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BIROU COMUNICARE
Cod operator baza de date nr. 5122/11537 şi 13327/2007
Nr. D/ /

AVIZAT
MARIUS LĂCĂTUŞ

DIRECTOR GENERAL

RAPORT DE ACTIVITATE
- 2012 -

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 este
instituţia care pune în aplicare, la nivelul sectorului 6, măsurile şi programele care au ca
obiect protecţia socială a cetăţenilor. Pe parcursul anului 2012, activităţile desfăşurate au
fost următoarele:

Serviciul Juridic
Dosare soluționate

- plasament - 70
- tutelă- 5
- decădere/repunere din/în drepturi părinteşti - 3
- adopţii (deschidere de procedură, încredinţare în vederea adopţiei,

încuviinţare adopţie ) - 65
- pretenţii - 20
- notificări, popriri - 50
- persoane adulte, persoane cu handicap (rezilieri contracte, contestaţii

certificate de încadrare în grad de handicap) – 5
- litigii de muncă şi contencios administrativ - 3
- legalizări sentinţe judecătoreşti - 70
- asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere - 32.

Biroul Comunicare
Un număr de 130 comunicate şi informări de presă transmise către mass media;
Monitorizarea apariţiilor în presă ale Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului din celelalte sectoare ale Municipiului Bucureşti;
Zilnic, revista presei scrise în domeniul social;
Monitorizarea apariţiilor în mass-media ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6:

 113 apariţii în presa scrisă;
 11 apariţii radio
 57 apariții on-line
 54 apariții TV
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Actualizarea paginii web a instituţiei www.asistentasociala6.ro şi gestionarea rubricii de
comunicare online cu cetăţenii:

 330 răspunsuri la solicitări online venite din partea cetăţenilor;
O medie de 24.000 vizitatori/lună ai paginii web www.asistentasociala6.ro.
 Elaborarea numerelor lunare ale Publicaţiei “Asistenţă socială 6”.
Elaborarea analizei de imagine a instituției pe anul 2011
 Organizarea de evenimente caritabile în sprijinul persoanelor defavorizate (Gala

Gesturilor de Suflet, 1 Iunie, Ziua Persoanelor Vârstnice etc).

Relaţii cu publicul

Sediu
Număr
intrări

Număr
ieşiri

Număr total
intrări-ieşiri

Serviciul Relaţii cu Publicul – sediul central 15.720 8.761 24.481
Serviciul Relaţii cu Publicul - sediul Direcţiei pentru

Protecţia Copilului
6.468 4.758 11.226

Direcţia Protecţie Socială 18.928 10.471 29.399

În domeniul informării cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de DGASPC Sector 6
s-au înregistrat aproximativ 250 de solicitări verbale/telefonice zilnice, solicitanţii fiind
informaţi şi consiliaţi.

S-au înregistrat 14 solicitări scrise cu privire la obţinerea de informaţii cu caracter
public – Legea 544/2001 - ce pot fi furnizate de DGASPC Sector 6.

Resurse umane

Nr.angajati la inceputul
perioadei raportate

Nou Angajati Pensionati Incheierea contractului
de munca / raportului de
serviciu / transfer

Nr. Angajati la sfarsitul
perioadei raportate

756 139 11 34 861

Asistenţi personali şi maternali

Nr angajaţi la
începutul

perioadei raportate
Nou Angajaţi Pensionaţi

Încetarea
contractului de

muncă

Număr angajaţi la
sfârşitul perioadei

raportate
481 39 8 55 465
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Programe, proiecte, relații cu ONG

Serviciul Strategii, Programe, Proiecte și Relații cu O.N.G. a asigurat
secretariatul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6 pentru proiectele
fundațiilor și asociațiilor, finanțate și subvenționate în anul 2012 din bugetul local, în 
baza Legii 34/1998 și a susținut la ședința Consiliului Local Sector 6 proiectele
fundaţiilor şi asociaţiilor.

De asemenea, în cursul anului 2012 angajații serviciului au elaborat și transmis 
către Autoritatea de Management documente necesare determinării sumelor corecte de
rambursat pentru proiectele :

 „Dezvoltarea Capacităţii Administrative de Planificare Strategică
Consiliul Local Sector 6 – Strategii Europene”.

 “Implementarea metodei managementului de caz – premiză pentru
reducerea perioadei de livrare/asistență publică pentru copii și 
adulți”.

 “Formare Profesională pentru o Administrație Publică Modernă ”.

În cursul anului 2012 s-au pregătit următoarele proiecte :
 „Închiderea Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi “Sf.Andrei” şi

înfiinţarea de case de tip familial (CTF Casa Ioana şi Casa Maria -

Componenta A) precum şi înfiinţarea Complexului Social

Multifuncţional “Furnicuţa”, (Componenta B)”; ;

 Două proiecte transfrontaliere în cadrul programului Leonardo Da

Vinci : unul în parteneriat cu l’Institut Mediterraneen de Formation

et recherche en travail social, iar cel de-al doilea cu Berami

Berufliche Integration e. V. ;

 „Spitalul Social Sfântul Nectarie”;

 “ Supraveghere activă” ;

 Colaborare cu firma MED TELE Systems pentru finanţare prin POS CCE
domeniul 1.3.1.

 „Punerea în legalitate a cetăţenilor de etnie rromă din comunitatea
sectorului 6;

 „TeenFit”;

 „Butonul Roşu-sistem de alertă pentru vârstnicii de pe raza sectorului 6”, în
colaborare cu Asociaţia 4 Chance, Asociaţia Habilitas şi Asociaţia
ANSEMA – Elveţia;



4

Pregătirea documentaţiei necesare în vederea depunerii proiectelor pentru Cererea
de propuneri de proiecte de tip grant nr. 122 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii - Regiunea Bucureşti Ilfov”, lansată de către
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane, dupa cum urmează:

Nr.
crt.

Titlu proiect ID PARTENERI

1 Solidaritate pentru dezvoltare 124011 Asociatia COLFASA
2 Centrul de Incluziune Sociala – sanse egale și 

o strategie viabila de ocupare a famiilor
monoparentale din regiunea Bucuresti Ilfov

124283 SC Green Team Actual SRL

3 O alta perspective a dizabilitatii prin calificare
pe piata muncii

124486 Asociatia Centrul de Resurse și Formare
în Profesiuni Sociale (CRFPS) “ Pro
Vocatie”

4 PROGRES – Noi competente pentru piata
muncii

124615 EnAIP (Ente Acli Istruzione
Professionale) Veneto
Agentia Nationala pentru Romi
SIVECO Romania SA

5 Pentru o societate mai buna 124616 1.Asociatia Partida Romilor Pro- Europa
2. SC SIVECO Romania SA

6 Implementarea unui program structurat de
formare și promovare a incluziunii sociale
pentru imbunatatirea accesului pe piata
muncii persoanelor cu dizabilitati din
regiunea Bucuresti Ilfov

123959 Asociatia AHAVA

7 Centrul de integrare pe piata muncii 123980 Asociatia Four Change
8 Handicapul nu ma impiedica sa muncesc,

acorda-mi o sans ape piata muncii
123700 Fundatia Estuar

9 Integrare pe piata muncii a persoanelor cu
dizabilitati din regiunea Bucuresti - Ilfov

124688 1.Asociatia Nationala Pentru Protectia
Consumatorilor și Promovarea
Programelor și Strategiilor Din Romania
– A.N.P.C.P.P.S. Romania
2.SC Development Projects and
Strategies SRL

10 Investeste în educatie – Program pentru
deprinderea din scoala de abilitati și 
competente pentru viata și profesie

124656 Asociatia Junior Achievement Romania

11 Sanse egale în comunitatea noastra 124026 Nu este cazul- aplicant doar DGASPC S 6

12
Incluziune sociala durabila prin antreprenoriat
feminine - IDAF

124654 S.C. European Project Consulting SRL
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Alte activități :
- Raportarea stadiului măsurilor de implementare a Planului orientativ de acțiuni 

pentru realizarea la nivelul municipiului București a obiectivelor cuprinse în 
Programul de guvernare pentru trimestrul IV al anului 2011.

- Participarea la conferinţa naţională privind oportunităţile economiei sociale din
proiectul „Investeşte în oameni!”;

- Participarea la prezentarea studiului „Facilităţi de îngrijire a copiilor, factor
determinant pentru reîntoarcerea pe piaţa muncii a femeilor”, activitate în cadrul
proiectului „Echilibru – o nouă abordare a vieţii de familie cu cea profesională” ID
POSDRU 97-6.3-S-60002 implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale;

- Realizarea demersurilor pentru încheierea unui parteneriat pentru proiectul „S.O.S.
pentru bătrânii noştrii” în cadrul programului de cooperare Elveţiano – Român,
Fondul Tematic pentru Parteneriate şi Experţi, Schema de grant pentru Parteneriate
de către un consorţiu format din Asociaţia For Change, Asociaţia Habilitas şi un
partener din Elveţia;

- Realizarea demersurilor şi depunerea documentelor la Consiliul Local Sector 6 în
vederea implementării în comun şi finanţării proiectului Centrul Pilot
Multifuncţional Romanian Kids - Asociaţiei „Centrul Creştin Bucureşti”;

- Elaborarea documentelor necesare pentru aprobarea de către Consiliul General al
Municipiului Bucureşti a cooperării Consiliului Local Sector 6 prin Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cu Asociaţia „Centrul
Creştin Bucureşti” în vederea implementării în comun a proiectului ,,Centrul Pilot
Multifuncţional Romania Kids”;

- Elaborarea documentelor necesare pentru încheierea Convenţiei pentru acordarea
de servicii de asistenţă socială între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 şi Asociaţia „Centrul Creştin Bucureşti” în vederea
implementării în comun a proiectului ,,Centrul Pilot Multifuncţional Romania
Kids”;

- Elaborarea documentelor necesare desfăşurării şedintelor Comisiei de evaluare şi
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită subvenţii din bugetul local
pentru anul 2013;

PROTECŢIE SOCIALĂ

Ajutoare sociale

Tipul de
beneficiar

Tipul serviciului
acordat

Existent la
începutul
perioadei

Intrări Ieşiri Existent la
sfârşitul
perioadei

1 Persoana
singură/familia

Ajutor social 37 2 - 39
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2 Familia Alocaţie pentru
susţinerea familiei

57 2 1 58

3 Persoana
singură/familia

Ajutor de urgenţă 31 2 0
achitate

33

4 Persoana
singură/familia

Ajutor pentru
încălzirea locuinţei

2011-2012 - convocări
- 2272 0 2272

5 Persoana
singură/familia

Dispoziţii de
recuperare - aj.

încălzirea locuinţei –
2011 - 2012

- 772 - 772

6 Persoana
singură/familia

Aj. încălzirea locuinţei
recuperate

- 405 - 405

7 Persoana
singură/familia

Ajutor pentru
încălzirea locuinţei

14136 7542 67 21611

8 Persoana
singură/familia

Adeverinţe
VMG ( venitul minim

garantat) –
Lg. 416/2001

2 47 39 10

9 Persoana
singură/familia

Adeverinţe
ASF (alocaţie pentru
susţinerea familiei) –

Lg.277/2010

1 12 8 5

10 Persoana
singură/familia

Adeverinţe
ajutor încălzire

- 11 8 3

11 Persoana
singură/familia

Lucrări 4 83 80 7

Cabinete medicale în colaborare cu Asociația AHAVA: 
 Stomatologie – 775 beneficiari lunar
 Oftalmologie – 100 beneficiari lunar

Alocaţii şi indemnizaţii

Perioada Indemniz
creştere
până la 2
ani (OUG
148/2005)

Indemniz
până la 2
ani (OUG
111/2010)

Indemniz
până la 1
an (OUG
111/2010)

Stimulent
100lei / lună
(OUG148/
2005)

Stimulent
de inserţie -
500 lei/lună
(OUG111/20
10)

Alocaţie
de stat
pt. copil
(200/42
RON /lună)

Indemnizaţie/
sprijin lunar
pt. copil cu
dizabilitate,
vârsta de la 3 la
7 ani

02.01.2012
31.12.2012

81 1619 1063 164 1107 3620 80
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TOTAL INDEMNIZAŢII: 3043
TOTAL STIMULENTE: 1271
ALOCAŢII DE STAT: 3620

Prevenire marginalizare socială persoane adulte

Tipul de
beneficiar

Tipul serviciului acordat
Existent la
începutul
perioadei

Intrări Ieşiri
Existent la

sfârşitul
perioadei

Valoare
sumă

Persoane/
familii

Ajutor financiar pentru plata chiriei în
conformitate cu prevederile Legii

nr.116/2002 – presupune suportarea chiriei
(maxim 800 lei/lună pentru persoană

singură/familie cu până în 2 copii şi maxim
1000 lei/lună pentru familiile cu 3 sau mai

mulţi copii), de către D.G.A.S.P.C. sector 6,
pe o perioadă de maxim 24 de luni, pentru
cei ce îndeplinesc condiţiile prevăzute de

lege.

10 24 34 0 205.150

Persoane/
familii

Ajutor financiar pentru suportarea unei părţi
din restanţele acumulate la furnizorii de

utilităţi publice de strict necesitate (consum
fără penalităţi) în conformitate cu

prevederile Legii nr.116/2002 – presupune
suportarea (trimestrial) de către

D.G.A.S.P.C. sector 6 a unei sume care să
nu depăşească 50 % din restanţele

acumulate de i eligibili la plata facturilor
către funrizorii de utilităţi publice de strict

necesitate (consum fără penalităţi)

0 2 2 0 1.500 lei

Persoane/
familii

Ajutoare materiale ocazionale –
presupune acordarea unor ajutoare
materiale ocazionale (cu ocazia sărbăto-
rilor de Paşte şi Crăciun), constând în
tichete sociale, pentru cei aflaţi în
evidenţa serviciului

0 141 141 0 25.100 lei

Persoane/
familii

Solicitarea unui ajutor financiar constând în
plata chiriei 0 26 0 26 -

Persoane/
familii

Cantină socială – presupune acordarea unei
mese calde în fiecare zi lucrătoare a

săptămânii pentru i care întrunesc condiţiile
de acordare a respectivului sprijin social

ACCB-
Harul
199

ASAS-
Ghencea

117

ACCB-
Harul
120

ASAS-
Ghencea

65

ACCB-
Harul
119

ASAS-
Ghencea

53

ACCB-
Harul
200

ASAS-
Ghencea

129

-

Persoane/
familii

Solicitarea acordării de masă în cadrul unei
cantine sociale, de către diferite persoane 0 8 0 8 -
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Persoane/
familii

Acordarea unui ajutor financiar de urgență
0 4 0 4 5.250 lei

Persoane/
familii

Solicitarea de ajutoare material ocazionale
(tichete sociale), de către diferite persoane

sau familii
0 70 0 70 -

Persoane/
familii

Solicitări din partea unor instituții de 
includere pe perioada sezonului rece a
persoanelor fără adăpost în cadrul unor

centre/adăposturi
0 2 2 0 -

Persoane

Acordarea de asistenţă pentru perfectarea
unor documente (acte de identitate, acte de

venit, acte medicale, etc.) necesare în
vederea obţinerii de diverse ajutoare, pentru

persoanele care nu pot efectua singure
demersurile în acest sens

0 10 10 0

-

Persoane/
familii

Includerea persoanelor fără locuinţă în
cadrul unor adăposturi/centre 23 48 9 62 -

Persoane/
familii

Acordarea de asistenţă socială persoanelor
victime a violenţei domestice, prin

intermediul partenerilor noştri sociali 0 1 1 0 -

Persoane/
familii

Efectuarea de anchete sociale pentru alte
instituţii ale statului, pentru persoane/familii
ce au solicitat sprijin respectivelor autorităţi

publice
0 86 86 0 -

Persoane/
familii

Acordarea de consiliere şi măsuri de
sprijin pentru persoanele ce creează
disconfort la nivelul asociaţiilor de

proprietari de animale, focar de
0 27 27 0 -

Persoane/
familii

Preluarea de către serviciul nostru a unor
cazuri sociale, deferite de către alte

instituţii/servicii în vederea stabilirii de
măsuri pe linie socială

0 22 22 0 -

Persoane/
familii

Solicitarea unor informații privind anumite 
domenii de activitate din cadrul serviciului 0 2 2 0 -

Persoane/
familii

Solicitarea unor informaţii privind măsurile
de protecţie socială de care beneficiază

persoanele fără adăpost
0 1 0 1 -

Persoane/
familii

Solicitarea unor informaţii privind situaţia
tinerilor cu vârste cuprinse îmtre 16-25 ani

aflaţi în evidenţa serviciului
0 1 0 1 -

Serviciul
Prevenire

Marginalizar
e Socială

Invitaţii la diferite seminarii, mese rotunde,
focus grupuri privind

implementarea/imbunătăţirea unor activităţi
specifice instituţiei

0 7 7 0 -
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PROTECŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE

Admitere în centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice

Tipul de
beneficiar

Tipul serviciului Existent la
începutul
perioadei

Intrări Ieşiri Existent la
sfârşitul
perioadei

Persoane
vârstnice
aflate în

dificultate

întocmire documentaţie în vederea
admiterii în centre rezidenţiale

pentru persoane vârstnice
75 52 28 99

Programul “Centrul social pentru persoane vârstnice din sectorul 6”,
parteneriat cu Asociaţia Umanitară “Equilibre”

Tipul de
beneficiar

Tipul serviciului Existent la
începutul
perioadei

Intrări Ieşiri Existent
la

sfârşitul
perioadei

Persoane
vârstnice
aflate în

dificultate

- îngrijire la domiciliu
-acordare pachet lunar cu alimente
-acordare pachet lunar produse de menaj

413 48 75 386

 Menţionăm că s-au efectuat 848 de reevaluări privind situaţia socio –
economică şi medicală pentru beneficiarii de servicii sociale în cadrul
programului de mai sus şi s-au efectuat 2189 de monitorizări privind
acordarea serviciilor sociale respective.

Persoane/
familii

Deplasări/anchete sociale efectuate în
vederea verificării cererilor depuse pentru

acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei în perioada noiembrie 2011-martie

2012

0 899 0 899 -

Persoane/
familii

Şedinţe de consiliere
(psihologică şi juridică primară) 0 385 0 385 -

Persoane/
familii

Anchete sociale efectuate 0 793 0 793 -
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Proiectul “îngrijiri socio – medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi
speciale din sectorul 6”, parteneriat cu Fundaţia “Crucea Alb – Galbenă”

Tipul de
beneficiar

Tipul serviciului Existent la
începutul
perioadei

Intrări Ieşiri Existent
la

sfârşitul
perioadei

Persoane
vârstnice
aflate în

dificultate

- acordarea de servicii
socio – medicale la
domiciliu

48 6 14 40

 Menţionăm că s-au efectuat 148 de reevaluări privind situaţia socio –
economică şi medicală pentru beneficiarii de servicii sociale în cadrul
programului de mai sus şi s-au efectuat 196 de monitorizări privind
acordarea serviciilor sociale respective.

Alte petiţii/ activităţi

Obiectul petiţiei Nr. petiţii Nr. petiţii soluţionate Nr. petiţii
nesoluţionate

Solicitare admitere în centru rezidenţial
pentru persoane cu handicap

21 0 21

Solicitare premiu şi diplomă de
fidelitate pentru 50 de ani de căsătorie

330 330 0

Solicitare admitere în centru rezidenţial
pentru persoane vârstnice

145 50 95

Solicitare asistenţă notarială 39 39 0
Alte solicitări 288 288 0
Acordarea de ajutor financiar 230 0 230
Corespondenţă cu alte instituţii în
scopul completării/ verificării dosarelor
beneficiarilor de servicii sociale

47 - -

De asemenea, s-au efectuat deplasări în teren la 800 de familii în vederea întocmirii de anchete
sociale şi s-a efectuat predarea documentaţiei pentru 580 de familii care au beneficiat de ajutor
pentru încălzirea locuinţei în perioada noiembrie 2011-martie 2012.
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Complexul de servicii sociale „Floare Roşie”

Tipul de beneficiar Tipul serviciului
acordat(descriere pe

scurt)

Existent la
începutul
perioadei

Intrări Ieşiri Existent la
sfârşitul
perioadei

Persoane vârstnice Îngrijire şi asistenţă în
regim rezidenţial 63 43 26 80

Persoane adulte cu
handicap şi

persoane vârstnice
din comunitate

Recuperare şi
integrare socială

0 338 333 5

Centrul de zi Clubul Seniorilor
Persoane înscrise: 308
Activități zilnice: jocuri de socializare ți petrecere a timpului liber, lectură, ateliere de 

pictură, croitorie, fotografie, cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului, fitness. Frecvența 
zilnică: 35 de participanți.

Alte activități:
Sărbătoarea Sf. Andrei, Cenaclul de poezie Orpheon, Cupa Generațiilor la șah, 

Sărbătoarea Crăciunului.

Comisia Evaluare Persoane Adulte cu Handicap

Au fost examinate un număr de 3220 dosare, eliberându-se următoarele decizii:

Acordare grad de handicap: - gradul grav: 440
- gradul accentuat: 1356
- gradul mediu: 820

Boală şi nu handicap: - 572
Certificat de handicap pentru Legea 263/2010 - 11
Certificat de orientare profesională - 4
- Certificat de handicap schimbare adresă - 1
- Hotărâre Comisie - 1

Totodată, au fost eliberate un număr de 485 programe individuale de reabilitare şi
integrare socială.
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Evaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap

Tip de
beneficiari

Tipul
serviciului

acordat

Total
propuneri
încadrare

grad
handicap

PROPUNERE
ÎNCADRARE GRAD

HANDICAP

Programe
individuale

de
reabilitare şi

integrare
socio-

profesională

grav acc mediu uşor boală certificat
pentru
legea

263/2010

orientare
profes.

Persoane
adulte cu
handicap

Evaluare
complexă
medico-psiho-
socială în
scopul:
încadrării în
grad de
handicap;
orientării
profesionale
acordării
masurii de

3244 446 1380 833 96 471 12 6 484

SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE ŞI FACILITĂŢI şi
Compartimentul Persoane Adulte cu Handicap Permanent

Număr de prestatii sociale stabilite 4.476
Număr de prestatii sociale restante prelucrate 731
Număr de suspendări şi încetări prelucrate 898
Indemnizatii ale PH cu AP în concediu de odihna 536
Număr legitimaţii RATB prelucrate 2.114
Numar legitimaţii Metrou prelucrate 17.727
Numar persoane care au solicitat bilete CFR și transport interurban auto 4.625
Alocaţie de stat pentru copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani 79
Alocaţie de stat majorată cu 100% pentru copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă
între 3-18 ani

579

Carduri de parcare 253
Roviniete 64
Nr. anchete monitorizare persoane adulte cu handicap 7.217
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Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi

Tipul de
beneficiari

Tipul serviciului
acordat

Existent la
începutul perioadei

Intrări Ieşiri
Existent la
sfârşitul
perioadei

Adulţi cu
dizabilităţi /

familiile acestora

Consiliere psihosocială,
juridică, programe de

integrare socială, servicii
de suport

12 21 - 22

Centrul Socio-medical “Sfântul Nectarie”
S-a înregistrat o medie de 160 de pacienți lunar
Cele mai cerute specialitati au fost urmatoarele:
-endocrionologie
-explorari functionale
-analize madicale
-reumatologie
-ginecologie
-ortopedie
-gastroenterologie
- ORL

PROTECŢIA COPILULUI

Serviciul Management de Caz şi Monitorizare

Dispoziţii la începutul
perioadei raportate

Dispoziţii emise Cazuri
închise

Dispoziţii la sfârşitul
perioadei raportate

351 55 74 332

Tipul activităţii (raportări, introducere date
CMTIS etc)

Număr

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

649

Alocatii 19
Rapoarte 79
Adrese insitutii, fundatii 311
RADET (primire acte, centralizare, solutionare) 3300
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Serviciul de prevenire a separării copilului de familie

Tipul de
beneficiar

Tipul serviciului acordat (descriere pe
scurt)

Existent la
inceputul
perioadei

Intrari Iesiri Existent la
sfarsitul
perioadei

Copil plasament 160 0 0 160

Copil

Centrul de zi
Militari
Drumul Taberei
Crangaşi - Giuleşti

26
23
37

6
23
38

26
23
37

6
23
38

Cuplu mamă-
copil

centru maternal 2 2 2 2

Copil monitorizare cf. Ordinului nr.219/2006 al
ANPDC

22 0 1 21

Copil copii cu comportament deviant sau
delincvent

6 0 0 6

Copil

copii care au săvârşit o faptă penală şi nu
răspund penal, faţă de care s-a stabilit
măsura supravegherii specializate
(copil pana la 14 ani)

1 0 1 0

Copil
Copii care raspund penal și se afla în
monitorizare la serviciul probatiune
(copil 14 -16 ani)

1 0 0 1

Copil prestatii materiale exceptionale
- bonuri valorice 200 lei lunar/ 6 luni

0 30 30 0

Copil
prestatii materiale exceptionale
- plata gradinita în cuantum de maxim
250 lei/ lunar timp de 6 luni

0 25 25 0

Copil evaluari psihologice 0 152 152 0
Copil anchete solicitate de alte sectoare/judeţe

/ONG/alte instituţii
0 215 215 0

Copil anchete sociale pentru Programul Bani
de liceu

0 45 45 0

Copil monitorizare post-servicii 25 40 38 27
Copil nou-
nascut

intervenţie în scopul respectării dreptului
copilului la identitate

10 22 28 4

Copil nou-
nascut

intervenţie în scopul evaluării situaţiei de
risc şi acordării oportune de asistenţă şi
suport

1 9 5 4

Copil nou-
nascut

Intervenţie în scopul identificării şi aplicării
soluţiei optime de protecţie

0 9 5 4
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Intervenţie în regim de urgenţă şi Telefonul Copilului

Centrul primire şi evaluare în regim de urgenţă “Arlechino”

Tipul de
beneficiar Tipul serviciului acordat

Existent la
începutul
perioadei

Intrări Ieşiri
Existent la

sfârşitul
perioadei

copil plasament în regim de urgenţă 12 8 10 10

copil
găzduire, consiliere psihologică,
asistenţă medicală şi îngrijire,
educare, socializare şi
petrecerea timpului liber

1 94 93 2

Copilul abuzat, exploatat, neglijat

Tipul de
beneficiar Tipul serviciului acordat

Existent la
începutul
perioadei

Intrări Ieşiri
Existent la

sfârşitul
perioadei

Valoare
sumă
- lei -

Copil în situaţie de
abuz fizic

Evaluare, asistenţă specialitate,
consiliere, monitorizare, reevaluare

16 18 10 24

Copil în situaţie de
abuz
emoţional

Evaluare, asistenţă specialitate,
consiliere, monitorizare, reevaluare

46 22 29 38

Copil în situaţie de
neglijare

Evaluare, asistenţă specialitate,
consiliere, monitorizare, reevaluare

24 38 24 38

Copil în situaţie de
abuz sexual

Evaluare, asistenţă specialitate,
consiliere, monitorizare, reevaluare

4 4 2 6

Copil în situaţie de
risc violenţă

Evaluare, asistenţă specialitate,
consiliere, monitorizare, reevaluare

6 19 6 19

Copil în situaţie de
exploatare

Evaluare, asistenţă specialitate,
consiliere, monitorizare, reevaluare

0 2 0 2

Tipul de
beneficiar

Tipul serviciului
acordat

Existent la
începutul
perioadei

Intrări Ieșiri
Existent la sfârșitul 
perioadei

Cuplu mamă-
copil

centru maternal 0 0 0 0

Copil
Consiliere + Adăpost
temporar CPREU

0 51 50 1

Copil Alte situații 0 20 20 0
Adult Adăpost de noapte 16 66 71 9

Adult
Alte situații
(decedați) 0 20 20 0
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Adopţii

Asistenţă maternală

Nr.

crt.
Tipuri de activităţi

Nr. lucrări

1
Informare/consiliere beneficiari

191

2 Cereri de evaluare atestat 57

3 Raport final atestat 51

4 Dispoziţie atestat 52

5 Atestat emis persoană / familie aptă să adopte 51

7 Copii cu deschidere procedură adopție internă 21

8 Cereri de încredinţare în vederea adopţiei 13

9 Raport final încredinţare în vederea adopţiei 12

10 Copii cu încredințare în vederea adopției (sentinţa legalizată) 12

11 Dosar încredințare în vederea adopției (cu certificat de grefă în sistemul nostru) 10

12 Raport bilunar 118

13 Cereri de încuviinţare adopţie 30

14 Raport final încuviinţare adopţie 29

17 Raport trimestrial post-adopţie 224

19 Adrese înaintate altor servicii/instituţii 217

Tipul de
beneficiar

Tipul serviciului
acordat

Existent la
începutul
perioadei

Intrări Ieşiri Existent la
sfârşitul

perioadei

Valoare sumă

Copil/copii Măsură de protecţie
-Plasament la amp 87 12 19 80

Valoare medie
/copil

543 lei/lună
Copii Măsură de protecţie

– Plasament de
urgenţă

11 6 12 5

Copii şi familiile
acestora

Ajutor financiar/
material

- - - - -

Copii plasaţi la
amp

Evaluare
psihologică

87 - - 72

Copii plasaţi la
amp

Consiliere
psihologică

87 - - 30

Familiile copiilor
plasati la amp

Consiliere
psihologică

- - - 14 -

AMP Consiliere
psihologică

- - - 20 AMP
psihologică

-
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Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului şi a Secretariatului CPC

Şedinţe C.P.C.
pregătite

Dosare înscrise
pe

ordinea de zi

Convocări
întocmite,

înregistrate şi
comunicate

Hotărâri
redactate

Comunicări
întocmite,

înregistrate şi
transmise

99 995 137 845 868

Evaluarea complexă a copilului cu dizabilităţi
În cursul anului 2012, Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi a
instrumentat un număr de 982 cereri privind încadrarea într-o categorie de persoane cu
handicap şi/sau orientarea şcolară şi diferite sesizări şi solicitări primite.

Din care:
 850 cazuri active
 777 de cereri au fost finalizate prin hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector

6;
 739 copii au primit certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (459-

G; 175-A; 80-M; 25-U); din care 17 copii au primit certificat de încadrare într-o categorie
de persoane cu handicap cât şi certificat de orientare şcolară şi profesională;

 15 copii au primit certificat de orientare şcolară şi profesională;
 - revocare COS
 - revocare + reorientare COS
 1 - schimbare regim scolar
 131 de cazuri noi intrate în evidenţa serviciului evaluare complexă a copilului cu

dizabilităţi
 205 de diverse alte solicitări au fost soluţionate.

Apartamente sociale de tip familial

Tipul de
beneficiar

Tipul serviciului acordat (descriere pe scurt)
Existent

la
începutul
perioadei

Intrări Ieşiri
Existent

la
sfârşitul
perioadei

Copii/tineri:
06 – 22 ani

1. Cazare
2. Hrană

3. Îmbrăcăminte
4. Îngrijire şi supraveghere permanentă

5. Asistenţă medicală
6. Consiliere şi evaluare psihologică

7. Accesul la educaţie
8. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă

24 3 3 24
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Centrul de Zi Speranţa

Centre multifuncţionale

Centrul Existent la începutul
perioadei

Intrări Ieşiri Existent la sfârşitul
perioadei

Pinocchio 182 160 172 170
Neghiniţă 203 183 161 225
Harap Alb 240 210 179 271
“Buburuza Mare” 60 0 0 60
“Buburuza Mică” 60 0 0 60
Sfântul Andrei 0 75 3 72
Sfinții Constantin și Elena 33 3 0 36

Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi Domniţa Bălaşa

Tipul de
beneficiar

Tipul serviciului
acordat (descriere
pe scurt)

Existent
la începutul
perioadei

Intrări Ieșiri Existent
la sfârsitul
perioadei

Copii cu
handicap

Regim intern pe perioada
anului școlar / plasament 115 17 11 109

Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi Sfântul Andrei

Regim de Plasament - copii care beneficiază permanent de:
- cazare, masă, echipament, rechizite, consumabile de igienă personală.
- servicii de asistență sociala, medicală, educare și reabilitare (psihologică,

kinetoterapie, logopedie).
TOTAL PLASAMENT la 01.01.2012= 30 COPII

TOTAL PLASAMENT la 31.12.2012= 25 COPII

Tipul de
beneficiar Tipul serviciului acordat

Existent
la
începutul
perioadei

Intrări Ieșiri

Existent
la
sfârşitul
perioadei

Copil

Îngrijire pe timpul zilei, hrană, servicii asistenţă socială,
consiliere psihologică, asistenţă medicală, activităţi
recreative, activităţi educative, înscriere la şcoală,
monitorizare.

24 10 6 22
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Regim de Internat săptămânal - copii au beneficiat pe parcursul anului școlar (fără
vacanțe școlare și week-end) de:
- cazare, masă, asistență socială, medicală, consiliere psihologică, kinetoterapie,
logopedie
TOTAL INTERNI la 01.01.2012 =24 COPII
TOTAL INTERNI la 31.12.2012 = 20 COPII

Regim de Semiinternat - 127 copii care au beneficiat pe parcursul anului școlar (fără
vacanțe și week-end-uri) de cantină.

Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală « Palatul Copiilor » Sector 6

 şah - 105 beneficiari
 karate - 100 beneficiari
 arte plastice – 103 beneficiari
 chitară – 65 beneficiari
 canto – 80 beneficiari
 dans – 230 beneficiari
 limba engleză – 140 beneficiari
 teatru – 35 beneficiari
 orientare turistică – 27 beneficiari
 informatică - 42 beneficiari

Data: 21 ianuarie 2012

Întocmit
Mihai Stoicescu

Şef Birou Comunicare
Mihaela Drăgoi


