
Îmbunătăţirea relaţiilor şi a 

atmosferei din creşă 

14  
18 aprilie 2008 

Daruri şi 
veselie 

pt.beneficiarii 
centrului de 
recuperare 

Centrul de 
recuperare 

Persoanele 
înscrise în 
programul 
centrului 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  

 
Îmbunătăţirea relaţiilor şi a 

atmosferei din centru 

 
 

15 

 
 

22 aprilie 2008 

Serbarea de 
Paşte Centrul 

pentru copiii cu 
dizabilităţi 
“Domniţa 
Bălaşa” 

Centrul 
pentru 

Copiii cu 
Dizabilităţi 
“Domniţa 
Bălaşa” 

 

150 de copii 
cu dizabilităţi  

Centrul 
“Domniţa 
Bălaşa” 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  

 
Îmbunătăţirea relaţiilor şi a 

atmosferei din centru 

 
16 

 
22 aprilie 2008 

Serbarea de 
Paşte Centrul 
de Plasament 
“Orhideea” 

Centrul de 
Plasament 
“Orhideea” 

Copiii din 
Centrul de 
Plasament 
“Orhideea” 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  
 

 
Îmbunătăţirea relaţiilor şi a 

atmosferei din centru 

 
 

17 

 
 

9 mai 2008 

“Tu 
Alegi!”concurs 

de proiecte 
destinate 

prevenirii şi 
combaterii 
violenţei 

 
 

Parcul 
Moghioroş 

180 
adolescenţi 

beneficiari ai 
programului 
“Tu Alegi” 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  

 
Creşterea capacităţii 

comunităţii în vederea 
diminuării fenomenului de 

violenţă în şcoală 
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18 

 
10 mai 2008 

Festivalul de 
artă şi sport 
“Tu Alegi” 

Parcul 
Politehnica 

1000 copii şi 
tineri din 
sectorul 6  

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului  S6 

Diminuarea fenomenului 
de violenţă în şcoală 

 
19 

 
21 mai 

Deschiderea 
Centrului de zi 

Licurici 

Şcoala 
nr.168 

15 copii 
clasele 
primare 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  

Sprijinirea familiilor şi 
prevenirea abandonului 

 
20 

 
23 mai 

Ziua copilului Plaza 
România 

Copiii 
instituţionali-
zaţi pe raza 
sectorului 6 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  

Promovarea talentelor 
copiilor instituţionalizaţi 

 
 

21 

 
 

24 mai 

Liga tinerilor 
fotbalişti 

Parcul 
Crângaşi 

Copiii cu 
probleme 

psiho-sociale 
din Bucureşti 
(48 de copii ) 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6 

Combaterea devianţei 
comportamentale la 

adolescenţi 

 
 

22 

 
 

1 iunie 

 
1 iunie-Ziua 

Copilului 

 
Pracul 

Moghioroş 

Copiii de pe 
raza 

sectorului 6 
şi cei 

protejati în 
cadrul 

DGASPC 
Sector 6 

 
Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6 
 

 

 
 
 

23 

 
 
 

9 iunie 

“La teatrale cu 
matale!” - 

festival editiţa 
 a II-a 

Centrul 
Cultural al 

Ministerului 
Internelor şi 

Reformei 
Administrati

ve 

Copiii din 
şcolile 

sectorului 6 
şi cei 

protejati în 
cadrul 

DGASPC 6 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  

Crearea unui program de 
socializare şi cunoaştere 

dedicat copiilor 
defavorizaţi  

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

26 iunie 

Seminar  
”Preotul-

întotdeauna 
aproape de 

nevoile sociale 
ale 

comunităţii” 

Hotel Ibis 
Parlament 

Comunităţile 
religioase de 

pe raza 
sectorului 6 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Sector 6  în colaborare 
cu Arhiescopia 

Bucureştilor  

Prezentarea activităţilor de 
asistenţă socială derulate de 

Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6  
şi Arhiepiscopia 

Bucureştilor precum şi 
strategia de dezvoltare în 

domeniul asistenţei sociale 
a celor doua instituţii, în 
scopul intermedierii de 

parteneriate cu societatea 
civilă la nivelul sectorului 

 
 
III. Circulaţia documentelor 
 
 
 
În perioada 01.01.2008-30.06.2008, au fost înregistrate 10.885 documente la 
sediul central, 4.951 la sediul Direcţiei pentru Protecţia Copilului, 6253 la 
sediul Direcţiei Protecţie Socială, care au fost direcţionate spre serviciile care 
deţin competenţa soluţionării acestora. 
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IV. PARTENERIATE ŞI PROIECTE  
IV. 1. PROIECTE CU FINANŢARE INTERNĂ 

Nr. Crt. ONG Proiect Servicii Nr. de Beneficiari Sume alocate de  
la Bugetul Local 

 
 
 

1. 

 
 

Fundaţia 
Copii în 

Dificultate 

 
Centrul specializat 

pentru Copii cu 
Dizabilităţi 
Profunde 

Servicii de găzduire pe perioadă 
nedeterminată, asistenţă 
medicală şi îngrijire, recuperare, 
reabilitare, socializare, 
reintegrarea familială şi 
comunitară în Centrul 
Specializat pentru copii cu 
dizabilităţi profunde 

 
 

3 copii în regim 
rezidenţial 

 
 

39.600 RON 
 

 
 

2. 

 
Fundaţia 

Sfânta Irina 

Centrul de îngrijiri 
Paliative –Hospice 

« Sfânta Irina » 

Centrul de Îngrijiri paliative –
Hospice- asistenţă medicală 
pentru persoanele cu diagnostic 
de neoplasm şi leucemie în fază 
terminală 

 
10  persoane 

asistate 

 
84.320 RON 

 
 
 

3. 

 
 

Fundaţia 
Estuar 

 
 

Un pas înainte 

Obiectiv principal îngrijire la 
domiciliul şi nu numai pentru 
persoanele adulte cu dizabilităţi 
psihice şi are ca proiect “Un pas 
Înainte” 

 
 

80 persoane 
 

 
 

 

 
 

151.944 lei 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 

Fundaţia 
Equilibre 

 
 
 
 

Centrul de Îngrijiri 
Socio-Medicale în 
Centrul de Zi şi la 

Domiciliu 

Serviciu social la domiciliu 
pentru persoane vârstnice 

155 cantina 
URBIS 

250 Pachete cu 
alimente la 
domiciliu 

100 pachete cu 
produse de 
curăţenie la 
domiciliu. 
Produse de 

curăţenie pentru 
îngrijitoarele la 

domiciliu. 

 
 
 
 
 

539.340 lei 

 
 
 

5. 

 
 

Asociaţia 
Semn de Viaţă 

 
 

Centrul Maternal 
„Sfântul Mihail şi 

Gavril” 

Desfăşurarea activităţilor de 
prevenire a separării copiilor de 
familia naturală şi de prevenire 
a instituţionalizării acestora prin 
programul Centrul Maternal Sf. 
Mihail şi Gavril, asistarea sau 
monitorizarea femeii gravide în 
ultimul trimestru de sarcină 

 
 
 

4 cupluri mamă-
copil 

 
 
 

54.085 RON 

 
 
 

6. 

 
Asociaţia 
Fraţilor 

Marişti ai 
Şcolilor din 

România 

 
 

Sfântul Marcellin 
Champagnat 

Asigurarea unui mediu de tip 
familial pentru copii aflaţi în 
dificultate, centru de plasament 
de tip rezidenţial şi servicii post 
rezidenţiale pentru tinerii care 
părăsesc sistemul de protecţie 

 
 

33 copii în regim 
rezidenţial 

 
 

200.858.76 RON 
 
 

 
 

 
 

7. 

Asociatia 
Sfântul 

Arhidiacon 
Ştefan 

 
Centrul Comunitar 

Ghencea 

- cantină socială pt. copii  şi 
familii aflate în dificultate; 
- ajutor  material; 
- ajutor financiar de urgenţă; 

 
120 pentru 

cantină socială 

 
 

108.000 RON 
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IV. 2. PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ: 
1. Fundaţia Estuar 
Proiect: „Un pas înainte” 
Servicii acordate prin proiect: îngrijiri la domiciliu pentru 
persoanele adulte cu dizabilităţi psihice. 
 
Finanţare: BIRD 
Durata proiectului finanţat de BIRD: 12.2004 – 10. 2005; 
Durata sustenabilităţii : 2005 -2008; 
Buget solicitat pentru anul 2008: 179.680 lei; 
Număr de beneficiari: 80 de persoane cu dizabilităţi psihice. 
 
2. Fundaţia Crucea Alb-Galbenă 

 
A. Proiect: „Sprijin la bătrâneţe” 

Servicii acordate prin proiect: îngrijiri socio-medicale la domiciliu 
pentru persoane vărstnice; 
Finanţare: BIRD 
Durata finanţării BIRD: 2004-2005; 
Durata sustenabilităţii: 2005 – 2008; 
Bugetul solicitat pentru anul 2008: 151.944 lei; 
Beneficiari: 60 de persoane vârstnice dependente / an. 
 
 

B. Proiect:  „Acordare de servicii sociale  la domiciliu” 
Servicii acordate: îngrijiri socio-medicale la domiciliu pentru persoane adulte şi vârstnice 
dependente; 
Finanaţate: bugetul consiliului local conform Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice; 
Buget solicitat pentru anul 2008: 213.600 lei. 
Beneficiari: 200 de persoane adulte şi vârstnice dependente / an. 

- program de prevenire a 
abandonului şcolar; 
- clubul seniorilor; 
- asistenţă medicală gratuită; 
- asistenţă psihologică gratuită; 
- consiliere juridică gratuită; 
-cursuri de educaţie pentru 
sănătate 

 
 

8. 

 
Fundaţia 

Crucea Alb-
Galbenă 

1. Sprijin la 
Bătrîneţe 

2. Acordarea de 
Servicii 
Sociale la 
Domiciliu  

 
Îngrijiri la domiciliu pentru 
persoanele adulte –“Proiectul 
Sprijin la Bătrâneţe” , 
“Acordare de servicii sociale la 
domiciliu” 

 
60 persoane 

 
  

200 persoane 

Sprijin la 
Batrâneţe 151.944 

RON 
 

Acordarea de 
Servicii la 
Domiciliu 

213.600 RON 
 

 TOTAL SUME  1.392.43,284 
RON 
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IV. 3. ALTE PROIECTE, ACTIVITĂŢI, ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII DE 
          PROGRAMME , PROIECTE  
1.  Realizarea în colaborarea cu Serviciul Delincvenţă Juvenilă şi Asistenţa Copiilor Străzii şi 
efectuarea demersurilor pentru obţinerea HCL 6 în vederea aprobării finanţării şi derulării 
următoarelor proiecte desfăşurate în cadrul DGASPC Sector 6 :  
 
- Tu alegi 
- Şcoala Părinţilor 
- La Teatreale cu Matale 
- Liga Tinerilor Fotbalişti 

 
2. Pregătirea şi depunerea proiectelor Linia Bugetară - Phare  2006/018-147.04.02 în parteneriat 
cu : 
 
- Asociaţia Samus Social din România – titlul proiectului « Serviciul de Ambulanţă Socială Sector 
6 » ; 
- Fundaţia Estuar – titlul proiectului « Dreptul la Şanse Egale » ; 
- Fundaţia Pestalozzi – titlul proiectului « Centrul de Zi pentru Orientare, Supravegherea şi 
Sprijinirea Reintegrării Sociale a Copilului care a Încălcat Legea Penală » ; 
-  Realizat în colaborare cu Biroul Comunicare – titlul proiectului « Din Comunitate pentru 
Comunitate » ; 

 
3. Intermedierea colaborării DGASPC Sector 6 cu instituţii publice, asociaţii şi fundaţii (Poliţie 
Sector 6, Unităţi Medicale, Arhiepiscopia Bucureştiului, etc.) 
 
4. Organizarea de seminarii pentru atragerea de parteneri : 
- Seminar “Prevenirea Abandonului în Maternitate” 
- Seminar « Preotul- întotdeauna aproape de nevoile sociale ale comunităţi » 
 
5. Realizarea şi depunerea proiectului - Centrul pentru Adăpostirea Victimelor Violenţei în 
Familie “Sf. Maria”, finanţat din cadrul programului de interes “susţinerea sistemului de servicii 
specializate prin finanţarea în parteneriat de proiecte destinate dezvoltării şi menţinerii unităţilor 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie”(finanţare obţinută). 

 
 

IV.4. DONAŢII DIN PARTEA PERSOANELOR FIZICE şi JURIDICE PRIVATE 
(alimente, îmbrăcăminte, aparate electronice şi electrocasnice etc.) - 19.872 lei 

 
V. ALTE ACTIVITĂŢI  
 

V. 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: 

o măsuri de plasament în regim de urgenţă (menţinute sau transformate în măsura de 
plasament) – 20 

o plasament – 37 
o instituire tutelă – 1 
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o deschidere procedură adopţie – 18 
o încredinţare în vederea adopţiei – 1 
o încuviinţare adopţie – 12 
o înregistrarea tardiva a naşterii - 2 
o conflicte de muncă şi contencios administrativ – 14 
o persoane adulte, persoane cu handicap (rezilieri contracte, contestaţii certificate de încadrare 

în grad de handicap) – 19 cauze.  
 

V. 2.  ACTIVITĂŢI SPECIALE  
– organizarea a 3 puncte de prim ajutor, în doua etape, în vederea combaterii efectelor caniculei, 

distribuirea de apă şi intervenţia la domiciliu pentru sprijinirea populaţiei ; 
 

V. 3. ASISTENŢI PERSONALI ŞI MATERNALI 
În decursul semestrului I  al anului 2008 s-au efectuat formele de angajare pentru un număr de 52 

persoane în funcţia de Asistent Personal sistări 48 de persoane şi 84 de persoane au efectuat prelungirea 
contractului de muncă, numărul total al persoanelor angajate în funcţia de Asistent Personal în prezent este 
de 774 . 

În funcţia de Asistent Maternal Profesionist au fost angajate 12 persoane, în prezent fiind angajate 
84 de persoane. 
 

V. 4. CONTROLUL INTERN AL ACTIVITĂŢILOR 
- la Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice, în baza împuternicirii nr.D/492/14.01.2008 –finalizat prin 

raportul de control nr. 176/12.02.2008; 
- la Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi „Domniţa Bălaşa”, în baza împuternicirii nr. 

D/493/14.01.2008, – finalizat prin raport de control D/2824/25.02.2008 – comunicare nr. 
182/20.02.2008; 

- Control desfăşurat la Creşa nr. 13, în baza împuternicirii nr. D/492/14.01.2008, ca urmare a sesizării 
nr. D/2313/13.02.2008, finalizat prin nota de constatare nr. 185/05.03.2008; 

- la Serviciul Monitorizare, Sinteză în Protecţia Copilului, în baza împuternicirii nr. D/2427/15.02.  – 
finalizat prin raport de control  nr. 186/05.03.2008; 

- la Serviciul Prevenire, Marginalizare Socială – finalizat prin raportul de control nr. 187/11.03.2008; 
- la Centrul de Consiliere Psihosocială a Persoanelor cu Dizabilităţi, ca urmare a sesizării nr. 

D/3952/12.03.2008 – finalizată prin nota de constatare  nr. 190/25.03.2008; 
- la Creşa nr. 13 ca urmare a sesizărilor nr. D/4619/20.03.2008 şi nr. D/4620/20.03.2008 finalizată 

prin nota de constatare      nr. 191/02.04.2008; 
- la Serviciul Protecţie Tip Familial, în baza împuternicirii nr. D/5639/03.04.2008 – fiind finalizat 

prin raportul de control nr. D/9338/06.06.2008 - comunicare nr. 206/09.06.2008. 
- Control desfăşurat în baza împuternicirii nr. D/5638/03.04.2008, la Serviciul Delicvenţă Juvenilă şi 

Asistenţa Copiilor Străzii – finalizat prin raport de control nr. D/9336/06.06.2008 – comunicare nr. 
207/09.06.2008; 

- la Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice – finalizat prin raport de control nr. 200/16.05.2008; 
- la Centrul de Plasament „Orhideea”, ca urmare a sesizării nr. D/4619/20.03.2008 – finalizat prin 

nota de constatare nr. D/9337/ 06.06.2008 – comunicare nr. D/9514/10.06.2008. 
 

V. 5. AUDIT 
• Misiune de audit desfăşurată la Serviciul Alocaţii si Indemnizaţii în perioada 21.01.2008 - 

31.03.2008; 
• Misiune de audit desfăşurată la Serviciul Ajutor Social în perioada 21.01.2008 - 31.03.2008; 
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• Elaborarea Rapoartelor de audit la Serviciul Ajutor Social şi Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii; 
• Raport sinteză privind activitatea Serviciului Audit Intern pentru Primăria sectorului 6; 
• Raport privind evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor Serviciului Audit Intern; 
• Raport sinteză privind situaţiile financiare pe anul 2007; 
• Raport sinteză privind misiunile de audit în perioada 2005-2008; 
• Notă de documentare privind activitatea serviciului; 
• Declanşarea misiunilor de audit la Serviciul Monitorizare, Sinteză în Protecţia Copilului şi la 

Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi în perioada 14.04.2008-
16.05.2008. 

 
 
 
VI. PROTECŢIA COPILULUI 
 

VI. 1. MENŢINEREA COPILULUI ÎN FAMILIA NATURALĂ  
- ajutor material/ financiar: 25 

  - prestaţii financiare excepţionale :  
  - ajutor plată cresă : 6 
  - ajutor plată grădiniţă : 10 
  - ajutor ONG : 9 

admitere în centre maternale: 2 
în lucru (înaintate în instanţa jud.): 11 
admitere în centre de zi: 44 
consiliere a familiei şi copilului: 83 
 

VI. 2. PREVENIREA ABANDONULUI  ŞI INSTITUŢIONALIZĂRII 
Cazuri sociale din unităţi sanitare: 60, din care:  

-cazuri noi: 39 ( Maternitatea Giuleşti-37 ; Spit. Univ.-1; Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. 
Ioan” Maternitatea Bucur-1;  Spit. Rm. Sărat -1.) 
-cazuri continuate din anul 2007:  21 
- rezolvate:  50 

        -În curs de soluţionare: 89 
 

VI. 3. REINTEGRAREA COPILULUI ÎN FAMILIA NATURALĂ 
 - 10 copii: 5 proveniţi din sistemul de protecţie de tip familial + 5 proveniţi din sistemul de 
protecţie de tip rezidenţial. 
 

VI. 4. PLASAMENT LA FAMILIE 
 La 30.06.2008 figurau 221 de cazuri, din care: 
 191 – aflaţi în plasament la rude până la gradul IV inclusiv 
   30 – aflaţi în plasament la alte familii/persoane 
 În acelaşi interval de timp au fost închise  15 cazuri, din care: 5  – prin reintegrarea copilului în 
familia naturală; 6 – prin încetarea măsurii de protecţie în condiţiile legii (tineri care au dobândit 
capacitate deplină de exerciţiu şi nu îşi mai continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi);  2 – 
prin încuviinţarea adopţiei interne şi integrarea permanentă a copilului în familia de adopţie; 1 – 
prin transferul dosarului de caz către alt D.G.A.S.P.C., ca urmare a  schimbării domiciliului familiei 
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de plasament într-o altă unitate administrativ-teritorială; 1 – prin transfer de competenţă către 
Serviciul Autoritate Tutelară, ca urmare a instituirii tutelei faţă de minor. 

 
 
VI. 5. PLASAMENT LA ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI 

1. Copii 
- intrări în reţea: 15 
- ieşiri din sistem: 1                               
- reintegrări pe rol: 1 

 
2. Asistenţi maternali angajaţi de DGASPC: 83 

-    persoane atestate în perioada raportată: 4 
    
 Copii sustinuţi financiar de - DGASPC Sector 6:  99 

              -  OPA: 1 
 

VI. 6. PROTECŢIA COPILULUI CU HANDICAP 
Un număr de 356 solicitări privind încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap şi orientarea 

şcolară şi profesională  a copiilor ce prezintă cerinţe educative speciale. 
 Din  totalul  cazurilor  primite au fost instrumentate 336  şi un număr de 293 dintre acestea au fost 
înaintate Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 6. 

S-au emis un număr 265 certificate de handicap, 28 certificate de orientare şcolară, iar 59 de copii 
au primit atât certificate de handicap cât şi orientare şcolară. 
 În primul semestru al anului, 57 de cazuri noi au intrat în evidenţa instituţiei. 
 
 

situatia copiilor cu handicap, semestrul I, 2008
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VI. 7. PROTECŢIA COPILULUI CU DEVIANŢĂ COMPORTAMENTALĂ 
 - 45 de cazuri 
Activităţi în sprijinul acestei categorii 

1. Organizarea unor cursuri de formare internă în luna februarie 2008, 
 
2. Proiectul “Tu Alegi!” de prevenire a violenţei în şcoli: 
Acesta este un proiect ce îşi propune prevenirea violenţei în trei licee de pe raza sectorului 6. 

Proiectul s-a desfăşurat în două etape: susţinerea cursurilor în cadrul a trei licee şi festivalul Tu alegi! de 
artă şi sport ca alternative la violenţa în şcoli. 

Cursuri în licee 
Număr total de beneficiari: 180 de copii, elevi în calsele a IX-a în cele trei licee: Marin  Preda, 

Eugen Lovinescu şi Elena Cuza. 
Cursurile au fost susţinute în perioada martie-iunie 2008 în 6 clase de-a IX-a, din cele trei licee. 
În data de 9 mai a avut loc în parcul Drumul Taberei competiţia de proiecte privind strategii de 

prevenire a violenţei în şcoli. La această competiţie au participat toţi copiii implicaţi în proiect. 
 

Festivalul de artă şi sport ca alternativă la violenţa în şcoli – Tu alegi! 
Număr aproximativ de beneficiari: 1 000 de copii. 
Organizaţii implicate: 

1. Fundaţia Ajutor şi Grijă pentru Tineri, 
2. Cercetaşii României, 
3. Fundaţia Pro Natura-secţiunea de speologie, 
4. Asociaţia de alpinism, 
5. Asociaţia de Thai Chi, 
6. Fundaţia Parada, 
7. AKM-organizatorul concertului. 

Festivalul a avut loc în data de 10 mai 2008, în cadrul 
parcului Poiltehnică şi s-a desfăşurat în intervalul orar 09.00-
20.00. 

În cadrul festivalului au avut loc competiţii sportive: concurs de skateboard şi concurs de tip 
treasure hunt; competiţii artistice: concurs de street dance; demonstraţii sportive: thai chi, alpinism, 
speologie, etc. 

 
3. Proiectul “La Teatrale cu Matale”  este un proiect de 

prevenire a delincvenţei în rândul copiilor şi tinerilor. Acest proiect se 
desfăşoară în două etape: 

Organizarea şi susţinerea unor cursuri de pregătire teatrală 
pentru un număr de maxim 20 de copii cu risc. 

Organizarea şi susţinerea Festivalului de teatru “La teatrale cu 

Matale” aflat la a treia ediţie. Anul acesta în cadrul festivalului au fost 

înscrise 15 trupe de teatru ale unor şcoli, licee sau servicii sociale de pe 

raza sectorului 6. Locaţia festivalului a fost sala Nichita Stănescu al 

MIRA. 

Numărul total de copii participanţi: 150. 
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4. Proiectul “Liga Tinerilor Fotbalişti” 
Campionatul de fotbal Liga tinerilor fotbalişti a avut loc în luna mai, în parcul 
Crângaşi. La acest campionat au participat echipe de fotbal ale unor servicii sociale 
din Bucureşti. 

 
5. Proiectul “Şcoala Părinţilor” este un proiect de educaţie şi susţinere a 

părinţilor ce întâmpină dificultăţi în creşterea şi educarea copiilor. 
 
6. Sesiunea de informare cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor 

copiilor. 
 

 
 I. 8. COPIII STRĂZII ŞI CERŞETORIA INFANTILĂ 

În luna februarie a avut loc o acţiune de monitorizare a zonelor cu risc pentru copiii străzii, ca 
urmare s-au identificat un număr de 95 de copii, după cum urmează: 

- 16 familii cu 52 de copii care locuiesc pe stradă, 
- 13 copii care locuiesc pe stradă, din care: 10 copii care locuiesc pe stradă în zona Răzoare şi sunt  

trimişi de familii la cerşit sunt implicaţi în programul din Centrul de Zi “Speranţa”, 2 copii în zona Plaza 
Ramânia şi 1 copil în vârstă de aproximativ 1 an – acesta din urmă este scos la cerşit de către mama sa (în 
zona Orşova),  

- 10 copii ai străzii care nu păstrează legătura cu familia. 
Datelor prezentate mai sus se adaugă un număr de aproximativ 20 de copii care se află la cerşit în 

mijloacele de transport în comun şi care sunt dificil de identificat fără susţinere din partea poliţiei. 
 
În luna februarie 2008, echipele stradale au 

oferit haine pentru copiii şi familiile din stradă, în 
urma unei campanii de strângere de hăinuţe. 

 
De asemenea, în luna martie echipele 

stradale au participat la acţiunile de oferire a 
pachetelor cu ocazia Sărbătorilor Pascale, acţiune 
care a cuprins aproximativ 30 de familii. 

La Centrul de Zi “Pandora” au beneficiat de 
servicii sociale specializate un număr de 
aproximativ 6 copii care au săvârşit fapte penale şi 
nu raspund penal, sau copii cu comportament 
deviant prin: activităţi educative şi instructive, 
activităţi ludice, consiliere psihologică, ateliere de 
creaţie, consiliere formativă.  

 
De asemenea, au beneficiat de serviciile acestui centru şi un număr de 20 copii proveniţi din stradă 

sau din centrele de plasament, copii care manifestă deviaţii comportamentale şi care fac parte din proiectul 
“Liga Tinerilor Fotbalişti”. 
 

VI. 9. ADOPŢII 
- Cereri de atestare ca persoana/familie aptă sa adopte – în lucru – 8; 
- Atestate emise – 22; 
- Rapoarte bilunare pe perioada încredinţării în vederea adopţiei – 21; 
- Cereri privind încuviinţarea adopţiei – 9; 
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- Rapoarte finale -  încuviinţare adopţie – 9; 
- Cursuri de pregătire a persoanelor/familiilor atestate sau în curs de atestare – 2 sesiuni. 

VI. 10. ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI A 
            SECRETARIATULUI COMISIEI 

 Nr. şedinţe CPC pregătite = 29 ; 
 Nr. hotărâri redactate = 370 ; 
 Nr. certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap şi de orientare scolară întocmite 

= 278 ; 
 Nr. comunicări întocmite, inregistrate şi transmise = 434. 

 
VI. 11. COPILUL ABUZAT 
- intervenţii în cazurile de copii în situaţie de: -  abuz (84) 
                                                                              -  neglijare (25) 
                                                                              -  trafic (3) 
                                                                              -  exploatare (8) 

 
VI. 12. INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ  

 
SITUAŢIE SEMNALATĂ NUMĂR CAZURI 

Abuz fizic 6 
Abuz sexual - 
Neglijare 2 
Exploatare 2 
Lipsire de supraveghere 15 
Asistenţă maternală 7 
Delincvenţă 2 
Centru maternal 4 
Consiliere juridică 39 
Alte situaţii 9 

 
 
 
Situaţia copiilor care au necesitat intervenţie în regim de urgenţă  
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VI. 13. TELEFONUL COPILULUI 

S-au primit un număr de 68 de apeluri din care 33 au fost greşite sau mute.  
 

direcţionate 24 
consiliere 19 
intervenţii 11 

 
 
VI. 14. CENTRE DE PLASAMENT 

La inceputul semestrului La sfârşitul semestrului 

Centrul de Plasament „Orhideea” 46 37

Centrul Maternal 0 0
Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi 

“Domniţa Bălaşa” (copii în regim de 
internat)

93 91

Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi 
“Domniţa Bălaşa” (copii în 

plasament)
1 1

Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi 
“Sf.Andrei”  (copii în regim de 

internat)
35 38

Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi 
“Sf.Andrei”  (copii în plasament) 48 46

TOTAL 223 213
Centrul de Plasament „Casa Shalom” 17 6

Centrul de Plasament „Acasă” 23 20
Apartament social Fundaţia Ajutor şi 

Grijă pt Tineri 2

Centrul de Plasament „Sf. Marcellin 
Champagnat” 38 31

TOTAL 80 57

TOTAL GENERAL 303 270

Se
rv

ic
ii 

de
 ti

p 
re

zi
de

nţ
ia

l 
O

PA
Se

rv
ic

ii 
de

 ti
p 

re
zi

de
nţ

ia
l D

G
A

SP
C

Servicii de tip rezidenţial*

 
 
Distribuţia copiilor beneficiari ai serviciilor de tip rezidenţial 
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VI. 15. PLASAMENT ÎN REGIM DE URGENŢĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicii în care copiii sunt plasaţi în regim de 
urgenţă 

Nr. copii - cazuri active 
în prima zi a 
semestrului 

Nr. copii - cazuri active în 
ultima zi a semestrului 
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 Centrul de Primire şi Evaluare 
în Regim de Urgenţă 
„Arlechino” 

11 11 

Centrul de Plasament Orhideea 0 0 

Centrul Maternal 0 0 

Centrul pt. Copii cu 
Dizabilităţi "Domniţa Bălaşa" 0 0 

Centrul pt. Copii cu 
Dizabilităţi Sf. Andrei 1 1 

TOTAL 12 12 
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Centrul de Plasament „Casa 
Shalom” 0 0 

Centrul de Plasament „Acasă” 1 1 

Apartament social Fundaţia 
Ajutor şi Grijă pt Tineri 0 0 

Centrul de Plasament Familia 
AMURTEL 0 0 

Centrul de Plasament „Sf. 
Marcellin Champagnat” 0 0 

TOTAL 1 1 
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la rude  0 0 

la familii / persoane 5 0 
la asistent maternal angajat 
DGASPC 6 12 

asistent maternal angajat OPA 0 0 

la asistent maternal angajat SPAS 0 0 

  TOTAL 11 11 

  TOTAL GENERAL 24 24 
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VII. PROTECŢIE  SOCIALĂ  

 
VII. 1. PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST 
• Centrul de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost din cadrul Complexului de Servicii Sociale „Odăi” – 9 

cazuri   
• Asociaţia „Casa Ioana” – 11 cazuri  
 
 
VII. 2. CENTRUL DE CONSILIERE PSIHOSOCIALĂ PERSOANE CU 
            DIZABILITĂŢI 
 

Nr. 
Crt. Luna Persoane cu dizabilităţi Alţi beneficiari 

1 Ianuarie 15 12 
2 Februarie 11 11 
3 Martie 12 10 
4 Aprilie 18 11 
5 Mai 18 11 
6 Iunie 18 14 
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VII. 3. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI INTEGRARE SOCIALĂ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
VII. 4. AJUTOARE 

1. Ajutor social 
 
- acordarea premiului şi a diplomei de fidelitate pentru 50 de ani de căsătorie           650 
- dosare ajutoare sociale existente în lucru                            71 
 

2. Ajutoare pentru incălzirea locuinţei cu gaze  naturale 
 

• primirea cererilor  de acordare                                                                               1632                                           
• primirea cererilor de încetare                                                                                     15                    
• primirea cererilor de modificare                                                                                19   
 

3. Ajutor de urgenţă (incendiu)                                                     1 
 

4. Ajutor de înmormântare                                                                        1   
  

5. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne         167 
 

6. Ajutoare RADET 
- S-au procesat în programul RADET un număr de 8375 cereri în vederea acordării subvenţiei 

pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat; de asemenea, s-a oferit suport 
informaţional atât persoanelor care beneficiază de această subvenţie, cât şi administratorilor diferitelor 
asociaţii de locatari/proprietari în vederea clarificării aspectelor sesizate, atât verbal, cât şi în scris, în urma 
unor sesizări din partea acestora;  s-au emis 26264 dispoziţii în vederea acordării subvenţiei pentru 
încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat; s-a emis situaţia centralizatoare 
aferentă catre D.M.P.S., R.A.D.E.T., Prefectură;   
 

 
 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA PROCEDURII NUMAR    DE 
BENEFICIARI 

TOTAL 
PROCEDURI  

1. Kinetoterapie      80       564  

2. Masaj      61 404 
   3. Electroterapie      20 ben / 42       

proceduri  
 
328 

  4. Consiliere psihologică / art-terapie        
75 

    
   427 

                                
                                             TOTAL    PROCEDURI  =  1723 
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7. Ajutor material 
Pentru un număr de 109 cereri s-a solicitat analizarea situaţiei semnatarilor acestora şi acordarea unui 
ajutor material, constând într-un pachet cu alimente şi/sau acordarea unui ajutor financiar  pentru plata 
restanţelor la întreţinere sau alte utilităţi publice de strictă necesitate, pentru plata chiriei, pentru 
achiziţionarea de medicamete, etc. 
 

8.  Dosare alocaţii familiale complementare şi alocaţii de susţinere pentru 
     familia monoparentală  - 154   

 
  9. Sprijin financiar la constituirea familiei 

Un număr de 586 cereri ale cuplurilor care s-au căsătorit în cursul anului curent, aflate la prima 
căsătorie, în vederea acordării sprijinului financiar de 200 € la constituirea familiei. 

 
– efectuarea demersurilor în vederea acordării unui ajutor material/financiar  (tichete sociale şi pachete 
cu alimente) – 6 cazuri:; 
 

  
 VII. 5. PROTECŢIE, ASISTENŢĂ ŞI CONSILIERE A PERSOANEI 
                  ADULTE CU HANDICAP 

Comisia şi Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte - au fost examinate 
un număr de 2614 dosare, eliberându-se următoarele decizii: 
 

- handicap grav (gradul I) = 412 
- handicap accentuat (gradul II) = 1161 
- handicap mediu (gradul III) = 664 
- handicap uşor (gradul IV) = 84 
- boala  (respinse)  = 293 
- nerevizuibili = 791 
Numar contestaţii depuse pentru Comisia Superioară a Persoanelor cu Handicap Adulte 
 = 215 
Numărul deciziilor nemodificate=122 
Numărul deciziilor modificate= 37  
Numărul contestaţiilor cărora nu s-au primit răspunsurile = 56 
Eliberare certificat de handicap pentru Centrele Rezidenţiale = 4 
Eliberare certicat de handicap în baza Legii 19/2000 = 8 
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 = 11 
-Centrul de Recuperare şi Integrare Socială = 9 

  -Decizii pentru orientare profesională = 22 
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situatia persoanelor cu handicap semestrul I, 
2008
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VII. 6. HOTĂRÂRI  COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE 
       CU HANDICAP:  

     Gradul Grav:   412 
                 Gradul  Accentuat: 1161 
                 Gradul  Mediu: 664 
                 Gradul Uşor: 84 
                 Boală: 293 
 
 
Comisia şi Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte 
 
 Încadrarea în grad de handicap a persoanelor adulte, semestrul I, 2008 
 

handicap accentuat 
(gradul II) ; 1161; 

34%

handicap 
grav(gradul I) ; 412; 

12%

 boala  ( respinse); 
293; 9%

handicap uşor 
(gradul IV) ; 84; 2%

handicap mediu 
(gradul III) ; 664; 

20%

nerevizuibili ; 791; 
23%

handicap
grav(gradul I) 

handicap
accentuat (gradul
II) 
handicap mediu
(gradul III) 

handicap uşor
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VII. 7. FACILITĂŢI PERSOANE CU HANDICAP 
 

 
Perioada Nr. dosare 

acordare prestaţii 
sociale noi şi în 

prelungire 

Nr. dosare sistare 
 prestaţii sociale     

(decese, schimbare 
domiciliu) 

Nr. cereri 
acordare alocaţie 

majorată 100% 
copii 0-3 ani 

Nr. cereri acordare 
alocaţie majorată 100% 

copii 3-18 ani 

Nr. cereri 
acordare 

indemnizaţie 
creştere copil 3-

7 ani 
Ianuarie 404 

 
33 6 21 1 

Februarie 388 
 

79 6 24 2 

Martie 515 
 

56 3 39 4 

Aprilie 602 
 

52 3 47 4 

Mai 546 
 

61 10 37 2 

Iunie 529 
 

62 7 47 5 

TOTAL 2984 343 35 215 18 

 
 
 
 
Acordare prestaţii sociale noi şi în prelungire în perioada raportată 
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Facilităţi  
acordate adulţilor şi copiilor cu handicap, asistenţilor personali 

 
 

Legitimaţii 
RATB 

Cartele metrou Transport 
interurban 

CFR 

Transport 
interurban 

auto 

Card 
legitimaţie de 

parcare 

Rovinietă 

Ianuarie 193 1693 861 70 8 1 
Februarie 157 990 308 45 10 - 
Martie - 440 360 35 15 3 
Aprilie 540 227 208 30 14 2 
Mai 202 274 202 20 8 1 
Iunie 222 287 100 - 12 1 
TOTAL 1314 3911 2039 200 67 8 
 

 
VII. 8. ALOCAŢII PENTRU COPII ŞI INDEMNIZAŢII PENTRU   
            CREŞTEREA COPILULUI: 
 
o Indemnizaţii – 1336 
o Stimulent – 406 
o Alocaţie de stat pt. copil – 1922 
o Alocaţie nou-născut – 1813 
o Trusou – 1825 
o Alocaţie de stat pentru copii şcolari - 2380 

 
 
 

VII. 9. PROTECŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE 
- anchete sociale – evaluare primară la solicitarea persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 6 
în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit a bunurilor ce-i aparţin în 
scopul întreţinerii şi îngrijirii sale - 38; 
- anchete sociale la cererea persoanelor vârstnice domiciliate pe sectorul 6 în vederea rezilierii unui act 
de întreţinere - 8; 
- completarea documentaţiei necesare acordării de servicii sociale prin Asociaţia Umanitară 
“EquiLibre”- 200;  
- anchete sociale – evaluare primară pentru solicitările de ajutor ocazional - 141; 
- completarea documentaţiei necesare acordării de servicii sociale prin Fundaţia “Crucea Alb – 
Galbenă” - 90;  
- întocmirea documentaţiei în vederea internării în cămine pentru persoane vârstnice - 15; 
- întocmirea documentaţiei în vederea internării în centre de îngrijire şi asistenţă -  25; 
- acordarea de ajutor ocazional: tichete sociale pentru 225 de beneficiari; 
- monitorizarea serviciilor oferite prin fundaţiile / asociaţiile partenere; 
- anchete sociale efectuate la domiciliile persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate în centrele 
rezidenţiale din subordinea DGASPC Giurgiu şi DGASPC Călăraşi -  34; 
- angajaţii serviciului asigură permanenţa în cazul deceselor la domiciliu a persoanelor fără aparţinători. 
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VIII. DIRECŢIA ECONOMICĂ 
 

În ceea ce priveşte activitatea de contractare au fost duse la îndeplinire procedurile cu privire la încheierea 
contractelor astfel: 

- contract de prestări servicii – servicii de reţele la mare distanţă; 
- contract de servicii centrală telefonică; 
- contract de prestări servicii – servicii medicina muncii; 
- contract prestări servicii dirigenţie de şantier; 
- contract de întreţinere şi asistenţă a sistemelor informatice; 
- contract de prestări servicii – monitorizare şi intervenţie rapidă a sistemului de alarmă; 
- contract de servicii de curăţenie şi întreţinere; 
- asistenţă tehnică programe; 
- achizitie ouă; 
- achizitie pâine şi produse panificaţie; 
- achizitie carne şi preparate din carne; 
- contract de servicii – paza şi protecţie; 
- achiziţie materiale pentru igienă; 
- contract de achiziţie mobilier: 

 
Persoana desemnată, pentru întocmirea statului de plată a Comisiei de expertiză – medici precum şi a 

statului de plată (avans şi lichidare) pentru personalul TESA lunar:  
              - a completat lunar declaraţiile de contribuabil conform   
                 Legii nr. 571/2003, art. 45; 

                 - a completat, verificat şi trimis lunar: Declaraţia “100”, situaţiile      
                 CAS, situaţiile privind şomajul; 

                 - a întocmit situaţiile necesare CASMB, OPSNAJ, CAST. 
 
De asemenea, lunar: 
- s-au verificat borderourile privind plata salariilor asistenţilor personali şi a indemnizatiilor, s-au întocmit 

ordinele de plată a acestora către Oficiul Poştal nr. 1; 
- s-a ţinut evidenţa mandatelor poştale returnate, privind salariile asitenţilor personali şi a 

indemnizaţiilor: reordonanţare şi evidenţa mandatelor neplatite; 
- s-a trimis către A.N.P.H. necesarul de fonduri băneşti  pentru plata drepturilor persoanelor cu 

handicap;  
- s-a întocmit  necesarul de finanţare catre Primăria Sector 6; 
- s-au întocmit şi depus la Primăria Sectorului 6  proiecte privind bugetul pe anul 2007; 
- s-a întocmit lunar execuţia bugetară privind cheltuielile instituţiei; 
- s-a întocmit lunar monitorizarea cheltuielilor de personal; 
- s-a organizat şi s-a exercitat controlul financiar preventive propriu, cf. OG 119/1999 şi OMFP nr. 

522/2003. 
 
Serviciul Financiar Buget Achiziţii : 
- întocmeste dosarele de plată pentru investiţii; 
- întocmeste necesarul de numerar şi planificarea plăţilor; 
- ţine legătura cu sucursala CEC sector 6 pentru garanţiile materiale; 
- verifica operaţiunile bancare şi de casă, întocmind registrul de casă zilnic. 

 
Serviciul Financiar Buget Investiţii duce la îndeplinire prevederile  OUG 34/2006 – privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
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servicii, precum şi Hotărârea nr. 925 din 19.07.2006 pt. aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG. 

La finele anului, respectiv 13.11.2007 a fost încheiat un contract cu finanţare nerambursabilă de la bugetul 
de stat pentru punerea în aplicare a proiectului “Sprijin pentru vârsta a treia”, în valoare de 102.860 lei prin care se 
acordă servicii complexe de asistenţă şi consiliere socio-medicală la domiciliul persoanei vârstnice dependente de 
pe raza sectorului 6. 

D.G.A.S.P.C. Sector 6 lucrează în parteneriat cu urmatoarele fundaţii:  
    - Sfânta Irina 
    - Equilibre 
    - Copii în dificultate 
    - Casa Ioana 
    - Arhidiacon Ştefan 
    - Semn de viaţă 
    - Crucea Alb-Galbena 
    - Estuar 
De asemenea, s-a continuat derularea proiectelor “Sprijin la Bătrâneţe” şi “Un pas înainte”, începute în 

anul 2006 cu fundaţiile Estuar şi Crucea Alb-Galbenă, precum şi  proiectele “Tu alegi”, “Liga tinerilor 
fotbalişti” şi “La teatrale cu matale”. 

In derularea activităţii s-a urmărit respectarea disciplinei financiare şi utilizarea raţională a fondurilor 
destinate instituţiei noastre, în folosul comunităţii locale a sectorului 6. 

 
 

 
 


