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RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2011 

 

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 2011, activităţile desfăşurate au 

fost următoarele: 

 

Serviciul Juridic 

- plasament - 62 

- tutelă- 3 

- decădere/repunere din/în drepturi părinteşti - 2 

- adopţii (deschidere de procedură, încredinţare în vederea adopţiei, 

încuviinţare adopţie ) - 82 

- pretenţii - 7 

- notificări, popriri - 85 

- persoane adulte, persoane cu handicap (rezilieri contracte, contestaţii 

certificate de încadrare în grad de handicap) – 9 

- litigii de muncă şi contencios administrativ - 9 

- legalizări sentinţe judecătoreşti - 60 

- asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere - 27. 

 

Biroul Comunicare  

Un număr de 72 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:  

 103 apariţii în presa scrisă; 

 37 apariţii TV; 

 15 apariţii radio 

 19 apariţii online 

Actualizarea paginii web a instituţiei www.asistentasociala6.ro şi gestionarea rubricii de 

comunicare online cu cetăţenii: 

 293 răspunsuri la solicitări online venite din partea cetăţenilor; 

http://www.asistentasociala6.ro/


                                   

O medie de 30.000 vizitatori/lună ai paginii web www.asistentasociala6.ro. 

Elaborarea a 12 numere ale Publicaţiei “Asistenţă socială 6”. 

 

 

Relaţii cu publicul 

 

Sediu 
Număr 

intrări 

Număr 

ieşiri 

Număr total 

 intrări-

ieşiri 

Serviciul Relaţii cu Publicul – sediul central 14.806 6.749 21.555 

Serviciul Relaţii cu Publicul - sediul 

Direcţiei pentru Protecţia Copilului 
10.221 7.420 17.641 

Direcţia Protecţie Socială 17.226 7.480 24.706 

 
 - în domeniul informării cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de DGASPC 

Sector 6 – sediul central, s-au înregistrat aproximativ 50-60 de solicitări 

verbale/telefonice zilnice, solicitanţii fiind informaţi şi consiliaţi.  
 - în domeniul informării cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de DGASPC 

Sector 6 – sediul Direcţia Protecţia Copilului, s-au înregistrat aproximativ 30-40 de 

solicitări verbale zilnice, solicitanţii fiind informaţi şi consiliaţi.  

 - în domeniul informării cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de DGASPC 

Sector 6 – sediul Direcţia Protecţia Social, s-au înregistrat aproximativ 100 de solicitări 

verbale zilnice, solicitanţii fiind informaţi şi consiliaţi. 

 - s-au înregistrat şapte 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 

Nr. 

Angajati la 

sfarsitul 

perioadei 

raportate 

751 36 8 24 755 

 

Programe, proiecte 

 

- Elaborarea şi transmiterea documentelor necesare pentru derularea proiectului 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative de Planificare Strategică Consiliul 

Local Sector 6 – Strategii Europene”; 



                                   

- Organizarea Modulului consultativ comunitar din cadrul proiectului „Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative de Planificare Strategică Consiliul Local Sector 6 

– Strategii Europene”; 

- Organizarea cursului de planificare strategică din cadrul proiectului „Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative de Planificare Strategică Consiliul Local Sector 6 

– Strategii Europene”; 

- Realizarea instrumentului on-line de monitorizare a potenţialului de schimbare 

socială – de tip chestionar, prin intervenţia DGASPC6 şi a satisfacţiei partenerilor 

sociali în implementarea strategiei; 

- Organizarea cursului de managementul calităţii în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative de Planificare Strategică Consiliul 

Local Sector 6 – Strategii Europene”; 

- Organizarea Seminarului partenerial în cadrul proiectului „Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative de Planificare Strategică Consiliul Local Sector 6 

– Strategii Europene”; 

- Organizarea Modulului Consultativ Comunitar IV în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea Capacităţii Administrative de Planificare Strategică Consiliul 

Local Sector 6 – Strategii Europene” 

- Auditul şi evaluarea finală a proiectului „Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative de Planificare Strategică Consiliul Local Sector 6 – Strategii 

Europene”; 

- Elaborarea şi transmiterea documentelor necesare pentru derularea proiectului 

„Formare Profesională pentru o Administraţie Publică Modernă”; 

- Organizarea cursului de limba engleză din cadrul proiectului „Formare 

Profesională pentru o Administraţie Publică Modernă”; 

- Organizarea cursurilor de management de proiect şi comunicare-relaţii şi imagine 

organizaţională din cadrul proiectului „Formare Profesională pentru o 

Administraţie Publică Modernă”; 

- Organizarea unei vizite de studiu în Norffolk County şi Suffolk County în cadrul 

proiectului „Formare Profesională pentru o Administraţie Publică Modernă”; 

- Organizarea cursului de management organizaţional în cadrul proiectului 

„Formare Profesională pentru o Administraţie Publică Modernă”; 

- Organizarea seminarului de diseminare a rezultatelor şi închiderea proiectului 

„Formare Profesională pentru o Administraţie Publică Modernă”. 

- Elaborarea documentelor necesare pentru aprobarea documentaţiei tehnico-

economice a proiectului “Extindere, Reabilitare parţială, Modernizare, 

Recompartimentare şi Echipare Centrul Social Multifuncţional Pinochio” 
către ADRBI; 

- Elaborarea documentelor necesare pentru aprobarea documentaţiei tehnico-

economice a proiectului “Reabilitare, Modernizare, Dezvoltare şi Echipare 

Centru Social Multifuncţional Harap-Alb” către ADRBI; 

- Elaborarea şi transmiterea documentelor necesare către Consiliul Local Sector 6 

pentru derularea proiectului „Centru de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihică – Sf. Ioan”; 



                                   

- Elaborarea şi transmiterea documentelor necesare către Direcţia Generală 

Protecţia Persoanelor cu Handicap pentru clarificările solicitate cu privire la 

proiectul „Centrul de integrare prin terapie ocupatională Sfântul Ioan”; 

- Elaborarea şi transmiterea documentelor către Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap pentru 

finanţarea proiectului „Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihică - 

Uverturii”; 
- Depunerea a 5 proiecte pe teme de economie socială, cu finanţare din Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa 

Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul  Major 6.1 – Dezvoltarea 

economiei sociale; 

- Încheierea de parteneriate cu instituţii publice şi organizaţii nonguvernamentale 

din domeniul social; 

- pregătirea documentelor pentru HCL de acordare a subvenţiilor şi finanţărilor 

pentru anul 2011 a partenerilor Fundaţia „Sfânta Irina”, Asociaţia Centrul Creştin 

Bucureşti, Asociaţia Sfântul Arhidiacon Ştefan, Asociaţia Fraţilor Marişti ai 

Şcolilor din România, Fundaţia Copii în Dificultate, Asociaţia Umanitară 

EquiLibre, Fundaţia Crucea Alb-Galbenă, Fundatia Estuar, Asociaţia „Sprijinirea 

Integrării Sociale”, Fundaţia Principesa Margareta a României, Fundaţia 

Metropolis, Asociaţia AHAVA; 

- Organizarea şedinţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a fundaţiilor şi 

asociaţiilor pentru subvenţionarea în anul 2012 din bugetul local, în baza legii 

34/1998. 

- Pregătirea documentelor necesare pentru acordarea subvenţiilor din bugetul local, 

în anul 2012, pentru asociaţiile şi fundaţiile române care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asiustenţă socială. 

- Întocmirea documentelor necesare pentru obţinerea acordului Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti privind colaborarea dintre DGASPC 6 si Parohia Sf. 

Andrei. 

- Monitorizarea asociaţiilor şi fundaţiilor pentru care se acordă subvenţii şi finanţări 

din bugetul local în anul 2011. 

 

 

 

Asistenţi personali şi maternali 

 
Nr angajaţi la 

începutul 

perioadei raportate 

(01.01.2011) 

Nou Angajaţi Pensionaţi Încetarea 

contractului de 

muncă 

Număr angajaţi la 

sfârşitul perioadei 

raportate 

(31.12.2011) 

533 13 11 65 481 

 
 

 



                                   

 

 

PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

Ajutoare sociale 

 

 

Tipul de 

beneficiar 

Tipul serviciului 

acordat  

Existent 

la 

începutul 

perioadei  

Intrări Ieşiri Existent 

la 

sfârşitul 

perioadei  

Valoare sumă 

(pt. servicii care 

implică plăţi către 

beneficiari) 

Persoana 

singură/ familia 

 

Ajutor social 

 

73 

 

17 

 

44 

 

46 

Agenţia pentru 

Prestaţii Sociale a 

Mun.Bucureşti 

 

Familia  

Alocaţie pentru 

susţinerea familiei 

 

- 

 

205 

 

128 

 

77 

Agenţia pentru 

Prestaţii Sociale a 

Mun.Bucureşti 

Persoana 

singură/ familia 

 

Ajutor de urgenţă 

 

- 

 

7 

 

7 

 

- 

 

4500 

Persoana 

singură/ familia 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei cu energie 

termică 

 

5997 

 

15065 

 

6658 

 

14404 

Agenţia pentru 

Prestaţii Sociale a 

Mun.Bucureşti 

Persoana 

singură/ familia 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei cu gaze 

naturale 

 

 

662 

 

 

     522 

 

      

677 

 

 

        507 

Agenţia pentru 

Prestaţii Sociale a 

Mun.Bucureşti 

Persoana 

singură/ familia 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei cu lemne 

pt.beneficiarii de ajutor 

social 

 

 

 

         - 

 

 

 

       11 

 

 

 

      11 

 

 

 

           - 

   

3074 lei 

Persoana 

singură/ familia 

Ajutor pentru încălzirea 

locuinţei cu lemne /alţii 

decât beneficiarii de 

ajutor social 

 

 

         83 

 

 

      67 

 

       

83 

 

 

        67 

Agenţia pentru 

Prestaţii Sociale a 

Mun.Bucureşti, 

prin casieria 

DGASPC sector 6 

 

2263 lei pentru un 

nr.67 de beneficiari 

urmează a fi plătită 

 

 Serviciul Ajutor Social monitorizează următoarele categorii de beneficiari : 

 

- persoanele beneficiare de servicii medicale oftalmologice şi stomatologice în 

cadrul Asociaţiei AHAVA : în anul 2011 au fost înregistrate 2035 cereri pentru 



                                   

acordarea de servicii medicale stomatologice şi 1301 cereri  pentru acordarea de 

servicii medicale oftalmologice.  

 

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 

(OUG111/2010) 

Alocaţie  

de stat  

pt. copil 

(200/42 RON /lună) 

 

03.01.2011  

30.12.2011 

 

859 

 

1261 

 

855 

 

466 

 

249 

 

3664 

 
TOTAL INDEMNIZAŢII:   2975 

TOTAL STIMULENTE:   715 

ALOCAŢII DE STAT:  3664 

 

Prevenire marginalizare socială persoane adulte 

 
Tipul de 

beneficia

r 

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 beneficiarii ce îndeplinesc 

condiţiile prevăzute de lege. 

 

 

 

 

 

 

10 

beneficiari 

 

 

 

 

 

 

7 

beneficiari 

 

 

 

 

 

 

2 

beneficiari 

 

 

 

 

 

 

15 

beneficiari 

 

 

 

 

 

 

126.085 

lei 

 

 

 

 

 

 

 

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 beneficiarii eligibili la 

plata facturilor către funrizorii de 

 

 

 

 

 

 

 

0 

beneficiari 

 

 

 

 

 

 

 

1 

beneficiari 

 

 

 

 

 

 

 

1 

beneficiari 

 

 

 

 

 

 

 

0 

beneficiari 

 

 

 

 

 

 

 

500 lei 



                                   
utilităţi publice de strict necesitate 

(consum fără penalităţi) 

 

Persoane/

familii 

 

Includerea persoanelor fără locuinţă 

în cadrul unor adăposturi/centre 

 

23 

beneficiari 

 

15 

beneficiari 

 

14 

beneficiari 

 

24 

beneficiari 

 

- 

 

 

Persoane/

familii 

 

Acordarea de asistenţă socială 

persoanelor victime a violenţei 

domestice, prin intermediul 

partenerilor noştrii sociali (Fundaţia 

Sensiblue, Asociaţia ADRA) 

 

0 

beneficiari 

 

2 

beneficiari 

 

2  

beneficiari 

 

0 

beneficiari 

 

- 

 

 

Persoane/

familii 

 

Efectuarea de anchete sociale pentru 

alte instituţii ale statului, pentru 

persoane/familii ce au solicitat sprijin 

respectivelor autorităţi publice 

 

 

0 cazuri 

 

 

93 cazuri 

 

 

93 cazuri 

 

 

0 cazuri 

 

 

- 

 

 

Persoane/

familii 

Solicitarea unor informaţii privind 

acordarea/neacordarea ajutorului 

pentru încălzirea locuinţei în sistem 

centralizat  

 

0 

beneficiari 

 

3 

beneficiari 

 

3  

beneficiari 

 

0 

beneficiari 

 

 

- 

 

Persoane/

familii 

Solicitarea unor informaţii privind 

acordarea sprijinului financiar la 

constituirea familiei  

 

0 

beneficiari 

 

1 

beneficiar 

 

1  

beneficiari 

 

0 

beneficiar 

 

- 

 

Persoane/

familii 

Verificarea respectării condiţiilor 

pentru acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei (termoficare/gaze) 

 

0  

verificări 

 

20 

verificări 

 

20  

verificări 

 

0  

verificări 

 

- 

 

 

Persoane/

familii 

Acordarea de consiliere şi eventual de 

măsuri de sprijin pentru persoanele ce 

creează disconfort la nivelul 

asociaţiilor de proprietari (deţinerea 

unui număr mare de animale, focar de 

infecţie, restanţe la întreţinere, 

tulburări de comportament ) 

 

 

0 

beneficiari 

 

 

8 

beneficiari 

 

 

8  

beneficiar 

 

 

0 

beneficiari 

 

 

- 

 

 

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 

beneficiari 

 

 

63 

beneficiari 

 

 

63 

beneficiari 

 

 

0 

beneficiari 

 

 

 

- 

 

Persoane/

familii 

Solicitarea unor informaţii privind 

anumite domenii de activitate din 

cadrul serviciului 

 

0 

beneficiari 

 

4 

beneficiari 

 

4  

beneficiari 

 

0 

beneficiari,  

 

- 

Persoane/

familii 

 

Anchete sociale efectuate 
0  

anchete 

560 

anchete 

0 anchete 560 

anchete 

 

- 

Persoane/

familii 

Şedinţe de consiliere 

(psihologică şi juridică primară) 
0 şedinţe 228 şedinţe 0 şedinţe 228 

şedinţe 

 

- 



                                   

 

 

 

PROTECŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 

Admitere ȋn centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice 
 

Tipul de 

beneficiar 

Tipul serviciului Existent la 

ȋnceputul 

perioadei 

Intrări Ieşiri Existent la 

sfârşitul 

perioadei 

raportate 

Persoane 

vârstnice aflate 

ȋn dificultate 

Ȋntocmire documentaţie ȋn vederea 

admiterii ȋn centre rezidenţiale pentru 

persoane vârstnice 

80 30 35 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoane/ 

familii 

 

 

Cantină socială – presupune 

acordarea unei mese calde în 

fiecare zi lucrătoare a săptămânii 

pentru beneficiarii care întrunesc 

condiţiile de acordare a 

respectivului sprijin social 

 

 

ACCB-

Harul 

199 

beneficiari 

 

ASAS-

Ghencea 

84 

beneficiari 

 

ACCB-

Harul 

240 

beneficiari 

 

ASAS-

Ghencea 

22 

beneficiari 

 

ACCB-

Harul 96 

beneficiari 

 

ASAS-

Ghencea 

11 

beneficiari 

 

ACCB-

Harul 

343 

beneficiari 

 

ASAS-

Ghencea 

95 

beneficiari 

 

 

 

- 

 

 

 

Persoane/ 

familii 

 

Ajutoare materiale ocazionale – 

presupune acordarea unor ajutoare 

material ocazionale (cu ocazia 

sărbătorilor de Paşte şi Crăciun), 

constând în tichete sociale, pentru 

beneficiarii aflaţi în evidenţa 

serviciului 

 

 

 

 

 

0 

beneficiari 

 

 

 

 

177 

beneficiari 

 

 

 

 

177 

beneficiari 

 

 

 

 

0 

beneficiari 

 

 

 

 

35.400 

lei 

 

 

 

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 

beneficiari 

 

 

 

6 

beneficiari 

 

 

 

6 

beneficiari 

 

 

 

0 

beneficiari 

 

 

 

- 



                                   

Programul “Centrul social pentru persoane vârstnice din sectorul 6”, 

 parteneriat cu Asociaţia Umanitară “Equilibre” 

 

Tipul de 

beneficiar 

Tipul serviciului Existent la 

ȋnceputul 

perioadei 

Intrări Ieşiri Existent 

la 

sfârşitul 

perioadei  

Persoane 

vârstnice 

aflate ȋn 

dificultate 

- ȋngrijire la domiciliu; 

- acordare pachet lunar cu alimente; 

- acordare pachet lunar produse de 

menaj; 

- masă la domiciliu; 

- masă la cantină. 

 

376 

 

83 

 

46 

 

413 

 

 

 Menţionăm că s-a reevaluat situaţia socio – economică şi medicală (la 6 luni) 

pentru toţi beneficiarii de servicii sociale ȋn cadrul programului de mai sus şi 

s-a monitorizat acordarea serviciilor sociale respective lunar pentru aceşti 

beneficiari. 

 

 

Proiectul “Ȋngrijiri 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 

ȋnceputul 

perioadei 

Intrări Ieşiri Existent 

la 

sfârşitul 

perioadei 

raportate 

Valoare 

sumă 

(pentru 

serviciile 

care 

implică 

plăţi către 

beneficiari 

Persoane 

vârstnice 

aflate ȋn 

dificultate 

- acordarea de servicii 

socio – medicale la 

domiciliu 

60 7 24 43 --- 

 

 Menţionăm că s-a reevaluat situaţia socio – economică şi medicală (la 6 luni) 

pentru toţi beneficiarii de servicii sociale ȋn cadrul programului de mai sus şi 

s-a monitorizat acordarea serviciilor sociale respective pentru aceşti 

beneficiari. 

 

 



                                   

Alte petiţii/ activităţi 

 

 

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

nesoluţionate 

Solicitare admitere ȋn centru 

rezidenţial pentru persoane cu 

handicap 

31 1 30 

Solicitare premiu şi diplomă de 

fidelitate pentru 50 de ani de 

căsătorie 

104 104 0 

Solicitare admitere ȋn centru 

rezidenţial pentru persoane 

vârstnice 

71 30 41 

Solicitare asistenţă notarială 34 33 1 

Alte solicitări 473 468 5 

Acordarea de ajutor financiar 95 21 69 

Corespondenţă cu alte instituţii 

ȋn scopul completării/ verificării 

dosarelor beneficiarilor de 

servicii sociale 

102 --- --- 

 

 

 

  Complexul de servicii sociale „Floare Roşie” 

 

 

Tipul de beneficiar Tipul serviciului 

acordat(descriere 

pe scurt) 

Existent 

la 

începutul 

perioadei 

raportate 

Intrări Ieşiri Existent 

la 

sfârşitul 

perioadei 

raportate 

Valoare sumă (pt. 

servicii care 

implică plăţi către 

beneficiari) 

Persoane vârstnice Îngrijire şi 

asistenţă în 

regim rezidenţial 

80 26 43 63 - 

Persoane adulte cu 

handicap, copii cu 

handicap, persoane 

vârstnice din 

comunitate 

Recuperare şi 

integrare socială 

- 49 43 6 - 

* Menţionăm că începând cu data de 14.11.2011, beneficiarii Complexului de Servicii 

Sociale “Sf. Nectarie” au fost transferaţi în cadrul Complexului de Servicii Sociale 

“Floare Roşie”. 

 



                                   

Comisia Evaluare Persoane Adulte cu Handicap 

 

 

Activitatea Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap 

 
Total Acordare grad de handicap Boală şi nu 

handicap 

(respinse) 

Certificat de 

handicap 

pentru Legea 

263/2010 

Decizii de 

orientare 

profesională 

Programe 

individuale de 

reabilitare şi 

integrare 

socială 

3690 grav accentuat mediu uşor 713 24 6 210 

 

432 

 

1370 

 

925 

 

- 

 

 

 

Evaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap 

 

Tip de 

beneficiari 

Tipul 

serviciului 

acordat 

Total  

Propuneri 

încadrare 

grad  

Handicap 

Propunere 

 încadrare grad 

Handicap 

 

 

 

grav acc mediu uşor boală 

 

certificat 

pentru 

legea 

263/2010 

orientare 

profes. 

programe 

individuale de 

reabilitare şi 

integrare 

socio-

profesională 

 

 

Persoane 

adulte cu 

handicap 

Evaluare 

complexă 

medico-

psiho-socială 

în scopul: 

- încadrării în 

grad de 

handicap; 

- orientării 

profesionale; 

- acordării 

masurii de 

protecţie în 

centre de zi; 

 

 

 

 

3506 

 

 

 

 

445 

 

 

 

 

1379 

 

 

 

 

933 

 

 

 

 

164 

 

 

 

 

555 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

210 

 

 

 

 



                                   

 

SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE ŞI FACILITĂŢI 

 

Număr de certificate de incadrare in grad de handicap  prelucrate 4.882 

Număr de prestatii sociale restante prelucrate    819 

Număr de PS-suspendări şi încetări prelucrate   758 

Indemnizatii ale PH cu AP in concediu de odihna   769 

Număr legitimaţii RATB prelucrate 2.116 

Numar legitimaţii Metrou prelucrate    18.697 

Numar persoane care au solicitat bilete CFR si transport interurban auto  4.149 

Alocaţie de stat pentru copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani     78 

Alocaţie de stat majorată cu 100% pentru copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 3-18 

ani 
   599 

Indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani     75 

Cereri ale persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 148/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

7/2007 şi care solicită acordarea ajutorului lunar pentru creşterea copilului cu handicap, cu 

vârsta cuprinsă între 3-7 ani 

      8 

Cereri ale persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 148/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

7/2007 şi care solicită acordarea ajutorului lunar pentru creşterea copilului cu handicap, cu 

vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani 

     3 

Cereri ale persoanelor cu handicap care au în îngrijire, supraveghere şi  întreţinere un copil 

şi care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit.a, pentru 

copilul cu vârsta cuprinsă între 2-7 ani 

    5 

Cereri ale persoanelor cu handicap care au în îngrijire, supraveghere şi  întreţinere un copil 

şi care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art. 58 alin. (4) lit.a, pentru 

copilul cu vârsta cuprinsă între 0 - 2 ani 

    3 

Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap, in cuantum de 450 lei, acordata 

PH care nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute de art. 58, alin.4, lit.a, pana la 

implinirea de catre copil a varstei de 3 ani 

    3 

Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap, in cuantum de 300 lei, acordata 

PH care nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute de art. 58, alin.4, lit.a, pentru 

copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani 

    2 

Carduri de parcare solicitate si acordate  241 

Roviniete acordate    52 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

 

Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi 

 

Nr. 

Crt. 
Luna Beneficiari permanenţi Total persoane* 

1 Ianuarie 12 98 

2 Februarie 16 115 

3 Martie 21 130 

4 Aprilie 21 133 

5 Mai 21 173 

6 Iunie 22 128 

7 Iulie 24 108 

8 August 24 81 

9 Septembrie 24 89 

10 Octombrie 25 98 

11 Noiembrie 26 101 

12 Decembrie 30 116 

* persoane care au beneficiat de serviciile centrului (asistenti personali, reprezentanti 

legali, apartinatori etc) 

 

Total beneficiari: 30 

Total persoane: 1370                                                                                               

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

Serviciul Management de Caz şi Monitorizare 

 

Număr total de dispoziţii numire manageri de caz existente în evidenţa serviciului  : 

430  

 

Cele 430 de cazuri existente în evidenţa serviciului sunt beneficiare de următoarele 

măsuri de protecţie specială: 

Plasament la familia extinsă:   162 

Plasament la asistent maternal profesionist:  112 

Plasament la Complexul de Apartamente Sociale :   21 

Plasament la Centrul de Primire şi Evaluare în Regim de Urgenţă Arlechino:  11 

Plasament la Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi Sfântul Andrei:   42 



                                   

Plasament la Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi Domniţa Bălaşa:   1  

ONG-uri : 1 

Cazuri în lucru pentru care nu s-a instituit  măsură de protecţie, dar pentru care s-a 

solicitat desemnare de manager de caz  și cazuri deschise la care se aşteaptă sentinţă 

civilă:   8 

Cazuri inchise: 80 

 

În cadrul Serviciului Management de caz şi Monitorizare s-au elaborat în cursul 

anului statistici şi  rapoarte specifice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului, dupa cum urmeaza: 

- raport trimestrial : 4 

- fisa trimestriala (copii cu orientare scolara/profesionala): 4 

- fisa lunara de monitorizare (AMP): 12 

- raport lunar CASMB: 12 

- introducere date si actualizare baza de date (CMTIS): 1200 

- adrese institutii: 359  

 

Serviciul de prevenire a separării copilului de familie 

 

Tipul de 

beneficiar 

Tipul serviciului acordat  Existent la 

inceputul 

perioadei  

Intrari Iesiri Existent la 

sfarsitul 

perioadei 

Copil plasment 20 5 0 25 

Copil Centrul de zi 

 

Militari 

 

Drumul Taberei 

 

Crangaşi - Giuleşti 

 

 

26 

 

23 

 

 

37 

 

 

0 

 

0 

 

 

37 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

26 

 

23 

 

 

37 

Cuplu mamă-

copil 

centru maternal 0 1 0 1 

Copil monitorizare cf. Ordinului 

nr.219/2006 al ANPDC 

18 5 0 23 

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 

0 1 0 1 

Copil prestatii materiale exceptionale  

- bonuri valorice 200 lei lunar/ 6 luni 

0 17 2 15 

Copil prestatii materiale exceptionale  0 5 2 3 



                                   

- plata gradinita in cuantum de maxim 

250 lei/ lunar timp de 6 luni 

Copil prestatii materiale exceptionale in 

valoare de 4000 lei pentru copii aflati 

in situatii exceptionale 

0 0 0 0 

Copil evaluari psihologice 0 129 0 129 

Copil 

 

anchete solicitate de alte 

sectoare/judeţe /ONG/alte instituţii 

0 295 0 295 

Copil anchete sociale pentru Programul Bani 

de liceu 

0 68      0 68 

Copil  monitorizare post-servicii 30 90 92 28 

Copil nou-

nascut 

intervenţie în scopul respectării 

dreptului copilului la identitate  

2 31 21 12 

Copil nou-

nascut 

intervenţie în scopul evaluării situaţiei de 

risc şi acordării oportune de asistenţă şi 

suport  

1 5 5 1 

Copil nou-

nascut 

Intervenţie în scopul identificării şi 

aplicării soluţiei optime de protecţie  
0 12 0 12 

 

 

Intervenţie în regim de urgenţă şi Telefonul Copilului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul primire şi evaluare în regim de urgenţă “Arlechino” 

 

 

Tipul de 

beneficiar 

Tipul serviciului 

acordat 

(descriere pe 

scurt) 

Existent la 

începutul 

perioadei 

raportate 

 

Intrări  

 

Ieşiri  

Existent 

la 

sfârşitul 

perioadei 

raportate 

Valoare 

suma(pt.servicii 

care implică 

plăţi către 

beneficiari 

COPII Plasament 1 2 2 1  

 Consiliere + 

Adăpost temporar 

în CPERU 

 

- 

 

3 

 

3 

 

- 

 

 Alte situaţii      

TOTAL  - 5 5 -  

ADULŢII Adăpost 

 

     

 Adăpost de 

noapte  

 

16 

 

2 

 

- 

 

18 

 

 Alte situaţii - 5 5 -  

TOTAL  17 17 15 19  

 



                                   

 
Tipul de 

beneficiar 

Tipul serviciului acordat Existent la 

începutul 

perioadei 

raportate 

Intrări Ieşiri Existent la 

sfârşitul 

perioadei 

raportate 

copil plasament în regim de urgenţă 8 16 12 12 

copil găzduire, consiliere psihologică, 

asistenţă medicală şi îngrijire, 

educare, socializare şi 

petrecerea timpului liber 

1 63 62 1 

 
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 

18 6 8 16  

Copil în situaţie de 

abuz  emoţional 

Evaluare 

Asistenţă specialitate 

Consiliere; monitorizare 

Reevaluare 

44 19 17 46  

Copil în situaţie de 

neglijare 

Evaluare 

Asistenţă specialitate 

Consiliere; monitorizare 

Reevaluare 

17 22 15 24  

Copil în situaţie de 

abuz sexual 

Evaluare 

Asistenţă specialitate 

Consiliere; monitorizare 

Reevaluare 

9 2 7 4  

Copil în situaţie de 

risc violenţă 

Evaluare 

Asistenţă specialitate 

Consiliere; monitorizare 

Reevaluare 

0 6 0 6  

Copil în situaţie de 

exploatare 

Evaluare 

Asistenţă specialitate 

Consiliere; monitorizare 

Reevaluare 

1 0 

 

 

1 

 

 

0  

Copil subiect al 

unei cauze civile in 

instanta 

Evaluare psihologica  

sau psihosociala 
7 53 49 11  

 

 

 



                                   

Adopţii 

Nr. 

crt. Tipuri de activităţi 

Nr. 

lucrări 

1 Informare/consiliere beneficiari 268 

2 Cereri de evaluare atestat 73 

3 Evaluare iniţială 70 

4 Raport de vizită- asistent social 178 

5 Raport de întâlnire - psiholog 178 

6 Ancheta socială 64 

7 Fişă evaluare psihologică 63 

8 Raport final atestat 64 

9 Dispoziţie atestat 64 

10 Atestat emis persoană / familie aptă să adopte 64 

11 Raport anchetă socială pentru instanţă sau alte instituţii 10 

12 Raport consiliere adopţie în familie/părinţi fireşti/tutore/notă informativă 13 

13 Raport/Referat întâlnire pentru DPAI copil cu PIP – membrii famile extinsă 4 

14 Raport consiliere părinţi fireşti  pentru DPAI copil cu PIP 8 

15 Raport/Dispoziţie/ Consimţământ Primar 2 

16 Copii cu PIP (luaţi în evidenţă în perioada menţionată) 26 

17 Raport privind informare copil 1 

18 Raport consiliere copil peste 10 ani 6 

19 Raport copil cu DPAI înaintat ORA odată cu Sentinţa Civilă DPAI  28 

20 Copii cu DPAI (sentinţa legalizată în perioada menţionată) 28 

21 Copii cu DPAI realizat de  alt sector/judeţ  intrat în sistemul nostru cu măsură de 

protecţie 

2 

22 Proces-verbal potrivire teoretică familie-copil 20 

23 Potrivire teoretică – prezentare informaţii teoretice dosar copil/fam. adoptivă 33 

24 Raport potrivire practică/Declaraţie familie adoptivă 55 

25 Cereri de încredinţare în vederea adopţiei 12 

26 Raport final încredinţare în vederea adopţiei 12 

27 Raport bilunar 160 

28 Copii cu IVA (sentinţa legalizată în perioada  menţionată ) 12 

29 Dosar IVA (intrat în sistemul nostru  în perioada menţionată ) 11 

30 Cereri de încuviinţare adopţie 29 

31 Raport final încuviinţare adopţie 29 

32 Raport anchetă socială pentru încuviinţare 29 

33 Copii cu IA (sentinţa legalizată  în perioada menţionată ) 33 

34 Dosar IA (intrat în sistemul nostru  în perioada menţionată ) - 

35 Raport trimestrial post-adopţie 129 

36 Referate închidere post-adopţie 11 

37 Adrese înaintate ORA 147 

38 Raspunsuri ORA 9 

39 Adrese înaintate altor servicii/instituţii 187 

40 Răspuns solicitări altor servicii/ instituţii 76 

41 Adrese persoane fizice (informare părinţi biologici/expirare atestat) 19 

42 Răspuns persoane fizice (prin e-mail sau poştă) 15 

43 Dosare înaintate serviciului juridic şi contencios : deschideri de 

procedură/încredinţări în vederea adopţiei/încuviinţări adopţii 
DPAI: 26 

IVA: 13 

IA: 31 



                                   

Asistenţă maternală 

 

Activităţi desfăşurate în cadrul Serviciului Asistenţă Maternală: 

  

 - “Grup de dezvoltare personală”- grup de dezvoltare pentru copii privind 

identitatea (5 copii)- organizat şi susţinut de psihologul Irina Mihăilă şi asistent social 

Daniela Filipciuc; 

 - “Rolul asistentului maternal profesionist în formarea identităţii copilului”- curs 

de formare continuă pentru un grup de 11 AMP, organizat şi susţinut de Anişoara Bogdea 

şi Ana Theodorescu (psihologi) ; 

 - “Identitatea şi stima de sine” curs de formare continuă pentru un grup de 8 AMP 

organizat şi susţinut de psihologul Irina Mihăilă şi asistentul social Daniela Filipciuc; 

Tipul de 

beneficiar 

Tipul serviciului 

acordat 

Existent 

la 

începutul 

perioadei 

Intrări Ieşiri Existent la 

sfârşitul perioadei 

raportate 

Valoare sumă 

(pentru servicii 

care implică 

plăţi către 

beneficiar) 

Copil/copii Măsură de 

protecţie -

Plasament la amp 

 

100 

 

14 

 

21 

 

93 

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 

100 - - 93  

Copii plasaţi la 

amp 

Consiliere 

psihologică 

93 - - 25 de copii au fost 

inclusi in program 

de consiliere 

psihologica 

 

Familiile 

copiilor plasati 

la amp 

Consiliere 

psihologică 

 

- 

 

- - 10 de parinti ai 

copiilor  au fost 

inclusi in program 

de consiliere 

psihologica 

- 

AMP Consiliere 

psihologică 

- - - 25 AMP  au fost 

inclusi in program 

de consiliere 

psihologica 

- 



                                   

 - Grupuri de suport cu asistenţii maternali - organizat şi susţinut de psihologii din 

cadrul Serviciului Asistenţă Maternală.  

 

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 

108 1117 

   

198 938 1113 

 

Evaluarea complexă a copilului cu dizabilităţi 

 

 În cursul anului 2011, Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi a 

instrumentat un număr de 969 cereri privind încadrarea într-o categorie de persoane cu 

handicap şi/sau orientarea şcolară şi diferite sesizări şi solicitări primite.    

 Din care: 

830 cazuri active 

759 de cereri au fost finalizate prin hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului 

sector 6; 

600 copii au primit certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu 

handicap;  

78 copii au primit certificat de orientare şcolară şi profesională; 

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

cât şi certificat de orientare şcolară şi profesională; 

101 de cazuri noi intrate în evidenţa serviciului evaluare complexă a copilului cu 

dizabilităţi 

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

în urma renunţării de către solicitanţi. 

Pe parcursul anului 2011 Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi 

a desfăşurat următoarele activităţi : 

 deplasarea unui număr de 80 de beneficiari(copii cu dizabilităţi şi însoţitorii 

acestora) la mare, în  Staţiunea Costineşti, pentru perioada de 14 zile, a câte 2 serii; 

 derularea Proiectului „Şi ei trebuie să aibă o şansă !”-Program de sprijin pentru 

integrarea sociala şi profesională a persoanelor cu tulburări din spectrul autist  

 derularea proiectului “Şanse la integrare”- proiect adresat copiilor cu autism ce 

vizează integrarea acestora în şcoala de masă 

 derularea Proiectului “Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din România 

în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii” prin 

înfiinţarea Echipei Mobile constituită prin dispoziţia Nr.880/10.03.2011. 

 Urmare a colaborarii DGASPC sector 6 cu Fundaţia „Copii în Dificultate”, SECCD 

a fost desemnat să monitorizeze serviciile furnizate către beneficiari-copii cu 

dizabilităţi profune. 



                                   

Apartamente sociale de tip familial 

Tipul de 

beneficiar 

Tipul serviciului acordat (descriere 

pe scurt) 

Existent la 

începutul 

perioadei 

raportate 

Intrări Ieşiri Existent 

la 

sfârşitul 

perioadei 

raportate 

Valoare 

sumă 

Copii/tineri:  

6 – 22 ani 

1. Cazare 

2. Hrană 

3. Îmbrăcăminte 

4. Îngrijire şi supraveghere 

permanentă 

5. Accesul la educaţie şi informare 

6. Asistenţă medicală 

7. Consiliere şi evaluare 

psihologică  

8. Socializare şi petrecerea 

timpului liber 

9. Dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă independentă 

10. Sprijin în vederea integrării în 

comunitate 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 -  

 

Centrul de Zi Speranţa 

 

 

TIPUL DE 

BENEFICIAR 

TIPUL SERVICIULUI 

ACORDAT 

EXISTENT LA 

INCEPUTUL 
PERIOADEI 

RAPORTATE  

INTRARI  IESIRI 

EXISTENT 
LA 

SFÂRŞITUL 

PERIOADEI 
RAPORTATE 

Valoare 

suma (pt. 
servicii care 

implica 

plati 
catre 

beneficiari 

Copil 

Îngrijire pe timpul 

zilei, hrană, servicii 

asistenţă socială, 

consiliere psihologică, 

asistenţă medicală, 

activităţi recreative, 

activităţi educative, 

înscriere la şcoală, 

monitorizare. 

16 14 6 24  -  

 



                                   

Centre multifuncţionale 

 

           

Centrul 

  

 Existent  la începutul perioadei 

     

Intrări 

      

Ieşiri 

 

Existent la sfârşitul perioadei 

Pinocchio  186 126 130 182 

Neghiniţă 200 5 2 203 

Harap Alb 271 196 227 240 

                                                        

                  

Centrul pentru copii cu Dizabilitati Domnita Balasa 

 

 

Tipul de 

beneficiar 

Tipul serviciului 

acordat (descriere 

pe scurt) 

Existent 

La inceputul perioadei 

 

Iesiri Intrari Existent 

La sfarsitul perioadei 

 

Copii cu 

handicap 

Regim intern pe 

perioada anului 

scolar / plasament 

Ian 2011- 

119 

19 15 Dec. 2011- 

115 

 

 

Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi Sfântul Andrei 

 
COPII/ADULTI AFLATI IN PLASAMENT 

Tipul de 

beneficiar 

 

Tipul 

serviciului 

acordat 

Existent la 

inceputul 

perioadei  

Intrari Iesiri 

Existent la 

sfarsitul 

perioadei  

Valoare suma 

(pt. servicii care 

implica plati 

catre 

beneficiari) 

 

 

Copil cu 

handicap 

grav: 

 25 copii 

 

 

Plasament 25 copii - 
3 copii  

 
19 copii 

Indemnizatie pt. 

copil cu handicap 

grav: 2989 Ron/ 

luna 

- 18 copii cu 

handicap grav 

sunt scolarizati 

(beneficiaza in 

plus de bani de 

buzunar 42 Ron/ 

luna) 

Copil cu 

handicap 

mediu 

4 copii 

-//- 4 copii - - 4 copii -//- 

Copil cu -//- 9 copii - - 9 copii -//- 



                                   

handicap 

accentuat 

9 copii 

Copil cu 

intarziere 

psihica 

usoara / 

fara 

handicap 

-//- 1copil - - 1 copil -//- 

Adult cu 

handicap 

grav 

5 adulti  

-//- 5 adulti 

 

2 adulti 

 

5 adulti 

 
- - 

Adult cu 

handicap 

mediu 

- 

- - - - - - 

Adult cu 

handicap 

accentuat 

3 adulti 

-//- 3 adulti  - 3adulti - - 

Adult  fara 

handicap 

2adulti 

-//- 2 adulti 1 
1 adult 

 
2 adulti -//- 

 

TOTAL PLASAMENT= 35(33 COPII + 2 ADULTI) 

 

 
COPII AFLATI IN REGIM DE INTERNAT SAPTAMANAL 

Tipul de 

beneficiar 

 

Tipul 

serviciului 

acordat 

Existent la 

inceputul 

perioadei 

raportate 

(01 

ianuarie 

2011) 

Intrari Iesiri 

Existent la 

sfarsitul 

perioadei 

raportate 

(31 

decembrie2011) 

Valoare 

suma  

(pt. servicii 

care implica 

plati catre 

beneficiari) 

Copii cu 

handicap 

grav 

 

 

Regim de 

internat  

saptamanal 

6  copii -  
 

3 copii 
3 copii 

Indemnizatie 

pt. copil cu 

handicap 

grav: 2980 

Ron/ luna  

 -//- 4 copii - -  4 copii -//- 



                                   

Copil cu 

handicap 

mediu 

Copil cu 

handicap 

accentuat 

 

-//- 10 copii - 
 

2 copii 
8 copii -//- 

 

Copil cu 

intarziere 

psihica 

usoara / 

fara 

handicap 

-//- 10 copii - 4 copii 6 copii -//- 

TOTAL INTERNI = 21COPII 
Capacitatea de internat  a centrului este de  30 locuri  

 

 



                                   

Indicatori economici 

 

Nr. 

rd.  

DENUMIRE 

INDICATORI 
  

Cod 

indicator 

Prevederi 

trimestriale 

Plati 

efectuate 

Cheltuieli 

efective 

                

  B     C 1 2 3 

    

TOTAL CHELTUIELI 

(01+70+79) 
  992 939 856 

A 

CHELTUIELI CURENTE 

(10+20+30+40+50+51+55+57+59) 
01 961 908 856 

1 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL  10 92 45 54 

2 Salarii de baza Cheltuieli salariale in bani  10.01 70 37 45 

3 Salarii de merit     10.01.01 70 37 45 

4 

Indemnizatie de 

conducere     10.01.02       

5 Spor de vechime     10.01.03       

6 

Sporuri pentru 

conditii de munca     10.01.04       

7 Alte sporuri     10.01.05       

8 Ore suplimentare     10.01.06       

9 Fond de premii     10.01.07       

10 Prima de vacanta     10.01.08       

11 

Fond pentru posturi 

ocupate prin cumul     10.01.09       

12 

Fond aferent platii 

cu ora     10.01.10       

13 

Indemnizatii platite 

unor persoane din 

afara unitatii     10.01.11       

14 

Indemnizatii de 

delegare      10.01.12       

15 

Indemnizatii de  

detasare 
    

10.01.13       

16 

Alocatii pentru 

transportul la si de 

la locul de munca 

    

10.01.14       

17 

Alocatii pentru 

locuinte 
    

10.01.15       

18 

Alte drepturi 

salariale in bani 
    

10.01.16       

19 

    Alte drepturi 

salariale in bani 10.01.30   0 0 

20   Cheltuieli salariale in natura   10.02 0 0 0 

21     Tichete de masa   10.02.01 0   0 

22     Norme de hrana 10.02.02 0 0 

0 

 

 



                                   

23     

Uniforme si 

echipament 

obligatoriu 10.02.03 0 0 0 

24     

Locuinta de 

serviciu folosita 

de salariat si 

familia sa 10.02.04 0 0 0 

25     

Transportul la si 

de la locul de 

munca 10.02.05 0 0 0 

26     

Alte drepturi 

salariale in 

natura 10.02.30       

27   Contributii  10.03 22 8 9 

28 

    Contributii de 

asigurari sociale 

de stat 10.03.01 15 6 7 

29 

    Contributii de 

asigurări de 

somaj  10.03.02 1     

30 

    Contributii de 

asigurari sociale 

de sanatate  10.03.03 4 2 2 

31 

    Contributii de 

asigurari pentru 

accidente de 

munca si boli 

profesionale 10.03.04 1     

32 

    Contributii 

pentru concedii 

si indemnizatii 10.03.06 1     

33 

    Contributii la 

Fondul de 

garantare a 

creantelor 

salariale 10.03.07       

34 

TITLUL II  

BUNURI SI 

SERVICII (cod 

20.01 la 20.30)   

  

20 869 863 802 

35   Bunuri si servicii   20.01 77 77 77 

36 

    Furnituri de 

birou 20.01.01       

37 

    Materiale pentru 

curatenie 20.01.02       

38 

    Încalzit, Iluminat 

si forta motrica 20.01.03       

39 

    Apa, canal si 

salubritate 20.01.04       

40 

    Carburanti si 

lubrifianti 20.01.05       

41     Piese de schimb 20.01.06       



                                   

42 

    Transport 

20.01.07     

  

 

43 

    Posta, 

telecomunicatii, 

radio, tv, internet  20.01.08       

44 

    Materiale si 

prestari de 

servicii cu 

caracter 

functional  20.01.09 77 77 77 

45 

    Alte bunuri si 

servicii pentru 

întretinere si 

functionare 20.01.30       

46   Reparatii curente  20.02 725 725 725 

47   Hrana    20.03 0 0 0 

48 

    Hrana pentru 

oameni 20.03.01 0     

49 

    Hrana pentru 

animale 20.03.02       

50   Medicamente si materiale sanitare   20.04 0 0 0 

51     Medicamente  20.04.01       

52 

    Materiale 

sanitare 20.04.02       

53     Reactivi 20.04.03       

54     Dezinfectanti 20.04.04       

55 

  Bunuri de natura obiectelor de 

inventar  20.05 67 61 0 

56 

    Uniforme si 

echipament 20.05.01       

57 

    Lenjerie si 

accesorii de pat 20.05.03       

58 

    Alte obiecte de 

inventar 20.05.30 67 61   

59   Deplasari, detasari, transferari  20.06 0 0 0 

60 

    Deplasari 

interne, detaşări, 

transferări 20.06.01       

61 

    Deplasari în 

străinătate 20.06.02       

62   Materiale de laborator 20.09       

63   Cercetare-dezvoltare 20.10       

64 

  Carti, publicatii si materiale 

documentare 20.11       

65   Consultanta si expertiza 20.12       

66   Pregatire profesionala 20.13       

67   Protectia muncii 20.14       

68 

  Munitie, furnituri si armament de 

natura activelor fixe pentru 

armată 20.15       



                                   

69   Studii si cercetari 20.16       

70 

  Plati pentru finantarea 

patrimoniului genetic al animalelor 20.18       

71    

Contribuţii ale 

administratiei 

publice locale la 

realizarea unor 

lucrări şi 

servicii de 

interes public 

local, in baza 

unor conventii 

sau contracte de 

asociere 20.19       

72 

  Reabilitare infrastructura 

program inundatii pentru 

autoritati publice locale 20.20       

73   Meteorologie  20.21       

74 

  Finantarea actiunilor din domeniul 

apelor 20.22       

75 

  Prevenirea si combaterea 

inundatiilor si ingheturilor  20.23       

76 

  Comisioane  si alte costuri aferente 

imprumuturilor  (cod 20.24.01 la 

20.24.03) 20.24       

77 

    Comisioane  si 

alte costuri 

aferente 

imprumuturilor 

externe 20.24.01       

78 

    Comisioane  si 

alte costuri 

aferente 

imprumuturilor 

interne 20.24.02       

79 

    Stabilirea 

riscului de tara 20.24.03       

80 

Cheltuieli 

judiciare si 

extrajudiciare 

derivate din 

actiuni in 

reprezentarea 

intereselor 

statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

    

20.25       

81   Alte cheltuieli  20.30 0 0 0 

82 

    Reclama si 

publicitate 20.30.01       

83 

    Protocol si 

reprezentare  

20.30.02     

  

 

 



                                   

84 

    Prime de 

asigurare non-

viata 20.30.03       

85     Chirii 20.30.04       

86 

  

  

Prestări servicii 

pentru 

transmiterea 

drepturilor 20.30.06       

87 

    Fondul 

Presedintelui/Fo

ndul 

conducatorului 

institutiei publice 20.30.07       

88 

    Fondul Primului 

ministru 20.30.08       

89 

    Executarea silită 

a creanţelor 

bugetare 20.30.09       

90 

    Alte cheltuieli cu 

bunuri si servicii 

20.30.30     

  

 

 

 

 

 

91 

TITLUL III 

DOBANZI (cod 

30.01+30.02+30.03

) 

    

30     

  

 

 

 

 

92 

  Dobanzi aferente datoriei publice 

interne 30.01       

93 

    Dobanzi aferente 

datoriei publice 

interne directe 30.01.01       

94 

    Dobânzi aferente 

creditelor interne 

garantate  30.01.02       

95 

  Dobanzi aferente datoriei publice 

externe  30.02       

96 

    

Dobanzi, 

aferente datoriei 

publice externe 

directe 30.02.01     

  

 

 

 

 

 

97 

    

Dobanzi aferente 

creditelor 

externe 

contractate de 

ordonatorii de 

credite  30.02.02     

  

 

 

 

 

 

 



                                   

98 

    Dobanzi aferente 

creditelor 

externe garantate 

si/sau directe 

subimprumutate 30.02.03       

99 

    Dobanzi aferente 

datoriei publice 

externe locale  30.02.05       

100   Alte dobanzi  30.03       

101 

    Dobanzi aferente 

imprumuturilor 

din fondul de 

tezaur 30.03.01       

102 

    Dobanda 

datorata 

trezoreriei 

statului 30.03.02       

103 

    Dobanzi aferente 

imprumuturilor 

temporare din 

trezoreria 

statului 30.03.03       

104 

    Dobanzi la 

depozite si 

disponibilitati 

pastrate in contul 

trezoreriei 

statului 30.03.04       

105 

    Dobanzi  la 

opeatiunile de 

leasing 30.03.05       

106 

    Titlul 

VIIIProiecte cu 

finantare din 

fonduri externe 

nerambursabile 56 0 0 0 

  

    Programe din 

fondul social 

european 56.02 0 0 0 

  

    
Finantare de la 

uniunea 

europeana 56.02.02       

  

TITLUL VIII  

ASISTENTA 

SOCIALA  (cod 

57.01+57.02)     57       

107   Asigurari sociale 57.01       

108 

   Ajutoare 

sociale   57.02       

109 

     Ajutoare sociale 

in numerar 57.02.01       



                                   

110 

     Ajutoare sociale 

in natura 57.02.02       

111 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) 70 31 31 0 

112 

TITLUL X  ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.02) 71 31 31 0 

113   
Active fixe (inclusiv reparatii 

capitale) 71.01 31 31 0 

114     Constructii 71.01.01       

115 

    Maşini, 

echipamente si 

mijloace de 

transport  71.01.02 

  

    

116 

    Mobilier, 

aparatura 

birotica si alte 

active corporale 71.01.03 

31 

31   

117 

    Alte active fixe 

(iunclusiv 

reparatii 

capitale) 71.01.30 

0 

    

118 

    Stocuri (cod 

71.02.01) 71.02       

119 

    Rezerve de stat 

şi de mobilizare 71.02.01       

120 

Cheltuieli ale 

bugetului local     85 0 0 0 

121 

    Plati eferctuate 

in anii precedenti 

si recuperate in 

anul curent 85.01       

122 OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)        79       

123 TITLUL XIV  REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90       

125   Rezerve   91.01       

126   Excedent   92.01       

127   Deficit   93.01       

 

 

 
 

Data: 25 ianuarie 2012         

                          Întocmit,  

                 Mihai Stoicescu 

 

 

Şef Birou Comunicare 

Mihaela Drăgoi 


