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Introducere 
 
 
 

Prezentul  Ghid descrie în detaliu și reglementează metodologia de aplicare a metodei 

managementului de caz la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6, București. Dat fiind specificul organizării sistemului de servicii sociale la 

nivelul celor 6 sectoare din București, în care nu mai apare diferențierea dintre D.G.A.S.P.C. 

localizat la nivel județean ș i SPAS la nivel local, se impune inițierea ș i aplicarea unei 

metodologii unitare, specifică acestei forme de organizare ș i coordonare, dar și a unui model 

de bună practică în aplicarea metodei. 

 

Ca și particularitate instituțională, D.G.A.S.P.C. Sector 6  este organizată sub forma a 

trei direcții: Direcția Economică, Direcția pentru Protectia Copilului  (DPC) și respectiv 

Direcția Protecție Socială (DPS), care coordonează activitățile destinate protecț iei persoanelor 

adulte.  

 

Pentru logica și coerența materialului, în cel e ce urmează vom face o foarte scurtă 

descriere a modalităț ii de organizare a DPC cu efecte în planul  de aplicare al metodei, 

adaptată specificului instituț ional.   Astfel, DPC este organizată sub forma mai multor servicii, 

respectiv - Serviciul Adopții și Post-adopții, Serviciul Asistență  Maternală, Serviciul de 

Asistență  în Situaț ii de Abuz, Neglijare, Trafic ș i Exploatare a Copilului (S.A.S.A.N.T.E.C.), 

Serviciul de Evaluare Complexă , precum ș i Servicii de Asistență  Socială ( SAS) dezvoltate 

pe criteriul reprezentativității geografice  în  cartiere. 

 

In ceea ce priveș te Serviciul Management de Caz, Serviciul Monitorizare și Serviciul 

Intervenții de Urgență, acestea se afla în subordinea directorului general ș i  fac parte din 

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. 
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Repartiția serviciilor de asistență socială  pe cartiere a avut drept scop dorinț a  de a fi 

mai aproape de comunitate,  pentru a cunoaşte mai bine problematica socială legată de 

protecţia copilului la nivelul cartierelor, acordând astfel servicii de  prevenire, dar şi de 

intervenţie specializată în acord cu nevoile copiilor si familiilor . 

 

Specific, cele trei zone avute în vedere sunt: Serviciul de Asistență Socială Militari, 

Serviciul de Asistență Socială  Crângași-Giulești și Serviciul de Asistență Socială  Drumul 

Taberei.  

 

Beneficiarii serviciilor oferite sunt copiii şi familiile acestora din cele trei cartiere, iar 

misiunea acestor servicii este aceea de a : 

• Preveni separarea copilului de părinţii săi, 

• Asigura măsurile de protecţie specială pentru copiii aflaţi în dificultate, 

• Acorda asistenţă de specialitate şi  suportul necesar copilului şi familiei sale, în 

vederea respectării drepturilor copilului, 

• Preveni abandonul familial sau şcolar şi identificarea timpurie a situaţiilor de risc, 

• Monitoriza situaţia copilului aflat în sistemul de protecţie şi revizui periodic serviciile 

acordate. 

În ceea ce privește managementul de caz, la nivelul D.G.A.S.P.C.  există un compartiment 

specializat denumit Serviciul  Management de Caz, în care lucrează 16  manageri de caz, a 

căror activitate este coordonată de un  șef serviciu.  

În cele ce urmează, vom defini conceptele esențiale pe care le vom utiliza î n cuprinsul 

acestui ghid, pentru descrierea metodei, dar și pentru  î nțelegerea unitară a semnificaț iilor 

termenilor folosiți. 
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Definiții 

 

Managementul de caz  este o metodă de organizare şi coordonarea a activităţii de a 

oferi servicii, prin care asistenți sociali profesioniști evaluează nevoile clientului și ale 

familiei în colaborare cu el, monitorizează, evaluează și susț ine clientul pentru a accesa 

servicii sociale care să răspundă accestor nevoi.1

 

  

Managementul de caz  este o metodă de coordonare, organizare şi direcţionare a 

tuturor intervenţiilor de asistență socială  destinate copiilor/adulților ș i familiilor acestora în 

vederea asigurării unui nivel de bunăstare socială satisfăcător. Scopul utlizării metodei 

managementului de caz este de a preveni instituționalizarea, precum și de a scurta durata 

șederii beneficiarilor în instituții de tip rezidențial prin concentrarea eforturilor în direcția re -

integrării sociale, comunitare și familiale.   

 

Managerul de caz- este profesionistul care  asigură coordonarea activităţilor de 

asistență socială şi protecţie specială desfășurate în interesul superior al copilului, având drept 

scop elaborarea ș i coordonarea activităţilor de întocmire şi implementare a planului 

individualizat de protecţie (PIP) pentru copiii care urmează să beneficieze de o măsură de 

protecţie specială. Managerul de caz își desfășoară  activitatea în cadrul Serviciului  

Management de Caz, structură nou înfiinţată în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6, urmare a 

finanțării obț inute prin  Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PO 

DCA).   

Ca și excepție de la această regulă, în cazul copiilor cu dizabilități, managerul de caz 

este localizat la nivelul Serviciului de Evaluare Complexă a Copiilor cu Dizabilităţi (SEC). În 

această situaț ie, managerul de caz  asigură coordonarea  activităților de asistență socială și 

protecție specială, având drept scop elaborarea și implementarea  planului de recuperare 

pentru copiii cu dizabilităț i. 

                                                
1 National Association of Social Workers, 1992. NASW Standards for Social Case management. Washington, 
DC. 
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Responsabilul de caz este profesionistul care asigură implementarea  activităţilor de 

asistenţă socială desfăşurate în interesul superior al copilului din familie având drept scop 

principal  implementarea PIP prin programe de intervenție specifică.  

 

Planul Individualizat de Protecție - este un instrument prin care se realizează 

planificarea serviciilor, prestaţiilor şi măsurilor de protecţie specială a copilului, pe baza 

evaluării psiho-sociale a acestuia şi a familiei sale, în vederea integrării acelui copil într-un  

mediu familial stabil.  

 

Planul de Servicii -  este un instrument prin care se realizează planificarea acordării 

serviciilor şi prestaţiilor, pe baza evaluării psiho-sociale a copilului şi familiei, în vederea 

prevenirii separării copilului de familia sa. 

 

Funcțiile managementului de caz: 
 

 de coordonare a activităţii  managerilor de caz ș i a echipelor 

multidisciplinare; 

 de colaborare şi mediere a relaţiei dintre managerul de caz şi alte 

compartimente/servicii  din cadrul D.G.A.S.P.C. precum şi a relaţiei acestora 

cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au 

competenţe în domeniul asistenţei sociale sau care au tangenţă cu copii în 

activitatea pe care o desfăşoară precum şi cu reprezentanţii societăţii civile 

care desfăşoară activităţi în domeniu;   

 de execuţie prin planificarea tuturor activităţilor și serviciilor în sensul 

asigurării mijloacelor  necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor;  

 de reprezentare a copilului, familiei şi managerului de caz  în raport cu 

celelalte instituţii; 
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 de evaluare şi monitorizare a progreselor copilului/adultului, înregistrate de 

către managerul de caz în coordonarea activităţilor  echipei multidisciplinare 

pentru îndeplinirea obiectivelor PIP, pentru cazurile avute în evidenţă;  

 

 

Principii de lucru 
 
 

Indiferent de locul ș i modalitatea de aplicare a metodei managementului de caz, fie că 

se aplică în serviciile pentru protecția  copilului sau în cele destinate protecției adulț ilor, există 

câteva  fundamente care stau la baza procesului și care sunt în strânsă legătură cu valorile 

asistenței sociale și principiile justiției sociale.  

 

Astfel, personalul D.G.A.S.P.C.  își asumă  și interiorizează următorul set de  valori: 

 

 Autodeterminarea – principiu fundamental al asistenț ei sociale, axat pe încrederea în 

client și pe faptul că personalul NU are dreptul să decidă  în numele clientului, ci îl 

ajută pe acesta să-şi identifice şi să-şi dezvolte resursele (existente vizibil, potenț iale, 

latente) în vederea alegerii celei mai bune opţiuni.2

 Respectarea demnităţii şi unicităţii copilului. 

  

 Menținerea, în toate acțiunile a fraților împreună- adoptie, plasament, alte măsuri. 

 Egalitatea de şanse şi non-discriminarea – personalul nu trebuie să practice și nici  să 

tolereze nici o formă de discriminare bazată pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, 

vârstă, convingeri religioase sau politice, statut marital, deficienţă fizică sau psihică, 

situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, condiţie, caracteristică sau statut. 

 

                                                
2 In situatii exceptionale, personalul poate limita dreptul la autodeterminare al clientului atunci când, în judecata 
profesională, acţiunile clientului prezintă un risc pentru el însuşi şi/sau pentru alţii. 
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 Securitatea clientului – personalul trebuie să aibă permanent în vedere faptul că 

deciziile/acţiunile sale să nu pericliteze nici un moment viaţa şi/sau integritatea 

clientului şi/sau a altor persoane. 

 Valorizarea familiei- ca mediu prioritar de creștere și dezvoltare a copilului.  

 Ascultarea și luarea în considerare a opiniei copilului- luând în considerare vârsta și 

nivelul  său de înțelegere.  

 Abordarea individualizată a copilului- ținând cont de nevoile, specificul și dorinț ele 

acestuia. 

 Asigurarea confidenţialităţii informațiilor şi a eticii profesionale – personalul respectă 

dreptul la intimitate şi utilizează în mod responsabil, cu respectarea confidenţialităţii şi 

legislaţiei privind utilizarea datelor cu caracter personal, informaţiile obţinute în actul 

exercitării profesiei.  

 Respectarea eticii profesionale - personalul acţionează cu onestitate şi responsabilitate 

în concordanţă cu misiunea profesiei şi normele etice ale profesiei sale. 

 Deschidere către comunitate – prin natura poziţiei şi funcţiei sale în cadrul 

D.G.A.S.P.C., managerul de caz joacă un rol important în relaţia de 

colaborare/comunicare cu alte autorități locale, membri ai comunităț ii locale, OPA, a 

căror contribuţie în semnalarea la timp a situaţiilor de risc pentru copii şi familiile 

acestora este esenţială pentru buna funcţionare a sistemului de asistenţă şi protecție 

socială. 

 

 

Categorii de beneficiari asupra cărora se aplică metoda: 

 

1. Copii, aflați în mediul familial, dar aflați în situaț ie de dificultate ș i la risc de 

separare, 

2. Copii separați temporar/definitiv de părinții lor, aflați într -o măsură de 

protecție specială, 
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1. Tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază de o măsură de 

protecție specială, până la finalizarea studiilor la curs de zi, dar fără a depăşi 

vârsta de 26 ani. 

2. Familia, familia extinsă, familia substitutivă precum și alte persoane adulte 

aflate în dificultate. 

 

Etapele managementului de caz 
 

Managementul de caz are ca scop central îmbunătățirea calității vieț ii beneficiarilor, 

prin coordonare și intervenț ie calificată, profesionistă. Există 5 etape principale ale 

procesului, ce constau in :  

1) identificarea și evaluareea inițială  a cazului, 

 2) evaluarea detaliată a cazului social, 

 3) planificarea îngrijirii  serviciilor- dezvoltarea PIP, 

 4) monitorizarea și re-evaluarea cazului ș i 

 5) monitorizarea post-servicii și închiderea cazului.  

 

În cele ce urmează vom descrie fiecare etapă în parte, surprinzând atât elementele 

esențiale, profesioniștii resposabili cât și documentele necesare fiecărei dintre cele 5 etape 

menționate. 

 

 

 1) Identificarea, evaluarea inițială și preluarea cazului 

 

Există mai multe modalităţi prin care cazurile de factură socială sunt aduse la 

cunoştinţa D.G.A.S.P.C. sector 6: 
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- prin prezentare directă (a beneficiarului, a altor persoane), astfel încât prezentările directe 

sunt preluate de către biroul Relații cu publicul/ Registratură; de aici, în funcție de problema 

prezentată,  persoanele  sunt direcționate către alte servicii/compartimente;  

-  telefonic, prin preluarea  sesizărilor telefonice ș i înregistrarea acestora; 

-  în scris, prin înregistrarea documentului la Registratură/Relații cu  publicul ;  

-  prin autosesizarea serviciului competent. 

 

Indiferent de modalitatea de interacționare, toate solicită rile sunt înregistrate într-un 

registru special de evidență aflat la Serviciul Registratură și Relații cu Publicul.  

 

Practic, Serviciul Registratura și Relații cu publicul  este prima interfață dintre 

potențialul client și serviciile oferite, realizâ nd de fapt o extrem de sumară evaluare 

preliminară a problematicii, în funcție de care se direcționează solicitările fie către Direcția 

pentru Protecția C opilului, fie  către Direcția  Protecție Socială . Poate exista și o a treia 

situație când problematica prezentată nu este de competenț a D.G.A.S.P.C. și atunci se 

îndrumă persoanele către alte instituț ii/servicii abilitate. 

În cazul direcționă rii solicitării către Direcț ia pentru Protecția Copilului, aceasta 

ajunge la directorul general adjunct care, printr-o rezoluție scrisă (scrie pe petitie serviciul ) 

direcționează petiția către serviciul competent .  

 

 

Evaluarea inițială se face de către Serviciul de Asistență Socială de cartier, cu excepția 

situațiilor de urgență când, aceasta se realizează de către Serviciul  Intervenții de Urgență . 

 

 

In situaţiile de urgenţă, când viaţa copilului este în pericol, intervenția este realizată de 

către echipa mobilă a Serviciului Intervenț ii de Urgență, datorită rapidităț ii cu care poate 

ajunge, dar ș i competenţelor, expertizei şi mandatului pe care aceasta le are în situaţii 

complexe, de abuz/neglijare/maltratare. 



 11 

 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  

 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

"Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative" 

 
 

Evaluarea inițial ă și toate demersurile intreprinse în această etapă,  au ca principal 

scop prevenirea situațiilor de separare a copilului de familia sa.  Evaluarea inițială urmărește 

să culeagă informații privind beneficiarul și situația sa particulară.  

În situația în care, efortul de prevenire a separării eșuează, se solicită în scris - printr-un 

referat către  Serviciul Management de Caz, alocarea unui manager de caz. 

Fiecare evaluare iniţială se finalizează cu realizarea unui Raport de Evaluare Iniţială, 

care va fi înaintat spre avizare șefului ierarhic superior. 

În urma evaluării iniț iale, S.A.S. sau S.I.U. întocmește un referat  pe care îl înaintează 

Serviciului Management de Caz, în care solicită desemnarea unui manager de caz pentru 

copil. 

 

Șeful Serviciului Management de Caz propune directorului general adjunct un 

manager de caz, în funcție de numă rul managerilor de caz și de încărcătura ș i complexitatea 

cazurilor pe care aceștia le gestionează.  

Directorul general adjunct are delegată responsabilitatea din partea  directorului 

general de a semna dispozițiile de manager de caz.  

 

Criteriile avute în vedere atunci când se alocă un manager de caz sunt: 

 

 numărul de cazuri active, aflate în  responsabilitatea managerului de caz, 

 complexitatea cazuisticii active, 

 experiența profesională , 

 o bună cunoaș tere a problematicii respective ( domeniul copilului abuzat, neglijat, 

exploatat, copii traumatizați, copii cu dizabilități, copiii străzii etc.), 

 relația cu beneficiarii serviciilor de asistență socială, 

 o bună cunoaștere și relaționare interinstituțională. 
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În baza propunerii șef ului Serviciului Management de Caz, directorul general adjunct 

emite o dispozitie de desemnare a managerului de caz, repartizată către Serviciul Resurse 

Umane, șeful Serviciului Management de Caz,  managerului de caz și responsabilului de caz. 

 

Produse de etapă: 

 

 Raport de Evaluare Inițială 

 Criterii de repartizare a cazurilor către managerii de caz 

 Decizia de desemnare a managerului de caz  

 

2) Evaluarea detaliată 
 

  Repere  minimale  privind  evaluarea  detaliată 

 

Ceea ce este specific la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6 este faptul că, odată cu trecerea la etapa 

Evaluării detaliate intervine și rolul activ ș i responsabilitatea managerului de caz în cadrul 

procesului  managementului de caz.  

Practic, procesul de evaluare detaliată începe în momentul în care este numit un manager de 

caz şi este recomandat să nu dureze mai mult de 30 de zile de la această numire. Evaluarea 

detaliată este un proces ce se finalizează cu un Raport de evaluare psiho-socială  (Hotărârea 

nr. 1437 /2004  Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 24/09/2004) avizat de către 

șeful Serviciului Management de Caz și care se redactează de către managerul de caz în 

maxim  24 de ore de la ultimul demers făcut pentru această evaluare. 

Raportul de evaluare psiho-socială se transmite în 3 zile de la întocmire 

familiei/reprezentantului legal, echipei şi după caz copilului. 

 

Evaluarea detaliată a situaţiei copilului este o activitate planificata si constituie  o 

etapă esenţială în înţelegerea dinamicii mediului din care provine copilul, cu toate avantajele  
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şi disfuncţionalităţile sale, cu scopul de a identifica cele mai bune soluţii, servicii şi intervenţii 

particularizate pentru fiecare caz astfel încât să se poată asigura creşterea copilului într-un 

mediu familial securizant, stabil şi permanent. 

Evaluarea detaliată a copilului şi familiei trebuie să răspundă la următoarele întrebări, 

simple de altfel, dar esențiale pentru demersul propus:  

Ce anume evaluăm? 

De ce evaluăm? 

Pe ce bază evaluăm? 

Cum şi cu ce evaluăm? 

Care este obiectul evaluării? 

 

De fapt, obiectivul evaluării detaliate îl reprezintă cunoaşterea în detaliu  a situaţiei 

copilului, dar şi a familiei sale, promovând principiile unei abordări holistice,  pentru a lua 

cele mai bune decizii referitor la ameliorarea situaţiei acestora. Un aspect extrem de important 

pe tot parcursul aplicării metodei managementului de caz este cel al implicării active a 

beneficiarilor în identificarea și implementarea de soluții, fiind parte în proces și partener 

alături de profesioniș ti. 

 
Este foarte important ca evaluarea detaliată să nu se concentreze doar asupra copilului 

ci si asupra familiei/rudelor  acestuia, luând in considerare problemele, resursele şi nevoile 

acesteia/acestora  în contextul în care  funcţionează. 

Toate soluţiile şi serviciile propuse trebuie să aibă în vedere atingerea unui obiectiv al 

PIP care vizează creşterea copilului într-un mediu stabil, permanent şi  securizant pentru 

copil.  

 

Responsabilul de caz este cel care menţine legătura cu familia, inclusiv cu copilul, 

culege informaţiile si  alternativele posibile precum şi aspectele care se referă la avantajele, 

dezavantajele şi riscurile pe care le presupun acestea. Soluţia finală este propusă de comun 

acord . 



 14 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  

 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

"Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative" 

 
Managerul de caz  valorizează evaluările specialiştilor ( responsabilul de caz, 

psihologul) şi recomandările acestora pentru a elabora Raportul de evaluare detaliată a 

copilului - o evaluare de tip integrativ care reflectă situaţia actuală în care se află copilul şi 

familia sa, resursele şi nevoile acestora.  

De altfel, etapa de evaluare detaliată face trecerea la etapa de planificare a Planului 

Individual de Protectie ș i, după caz,  a Planului de Servicii.  

 

În cazul copilulului cu dizabilități, evaluarea complexă se realizează de către echipa 

multidisciplinară a S.E.C. din cadrul D.G.A.S.P.C.  

 

Care sunt ariile pe care le evaluam? 
 

Evaluarea detaliată este apanajul muncii în echipă și al expertizei deținute de 

profesioniști pe mai multe arii de interes. Astfel, evaluarea complexă are în vedere patru mari 

arii de interes: 

 

1. Evaluarea socială, care  presupune analiza calităţii mediului de dezvoltare a 

copilului (locuinţă, hrană, îmbrăcăminte, igienă, asigurarea securităţii fizice şi psihice ş.a.), a 

factorilor de mediu (bariere şi facilitatori) şi a factorilor personali. Acest tip de evaluare este 

coordonat de către asistentul social responsabil de caz. 

Datele cu caracter social sunt înregistrate în raportul de ancheta socială efectuat de 

către responsabilul de caz. Aceste date se referă la: componenţa familiei, familia extinsă, 

specificul cultural şi etnic, istoricul familiei, comunitatea şi vecinătatea în care trăiesc, reţeaua 

socială de sprijin personal (prieteni, vecini, rude, alte resurse etc.), climatul conjugal, ocupaţia 

şi veniturile membrilor familiei, bugetul familial, posibilităţi şi obiceiuri pentru petrecerea 

timpului liber, calităţi şi dorinţe personale ale copilului privind viitorul său, antecedente 

privind fapte anti-sociale, dacă au existat etc. Vor fi înregistrate şi modalităţile prin care  

 



 15 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  

 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

"Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative" 

 
familia a răspuns în trecut nevoilor de dezvoltare ale copilului, precum şi serviciile la care 

aceasta a avut acces.  

 

2. Evaluarea medicală (pentru copiii/adulț ii din centrele pentru copii cu dizabilităț i de 

la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6) care presupune examinarea clinică şi paraclinică, în vederea 

stabilirii unui diagnostic complet (starea de sănătate sau de boală şi, după caz, complicaţiile 

bolii). Evaluarea medicală este coordonată de către medicii din cadrul D.G.A.S.P.C./medicii 

de familie şi/sau de medicii de specialitate. Datele de factură medicală  sunt înregistrate în 

Fişa Medicală a copilului (vezi modelul din Ordinul nr. 18/2003 ). De preferat este ca aceste 

date să fie completate de către medicul de familie, la solicitarea D.G.A.S.P.C. dar, poate fi 

completată și de către medicul D.G.A.S.P.C.   

Datele medicale  includ informatii despre : evoluţia stării de sănătate a copilului, 

diagnosticul şi complexitatea acestuia, recomandări preum și  alte aspecte medicale. 

 

Medicul care completează această fişă va folosi informaţiile primite de la medicul 

specialist curant, medicul de familie, părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului şi, după caz, 

de la copilul în cauză. 

Fişa Medicală cuprinde de asemenea informaţii legate de starea de sănătate a 

membrilor familiei copilului şi, în funcţie de caz, recomandări speciale pentru părinţi primite 

din partea medicului de familie sau a medicului specialist. 

În vederea asigurării unei completări corecte a fişei, familia trebuie să pună la 

dispoziția medicului, copii după toate actele medicale eliberate de medicii specialişti care 

consultă copilul, conform legislaţiei în vigoare. Exemplarele originale ale acestor acte vor fi 

păstrate de către familie. 

 

3. Evaluarea psihologică  se realizează prin raportare la standardele existente, prin 

teste specifice validate, în  vederea stabilirii unei diagnoze care arată depărtarea sau distanţa 

faţă de normele statistice stabilite. Acest tip de evaluare este coordonat de către psiholog. 
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4. Evaluarea educaţională se referă la stabilirea nivelului de cunoştinţe, gradul de 

asimilare şi corelarea acestora cu posibilităţile şi nivelul intelectual al copilului, precum şi 

identificarea problemelor şi cerinţelor educative speciale. Acest tip de evaluare este coordonat 

de către psihopedagogi/psihologi/educatori/învăţători/profesori. Datele care se vor consemna 

includ informaţii despre despre nivelul de inteligenţă, capacitatea de învăţare (atenţie, 

memorie, nivel de prelucrare a informaţiilor vizuale sau auditive, strategii cognitive, limbaj 

oral, citire scriere, comportament, psihomotricitate, gândire, pricepere, abilitate), deprinderi 

(nivelul achiziţiilor şi cunoştinţelor - gradul de asimilare a cunoştinţelor din curriculum-ul 

şcolar; traseul şcolar - nivele şi tipuri de şcolarizare parcurse de copil), măsuri 

psihopedagogice de sprijin pentru corectarea tulburărilor de învăţare etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  

 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

"Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative" 

 
 

De retinut ! 

A evalua înseamnă a estima, a măsura şi a analiza o situaţie dată (iniţială) sau un traseu 

parcurs, cu scopul de a cunoaşte şi a întelege o problemă socială, de a elabora ipoteze 

explicative şi obiective de lucru sau de a controla/monitoriza o situaţie/acţiune, utilizând în 

acest sens criterii şi instrumente specifice (grile de analiză/evaluare; teste; rapoarte ş.a.)  

Evaluarea este un proces care se desfăşoară într-o perioadă determinată de timp, în 

consecinţă  nu are un caracter definitiv. De aceea, situaţia copilului aflat la un moment 

dat în dificultate,  trebuie re-evaluată în mod periodic, la fiecare 3 luni.  

Evaluarea detaliată presupune colectarea de informaţii cât mai complete, interpretarea de 

date, punerea şi rezolvarea de probleme în scopul orientării deciziei şi intervenţiei. 

Informaţiile conţinute în evaluarea situaţiei copilului sunt confidenţiale şi trebuie tratate ca 

atare. 

Evaluarea detaliata presupune munca în echipă. 

Evaluarea detaliată priveşte ansamblul nevoilor copilului. Nevoile sale fizice, de 

sănătate, nevoile sociale de afecţiune, de educaţie etc. trebuie privite întotdeauna din punctul 

de vedere al nivelului de dezvoltare al copilului şi a perspectivelor sale de progres. Demersul 

evaluativ nu se rezumă la o activitate constatativă, ci investighează potenţialul de dezvoltare 

şi învăţare şi sugerează programe ameliorativ-formative pe anumite paliere de dezvoltare. 

În procesul evaluării detaliate se acordă o atenţie specială analizei familiei copilului, nevoilor 

acesteia în vederea transformării ei într-un mediu favorabil dezvoltării copilului. 
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Pașii evaluării detaliate: 
 

1. Culegerea de date relevante pentru caz, utilizând instrumente de culegere şi prezentare 

sistematizată a informaţiilor (interviu, chestionar, observaț ie, fişe de caz, rapoarte, forme de 

contract etc.). 

 

Responsabilul de caz este  prima sursă de informare asupra cazului şi trebuie încurajat 

să furnizeze informaţii cât mai multe şi cât mai complete în legătură cu situaţia generală 

economică şi socială a familiei şi copilului.  

 

2. Interpretarea datelor -înţelegerea interacţiunilor dintre relaţii, fapte, evenimente, 

sentimente, comportamente, influenţe ale mediului social. Principalele abilităţi ale 

profesionistului vizează identificarea aspectelor esenţiale din viaţa clientului care au dus la 

situaţia de fapt. Aici profesionistul trebuie să-l privească pe copil  din perspectiva familiei 

sale, a mediului de viață , a problemelor şi a circumstanţelor sale. 

 

3. Evaluarea modului în care clientul funcţionează, cu identificarea  punctelor tari şi slabe și a  

resurselor latente disponibile. Această parte a procesului este partea de individualizare 

deoarece fiecare copil (client) este unic în felul său. 

 

4. Definirea problemei sau problemelor cărora ne vom adresa. În această parte clientul- în 

cazul nostru copilul/persoana adultă ș i familia sa -   şi profesionistul,  stabilesc care probleme 

vor fi abordate şi în ce ordine, ţinând seama de resursele disponibile. 

 

5. Planificarea intervenţiei, concretizată în dezvoltarea PIP ș i PS  presupune decizii cu 

privire la obiectivele intervenţiei. În ceea ce priveşte definirea obiectivelor, acestea trebuie să 

satisfacă următoarele criterii: 

- cine face? 

- ce anume face ? 



 19 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  

 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

"Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative" 

 
 

- când (încadrarea într-o limită de timp)? 

- în ce condiţii ? 

- cum se măsoară rezultatul? 

 

Echipa pluridisciplinară 
 

Pentru a putea realiza evaluarea detaliată a situației copilului ș i a familiei acestuia, 

managerul de caz are nevoie de o echipa de profesionisti, compusa dintr-un responsabil de 

caz- de regula asistent social si un psiholog.  

Echipa pluridisciplinară este constituită minim  dintr-un asistent social și un psiholog. 

Când situația o impune, mai ales în cazul copiilor cu dizabilități, echipa este completată cu alți 

specialiș ti - kinetoterapeut, logoped și/sau psihiatru. Toți special iștii precizați sunt din 

interiorul instituției, deci angajaț i ai D.G.A.S.P.C. Sector 6. 

Ideal ar fi ca pentru situaț ia copiilor cu probleme medicale, echipa pluridisciplinară să 

fie întregită cu prezența medicului de familie. 

 

Este vorba despre o echipă la acest moment multidisciplinară, urmând ca pe viitor, 

aceasta să se extindă și sub raport interinstituțional.    

 

Aşa cum am menţionat deja, în realizarea evaluării detaliate este esenţială munca în 

echipa multidisciplinară. Dintre condiţiile necesare pentru funcţionarea echipei de evaluare 

detaliată menţionăm: 

• Existența unui scop comun, a unor strategii de intervenț ie clare şi roluri bine definite 

pentru fiecare specialist, astfel încât să se producă rezultatele aşteptate într-un interval de 

timp determinat; 

• Evaluarea continuă a nevoilor echipei şi membrilor ei, pentru identificarea şi rezolvarea 

problemelor (prin supervizare, suport, formare);  
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• Norme de grup precise (rolul și locul fiecărui specialist în cadrul echipei, expertiza 

deținută și recunoscută formal, raportare pe cale ierarhică ) ; 

• Conștientizare asupra diferenţelor de rol (sarcinile şi activităţile asumate de fiecare din 

membrii echipei) care conduc la anumite modele de comportament. 

 

În baza evaluărilor realizate de către membrii echipei (rapoarte de vizită, anchetă socială, 

evaluarea psihologică, recomandările acestora), managerul de caz întocmeș te  Raportul de 

evaluare detaliată a copilului, în maxim 24 de ore  de la ultimul demers făcut pentru această 

evaluare.  

Raportul de Evaluare Detaliată va fi avizat de șeful pe ordine ierarhică - șeful Serviciului 

Management de Caz și va fi transmis în termen de maxim 3zile de la întocmire că tre membrii 

echipei, familiei/reprezentantului legal și, după  caz, copilului. 

 

Managerul de caz  realizează întâlniri periodice cu echipa multidisciplinară, pentru  a 

discuta despre cazurile în lucru și a lua decizii referitor la soluț ionarea acestora.   

Procedural, managerii de caz se întâlnesc cel puțin o dată  la 3 luni  cu membrii echipei 

multidisciplinare în cadrul întâlnirilor obișnuite/ordinare, cu excepția  situații lor de urgență 

când întâlnirile sunt mai dese, funcț ie de nevoi. Modalitatea de realizare a întâlnirii este una 

mai puțin formală, prin contactare telefonică ș i stabilire de comun acord a unui interval (ziua, 

ora, locul) în care întâlnirea să aibă loc. Inițiatorul întâlnirii este managerul de caz care 

contactează membrii echipei pluridisciplinare. 

Întâlnirile se stabilesc de comun acord și se notează într -un caiet de întâlniri care se află la 

Serviciul  Management de Caz.  

 

Toți copiii aflați într -o formă de protecție specială au desemnat câte un manager de caz, 

localizat în cadrul Serviciului Management de Caz. 
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Excepție de la această regulă prezintă modalitatea de organizare a  SEC care  are proprii 

manageri de caz, ce coordonează cazurile  copiilor cu dizabilităț i pentru care nu există o 

măsură de protecți e specială. În această situație particulară , rolul managerului de caz este 

acela de a asigura coordonarea  activităț ilor de asistență socială și protecție specială , avâ nd 

drept scop elaborarea ș i implementarea  planului de recuperare pentru copiii cu 

dizabilități. 

 

Produse/documente de etapă: 

 Raportul de evaluare detaliată 

 Rapoarte de vizită 

 Rapoarte de evaluare ale specialiștilor: medical, educaț ional, psihologic 
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Planul Individualizat de Protectie 
 

Planificarea serviciilor şi intervenţiilor reprezintă o etapă importantă în cadrul  

managementului de caz, concretizată în elaborarea unui Plan Individualizat de Protecție, 

pentru copiii pentru care se  propune instituirea unei măsuri de protecţie specială.  

Rolul managerului de caz este de a asigura condițiile necesare implementării PIP ș i de 

a-l  revizui periodic, pentru a putea observa concordanța ș i actualitatea obiectivelor stabilite 

cu situația copilului/familiei la un moment dat. 

PIP este parte din dosarul beneficiarului, fiind un document oficial dezvoltat prin  

implicarea activă a familiei/reprezentantul legal/persoane importante din viaţa copilului şi a 

copilului, după caz.  

 

In conformitate cu legislaț ia în vigoare,  PIP poate avea doar trei tipuri de finalitate și 

anume: 

 

1) reintegrarea în familie, 

2) integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârstă de peste 18 ani care urmează să 

părăsească sistemul de protecţie a copilului, 

3) adopţia internă. 

 

Există părerea complet greșită conform căreia PIP este văzut ca și o corvoadă în plus 

pentru specialiș ti,  părere ce derivă din ne-înțelegerea corectă a acestuia, care este un 

instrument de planificare flexibil util atât specialiştilor implicaţi cât ș i clientului, fiind supus 

unui proces periodic de revizuire şi completare, în funcţie de progresele înregistrate ca urmare 

a furnizării serviciilor stabilite. 
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Astfel, PIP este un instrument elaborat cu scopul de a organiza şi coordona activităţile 

desfăşurate pentru copilul pentru care a fost luată o măsură de protecţie specială și de aceea 

acesta trebuie realizat anterior acordării oricăror servicii sau prestaţii. 

Managerul de caz  are responsabilitatea de a identifica cele mai potrivite servicii 

pentru copil şi familia sa care să ducă la rezolvarea nevoilor identificate şi la atingerea 

finalităţii PIP. 

 

Deși managerul de caz întocmește PIP, elaborarea acestuia reprezintă un proces ș i o 

muncă de echipă la care participă atât echipa multidisciplinară cât și familia/reprezentantul 

legal al copilului și chiar copilul, î n  raport cu vârsta și gradul acestuia de înț elegere. 

Întocmirea PIP se  realizează în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile de la 

înregistrarea cazului la D.G.A.S.P.C.  

Construcția PIP se face în baza Raportului de Evaluare detaliată, astfel încât să fie 

prezentat în faț a Comisiei pentru Protecția Copilului,  sau după caz instanț ei,  odată cu 

Raportul de evaluare detaliată pentru a hotărî cu privire la oportunitatea luării unei măsuri de 

protecție specială. 

În ceea ce privește limbajul folosit î n dezvoltarea PIP-ului, se recomandă utilizarea 

unui limbaj simplu și clar, astfel încât să poată fi înțeles și de că tre familie/copil.  Managerul 

de caz se asigură că limbajul este accesibil și conț inutul acestuia este pe deplin înțeles de că tre 

beneficiari, pentru a nu se crea confuzii şi pentru a-i da posibilitatea să înţeleagă în totalitate 

sensul termenilor folosiţi. 

 

În cadrul PIP există Programe de Intervenț ie Specifice (PIS) care reflectă succesiunea 

de activităţi realizate într-o arie particulară de intervenţie - social, sănătate, educaţie, 

recuperare, juridic etc., cu scopul de a  atinge obiectivele generale stabilite în PIP.  

PIS conţine obiective specifice pe fiecare arie de intervenţie (social, educaț ional, 

medical, recuperare etc.). Obiectivele specifice sunt stabilite pe termen scurt, mediu şi lung, 

fiecărui obiectiv specific fiindu-i alocate/stabilite activităţi corespunzătoare (pot fi periodice, 

de rutină sau punctuale, cazionate de anumite proceduri ori evenimente).  
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În acest sens, Programele de intervenţie specifică detaliază şi completează PIP cu 

privire la : CINE face, CÂND face, CUM face ,  ÎN CE ARIE de intervenție.  

Pentru a răspunde la întrebările de mai sus ș i pentru a implementa PIP, managerul de  

caz solicită implicarea membrilor echipei multidisciplinare care au participat la realizarea 

evaluării detaliate, pentru ca în funcţie de nevoile identificate ale copilului şi familiei acestuia, 

să se stabilească: 

 

 care sunt obiectivele generale pe arii de intervenţie (social, 

educațional,medical etc.); 

 care este orizontul de  timp alocat pentru realizarea obiectivelor și 

intervențiilor; 

 când anume (data) începe furnizarea serviciilor ș i prestaţiilor; 

 care este persoana responsabilă pentru fiecare intervenț ie din Plan. 

 

 

PIS-urile sunt avizate de responsabilul de caz ș i aprobate de către managerul de caz.  

Excepţie face Planul de Recuperare pentru copilul cu handicap, care se aprobă prin hotărâre a 

CPC. 

  

În situația copiilor cu dizabilități aflați în sistemul de protecț ie specială, managerii de 

caz din cadrul SEC completează PIP care cuprinde ș i Planul de Recuperare. 

Planul de recuperare pentru copilul cu handicap reprezintă  un Program de Intervenţie 

Specifică pentru recuperare care se dezvoltă la rândul lui în PIS-uri pe tipuri de recuperare. 

Planul de recuperare pentru copilul cu handicap este elaborat de echipa 

multidisciplinară a SEC urmare a realizării evaluării complexe întocmită la nivelul acestui 

serviciu. 

Coordonatorul SEC numeşte, pentru fiecare copil pentru care s-a hotărât încadrarea 

într-un grad de handicap şi/sau a fost orientat şcolar/profesional, din rândul profesionoştilor 

acestui serviciu, un responsabil pentru implementarea planului de recuperare. 
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Monitorizarea implementării planului de recuperare pentru copilul care are stabilită o 

măsură de protecţie specială se realizează de către responsabilul pentru implementarea 

planului de recuperare din cadrul SEC care prezintă periodic rapoarte de monitorizare 

managerului de caz  din cadrul SEC. 

 

Ca și circuit al documente lor, PIP este avizat de șeful ierarhic - șeful serviciului 

management de caz, și semnat de către directorul general adjunct. PIP este transmis în termen 

de maxim 30 de zile către membrii echipei, familiei/reprezentantului legal și, după caz,  

copilului. 

 

Furnizarea serviciilor 
 

Furnizarea serviciilor ș i derularea activităților reprezintă  punerea în practică a 

planului individualizat de protectie. În această etapă  sunt utilizate o serie de tehnici și modele 

de intervenție,  precum:   

 Intervenția centrată pe persoană/client 

 Intervenția centrată pe problemă 

 Vizite la domiciliul clientului 

 Ajutor financiar/material 

 Consiliere 

 Acompaniere socială 

 Asistenţă medicală 

 Servicii de recuperare 

 Terapie individuală versus de grup 

 Grupurile de suport 

 Discuţii cu familia lărgită etc. 
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Aceste servicii se acordă planificat și org anizat în baza unui contract încheiat cu 

familia/reprezentantul legal al copilului3

Contractul de furnizare de servicii sociale se încheie de către MC/RCP cu 

familia/reprezentantul legal al copilului şi copilul, după caz, numai după aprobarea PIP/PS. 

, aprobat de către directorul D.G.A.S.P.C. 

 

În situaţia tânărului care a împlinit vârsta de 18 ani şi beneficiază în continuare de 

protecţie specială,  Contractul de furnizare de servicii sociale se încheie cu acesta. 

Pe parcursul furnizării serviciilor, managerul de caz poate organiza întâlniri de caz la 

care participă membrii echipei muldisciplinare- responsabilul de caz (asistent social), 

psihologul, dar si  familia şi/sau copilul, după caz, dacă se consideră că este necesară prezenţa 

acestora, pentru a lua deciziile necesare soluţionării problemelor existente. 

 
Întâlnirile de caz pot avea  ca si obiective principale: 

- revizuirea PIP-urilor; 

- realizarea evaluărilor periodice ale implementării PIP,  

- adoptarea deciziilor privind monitorizarea cazurilor. 

 

In situaț ia  unor cazuri extrem de dificile, se recomandă ca managerul de caz să 

organizeze conferințe de caz sau teleconferințe în care alături de membrii echipei să invite 

experţi recunoscuţi în domeniul în cauză în vederea soluţionării cazurilor respective. 

 

Finalități ale PIP 
 

1. Integrarea socio-profesională a tinerilor cu vârsta de peste 18 ani care urmează 

să părăsească sistemul de protecţie a copilului (incetarea masurii de protectie) 

Este vorba despre  tânărul care împlineș te 18 ani și nu mai este înscris la o formă de 

învățământ de zi sau  când acesta solicită  revocarea măsurii de protecție specială  din motive 

personale.  
                                                
3 Un model al Contractului cu familia se afla in Anexe. 
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Măsura de protecție mai poate înceta când obiectivele PIP pentru integrarea socio -

profesională a tânărului au fost atinse și acesta nu se confruntă cu riscul de excludere socială.  

 

În aceste situați i, managerul de caz formulează recomandările finale privind încetarea 

măsurii de protecție specială pentru tânărul care a dobândit capacitate deplină de exercițiu, pe 

baza concluziilor extrase în urma întâlnirii de reevaluare a cazului și consemnează explicit în 

raportul de reevaluare. 

Raportul de re-evaluare, raportul detaliat de anchetă psiho-socială ș i  PIP revizuit, se 

înaintează CPC pentru luarea deciziei cu privire la revocarea măsurii de protecție specială . 

În baza Hotărârii emise de Comisie, managerul de caz  întocmește   Raportul de 

închidere a cazului. 

 

Documente necesare la dosar: 

- Declarația tânărului privind situația sa școlară/profesională/ cererea privind revocarea 

măsurii de protecție; 

- Documente care atestă monitorizarea PIP- rapoarte vizită, rapoarte monitorizare 

intervenții specifice, rapoarte întâlnire copil-părinți/rude, rapoarte de consiliere etc.; 

- Documentele care atestă evaluarea situației tânărului; 

- Raportul detaliat de anchetă psihosocială; 

- Raportul de reevaluare; 

- Hotărârea de revocare a măsurii de protecție. 

 

 

2. Integrarea/re-integrarea in familie 
Așa cum precizam anterior, atunci când în urma re-evaluării se constată că 

 a) obiectivele PIP cu privire la reintegrare au fost îndeplinite în totalitate sau 

 b) imediat după cererea formulată de părinți/ unul dintre părinți  în acest sens ( în baza 

rezultatului favorabil al evaluării potențialului de  reintegrare î n familie),  are loc inițierea 

activităților necesare pentru luarea deciziei de reintegrare a copilului în familie. 
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În acest caz se revocă măsura plasamentului. 

În cazul integrării/re-integrării în familie trebuie avute în vedere 2 situații distincte și 

anume  situația copilului plasat la AMP sau aflat în plasament la o familie. În ambele situații, 

se va realiza  o acomodare graduală, tinând cont de relația de atașament construită de copil cu 

persoana de îngrijire, astfel încât trecerea către mediul familiei să fie cât mai puțin 

traumatizantă.  

 

Managerul de caz formulează recomandările finale privind reintegrarea copilului în 

familia naturală și implicit încetarea măsurii de protecț ie, pe baza concluziilor extrase în urma 

întâlnirii de re-evaluare a cazului. Recomandările se consemnează explicit în raportul de re-

evaluare.  

Astfel, raportul de reevaluare, raportul de evaluare detaliată, planul de servicii ș i 

planul de monitorizare post-servicii se înaintează Comisiei pentru Protecția Copilului  pentru 

luarea deciziei de reintegrare a copilului în familie.  

 

Documente necesare la dosar: 

- Documente care atestă evaluarea situației socio -economice și a potenț ialului de 

reintegrare; 

- Documente care reflectă monitorizarea PIP- rapoarte vizită, rapoarte monitorizare 

intervenții specifice, rapoarte întâlnire copil-părinți/rude, rapoarte de consiliere etc.; 

- Documente care consemnează opinia părinților ș i a copilului cu privire la reintegrare; 

- Raportul detaliat de anchetă psiho-socială; 

- Planul de monitorizare post-reintegrare; 

- Planul de servicii; 

- Sesizarea către CPC; 

- Hotărârea CPC; 

- Cel puțin 3 rapoarte de monitorizare post-integrare; 

- Raportul de închidere al cazului. 
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3. Adopția 
Managerul de caz stabilește adopția internă  ca finalitate PIP, atunci când constată în 

urma tututor eforturilor depuse, că măsura reintegrării în familie nu este posibilă.   

Managerul de caz consemnează explicit acest lucru în raportul de reevaluare. 

Raportul de re-evaluare, raportul detaliat de anchetă psiho-socială, PIP revizuit precum 

și documentele care atestă demersurile privind evaluarea potențialului de reintegrare în 

familie, se înaintează Serviciului Adopții în vederea luării în evidență pentru adopț ie. 

 

Documente necesare la dosar: 

- Documente care atestă evaluarea inițială  a copilului la momentul stabilirii măsurii de 

protecție specială; 

- Documente care atestă evaluarea detaliată a copilului la momentul stabilirii măsurii de 

protecție specială; 

- Documente care atestă efectuarea demersurilor legate de identificarea și contactarea 

părinților și rudelor copilului; 

- Rapoarte de evaluare a situației socio -economice și morale a părinț ilor/rudelor 

identificate; 

- Documente care atestă monitorizarea PIP- rapoarte vizită, rapoarte monitorizare 

intervenții specifice, rapoarte întâlnire copil-părinți/rude, rapoarte de consiliere etc.; 

- Rapoarte privind vizitarea copilului de către părinți și rude sau alte forme de menținere 

a legăturilor cu copilul; 

- Rapoarte de consiliere; 

- Documente care consemnează opinia ș i intențiile părinților și rudelor cu privire la 

situația actuală și viitoare a acestuia; 

- Raportul detaliat de anchetă psiho-socială; 

- Raportul de re-evaluare; 

- PIP revizuit. 
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4. Mai există și o a patra situație- atipică,  respectiv situația copilului care s-a aflat 

în grija D.G.A.S.P.C. Sector 6 și a plecat către un OPA sau în alt județ. În această situație se 

face o referire și o delegare a atribuț iilor managerului de caz, monitorizarea fiind realizată de 

către autoritățile locale responsabile de la locul unde se află copilul.  

În situația în care se ajunge la revocarea sau înlocuirea măsurii, indiferent dacă copilul 

se află tot pe raza teritorială a sectorului 6 sau în alt sector/județ,  CPC care a instituit inițial 

măsura de protecție este  competentă în a revoca/înlocui măsura instituită .  

 

 

Monitorizare și re-evaluare 
 

Managerul de caz este responsabil de monitorizarea ș i implementarea PIP. 

Monitorizarea furnizării serviciilor  începe de la datele concrete stabilite în PIP și continuă 

până la momentul când procesul de protecţie nu se mai dovedeşte necesar.  

 

Deciziile pe care le ia managerul de caz sunt bazate în principal pe 2 procese: 

1) colectarea informaţiilor referitoare la progresele înregistrate în soluţionarea situaţiei 

copilului şi familiei; 

2) analizarea şi evaluarea acestor progrese. 

 

 

1) Colectarea şi organizarea informaţiilor 

Responsabilitatea managerului de caz este de a se asigura ș i a verifica cu privire la 

demararea în fapt a serviciilor ș i activităţilor prevăzute în PIP,  astfel încât să nu treacă mai 

mult de 2 zile de la termenul de iniţiere a acestora, lucru stabilit în planurile menţionate.  
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Această verificare are în vedere contactarea și menținerea legăturii cu responsabilii de 

PIS și înregistrarea continuă a informațiilor. Verificarea modalităț ii de furnizare a serviciilor 

se face cel puț in lunar, în concordanță cu SMO specifice și are în vedere calitatea progreselor 

obţinute, atingerea obiectivelor, probleme apărute etc. 

 

În afara raportărilor lunare realizate de responsabilii de PIS, există posibilitatea 

semnalării unor situaţii deosebite ori de câte ori este nevoie. Termenul de transmitere a 

rapoartelor de implementare a PIS este stabilit de către standard la 3 zile, de la împlinirea 

termenului de o lună pentru raportare ori, după caz, de la apariţia situaţiei deosebite. 

 

Colectarea permanentă a informațiilor este urmată ș i de  organizarea periodică a unor 

reuniuni formale ale echipei ce vizează  re-evaluarea situaţiei copilului, pentru a măsura 

progresele făcute şi a revizui obiectivele, dacă este cazul. Termenul alocat acestor  re-evaluări 

periodice este de cel puţin o dată la 3 luni, sub rezerva excepției situaţiilor deosebite.  

 

Ca și  regulă de bază a re-evaluării, orice schimbare semnificativă intervenită în situaţia 

copilului implică re-evaluarea cazului în termen de maxim 48 de ore de la apariţia ei și după 

caz revizuirea planului corespunzător. 

 

Prin schimbare semnificativă înțelegem  orice situaţie care necesită luarea fără 

întârziere a unei măsuri cu caracter de urgenţă, cum ar fi spitalizare, altă măsură de protecție 

specială, decesul părinț ilor etc.  

În urma procesului de re-evaluare, în maxim 24 de ore  se întocmeș te Raportul de re-

evaluare. Acestui termen i se mai adaugă alte maxim 3 zile în care raportul trebuie  avizat de 

şeful ierarhic al managerului de caz- șeful Serviciului Management de Caz și transmis 

membrilor echipei, familiei şi, după caz, copilului. 

 

Practic, în urma procesului de re-evaluare putem identifica 2 situații ipotetice: 

a) Re-evaluarea se finalizează doar cu un raport de re-evaluare, 
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b) În urma procesului de re-evaluare reiese necesitatea modificării PIP. În această  

situaţie, revizuirea PIP trebuie făcută în maxim 48 de ore de la întocmirea 

raportului de re-evaluare, trebuie avizată de şeful ierarhic- șeful serviciului  

MC şi comunicată celor implicaţi în acelaşi timp cu raportul de re-evaluare. 

O formă grafică   a celor descrise  anterior este prezentată mai jos: 

a)pentru o situaţie normală: 
  3 luni 
 
re-evaluare trimestrială 
 
   24 h 
 
raport de re-evaluare      
 
   max. 3 zile                                           max. 48h              15 zile 
                                                         revizuire PIP                                     revizuire PIP 
                                                            
                                                                   24h 
                                                     
avizare şef                                        avizare şef 
transmitere celor interesaţi               transmitere celor interesaţi 
 
 
b)pentru o situaţie exceptională (neprevazuta): 
 
    48 h 
 
re-evaluare excepţională 
 
   24h 
 
raport de re-evaluare      
 
   max. 3 zile                                           max. 48h            15 zile 
                                                         revizuire PIP                                       revizuire PIP 
                                                            
                                                                   24h 
                                                     
avizare şef                                        avizare şef 
transmitere celor interesaţi               transmitere celor interesaţi 
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Informaţiile obţinute în procesul de  monitorizare, în urma  reuniunilor formale de re-

evaluare se înregistrează în scris, fie prin rapoartele deja menţionate în SMO, fie prin alte 

instrumente utilizate de managerul de caz. Consemnarea informațiilor este extrem de 

importantă deoarece permite măsurarea progreselor făcute de copil/familie între evaluarea 

iniţială şi cea curentă, ca bază pentru luarea deciziilor în fiecare caz. 

 

 

2) Analiza şi evaluarea progreselor  

După etapa colectării  informațiilor, urmează  analiza acestora pentru determinarea  

progreselor făcute, dar şi pentru design-ul pașilor următori. 

 

Întrebări specifice care ar trebui luate în considerare în această fază sunt:  

 

Este copilul in siguranta?  

Care sunt factorii de risc care pot afecta situaț ia copilului ? Dar a familiei sale? Ce 

elemente de noutate au apărut, astfel încât, acestea să producă modificări în situația copilului 

și a familiei sale? 

A înregistrat copilul vreun progres? Dar familia sa? Ce alte progrese înregistrăm? 

Și-au atins serviciile/acț iunile propuse scopul? Cum anume? 

Care a fost gradul de implicare al familiei? 

Au fost dezvoltate suficient aspectele pozitive şi punctele tari ale familiei astfel încât 

să poată răspunde  unor viitoare ameninţări la siguranţa copilului? 

Există suficient suport (comunitar, în interiorul familiei) astfel încât să se mențină 

punctele tari și să se prevină revenirea riscurilor la adresa siguranț ei copilului? 

Este familia capabilă să-și protezeje copilul acasă, în mediul familial? 
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Această ultimă întrebare este de fapt una esențială  în evoluţia tuturor cazurilor de protecţie 

specială deoarece managerul de caz trebuie să ia cea mai potrivită decizie pentru situaţia 

particulară a fiecarui copil, analizând în ce măsură reintegrarea în familie este în 

continuare o perspectivă realistă sau este nevoie de planificarea unei alte forme de îngrijire 

stabile şi permanente pentru copil. 

 

 

Monitorizare post-servicii 
 

Înainte de toate trebuie precizat faptul că monitorizarea post-servicii se realizează 

pentru o perioadă de minimum 3 luni, în baza unui Plan de monitorizare post-servicii elaborat 

de către managerul de caz și avizat de șeful ierarhic- șeful Serviciului  Management de Caz.  

Perioada de monitorizare post servicii poate fi extinsă funcţie de evoluţia cazului,  

responsabilitatea solicitării acestei extinderi fiind a managerului de caz, bazată pe evoluţia 

cazului în perioada de monitorizare post-servicii.  

 

O situaţie particulară se întâlneşte pentru  cazul copilului adoptat, situaţie în care, spre 

deosebire de cazurile „clasice” de integrare/reintegrare, monitorizarea post-adopţie este 

realizată de către persoana responsabilă a copilului din cadrul compartimentului adoptie/post-

adopţie a DGASPC sector 6, pentru o perioadă de minim 2 ani. 

 

Obiectivul principal al monitorizarii post-servicii este acela de a consolida rezultatele 

obținute în cadrul procesului de implementare a PIP și de a accentua reușita și calitatea 

integrării/reintegrării. 

 

În cazul în care măsura de protecție încetează, există 2 situaț ii specifice: 
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1) Măsura plasamentului încetează prin integrarea/re-integrarea copilului în familie, care 

are domiciliul  pe raza sectorului 6. 

Procesul de monitorizare post-servicii urmăreș te observarea calităț ii integrării/reintegrării 

sociale a copilului în mediul familial. 

Monitorizarea post-servicii se realizează în baza unui Plan de Servicii pentru  

integrare/reintegrare, dezvoltat de către managerul de caz.  Asistența post-servicii are în 

vedere oferirea de sprijin și asistență de specialitate (copilului ș i familiei sale) în vederea 

depășirii dificultăților ce pot interveni în procesul de reintegrare. 

Lunar sau ori de câte ori este nevoie, managerul de caz întocmeș te Rapoarte de  

monitorizare post-servicii, în baza rapoartelor de vizită transmise de către responsabilul de 

caz. 

 

Prin urmare, responsabilitatea managerului de caz pentru un caz social nu ia sfârşit la 

momentul integrării/reintegrării copilului ci continuă pe tot parcursul monitorizării post-

servicii până la momentul închiderii cazului.  

 

2) Măsura plasamentului încetează prin re-integrarea copilului în familie, aceștia având 

domiciliul în afara ariei teritoriale a sectorului 6. 

În această situație, managerul de caz va înștiința SPAS de la domiciliul părinț ilor cu 

privire la integrarea/reintegrarea copilului în familia naturală și întocmirii PS corespunzător 

noii situaț ii a copilului. Managerul de caz solicită SPAS de la reședința părinț ilor transmiterea 

rapoartelor lunare de monitorizare post-servicii. Dacă situaț ia o impune, managerul de caz 

poate extinde  perioada de monitorizare post-servicii. 
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Modalitatea de dezvoltare a PS respectă aceleași exigențe ca și în cazul PIP. Astfel, conținutul  

PS  este stabilit de comun acord cu echipa, familia și copilul, funcție de vârsta ș i gradul de 

maturitate al acestuia. PS se avizează de către ș eful ierarhic al managerului de caz- șeful 

Serviciului  Management de Caz și se aduce la cunoștință membrilor echipei, familiei și, după  

caz, copilului. 

 

Produse/Documente de etapa: 

 Plan de monitorizare post-servicii 

 Plan de Servicii pentru  integrare/reintegrare 

 Rapoarte de  monitorizare post-servicii, 

 

 

Închiderea cazului 
 

Închiderea cazului are loc în momentul în care procesul de asistenţă şi/sau protecţie a 

copilului NU se mai dovedeşte a fi necesar şi familia îşi redobândeşte capacitatea optimă de 

autonomie şi funcţionare. Închiderea cazului mai înseamnă ș i  procesul de încheiere a relaţiei 

construite între managerul de caz/responsabilul de caz/ alți specialiști cu  familia şi copilul 

acesteia.  

Putem considera un caz ca fiind inchis în următoarele situații: 

 

Închiderea cazului-  are loc atunci când toate obiectivele prevăzute de PIP /PS au fost 

atinse şi rezultatele dorite au fost obţinute. O altă situație este cea în care  familia nu se simte 

capabilă sau nu doreşte să continue intervenţia pentru atingerea obiectivelor, DAR  există 

suficiente motive ca acel copil să fie considerat în siguranţă în mediul familial.  În ambele 

cazuri,  managerul de caz  consideră oportună încheierea relației cu familia respectivă .  

 

Referire- atunci când  familia este capabilă sau dispusă să continue să lucreze cu alţi 

furnizori de servicii pentru deplina realizare a unor obiective care nu au fost încă îndeplinite.  
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În acest caz, managerul de caz va lucra cu familia pentru identificarea altor furnizori de 

servicii, publici sau privaţi.   

 

Întrerupere – situație în care întreruperea este solicitată de familie și,  la un moment dat,  

ia decizia unilaterală de încheiere a relaţiei cu serviciile sociale.  Acest tip de decizie poate fi 

anticipat de către managerul de caz/responsabilul de caz prin observarea unui comportament 

neangajat al familiei în planurile și acț iunile care-i privesc. De exemplu, membrii familiei  nu 

mai participă la întâlniri stabilite de comun acord cu ei, nu răspund la încercările susț inute ale 

profesioniștilor de continuare a intervenţiei. În această situaț ie, managerul de caz, respectiv 

responsabilul de caz  trebuie să se consulte cu ș eful Serviciului Management de Caz, pentru a 

vedea care este răspunsul instituţiei pentru  fiecare situație în parte.  

 

 

Alte cazuri/situații 
 

1. Menținerea măsurii de protecție specială- pentru tânărul care a împlinit 

vârsta de 18 ani și își continuă studiile într -o formă de învățămâ nt de zi sau/ şi  solicită 

menținerea măsurii de protecție specială pe durata continuării studiilor. 

Managerul de caz formulează recomandările finale privind menț inerea măsurii de 

protecție specială pentru tânărul care a dobândit capacitate deplină de exerciț iu, pe baza 

concluziilor extrase în urma întâlnirii de reevaluare a cazului și consemnează explicit î n 

raportul de reevaluare. 

 

Raportul de reevaluare, raportul detaliat de anchetă psiho-socială și PIP revizuit se 

înaintează CPC pentru luarea deciziei cu privire la menținerea măsurii de protecție specială . 

 

Documente necesare la dosar: 

- Cererea tânărului pentru menținerea măsurii de protecție specială ; 
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- Documentele care atestă faptul că tânărul continuă studiile într-o formă de învățământ 

la zi; 

- Documente care atestă monitorizarea PIP- rapoarte vizită, rapoarte monitorizare, 

intervenții specifice, rapoarte întâlnire copil-părinți/rude, rapoarte de consliere etc.; 

- Documentele care atestă evaluarea situației tânărului; 

- Raportul detaliat de anchetă psiho-socială; 

- Raportul de reevaluare; 

- PIP revizuit; 

- Hotărârea de menținere a măsurii de protecție. 

 

Pentru acele situații particulare în care tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, nu își 

continuă studiile și nu sunt de acord să  părăsească instituț ia, DPC le va prezenta maximum 

trei oferte de muncă pe care aceștia au obligația să le accepte. Dacă nici în această situație 

tinerii nu acceptă una din cele trei varinate, atunci sunt obligați să părăsească  sistemul 

rezidențial de protecție specială.  

 

 

2. Instituirea tutelei 

Pe perioada monitorizării măsurii de protecție, situația juridică  a copilului se poate 

schimba- părinții sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau 

li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați 

judecătorește morți sau dispăruți. 

Managerul de caz asigură reevaluarea situației copilului î n cel mai scurt timp de la 

constatarea modificării situaț iei juridice a copilului față de părinții să i. 

Managerul de caz înaintează raportul de reevaluare cu propunerea de instituire a tutelei 

față de copil, împreună cu raportul detaliat de anchetă psiho-socială referitor la copil ș i 

raportul de evaluare a persoanei/familiei care urmează a fi tutore, către Serviciul Juridic ș i 

Contencios, în scopul sesizării instanței judecătoreș ti competente pentru luarea deciziei. Au 

prioritate în a fi tutorele copilului- rudele, afinii, prietenii familiei copilului, inclusiv membrii 

adulți ai familiei de plasament. 
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Documente necesare la dosar: 

- Documente care atestă evaluarea situației juridice a copilului față de părinții săi; 

- Raportul de reevaluare; 

- Raportul detaliat de anchetă psiho-socială referitor la situația copilului;  

- Raportul de evaluare a persoanei/familiei care urmează a fi tutore; 

- Adresa de înaintare către Serviciul Juridic ș i Contencios; 

- Hotărârea instanței judecătorești de instituire a tutelei; 

- Documentele care atestă transferul dosarul copilului către Serviciul Autoritate Tutelară 

din cadrul primăriei de la domiciliul copilului stabilit în urma instituirii tutelei. 

 

 

3. Decăderea din drepturile părintești 

Dacă pe perioada monitorizării măsurii de protecție se constată că, prin 

acțiunile/inacțiunile lor, părintii copilului au dat dovada de neglijență sau abuz în exercitarea 

drepturilor părinteș ti, managerul de caz formulează propunerea de sesizare a instanței 

judecătorești cu privire la decăderea părinților sau a unuia dintre aceștia, în totalitate sau în 

parte, din drepturile părintești, în urma constatării situației de neglijență sau abuz î n 

exercitarea drepturilor și obligațiilor părintești. 

În cazul în care prin decăderea totală sau parțială a părinț ilor ori a unuia dintre ei din 

exercițiul drepturilor părintești copilul s-ar găsi în una dintre situațiile prevăzute la condiț iile 

pentru instituirea tutelei, managerul de caz face demersurile și propunerile necesare în scopul 

numirii unui tutore pentru copil de către instanța judecătorească competentă. 

Managerul de caz înaintează raportul de reevaluare, raportul detaliat de anchetă psiho-

socială referitor la copil către Serviciul Juridic și Conten cios, în scopul sesizării instanței 

judecătorești competente pentru luarea deciziei. 

 

Documente necesare la dosar: 

- Documentele care atestă evaluarea situaț iei socio-economice și morale a părinților; 

- Documentele care atestă evaluarea situației copilului în familia de plasament; 

- Raportul de reevaluare; 
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- Raportul detaliat de anchetă socială referitor la situaț ia copilului; 

- Adresa de înaintare către Serviciul Juridic ș i Contencios; 

- Hotărârea instanței judecătorești; 

- Documentele care atestă transferul dosarului copilului către Serviciul Autoritate 

Tutelară din cadrul primăriei de la domiciliul copilului stabilit în urma instituirii 

tutelei (dacă este cazul). 

 

Pentru părinții decăzuți din drepturile părintești, precum și cei cărora le -a fost limitat 

exercițiul anumitor drepturi, managerul de caz  va asigura realizarea tuturor demersurilor 

ca aceștia să beneficieze de asistență specializată pentru creșterea capacităț ii de a se ocupa 

de copii, în vederea redobândirii exercițiului drepturilor părinteș ti. 

 

 

4. Modificarea modalităț ii de exercitare a drepturilor și de îndepli nire a 

obligațiilor părintești cu privire la persoana și/sau bunurile copilului  

Dacă managerul de caz apreciază că modalitatea stabilită de exercitare  a drepturilor și 

de îndeplinire a obligațiilor părinteș ti cu privire la persoana și bunurile copilului,  contravine 

interesului superior al copilului, 

Dacă în urma reevaluării situaț iei juridice a copilului se constată disfuncționalități 

evidente în ceea ce priveș te modalitatea de exercitare a drepturilor și de î ndeplinire a 

obligațiilor părintești cu privire la persoana și bunurile copilului, aș a cum a fost stabilită de 

instanța judecătoarească, 

 

ATUNCI, 

 

Managerul de caz formulează recomandările cu privire la sesizarea instanței 

judecătorești competente, în vederea clarificării/reglementării/modificării dispozițiilor privind 

modalitatea de exercitare a drepturilor și de îndeplinire a obligațiilor părintești cu privire la 

persoana și bunurile copilului. 
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Managerul de caz înaintează raportul de reevaluare, raportul detaliat de ancheta psiho-

socială referiritor la copil către Serviciul Juridic ș i Contencios, în scopul sesizării instanței 

judecătorești competente pentru luarea deciziei. 

 

Documente necesare la dosar: 

- documente care atestă evaluarea situației juridice a copilului; 

- documentele care atestă evaluarea situaț iei socio-economice și morale a părinților; 

- documentele care atestă evaluarea. 

 

 

Formarea personalului 
 

În general, Standardele minime de calitate în domeniul serviciilor sociale prevăd 

necesitatea formării continue a personalului care lucrează în acest domeniu. În mod specific, 

standardele de calitate privind managementul de caz, menționează de existenț a unui sistem de 

formare inițială și continuă. 

Conform prevederilor legale în vigoare, prin formare inițială în cazul nostru, înț elegem 

formarea de tip universitar,  asigurată prin forme academice de instruire în domenii socio-

umane (cu durata de minim 3 ani, în acord cu  Declarația de la Bologna), în vreme ce 

formarea profesională continuă este un mecanism aflat în strânsă legătură cu motivația 

personalului, cu dorinț a acestuia de cunoaștere, dar și  cu oferta de formare existentă pe piață . 

Formarea continuă  are la bază un proces raț ional de determinare a nevoilor de cunoaștere, 

nevoi identificate în mai multe moduri, fie în cadrul sesiunilor de supervizare, fie în cadrul 

evaluărilor periodice, de obicei anuale de evaluare a personalului sau, din dorința și 

autosesizarea personală cu privire la informaț iile limitate pe un anumit segment din domeniul 

asistenței sociale. 
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Formarea continuă nu este un eveniment singular ș i punctual ci, reprezintă un proces care 

durează întreaga viață. Spre exemplu, după terminarea fa cultății, noii absolvenți încadrați la 

nivelul unui anumit serviciu, vor beneficia de formare specifică cu privire la exigenț ele 

serviciului respectiv- reguli, responsabilităț i, limite, metodologii, proceduri etc.  Această 

formare specifică tipului de serviciu, va fi urmată de sesiuni cel puțin anuale,  î n care vor fi 

aprofundate teorii, metode și practici care au legătură cu domeniul de activitate. 

Există profesii reglementate precum cele ale asistentului social, psihologului,  care prevăd 

un număr minim de ore de formare continuă, în urma cărora se obț in credite, ce stau la baza 

accesului către trepte ierarhice superioare de competență, dar și către structuri de top 

management. Spre exemplu, asistenții sociali cu funcț ii de conducere din Statele Unite ale 

Americii- statul  Colorado, își pierd pozițiile de top management dacă nu fac dovada 

participării bi-anule la sesiuni de formare/congrese științifice/conferinț e/schimburi de 

experiență. 

Formarea profesională continuă este direct proporțională  cu nivelul de calitate al 

serviciilor prestate, fiind totodată și o obligaț ie a angajatorilor. Este o  necesitate obiectivă 

impusă de creşterea calităţii serviciilor oferite, pentru ca acestea  să respecte standarde 

minime prevăzute prin reglementări legale, care să fie verificate în mod periodic într-un 

sistem competent, coerent şi unitar. 

Asigurarea formării profesionale reprezintă o responsabilitate a angajatorilor, prevăzută în 

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi este 

reglementată de Ordonanţa nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu 

modificările ș i completările ulterioare. 

În ceea ce privește bunele practici î n aplicarea metodei  managementului de caz, este 

imperios necesar ca toți managerii de caz să urmeze cursuri specifice aplicării și 

implementării metodei. În plus, coordonatorii serviciilor de management de caz, vor participa 

la formări specifice de management, coordonare ș i planificare. 

Coordonatorul Serviciului Management de Caz joacă un rol important în identificarea 

nevoilor de formare a managerilor de caz pe care îi  coordonează, având responsabilitatea de a 

aduce la cunoștință  managementului D.G.A.S.P.C.  nevoile  de formare ale personalului 

coordonat. 
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Dincolo de aceste considerente de ordin teoretic, dar care sunt foarte importante, la 

nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6 există o politică  de formare continuă a personalului. Astfel, 

deja o parte dintre managerii de caz au participat la cursuri de formare în domeniul 

managementului de caz, iar ș eful serviciului management de caz  a parcurs două cursuri de 

formare continuă în acest domeniu. 

Formarea continuă reprezintă pentru fiecare cheia evoluţiei în carieră şi a dezvoltării 

personale.  

La nivel național există o Strategie  a formă rii continue,  Strategie ce  a fost elaborată 

având în vedere ţinta de la Lisabona - nivelul mediu de participare la procesul de învăţare pe 

tot parcursul vieţii să fie, până în 2010, de cel puţin 12,5% pentru populaţia adultă (grupa de 

vârstă 25-64 ani) - în concordanţă cu Programul de guvernare, care prevede ca obiectiv major 

al politicii educaţionale şi de formare profesională investiţia în capitalul uman ca fiind 

investiţia cea mai profitabilă pe termen lung.  

Problema formării profesionale continue este importantă,  fiind principalul instrument 

prin care personalul se poate adapta la noi cerinţe si poate facilita  mobilitatea personalului.  

 

Acumularea de noi cunoştinţe şi abilităţi permite îmbunătăţirea poziţiei individuale în 

cadrul instituției ș i  duce la creș terea calităț ii actului profesional, care finalmente se răsfrânge 

asupra bunăstării clienț ilor. Și nu în ultimul rând, investiţia în formare aduce beneficii atât 

persoanei cât şi institutiei în care aceasta lucrează.  

 

Formarea profesională continuă este un proces planificat, adaptat nevoilor individuale de 

învățare și care poate dura  întreaga viață. 
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Supervizare 
 

Supervizarea, alături de formarea continuă a personalului ș i aplicarea metodei 

managementului de caz,  este un alt element care aduce plus-valoare calității serviciilor 

sociale. 

Astfel, standardele de calitate precizează faptul că supervizarea asigură calitatea 

serviciilor oferite beneficiarilor, menținerea obiectivității, a motivației ș i a unui optim 

profesional al personalului. 

 În România,  termenul de supervizare nu există în dicționarele de până î n 1995 .  În 

Dicționarul Explicativ al Limbii Române- ediția 1998, apare doar cu sensul de  ”a vedea un 

spectacol, un film, a citi un text pentru a constata calitățile lor, ș i pentru a dispune, ori 

recomanda achiziț ionarea, reprezentarea, publicarea lor”.  

În prezent, termenul s-a răspândit în limba română în același timp cu răspândirea 

termenilor din managementul occidental, cu descrierea și conotațiile de “a supraveghea” care 

în limbajul curent înseamnă control, verificare, atenție continuă, urmă rire, autoritate. 

 

Supervizare, din punct de vedere etimologic, înseamnă “a vedea de deasupra”, a privi 

lucrurile detaşat şi a vedea întreaga perspectivă coerentă, conceptul fiind o combinaț ie a doi 

termeni latini: super- deasupra, peste  și   videre- a vedea, a privi. 

 Pe măsura ce se implementează, supervizarea devine un element de analiză şi sinteză, 

de regrupare a elementelor disparate şi incoerente sau fără sens . 

“Supervizarea este principala modalitate prin care un supervizor desemnat de 

organizaţie autorizează activitatea individuală şi colectivă a personalului şi asigură 

respectarea standardelor de calitate. Obiectivul este crearea posibilităţii ca angajaţii să-şi 

poată desfaşura activitatea în conformitate cu fişa postului, cu maximum de eficienţă posibil. 

Nucleul procesului de supervizare îl constituie reuniunile periodice organizate între  
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supervizor şi supervizat(i). Persoana supervizată este participant activ la acest proces 

interactiv” (Brown şi Bourne). 

În accepţiunea actuală, supervizarea este o activitate de formare continuă/consiliere 

legată de activitatea profesională şi orientată spre sarcini profesionale sau de pregătire 

profesională. Supervizarea ajută la reflexie în activitatea profesională, pentru ca individul să 

poată activa eficient şi cu satisfacţie în viaţa personală şi să-şi integreze mai bine activitatea 

cu viaţa personală. Supervizarea este circumscrisă conceptului actual de formare continuă. 

În acest context devine o relaţie de tip dialog creativ între supervizor şi cel/cei 

supervizat(i) în care este promovată dezvoltarea profesională şi munca celui supervizat. 

Deși există anumite  incertitudini legate de definirea supervizării,  în general prin 

supervizare  se înț elege transferul de cunoștinț e, deprinderi, atitudini din partea unui 

profesionist mai experimentat către cei cu mai puțină experiență . 

Din perspectiva supervizatului, supervizarea reprezintă un tip de formare continuă, 

asigurând o învățare permanentă prin consiliere și feed back adecvat. Este, în acelaș i timp, 

una din formele de prevenire a epuizării profesionale. 

Din păcate, în multe dintre  instituțiile de asistență socială, supervizarea este văzută 

doar prin prisma laturii administrative, de control, supraveghere și monitorizare. Sunt omise 

funcțiile de sprijin, igiena mintală, degrevare, proces de educație continuă și dezvoltare 

profesională și personală . 

 

O definiț ie tradițională a supervizării este oferită de Kadushin (1976), și a fost 

construită pe trei funcții esențiale, respectiv administrativă, de sprijin și educațională. 

 

Făcând trecerea de la elementele generale cu privire la definirea ș i etiologia conceptului, 

supervizarea la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6 este caracterizată de câteva elemente: 

 se desfășoară  cu o frecvență lunară,  

 are o întindere în timp de 4 ore/sesiune, 

 se realizează în grup, 

 este axată pe actul profesional, respectiv pe metodele, procedurile ș i tehnicile folosite 

în relație cu un caz specific. 
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Din punct de vedere administrativ, supervizarea presupune: 

 a) o relație contractuală, 

 b)  feed-back, 

 c) transparență și 

 d)  existența unui cadru de desfășurare.  

S-a optat pentru un tip de supervizare extern, respectiv supervizorul este din afara 

instituției, pentru mai multă obiectivitate și imparț ialitate. De altfel, toate modelele avansate 

de supervizare folosesc expertiza unui supervizor poziționat în afara instituț iei. 

În acest caz, supervizorul are încheiat un contract de servicii de supervizare cu 

D.G.A.S.P.C. Sector 6, contract care prevede în mod obligatoriu confidențialitatea datelor 

obținute în procesul de supervizare.  

 

Avantajele alegerii modelului de supervizare externă, sunt legate de : 

Supervizorul extern poate aduce perspective diferite ș i multiple cu privire la cazurile 

discutate, 

Supervizorul este mai detașat ș i implicit mai obiectiv deoarece nu face parte din 

cultura organizației în care acționează, 

Supervizorul extern poate evalua obiectiv și imparțial supervizaț ii, 

Supervizorul poate inspira mai multă încredere ș i personalul supervizat poate oferi 

informații de calitate și oneste, fără teama  de a fi judecați și sancționaț i. 

În ceea ce priveș te alegerea modelului supervizării de grup, există ș i aici câteva 

avantaje importante a fi precizate: 

Un prim avantaj este cel economic, respectiv supervizarea de grup este mai ieftină 

decât cea individuală, 

Se crează oportunități de învățare în grup, fiecare poate învăța din experiența celorlalți, 

Nu există pericolul dependenț ei supervizatului față de supervizor, ca în c azul 

supervizării individale, 

Există un nivel complex și divers de informații legate de cazuistică , 

Dezvoltarea unei viziuni complexe a supervizaților în ceea ce privește intervenț ia, 
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Stabilirea în grup a unor criterii care pot conduce la creșterea calității serviciilor. 

 

Precizăm faptul că supervizarea se realizează în baza  unui contract încheiat între 

supervizor și  D.G.A.S.P.C. Sector 6, scopul acestuia fiind acela de a : 

 defini sarcini, obiective, scopuri și limite ale superviză rii, 

 defini roluri, responsabilități ș i aspecte practice, 

 dezvolta un rol protectiv față de cei implicați mai fragili , 

 conferi procesului de învățare stabilitate și protecț ie, 

 clarifica competenț ele supervizorului, 

 defini datele de început ș i fundamentul cadru al procesului de supervizare precum ș i 

obiectivele sesiunii. 

 

Astfel, autoritatea supervizorului vine din trei surse: 

a) organizațională, prin existența unui contract încheiat cu D.G.A.S.P.C.Ssector 6, 

b) profesională, prin competențele și calificările pe care acesta le deține, și  

c) din partea supervizaț ilor, prin acceptarea supervizorului și implicit alegerea făcută, 

contractul încheiat între cele două părț i. 

 

Referitor la competențele minime pe care un supervizor le deține , acestea sunt: 

- Să aibă o bună cunoaștere profesională, 

- Capacitate de autocunoaștere,  

- Empatie,  

- Aptitudini și competențe de comunicare, 

- Cunoștințe privind personalitatea, mecanismele defensive ș i fenomenul de epuizare   

profesională,  

- Cunoștințe privind dinamica grupului,  

- Cunoștințe de management, 

- Capacitatea de a gestiona situații de criză. 
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De reținut- Cuvinte cheie în supervizare: 
 
 Activitate pedagogică 
 Proces de învățare 
 Sprijin axat pe experiența profesională  
 Scopuri personale și profesionale 
 Supervizatul este participant activ 
 Supervizorul facilitează creativitatea, asigură căi de inovație ș i descoperire 
 Experiență practică 
 Reflecție- investighează ceea ce se întâmplă în activitatea profesională, reactualizează 

emoții asociate activității profesionale și le comentează. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  

 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

"Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative" 

 
 
 

ANEXE 
 
 
 

Harta serviciilor sociale 
 

 
Harta reprezintă un instrument util pentru profesioniști  în general ș i manager de 

caz/responsabil de caz în mod special, cu privire la resursele existente în plan local ș i care pot 

fi accesate de beneficiarii de asistență socială . De  multe ori, resursele DPC sunt limitate ș i 

posibilitatea referirii clientului către alte servicii complementare nu face dacât să sporească și 

să consolideze rezultatele pozitive obținute de profesioniștii direcț iei. 

 

Este vorba de instituții publice sau organizații neguvernamentale care desfășoară  

anumite tipuri de servicii care nu pot fi identificate la nivelul DPC -  sociale, prestații în bani, 

medicale, juridice, recuperare, terapeutice etc. și care pot fi utile într-un anumit moment 

familiilor ș i copiilor care au beneficiat de asistență  din partea DPC. 

 

Harta serviciilor sociale conține un set de informaț ii minime comune pentru toate 

instituțiile /organizațiile ofertante de servicii. Aceste informații se referă  la:  

 
 
Denumirea instituţiei : 
Date de contact : 

- adresă : 
- telefon : 
- fax : 
 

Echipa managerială: 
Persoana de contact :  
Servicii acordate : 
Categorii de beneficiari: 
Capacitate (daca este cazul) 
Criterii de admisie a beneficiarilor in program sau de accesare a serviciilor : 
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Fisa de post manager de caz 
- model orientativ- 

 
 
Informaţii generale privind postul                                                                                     
1. Denumirea postului :  
 
2. Nivelul postului :  
 
3. Scopul principal al postului :  

●  implementarea managementului de caz;  
 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului :                                                                         
1. Studii de specialitate :  
 
2. Perfecţionări (specializări) : 
 
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator :  
 
4. Limbi străine : (necesitate şi nivel de cunoaştere) :  
 
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare :  
 
6. Cerinţe specifice :  
 
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini 
manageriale) :  
 
 
Atribuţiile postului :                                                                                          

• Respectă codul deontologic al profesiei, precum şi codul de conduită al funcţionarilor 
publici; 

• Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6; 

• Respectă metodologia de lucru şi strategia serviciului din care face parte; 
• Îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare; 
• Coordonează demersurile şi activităţile de asistenţă socială şi protecţie specială 

desfăşurate în interesul superior al copilului; 
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• Alcătuieşte echipele multidisciplinare şi, după caz, interinstituţionale şi organizează 
întâlnirile cu echipa, precum şi cele individuale cu profesioniştii implicaţi în 
rezolvarea cazului; 

• Asigură colaborarea şi implicarea activă a copilului, a familiei/reprezentantului legal şi 
îi sprijină în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de 
exemplu organizarea de întâniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, 
sprijin emoţional, consiliere); 

• Monitorizează modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecţie specială; 
• Verifică periodic împrejurările care au condus la stabilirea măsurii de protecţie, pentru 

cazurile aflate în evidenţă; 
• Reevaluează periodic progresele înregistrate, deciziile şi intervenţiile specializate în 

evoluţia cazurilor aflate în evidenţă; 
• Elaborează împreună cu echipa multidisciplinară, planul individualizat de protecţie, 

sau după caz, celelalte planuri prevăzute de legislaţie astfel încât să fie prezentate 
Comisiei pentru Protecţia Copilului/instanţei odată cu raportul de evaluare 
psihosocială (detaliată); 

• Revizuieşte periodic sau ori de câte ori este nevoie planul individualizat de protecţie şi 
evaluează nevoile copilului pentru care s-a luat o măsură de protecţie; 

• Monitorizează evoluţia dezvoltării copilului şi a modului în care acesta este crescut şi 
îngrijit în centrul de plasament, la asistent maternal sau în familia de plasament; 
sprijină familia de plasament sau asistentul maternal în identificarea şi soluţionarea 
problemelor legate de creşterea şi îngrijirea copilului; 

• Furnizează informaţii familiei de plasament sau asistentului maternal privind tipurile 
de sprijin disponibil; orientează şi sprijină familiile pentru obţinerea serviciilor de 
sprijin; 

• Monitorizează modul în care copilul menţine relaţiile cu familia naturală sau cu alte 
persoane relevante pentru viaţa acestuia şi evaluează potenţialul de reintegrare în 
familie, pentru copiii aflaţi în evidenţă; 

• Pregăteşte reintegrarea copilului în familia naturală sau, după caz integrarea într-o 
familie substitutivă temporară, în familia adoptivă ori în altă formă de protecţie 
specială, atunci când aceasta este în interesul superior al copilului; 

• Sesizează autorităţile cu competenţă decizională în domeniul protecţiei copilului, 
atunci când se constată apariţia unei situaţii care impune necesitatea modificării sau 
încetării măsurii de protecţie specială pentru cazurile aflate în evidenţă; 

• Monitorizează post-servicii copilul reintegrat în familia naturală (atunci când părinţii 
au domiciliul/reşedinţa pe raza sectorului 6); 

• Întocmeşte, păstrează, actualizează şi gestionează documentaţia referitoare la situaţia 
copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială. 

• Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor legate de  activităţile desfăşurate; 
• Participă la cursuri de perfecţionare profesională la propunerea conducerii; 
• Participă la întâlniri periodice organizate de şeful ierarhic; 
• Răspunde de calitatea şi corectitudinea lucrărilor pe care le intocmeşte; 
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• Îndeplineşte în bune condiţii sarcinile şi dispoziţiile stabilite de şefii ierarhici; 
• Întocmeşte şi prezintă rapoarte de activitate, precum şi orice alte situaţii, la cererea 

şefilor ierarhici; 
• Are obligaţia de a-şi însuşi şi de a respecta normele şi instrucţiunile de protecţie a 

muncii şi PSI şi măsurile de aplicare a acestora; 
• Alte atribuţii, în domeniu, stabilite de şeful de serviciu, directorul general sau 

directorul general adjunct. 
 
 
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului                                                                
1. Denumire : 
2. Clasa :  
3. Gradul profesional: 
4. Vechimea (in specialitate necesară) :  
 
 
Sfera relaţională a titularului postului    
                                                                            
1. Sfera relaţională internă:                                                                                          
a) Relaţii ierarhice:                                                                                                  
- subordonat faţă de :  
- superior pentru :   
 
b) Relaţii funcţionale:  
 
c) Relaţii de control:  
 
d) Relaţii de reprezentare:  
 
2. Sfera relaţională externă:                                                                                          
a) cu autorităţi şi instituţii publice :  
 
b) cu organizaţii internaţionale :  
 
c) cu persoane juridice private :  
 
3. Limite de competenţă : 
 
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă :  
 
 Întocmit de:                                                                                                          
 Numele si prenumele : 
 Funcţia publică de conducere :  
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Contract de supervizare intre supervizor – supervizat 
-model orientativ-  

 
 
 
 

Exemplu de contract de supervizare  
(incheiat intre supervizor si supervizat ) 

 
  
In calitate de supervizat ……………………si supervizor……………..convenim 
asupra urmatoarelor: 
  
1. Sa lucram impreuna si sa facilitam reflectia profunda asupra unor aspecte ce privesc 
direct practica profesionala precum si dezvoltarea personala si profesionala astfel incat sa 
poata fi atins un inalt grad de profesionalism 
  
2. Sa participam la sesiuni de supervizare cel putin o data/ luna cu o durata de 4 ore in 
cazul supervizarii de echipa. 
  
3. Sa respectam limitele de timp, punctualitatea, continuitatea si cursivitatea precum si 
alte reguli stabilite la inceputul sesiunilor. 
  
4. Sa urmam o planificare clara in care sunt stabilite si mentionate durata, locul si datele 
sesiunilor. 
  
5. Sa avem o agenda pentru fiecare sesiune. Cu toate acestea, supervizatul poate sa scoata 
in evidenta subiecte care aparent au fost neglijate, neobservate sau amanate desi 
abordarea lor era imperativ necesara 
  
6. Sa lucram intr-o atmosfera de respect, sa fim deschisi pentru feed-back si in privinta 
modului de a gestiona sesiunile de supervizare 
  
7. Sa convenim sa dezbatem anumite reglementari ale acestui contract care sunt 
discordante sau creeaza conflict. 
  
In calitate de supervizat sunt de acord sa : 
  
a. Ma pregatesc pentru sesiunile de supervizare, de exemplu sa am o agenda si sa 
pregatesc notite sau transcrieri ale unor sesiuni din activitatea mea. 
  
b. Imi asum responsabilitatea pentru eficienta in utilizarea timpului, sa fiu punctual, in 
utilizarea rezultatelor si orice alta actiune ca rezultat al supervizarii 
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c. Sa fiu dispus sa invat, sa-mi dezvolt aptitudinile si sa fiu deschis la provocari si la 
suportul care mi se acorda 
  
In calitate de supervizor sunt de acord: 
  
a. Sa  pastrez confidentialitatea in privinta informatiilor relevate in cadrul sedintelor de 
supervizare cu urmatoarele exceptii::  
  

• Daca descrieti orice practica ilegala sau lipsita de etica pe care nu doriti sa le 
gestionati prin mijloace adecvate  

• In mod repetat nu va prezentati la sesiunile de supervizare 
  

 In cazul in care se iveste o situatie neasteptata, voi face tot efortul pentru a acorda 
sprijinul in gestionarea adecvata a situatiilor respective cu implicarea totala a 
dumneavostra. Daca preocuparea si ingrijorarea mea raman justificate va voi informa 
inainte despre faptul ca voi dezvalui mai departe aceasta situatie.  
  
b. Sa protejez permanent principiul confidentialitatii 
  
c. Sa ofer sfaturi, suport si provocari constructive astfel incat sa va ajut in procesul de 
reflectie in profunzime asupra aspectelor de practica profesionala. 
  
d. Sa fiu determinat sa ma dezvolt eu insumi profesional ca si practician. 
 
 e. Sa-mi folosesc propria supervizare pentru a asigura suportul necesar si pentru a-mi 
dezvolta permanent abilitatile profesionale  fara sa incalc confidentialitatea. 
  
Alte aspecte  …………................................................................................. 
   
Frecventa intalnirilor: 1 data pe luna 
___________________________________________________________ 
   
Locatia intalnirilor: DGASPC 
 
  
Durata relatiei de supervizare: determinata 
 
  
Data la care va fi re-evaluat si, daca e cazul, revizuit contractul: 
  
Semnatura     Supervizat 
  
Semnatura     Supervizor 
  
Data 
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CONTRACT CU FAMILIA 

- model orientativ-  
 

 
MC/RCP__________________________________________________________________ 

ŞI 
 
Domnul/Doamna 
___________________________________________________________________, 
CNP_____________________, domiciliat în 
______________________________________________, 
în calitate de părinte/reprezentant legal al copilului (numele şi prenumele 
copilului)___________________________________, 
CNP__________________________________, 
pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului/Instanţa de judecată a decis ( măsura de 
protecţie specială, încadrare în grad de handicap, orientare şcolară, altele) 
___________________________________________________________________________
________ 
în temeiul Hotărârii nr._________/______________ 
 
I) Scopul contractului 

 
Asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în 
PIP/PIS(detaliere)._____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________ 

 
II) Obligaţiile părţilor 
 
A. Managerul de caz se obligă : 
1) Să asigure şi să faciliteze accesul copilului şi familiei la serviciile prevăzute în 
PIP(detaliere)________________________________________________________________
_______ 
2) Să reevalueze periodic şi să ajusteze PIP, în raport. cu situaţia actuală a copilului şi a 
familiei sale, în parteneriat cu familia, copilul, furnizorii de servicii şi autorităţile locale . 
3)Altele_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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B. Părintele/Reprezentantul legal se obligă : 
1) Să asigure participarea copilului la activităţile prevăzute în cadrul instituţiilor şi serviciilor 
desemnate în PIP (să-l pregătească, să-l ducă la timp, să participe la programele pentru 
părinţi etc.) 
2) Să înveţe să preia efectuarea corectă a părţilor ce îi revin pentru acasă din programele 
respective (exerciţii, activităţi, etc.) 
3) Să respecte pe deplin regulamentele de funcţionare ale instituţiilor respective. 
4) Să se prezinte la şedinţele de consiliere stabilite în PIP. 
5) Să urmeze terapiile (se va indica tipul de terapie şi serviciul care le va realiza) recomandate 
de medicul specialist. 
6) Să urmeze cursurile la «Şcoala părinţilor» organizate în cadrul serviciului X. 
7) Să respecte programul şi modalităţile stabilite pentru menţinerea legăturilor cu copilul. 
8) Să colaboreze cu managerul de caz în scopul îndeplinirii prevederilor prezentului contract. 
9) (alte obligaţii care rezultă din implementarea PIP) 
 
III) Durata contractului 
Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui şi se încheie pe perioada de 
implementare a PIP. 
 
IV) Clauze finale 
 
1) Orice modificare adusă prezentului contract se face cu acordul ambelor părţi. 
2) Oricare dintre părţile semnatare poate solicita reevaluarea PIP şi stabilirea de comun acord 
a noilor măsuri care se impun (de exemplu reducerea dimensiunilor PIP existent, găsirea de 
soluţii alternative, sprijin suplimentar etc.) 
3) Contractul poate fi reziliat în cazul nerespectării obligaţiilor reciproce asumate prin 
semnarea acestuia. 
4) PIP constituie anexă şi parte integrantă a prezentului contract. 
5) (alte clauze) 
 
Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte (manager de caz 
copil; părinte/reprezentant legal). 
 
Manager de caz(numele în clar şi 
semnătura)______________________________________________ 
 
Copilul (numele în clar şi 
semnătura)_____________________________________________________ 
 
Părintele/Părinţii/Reprezentantul legal al copilului(numele în clar şi 
semnătura)__________________________________________________________________ 
 

Avizat, 
Compartiment Juridic şi Contencios 
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HARTA SERVICIILOR OFERITE DE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6 

 

Directia Generală :  

Director general : Marius Lăcătuș 

Serviciul Management de Caz  

Date de contact: 

Adresa: Aleea Ţibleş nr.64 (Complex cămine stundenţi Belvedere); 
Tel:  0213176311 interior 215; 
Fax: 0213176312. 

e-mail: managementdecaz@yahoo.com 

Şef Serviciu – Simona Constantinescu 

Servicii oferite 

• Informare  şi  îndrumare; 
• Asistenţă de specialitate şi suport; 
• Consiliere socială; 
• Mediere de conflict şi negociere; 
• Evaluare socio-familială; 
• Reprezentare în Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 6/instanţă; 

Categorii de beneficiari 

• copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, urmare a stabilirii, în condiţiile 
legii, a măsurii de protecţie specială; 

• tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de 
protecţie specială; 

• familia/familia extinsă/familia substitutivă; 
• persoane adulte aflate în dificultate (persoane cu handicap/persoane vârstnice/persoane 

fără adăpost). 

 

mailto:managementdecaz@yahoo.com�
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Biroul Adoptii si Post adoptii 

Date de contact 

Adresa: Aleea Ţibleş nr.64 (Complex cămine stundenţi Belvedere); 
Tel:  0213176311 interior 216; 
Fax: 0213176312. 

Şef birou Adopţii şi Post-Adopţii - Daniela Păun 

Atribuţii şi Servicii 

 asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte 
ca finalitate adopţia internă,  

 asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind 
consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere,  

 asigură determinarea compatibilităţii copil-familia potenţial adoptatoare pe baza 
nevoilor copilului, dorinţelor şi opiniilor exprimate de acesta,  

 oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete 
despre procedura  de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin 
existente,  

 asigură evaluarea persoanei/familiei care doreşte să adopte, ţinând cont de interesul 
superior al copilului,  

 este responsabil cu realizarea procesului de potrivire dintre copil şi persoana/familia 
atestată ca aptă să adopte,  

 oferă informaţii şi asigură sprijinul necesar pentru părinţii copiilor pentru care soluţia 
planului individualizat de protecţie este reprezentată de adopţie, precum şi pentru 
familia extinsă,  

 desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale,  
 asigură pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potenţial 

adoptatoare şi organizează programe de pregătire pentru acestea,  
 asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor 

adoptaţi şi familiei biologice,  
 asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi 

părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege,  
 formulează şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specifice 

domeniului de activitate, respectiv deschiderea procedurii de adopţie, încredinţarea în 
vederea adopţiei, încuviinţarea adopţiei, desfacerea şi nulitatea adopţiei şi reprezintă 
instituţia în aceste cauze.  

 

 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=16�
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Biroul Comunicare 

Date de contact: 

Adresa: Aleea Ţibleş nr.64 (Complex cămine stundenţi Belvedere); 
Tel:  0213176311 interior 221; 
Fax: 0213176312. 
E-mail: dgaspc6@yahoo.com 

Şef Birou Comunicare - Mihaela Drăgoi 

• reprezintă legatura dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 şi beneficiari, oglindită în mijloacele de comunicare în masă;  

• asigură informarea cetăţenilor, privind activitatea direcţiei, prin mass media;  
• mijloceşte relaţia dintre ziarişti şi beneficiari, dintre ziarişti şi compartimentele 

direcţiei; dintre instituţii publice sau private şi direcţie;  
• redactează şi concepe grafic materiale informative în scopul popularizării serviciilor 

oferite;  
• realizează materiale video şi audio de informare/promovare a serviciilor de asistenţă 

socială;  
• organizează evenimente deosebite în folosul comunităţii: seminarii, spectacole, 

conferinţe, acţiuni caritabile;  
• gestionează şi actualizează pagina web a instituţiei;  
• gestionează poşta electronică şi răspunde la solicitările online ale cetăţenilor, în cel 

mai scurt timp.  

 

Serviciul Resurse Umane  

Date de contact  

Şef Serviciu - Mariana Ilie 

Adresa: str.Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6. 
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, int.106. 

Adresa e-mail: dgaspc6ru@yahoo.com 

 

 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=26�
mailto:dgaspc6@yahoo.com�
http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=27�
mailto:dgaspc6ru@yahoo.com�
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Biroul asistenţi personali şi maternali 

 Date de contact 

Şef Birou - Niţă Dan-Cătălin 

Adresa: str.Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6. 
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, int.115. 
E-mail: dgaspc6bapm@yahoo.com  

Servicii oferite  

Nu realizează direct prestarea de servicii către beneficiarii D.G.A.S.P.C Sector 6, ci 
doar administrează activitatea anumitor persoane care prestează activitate socială. 

Categorii de beneficiari 

Persoane care îndeplinesc condiţiile legale pentru a putea fi angajate în funcţiile de : 
Asistent personal şi Asistent maternal profesionist. 

 

Serviciul Juridic si Contencios 

Date de contact  

Şef Serviciu – Remus Manea 
Adresa: str.Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6. 
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, int.120. 
Adresa e-mail: dgaspc6juridic@yahoo.com 

 

Serviciul Relatii cu Publicul 

Date de contact: 

Şef Serviciu - Ion Dumitrenco 

Adresa de funcţionare a serviciului: Sediul central al DGASPC Sector 6: str.Cernişoara 
nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6.  
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, int.114. 
E-mail: dgaspc6relatiicupublicul@yahoo.com 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=33�
mailto:dgaspc6bapm@yahoo.com�
http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=29�
mailto:dgaspc6juridic@yahoo.com�
http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=186�
mailto:dgaspc6relatiicupublicul@yahoo.com�
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CUM OBŢINETI O INFORMAŢIE DE INTERES PUBLIC?  

Orice persoană fizică sau juridică poate solicita informaţii de interes public. 
Informaţiile de interes public pot fi cerute verbal sau în scris (pe hârtie sau electronic). 

Pentru informaţiile care nu pot fi obţinute verbal, solicitantul trebuie să facă o cerere 
scrisă. 

• Cerere–tip pentru obţinerea informaţiilor de interes public (1) 

Dacă nu aţi primit răspuns la solicitare în maximum 30 de zile de la data înregistrării 
cererii, puteţi face reclamaţie admnistrativă adresată conducătorului instituţiei. 

• Cerere–tip de reclamaţie administrativă (2) 

Dacă solicitantul este nemulţumit de răspunsul primit la cererea prin care solicita 
informaţii de interes public, se poate adresa conducătorului instituţiei printr-o reclamaţie 
administrativă conform modelului: 

• Cerere–tip de reclamatie administrativă (3) 

Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, consideră că i s-
au încălcat anumite drepturi, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a 
tribunalului, în termen de 30 de zile de la aflarea răspunsului.  

Persoana desemnată cu difuzarea informaţiilor de interes public: Ion Dumitrenco 

 

Serviciul de Prevenire şi Protecţia Muncii 

Date de contact: 

Şef serviciu – Alexandra Voicu 

Adresa: str.Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6.  
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, int.127. 
E-mail: dgaspc6ssm@yahoo.com  

 

 

http://www.protectiacopilului6.ro/Files/formulare/2009/relatii-publice/Cerere-tip%20pentru%20obtinerea%20informatiilor%20de%20interes%20public%20(1).doc�
http://www.protectiacopilului6.ro/Files/formulare/2009/relatii-publice/Cerere-tip%20de%20reclamatie%20administrativa%20(2).doc�
http://www.protectiacopilului6.ro/Files/formulare/2009/relatii-publice/Cerere-tip%20de%20reclamatie%20administrativa%20(3).doc�
http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=625�
mailto:dgaspc6ssm@yahoo.com�


 62 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  

 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

"Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative" 

 

Serviciul Interventii de Urgenta 

Date de contact  

Popescu Anca Kriss – sef serviciu 
Adresa: Aleea Ţibleş nr.64 (Complex cămine stundenţi Belvedere); 
Tel:  0213176311 interior 230; 
Fax: 0213176312. 

Beneficiari 

• locuitorii sectorului 6: copii care se află într-o situaţie de risc (abuz, 
neglijare/exploatare), persoane adulte cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, în fapt 
fără locuinţă, persoane decedate pe raza sectorului 6, fără susţinători legali 

Servicii oferite 

• asigurarea beneficiarilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi 
soluţionarea adecvată a cazurilor semnalate de către aceştia; 

• monitorizarea copiilor strazii, si acordarea de asistenta si consiliere in vederea 
reintegrarii sociale;  

• acordarea de consultaţii cu caracter juridic în domeniul dreptului familiei eliberarea 
dovezilor pentru persoanele care pleacă în străinătate cu contract legal de muncă ( 
conform Ordinului 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi 
monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care 
aceştia se afla la muncă în străinătate); 

• intervenţia în regim de urgenţă prin intermediul echipei mobile în cazul copilului a 
cărui viaţă este pusă în pericol prin abuz, neglijare, exploatare;  

• intervenţia de urgenţă în cazul persoanele adulte fără adăpost care au domiciliul legal 
în sectorul 6, efectuând demersurile necesare în vederea internării acestora intr-un 
centru pentru persoane varstnice fara adapost; 

• intervenţia în regim de urgenţă, în vederea înmormântării persoanelor adulte decedate 
la domiciliu, fără aparţinători, pe raza sectorului 6, conform procedurilor adoptate în 
acest sens  

 

 

 

 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=671�
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Directia Protectia Copilului  

  

Director general adjunct: Nicolae Gorunescu 

Serviciul Asistenţă Maternală 

Date de contact  

Adresa: Aleea Ţibleş nr.64 (Complex cămine stundenţi Belvedere); 
Tel:  0213176311 int. 225; 
Fax: 0213176312. 

Şef  Serviciu Asistenţă Maternală - Laura Bratu 

Servicii oferite:  

• identifică şi evaluează capacitatea solicitanţilor în vederea atestării ca AMP, în 
condiţiile legii; 

• pregăteşte şi participă la cursurile de formare iniţială şi continuă a asistenţilor 
maternali profesionişti organizate de DGASPC sector 6 şi eliberează certificate de 
absolvire; 

• susţine propunerile de eliberare a atestatului de asistent maternal, precum şi pe cele de 
suspendare sau ori retragerea, motivat, în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului 
sector 6;  

• propune C.P.C. Sector 6 admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent 
maternal profesionist; 

• întocmeşte şi instrumentează dosarele de atestare a asistenţilor maternali profesionişti; 
• întocmeşte şi prezintă C.P.C. – Sector 6 raportul de anchetă psihosocială privind 

evaluarea  capacităţii de a deveni asistent maternal profesionist; 
• asigură o evidenţă clară şi corectă a membrilor reţelei proprii de asistenţi maternali;  
• instrumentează şi soluţionează toate sesizările referitoare la copii care necesită 

protecţie pentru îngrijirea lor de catre un AMP, identificând în funcţie de nevoile 
fiecărui copil, asistentul maternal potrivit; 

• întocmeşte, pastrează şi actualizează dosarul AMP, conform standardelor ; 
• sprijină şi monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că acesta este informat în 

scris, acceptă, întelege şi acţionează  în conformitate cu standardele, procedurile şi 
metodologia promovate de către autoritatea competentă; 

• prezintă asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea copilului la acesta, 
standardele, procedurile şi oricare alte instrucţiuni referitoare la ingrijirea copilului, 
asigurându-se ca acestea au fost înţelese; 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=4�
http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=8�
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• participă la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând abilităţile şi 
competenţele AMP; 

• identifică nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărui AMP, precum şi ale membrilor 
familiei acestuia; 

• evaluează anual activitatea fiecarui AMP, conform standardelor ; 
• întocmeşte şi instrumentează dosarele pentru reinnoirea, suspendarea sau 

retragerea  atestatului de asistent maternal profesionist, în condiţiile legii; 
• urmăreşte evoluţia copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie, precum şi 

evoluţia relaţiilor dintre copii şi asistentul maternal profesionist, revizuind periodic 
planul individualizat de protecţie; 

• asigură servicii de consiliere asistenţilor maternali în vederea optimizării activităţii de 
creştere, îngrijire şi educare a copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie; 

• asigură şi urmăreşte protejarea copilului faţă de orice formă de abuz, neglijare şi 
exploatare; 

• desfăşoară activităţi specifice în vederea menţinerii legăturii copilului cu familia 
naturală/extinsă, conform planului individualizat de protecţie; 

• realizează revizuiri ale evaluării nevoilor copilului la intervale regulate, cel putin 
trimestriale, pe durata măsurii de protecţie specială şi ori de câte ori s-a constatat o 
modificare neaşteptată în circumstanţele care au dus la stabilirea măsurii; 

• monitorizează şi înregistrează evoluţia planului individualizat de protecţie şi realizează 
revizuiri ale acestuia la intervale regulate, cel putin trimestriale, pe durata măsurii de 
protecţie specială şi ori de câte ori s-a constatat o modificare neaşteptată în 
circumstanţele care au dus la stabilirea măsurii; revizuirea se realizează inaintea 
reevaluării măsurii de plasare ; 

• coordonează activităţile privind pregătirile referitoare la îngrijirea de zi cu zi a 
copilului înaintea plasării copilului sau în cel mult 7 zile dupa plasare, în cazul 
plasamentului în regim de urgenţă şi facilitează comunicarea şi informarea părţilor 
(copil, familie, asistent maternal); 

• aduce la cunostinţă asistentului maternal toate informaţiile despre copil, necesare în 
vederea asigurării îngrijirii în siguranţă a acestuia, precum şi a celorlalţi copii ai 
asistentului maternal sau plasaţi la acesta; 

• coordonează procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal, astfel încat 
nevoile şi preferinţele copilului să fie satisfăcute; 

• propune autorităţilor competente instituirea/schimbarea/incetarea măsurii de protecţie; 
• realizează reevaluarea măsurii de protecţie specială şi ori de cate ori s-a constatat o 

modificare în circumstanţele care au dus la stabilirea măsurii de protecţie, înaintează 
dosarul spre soluţionare autorităţilor competente; 

• susţine în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 6 instituirea /schimbarea 
/încetarea măsurii de protecţie propusă; 

• organizează, coordonează şi monitorizează activităţile în care sunt implicaţi alţi 
specialişti, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii; 

• vizitează în mod regulat copilul, avand inclusiv intâlniri individuale cu copilul; 
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• asigură, în condiţiile legii, menţinerea relaţiilor copilului cu familia sau cu orice 
persoane relevante pentru viaţa copilului, ţine evidenţa vizitelor/întâlnirilor şi 
consemnează impactul acestora asupra copilului; 

• intocmeşte, pastrează şi actualizează dosarul copilului aflat în plasament la asistent 
maternal profesionist; 

• se asigură că fiecare copil este inscris la un medic de familie şi are acces la o ingrijire 
medicală corespunzătoare, inclusiv consiliere şi terapie, îngrijire stomatologică şi 
oftalmologică, un regim alimentar adecvat şi informaţii despre un mod de viaţă 
sănătos; 

• se asigură ca dezvoltarea educaţionalî şi socială a fiecărui copil plasat este stimulată 
prin frecventarea gradiniţei, şcolii sau participa la orice alte forme organizate de 
stimulare şi educare; 

• întocmeşte referatele necesare eliberării sumelor şi achiziţionării produselor necesare 
creşterii şi îngrijirii copiilor, conform legislaţiei în vigoare; 

• urmăreşte în colaborare cu celelalte structuri specializate ale direcţiei, implementarea 
şi finalizarea programelor şi proiectelor specifice aprobate; 

• îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele 
competenţelor legale; 

• colaborează cu instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale din domeniul 
protecţiei copilului în vederea îndeplinirii atribuţiilor care ii revin ; 

• colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a atribuţiilor serviciului . 

Categorii de beneficiari:  

Orice copil are dreptul de a beneficia de serviciul de asistenţă maternală, dacă se 
impune acest lucru.  

Copilul şi familia sa au acces la serviciul de asistenţă maternală care recunoaşte 
nevoile individuale ale lor şi răspunde acestora ţinând cont de religie, origine etnică, limbă, 
cultură, dizabilităţi şi sexualitate.  

Secretariat Comisie pentru Protecţia Copilului 

Date de contact  

Adresa: Aleea Ţibleş nr.64 (Complex cămine stundenţi Belvedere); 
Tel:  0213176311 interior 234; 
Fax: 0213176312. 

Şef  Secretariat Comisie pentru Protecţia Copilului – Ioana Monica Radu 

 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=9�
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Atribuţiile Comisiei, conform HGR nr.1437/2004: 

• Stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap şi, dupa caz, 
orientarea şcolară a acestora;  

• Stabileşte măsurile de protecţie specială a copiilor, în condiţiile legii;  
• Reevaluează periodic hotărârile privind măsurile de protecţie precum şi încadrarea în 

grad de handicap şi orientarea şcolară a copiilor, pe baza sesizării direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului;  

• Revocă sau înlocuieşte măsura stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au 
determinat stabilirea acesteia s-au modificat;  

• Soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;  
• Soluţionează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluţionarea acestora nu 

este stabilită de lege în competenţa altor instituţii;  
• Promovează drepturile copilului în toate activităţile pe care le întreprinde;  
• Informează părinţii  cu privire la consecinţele plasamentului asupra raporturilor pe 

care le au cu copiii, inclusiv drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copil pe 
durata măsurii plasamentului;  

• Stabileşte, în conditiile legii, cuantumul contribuţiei lunare a părinţilor la întreţinerea 
copilului pentru care s-a decis plasamentul.  

 

Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitati 

Date de contact 

Sef Serviciu - Catalina Tabarcea 
Adresa: Aleea Ţibleş nr.64 (Complex cămine stundenţi Belvedere); 
Tel:  0213176311 interior 235; 
Fax: 0213176312. 

E-mail: evaluare_complexa_s6@yahoo.com 

Servicii oferite 

• identifica copiii cu dizabilitati si dificultati de invatare si adaptare socio- scolara, care 
necesita incadrare intr-un grad de handicap si orientare scolara/profesionala, in urma 
solicitarilor directe, a referirilor din partea specialistilor care vin in contact cu copiii cu 
dizabilitati si a sesizarilor din oficiu;  

• verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap 
si orientare scolara/profesionala a acestuia;  

 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=11�
mailto:evaluare_complexa_s6@yahoo.com�
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• in situatii exceptionale, efectueaza evaluarea complexa a copilului sau componente ale 
acesteia la domiciliul copilului;  

• intocmeste raportul de evaluare complexa;  
• intocmeste planul de recuperare a copilului cu dizabilitati;  
• intocmenste in conditiile legii planul individualizat de protectie pentru copilul cu 

dizabilitati;  
• propune Comisiei de Protectie a Copilului:  

o incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap;  
o orientarea scolara;  
o dupa caz, stabilirea unei masuri de protectie;  

• urmareste realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilitati aprobat de 
comisie;  

• efectueaza reevaluarea anuala a copiilor care necesita incadrarea intr-o categorie de 
persoane cu handicap ( la cererea parintilor sau reprezentantului legal);  

• efectueaza reevaluarea anuala a copiilor cu deficiente ( la cererea parintilor sau 
reprezentantului legal ) in vederea orientarii scolare a acestora.  

Categorii de beneficiari 

• copii cu dizabilitati  

 

Serviciul de Asistenţă în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic, Exploatare a Copilului 
(S.A.S.A.N.T.E.C.) 

Date de contact: 

Adresa: Aleea Ţibleş nr.64 (Complex cămine stundenţi Belvedere); 
Tel:  0213176311 interior 213; 
Fax: 0213176312. 

Şef serviciu - Daniel Chirilă 

Servicii oferite: 

• consiliere psiho-socială; 
• mediere de conflicte; 
• consultanţă pe probleme medicale; 
• monitorizarea respectării drepturilor copilului în instituţiile de ocrotire, familiile de 

origine şi plasament, instituţiile educative şi de sănătate; 
• facilitează în vederea respectării drepturilor copilului accesul acestora la resurse; 
• instrumentează cazurile de abuz asupra copiilor. 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=12�
http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=12�
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Beneficiarii  S.A.S.A.N.T.E.C.: 

1. Copiilor victime ale abuzului, neglijării sau exploatării,  copiilor aflaţi în situaţii de 
risc de abuz, neglijare, trafic sau exploatare. 

2. Membrii familiilor acestor copii, inclusiv ai familiilor lărgite. 
3. Părintelui care foloseşte practici abuzive faţă de copil.  
4. Parintelui non-abuziv. 
5. Reprezentantului legal al copilului. 
6. Persoanei de îngrijire – altă persoană decât părinţii, având responsabilitatea creşterii şi 

îngrijirii copilului (de ex.: asistentul maternal profesionist). 
7. Presupusului făptuitor, persoanei aflată sub urmărire penală / condamnată pentru 

savârşirea de infracţiuni asimilate abuzului, neglijării sau exploatării copilului. 

Beneficiarii se pot adresa în mod direct acestui serviciu sau prin referire din partea altor 
servicii ale  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului caz în care vor fi 
insoţiţi de evaluare iniţială din partea serviciului care îi referă şi care are drept concluzie 
competenţa S.A.S.A.N.T.E.C. în cazul pe care îl referă. 

 

Serviciul Asistenta Sociala Drumul Taberei 

Date de contact: 

Adresa: Aleea Ţibleş nr.64 (Complex cămine stundenţi Belvedere); 
Tel:  0213176311 interior 231; 
Fax: 0213176312. 

E-mail: dgaspc6_rezidential@yahoo.com 

Şef serviciu: Gabriela Pisică 

Servicii oferite: 

• informare şi orientare; 
• consiliere psiho-socială;  
• evaluare socio-familială;  
• asistare în relaţia cu alte intituţii sau organizaţii;  
• asistarea pentru integrare şcolară sau profesională.  

 

 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=18�
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Categorii de beneficiari 

• copilul lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi; 
• copilul cu părintţi plecaţi la muncă în străinătate; 
• copilul care se află în plasament la o familie sau persoană cu domiciliul pe 

raza    cartierului Drumul Taberei;  
• copilul reintegrat în familia naturală, ai căror părinţi au domiciliul pe raza    cartierului 

Drumul Taberei;  
• copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar nu răspunde penal; 
• copilul a cărei familie se află în situaţie de risc şi care impune acordarea de prestaţii 

şi/sau servicii în vederea respectării drepturilor copilului. 

 

Centrul de zi "Speranta" 

Date de contact: 

Adresa: Splaiul Independenţei nr. 200, sector 6, (în incinta Ambulatorului de specialitate 
Cotroceni), şi Sos. Orhideelor nr. 2D, sector 6 (lângă Carrefour Orhideea). 
Tel/fax: 021.311.95.85. 

Şef Centru - Doina Mafteiu 

Servicii oferite:  

• consiliere şi asistenţă socială,  
• consiliere juridică,   
• consiliere psihologică, 
• consiliere parentală, 
• servicii medicale,  
• educaţie pentru sănătate, pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor igienice relative la 

propria persoană şi la mediul de viaţă, 
• educaţie formală şi nonformală,  
• activităţi instuctiv-educative (asistenţa lecţiilor şcolare, asigurarea însuşirii unor 

cunoştiinţe elmentare de acces la cultură), 
• înscriere la scoală,  
• activităţi recreative (film, teatru, excursii şi tabere),  
• consiliere psihologică, activităţi de optimizare şi dezvoltare personală (grup 

terapeutic),  

 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=61�
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• activităţi pentru dezvoltarea creativităţii, ludicităţii, a resurselor personale (ateliere de 
creaţie: pictură, modelaj, colaj, improvizaţii artistice prin utilizarea unor materiale cât 
mai variate: plastilină, textile, sfoară, seminţe, coji, scoici, pietre, mărgele, hârtie 
creponată, cartonată, glasată); 

• activităţi de antrenare a spiritului de cooperare/competiţie, de dezvoltare a unor 
abilităţi cognitive (jocuri de echipă: puzzle, jocuri pe calculator, jocuri competitive: 
remmy, table, monopoly, ping-pong etc), 

• activităţi de suport al sistemului familial (întâlniri interactive; părinţi-copii, părinţi-
părinţi), 

• asigurarea unui suport nutriţional pentru copiii care frecventează centrul  (mic dejun si 
prânz),  

• rechizite pentru şcoală. 

Categorii  de beneficiari 

Serviciile centrului de zi sunt destinate copiilor care stau permanent în stradă şi 
familiilor lor; copiilor care provin din familii cu dificultăţi materiale sau sociale, care prezintă 
risc de a ajunge în stradă, copii care au savârşit fapte penale, dar care nu răspund penal, copii 
care prezintă antecedente de comportament delincvent, copii al caror comportament conţine 
un potenţial  delincvent. 

Capacitate: 20 locuri  

 

Centrul pentru Copii cu Dizabilităţi “Domniţa Bălaşa” 

Date de contact: 

Sef Centru – Diana Stoian 
Adresa: Aleea Istru, nr.6 ,sector 6  
(capatul liniilor de autobuz 105 si 368, in cartierul Drumul Taberei) 
Tel/fax : 021 444.27.68 
Adresa e-mail: domnitabalasa@yahoo.com 

Documente necesare pentru admitere:  

• solicitare de aviz favorabil plasamentului pe perioada anului scolar in centru (in cazul 
copiilor care nu au domiciliul pe raza sectorului 6); 

• copie certificat nastere copil (carte identitate unde este cazul); 
• ancheta sociala; 
• copie certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap;  

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=64�
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• copie certificat de orientare scolara pe anul scolar in curs; 
• copie audiograma; 
• copie certificat medical tip A5; 
• copie buletin identitate/carte identitate parinti sau reprezentanti legali ai copilului; 
• copie certificat casatorie/hotarare divort/certificat deces( dupa caz) parinti; 
• adeverinta venit/talon somaj/talon pensie/adeverinta administratia financiara in cazul 

parintilor care nu au loc de munca; 
• copie certificat handicap parinti (daca este cazul); 
• copie certificat nastere (buletin identitate/carte identitate) frati/surori; 
• copie certificat de handicap frati/surori (daca este cazul); 
• planul de servicii Personalizat sau Planul de Recuperare emis de DGASPC de la 

domiciliul copilului; 
• contractul cu familia emis de DGASPC-ul de la domciliul copilului 

 

Centrul Primire şi Evaluare în Regim de Urgenţă “Arlechino” 

Date de contact:  

C.P.E.R.U. „Arlechino” – tel: 021.317.68.06 
Şef centru: Anca Savu 

 

Servicii oferite: 

1. C.P.E.R.U. asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a 
nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate a fiecărui copil, măsurile corespunzătoare 
pentru satisfacerea acestor nevoi, precum şi pentru asigurarea igienei personale, 
supravegherea şi menţinerea stării de sănătate. 

2. C.P.E.R.U. asigură sprijinul necesar elaborării P.I.P., respectiv a planului de servicii 
pentru toţi copiii aflaţi în evidenţa sa.  

3. Copiilor li se oferă sprijin concret şi sunt încurajaţi să menţină legăturile cu părinţii, 
familia lărgită şi alte persoane importante pentru ei, dacă acest lucru nu contravine 
interesului lor superior. 

4. C.P.E.R.U. contribuie la asigurarea condiţiilor necesare şi pregătirii corespunzătoare a 
ieşirii copilului din centru sau din sistemul de protecţie a copilului. 

5. C.P.E.R.U. asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate 
într-un mod cât mai apropiat de mediul familial. 

 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=66�


 72 

 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 
GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  

 

 
 

Inovaţie în administraţie 
Programul Operaţional 

"Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative" 

 

6. C.P.E.R.U. asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ 
şi cantitativ ţinând cont de vârstă, nevoi şi preferinţele acestora, în spaţii cu o 
atmosferă de tip familial şi constituie ocazii pentru socializarea copiilor. 

7. C.P.E.R.U. asigură necesar de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte 
echipamente, copiii fiind incurajaţi să-şi exprime gusturile privind îmbrăcămintea, 
încălţămintea şi imaginea personală. 

8. C.P.E.R.U. sprijină şi promovează prin materiale şi mijloace corespunzătoare educaţia 
copiilor. 

9. C.P.E.R.U. asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi 
socializare, care contribuie la dezvoltarea lor fizica, cognitivă, socială şi emoţională. 

10. C.P.E.R.U. asigură derularea activităţii de consiliere şi/sau psihoterapie pe termen 
scurt, mediu şi lung, creând un mediu corespunzător pentru intervievarea copilului de 
către personalul de specialitate din cadrul reţelei de intervenţie. 

11. C.P.E.R.U. promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei 
forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau 
degradant. 

12. C.P.E.R.U. asigura măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care 
părăsesc centrul fără permisiune. 

13. C.P.E.R.U. asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare 
mediului familial, spaţii igienico sanitare amenajate şi dotate cu echipament 
corespunzător. 

Categorii de beneficiari: 

În Centrul Primire şi Evaluare în Regim de Urgenţă pot beneficia de asistenţă socială şi 
consiliere copiii aflaţi în una din următoarele situaţii : 

• copil abuzat fizic, psihic, sexual; 
• copil neglijat; 
• copil exploatat. 

 

Serviciul de Asistenţă Socială Crângaşi-Giuleşti 

• Date de contact 
• Adresa: Aleea Țibleș  nr. 64, Sector 6, București 

Telefon: 021.317.6311; 021.317.6312 (interior 218 sau 219) 
 

• Fax: 021.317.6314 
Şef serviciu – Daniela Şcheaua 

 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=605�
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Servicii oferite 

• Informare şi orientare; 
• Asistenţă de specialitate şi suport; 
• Evaluare socio-familială; 
• Consiliere socială; 
• Evaluare psihologică; 
• Consiliere psihologică; 
• Mediere de conflict şi negociere; 
• Intervenţie oportună la nevoie; 
• Sprijin şi/sau acompaniere în relaţia cu alte autorităţi publice sau instituţii/organizaţii 

abilitate; 
• Reprezentare în relaţiile cu alte autorităţi; 

Categorii de beneficiari 

• copilul aflat în situaţii de risc care pot determina separarea de părinţii săi; 
• copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi; 
• copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor 

săi; 
• copilul părăsit în unităţile sanitare ce au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau 

pediatrie, care au sediul în raza teritorială de competenţă;  
• copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal; 
• copilul care manifestă comportament deviant sau comportament caracterizat ca 

predelincvent; 
• copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 
• copilul care se află în plasament la familii sau persoane cu domiciliul în raza teritorială 

de competenţă; 
• copilul reintegrat în familia naturală, ai căror părinţi au domiciliul în raza teritorială de 

competenţă; 
• copilul aflat în orice situaţie care impune acordarea de prestaţii şi/sau servicii în 

vederea respectării drepturilor copilului 
• cuplul mamă-copil aflat în situaţie de risc; 
• femeia gravidă predispusă să-şi abandoneze copilul sau să pună în pericol dezvoltarea 

normală a fătului; 
• familia biologică şi/sau familia extinsă a copilului aflat în una dintre situaţiile 

menţionate; 
• familiile de plasament; 
• alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament. 
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Modalităţi şi condiţii de acordare a serviciilor/schema relaţionării beneficiar-serviciu 

• Orice cerere/sesizare formulată de o persoană sau o instituţie/organizaţie, înregistrată 
şi repartizată către serviciul nostru, este urmată în cel mai scurt timp posibil de 

• Evaluarea primară a cazului, în urma căreia se va stabili cu certitudine dacă instituţia 
deţine competenţa necesară pentru soluţionarea cererii/sesizării. În cazul în care 
solicitarea nu poate fi soluţionată din lipsă de competenţă, solicitantul va fi informat în 
scris cu privire la acest fapt; dacă este necesar, cazul poate fi referit către alte instituţii 
abilitate. Dacă evaluarea iniţială confirmă competenţa instituţiei în soluţionarea 
cazului, urmează ca un specialist din cadrul serviciului să fi numit responsabil de caz, 
iar acesta va proceda la  

• Evaluarea detaliată a cazului, adică o investigare amănunţită, de tip anchetă socială, 
a mediului familial şi social în care trăieşte copilul, precum şi documentarea cazului 
cu actele solicitate beneficiarilor sau instituţiilor colaboratoare. Evaluarea se 
realizează de către responsabilul de caz, care va conlucra cu o echipă multidisciplinară 
de specialişti. Totodată, în această etapă se constituie dosarul copilului. În urma 
evaluării detaliate sunt identificate nevoile copilului şi ale familiei acestuia, iar echipa 
care instrumentează cazul va putea realiza 

• Planificarea prestaţiilor, serviciilor şi/sau intervenţiilor necesare pentru copil şi 
familie, astfel încât aceştia să depăşească situaţia de dificultate sau de criză pe care o 
traversează. Dacă intervenţiile necesare presupun stabilirea unei măsuri de protecţie, 
dosarul de caz va fi înaintat autorităţii competente să ia o decizie în acest sens 
(Comisia pentru Protecţia Copilului sau instanţa judecătorească, după caz). În etapa 
imediat următoare se va demara 

• Furnizarea prestaţiilor, serviciilor şi intervenţiilor, conform termenelor şi 
periodicităţii stabilite în plan, de comun acord cu copilul şi familia. În acest moment 
se va încheia contractul cu familia, care vizează modul în care vor fi acordate 
serviciile preconizate. Pe întreaga perioadă în care sunt derulate activităţile astfel 
planificate cu beneficiarii, cazul va intra în etapa de 

• Monitorizare şi reevaluare, în scopul înregistrării progreselor în situaţia 
beneficiarilor, gradului de atingere a obiectivelor propuse şi revizuirii planului de 
acordare a serviciilor pentru perioada următoare. În momentul în care se constată că 
obiectivele planului au fost atinse sau acordarea serviciilor se dovedeşte a nu mai fi 
necesară, se poate lua decizia de 

• Închiderea cazului.  
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Serviciul de Asistenţă Socială Militari 

Date de contact  

Adresa: Aleea Ţibleş nr.64 (Complex cămine stundenţi Belvedere); 
Tel:  0213176311 interior 217; 
Fax: 0213176312. 

Adresa email: sas6militari@yahoo.com 

Şef Serviciu Asistenţă Socială Militari – Luminiţa Stancu 

Servicii oferite: 

• informare şi orientare în legătură cu tipurile de servicii şi soluţiile alternative ca 
răspuns la solicitările beneficiarilor; 

• oferirea şi promovarea informaţiilor cu privire la Legea 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului;  

asistenţă de specialitate şi suport; 

• luarea măsurilor de protecţie care se impun pentru copilul aflat în dificultate şi pentru 
copilul cu comportament delincvent; 

• identificarea unei măsuri alternative la protecţia de tip rezidenţial a copilului prin 
integrarea acestuia în familia extinsă sau în familii substitutive;  

• consiliere psihologică, socială şi juridică pentru fiecare caz, prin abordare diferenţiată;  
• evaluarea psihologică a copilului în acordarea şi monitorizarea măsurilor de protecţie; 
• identificarea şi evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii 

pentru prevenirea separării copilului de familia sa;  
• monitorizarea şi reevaluarea situaţiei copiilor aflaţi în plasament la familii/persoane; 
• mediere de conflicte; 
• asistarea pentru integrare şcolară sau profesională;  
• activităţi cultural-educative şi de petrecerea timpului liber;  
• reprezentare în Comisia pentru Protecţia Copilului sau în Instanţă şi în relaţiile 

cu alte autorităţi;  
• realizarea unor programe de prevenire; 
• asistare în vederea procurării actelor de identitate.  

 

 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=606�
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Categorii de beneficiari 

• Copiii aflaţi în dificultate: proveniţi din familii aflate în dificultate psiho-socio-
economică, în situaţii şcolare limită, cu risc de abandon şcolar, lipsiţi de posibilităţi de 
supraveghere şi suport din partea familiilor, cu probleme de comportament, etc;  

• Copiii pentru care s-a instituit masura de protecţie specială plasament la o familie sau 
persoana cu domiciliul în Bucureşti, cartier Militari; 

• Copiii care au fost reintegraţi în familia biologică, ai căror paărinţi au domiciliul sau 
reşedinţa în Bucureşti, cartier Militari; 

• Copiii care au săvârşit o faptă penală, dar care nu răspund penal, copiii care au un 
comportament deviant; 

• Familii cu copii aflaţi în risc de abandon familial; 
• Familii cu mulţi copii în întreţinere, care se confruntă cu o lipsă a resurselor 

material/financiare; 
• Familii de plasament. 
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Directia Protectie Sociala 

 

Director general adjunct : Alina Loredana Simion 

Serviciul Ajutor Social 

Date de contact : 

Aresa : Dr. Sării nr.2, sector 6, Bucureşti 
Telefon : 021.410.30.20/int.319 
Adresa email: dgaspc6_sas@yahoo.com 

Şef serviciu - Simona Gruia 

Servicii oferite: 

• acordă venitul minim garantat, sub forma ajutorului social; 
• acordă ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, precum şi 

cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri; 
• acordă ajutor de urgenţă (calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi alte situaţii 

deosebite stabilite prin lege), precum şi ajutor de înmormântare; 
• acordă alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală şi alocaţia familială 

complementară ; 
• acordă premiul de fidelitate cuplurilor care au împlinit cel puţin 50 de ani de la 

încheierea căsătoriei şi au domiciliul stabil în sectorul 6 al Municipiului Bucureşti; 
• primeşte şi înregistrează declaraţia pe propria răspundere a consumatorilor casnici care 

au solicitat tariful social la energie electrică. 

Categorii de beneficiari 

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului 
minim garantat stabilit prin ordonanţă de urgenţă au dreptul, începând cu 01 Iulie 2009, la un 
ajutor în cuantum de: 

• Persoana singură - 125 lei   
• Familia formată din 2 persoane - 225 lei   
• Familia formată din 3 persoane - 313 lei   
• Familia formată din 4 persoane - 390 lei   
• Familia formată din 5 persoane - 462 lei   

 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=5�
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Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, ajutorul social se măreşte cu 
31 lei (RON). 
     Începând cu 01 ianuarie 2009 salariul minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 
600 lei lunar. 

 

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap Permanent 

Date de contact: 

Şef serviciu - Mircea Babuci 
Adresa: Str. Drumul Sării nr. 2, 
Telefon: 021 410 30 20, interior 316, 
Fax: 021 410 30 20, 
e-mail: dgas6_sapa@yahoo.com  

Servicii oferite: 

Pentru persoanele adulte cu handicap permanent 

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap Permanent efectuează investigaţii în mediul 
familial al persoanei cu handicap în vederea monitorizării situaţiei socio – economice şi a 
respectării programului individual de reabilitare şi integrare socială de către persoana adultă 
beneficiară de certificat de handicap cu valabilitate permanentă, o dată pe an sau ori de cate 
ori situaţia o impune. 

Efectuează investigaţii în mediul familial în vederea identificării şi evaluării statutului 
şi contextului social în care trăieşte persoana ce solicită angajarea ca asistent personal. 

Efectuează investigaţii în mediul familial al persoanei cu handicap în vederea 
monitorizării activitaţii desfăşurate de către asistentul personal, activităţi prevăzute atât în fişa 
postului cât şi planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap - ancheta socială 
completată de personalul angajat. 

 
           Efectuează investigaţii în mediul familial al asistentului personal în vederea 
monitorizării activităţii desfăşurate de către acesta, activităţi prevăzute în planul individual de 
servicii al persoanei adulte cu handicap. 

 

 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=44�
mailto:dgas6_sapa@yahoo.com�
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Efectuează anchete sociale în mediul familial al persoanei adulte cu handicap, la 
solicitarea serviciului contabilitate, pentru mandatele returnate. 
Efectuează investigaţii în mediul familial, la solicitarea altor autorităţi şi instituţii publice, 
pentru persoanele adulte cu handicap, beneficiare de certificat de handicap cu valabilitate 
permanentă, care locuiesc în fapt pe raza sectorului 6. 

Efectuează investigaţii în mediul familial, la solicitarea altor autorităţi şi instituţii 
publice, pentru persoanele care locuiesc pe raza sectorului 6 şi care solicită angajarea ca 
asistent personal, pe raza altor sectoare. 

Efectuează investigaţii în mediul familial, la solicitarea altor autorităţi şi instituţii 
publice, pentru monitorizarea activităţii – desfaşurate pe raza sectorului 6 – de către asistentul 
personal/asistentul profesionist angajat pe raza altor sectoare. 

Emite răspunsuri pentru cererile şi sesizările provenite de la asistenţii personali, 
asistenţii personali profesionişti aflaţi în evidenţa instituţiei; alte instituţii şi organisme ce au 
ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de asistenţă socială; 

Acordă servicii de consiliere, asistenţă socială şi logistică familiilor persoanelor cu 
handicap ce se află în evidenţa D.G.A.S.P.C. – sector 6, ori de câte ori acestea solicită sau din 
oficiu. 

Identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a 
persoanelor cu handicap în mediul familial natural şi în comunitate, în colaborare cu alte 
servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Identifică soluţii pentru rezolvarea situaţiilor conflictuale care apar la nivelul, relaţiei 
persoanei cu handicap cu asistentul personal, asistentul personal profesionist sau la nivelul 
comunităţii din care face parte persoana cu handicap şi în care aceasta este implicată. 

Asigură relaţionarea cu diverse servicii publice sau cu alte instituţii cu responsabilităţi 
în domeniul protecţiei sociale. 

Asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale, prevenirea şi 
combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu 
prioritate a situaţiilor de urgentă. 

Colaborează cu Serviciul Management de Caz în evaluarea şi monitorizarea cazurilor 
aflate în evidenţa serviciului, precum şi în efectuarea demersurilor pentru acordarea serviciilor 
sociale şi aplicarea măsurilor de protecţie socială. 
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Promovează păstrarea confidenţialităţii cazurilor sociale aflate în atenţia serviciului. 

Elaborează periodic rapoarte de activitate şi situaţii la solicitarea instituţiei sau a altor 
instituţii abilitate; 

Elaborarea raportului semestrial către Consiliul Local al sectorului 6 privind 
activitatea asistenţilor personali. 

Categorii de beneficiari:      

• persoane adulte cu handicap permanent cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, 
Bucureşti. 

 

Serviciul Prestatii Sociale si Facilitati pentru Persoane cu Handicap 

Date de contact:  

Şef serviciu - Teodora Leopea 

Adresa: Strada Drumul Sării nr. 2, bloc V55, parter, sector 6, Bucureşti; 
Tel.: 021.410.30.20. int./322; 
E-mail: dgaspc6dph@yahoo.com. 

 

Servicii oferite:  

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiază de:  

• indemnizaţie lunară, indiferent de venituri în cuantum de 202 lei;  
• buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 91 lei ;  
• indemnizaţie de însotitor în cuantum de 534 lei sau asistent personal.  

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiază de:  

• indemnizaţie lunară, indiferent de venituri  în cuantum de 166 lei;  
• buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 68 lei.  

 

 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=46�
mailto:dgaspc6dph@yahoo.com�
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Persoanele adulte cu handicap mediu benficiază de:  

• buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 33,5 lei.  

Nu pot beneficia de prestaţii sociale:  

• adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia 
centrului de tip respiro;  

• adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă 
de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;  

• adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi 
protecţia asistentului personal profesionist.  

Copilul cu handicap grav beneficiază de:  

• alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%, 
acordată de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale;  

• buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 91 lei;  
• indemnizatie de însotitor în cuantum de 534 lei sau asistent personal.  

Copilul cu handicap accentuat beneficiază de:  

• alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%, 
acordată de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale;  

• buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 68 lei.  

Copilul cu handicap mediu beneficiază de:  

• alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%, 
acordată de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale;  

• buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 33,5 lei.  

Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază şi de:  

• alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru 
consumurile colective din unităţile sanitare publice.  
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Nu pot beneficia de drepturile prevăzute mai sus copiii cu handicap care se află în 
internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de învăţământ special sau 
în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care 
se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice.  

Facilităţi sociale:  

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiază de:  

• gratuitatea transportului interurban, la alegere, în limita costului unui bilet la tren 
accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an 
calendaristic;  

• gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu 
metroul.  

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiază de:  

• gratuitatea transportului interurban, la alegere, în limita costului unui bilet la tren 
accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an 
calendaristic;  

• gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa şi cu 
metroul.  

Copilul cu handicap grav beneficiază de:  

• gratuitatea transportului interurban, la alegere, în limita costului unui bilet la tren 
accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an 
calendaristic;  

• gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu 
metroul.  

Copilul cu handicap accentuat beneficiază de:  

• gratuitatea transportului interurban, la alegere, în limita costului unui bilet la tren 
accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an 
calendaristic;  

• gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu 
metroul.  
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Beneficiază de aceste facilităţi şi următoarele persoane:  

• însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;  
• însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;  
• însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe 

baza  anchetei sociale;  
• asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;  
• asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.  

Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi 
persoanele care le au în îngrijire beneficiază de:  

• scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în baza 
rovinietei.  

Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia 
de:  

• un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o 
persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită.  

Categorii de beneficiari:  

• Copiii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat  prin hotărâre a 
comisiei pentru protecţia copilului, în termen de valabilitate;  

• Adulţii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat  de comisia de 
evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie eliberată de comisia 
superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate;  

• Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap;  
• Persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil (cu sau 

fără handicap) şi care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art.57 
alin(4) lit.1 şi anume îndemnizaţia lunară care se acordă indiferent de venituri, 
diferenţiat în funcţie de gradul de handicap.  
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Serviciul Prevenire Marginalizare Sociala 

Date de contact:  

Şef Serviciu - Daniel Turbatu  

Adresa: Str. Drumul Sării nr. 2, 
Telefon: 021 410.30.20, interior 318, 
Fax: 021 410.30.20  
e-mail: dgaspc6_sapms@yahoo.com  

Servicii oferite: 

 Acordarea unor sume cu titlu de ajutor, constând în plata chiriei pentru 
persoanele/familiile marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială, cu 
domiciliul stabil pe raza  sectorului 6; (800 lei/lună pentru o persoană/ familie cu 2 copii şi 
1000 lei/lună pentru o familie cu mai mult de 2 copii).  

Suportarea unei părţi din datoria înregistrată de persoana/familia marginalizată social 
la furnizorii de servicii publice de strictă necesitate (consum fără penalităţi). 

Acordarea de ajutoare materiale, ajutoare financiare şi cantină socială din resurse 
bugetare/extrabugetare. 

Acordarea de asistenţă persoanelor fără adăpost în vederea integrării sociale (acte 
identitate, certificat de încadrare în grad de handicap/invaliditate, servicii medicale, facilitarea 
accesului în centre sau adăposturi care să răspundă nevoilor acestora, cantină socială). 

Consiliere socială/psihologică/juridică primară; 

Consiliere în vederea integrării socio-profesionale a persoanelor marginalizate; 

Acordarea de sprijin material în vederea integrării sociale a persoanelor fără loc de muncă; 

Transmiterea de date către instituţiile abilitate să acorde acest sprijin. 

Categorii de beneficiari 

• persoane adulte/familii aflate în situaţii de dificultate; 
• persoane adulte fără adăpost;  
• persoane adulte/familii aparţinând minorităţilor naţionale;  
• persoane adulte cu handicap sau invaliditate; 
• tineri care părăsesc sistemul instituţional. 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=47�
mailto:dgaspc6_sapms@yahoo.com�
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Serviciul Alocatii si Indemnizatii 

Date de contact 

Şef Serviciu - Ilie Mogîldea 

Adresa : Drumul Sării nr.2, sector 6, Bucureşti 
Telefon : 021.410.30.20/int.316 
Adresa web:  http://www.protectiacopilului6.ro 
Adresa mail: dgaspc6alocatii@yahoo.com 

Servicii oferite 

• primirea, înregistrarea şi transmiterea spre soluţionare a cererilor pentru acordarea 
indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului (85% din media veniturilor nete din 
ultimul an sau 600 lei/lună, diminuat cu 15% din 01.07.2010, conform art.12 din 
Legea nr.118/2010); 

• primirea, înregistrarea şi transmiterea cererilor pentru acordarea stimulentului lunar 
pentru creşterea şi îngrijirea copilului (100 lei/lună); 

• primirea şi înregistrarea cererilor privind modificarea, încetarea sau suspendarea 
indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea şi îngrijirea copilului; 

• primirea şi înregistrarea cererilor în vederea acordării alocaţiei de stat pentru copil 
(200 lei/lună -0-2 ani, 42 lei/lună- 2-18ani); 

• primirea şi înregistrarea cererilor în vederea acordării alocaţiei nou-născut -230 lei 
(până în 31.08.2010, pentru copiii născuţi anterior datei de 02.07.2010); 

• primirea şi înregistrarea cererilor în vederea acordării contravalorii în lei a trusoului 
pentru nou-născuţi -150 lei, până în 31.08.2010, pentru copiii născuţi anterior datei 
de 02.07.2010); 

• eliberarea adeverinţelor de ne/figurare cu cerere în vederea acordării alocaţiei nou-
născut şi/sau alocaţiei de stat. 

 

 

 

 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=49�
http://www.protectiacopilului6.ro/�
mailto:dgaspc6alocatii@yahoo.com�
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Serviciul Asistenta Persoane Varstnice  

Date  de contact:  

Şef Serviciu – Elena Purcărea 
Adresa: Drumul Sării nr. 2,  Nr.tel/fax:  021 410 30 20  int: 312.  
E-mail: dgaspc6sapv@yahoo.com 

Servicii oferite:  

• 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 ingrijirii sale;  

• anchete sociale – evaluare primară la solicitarea persoanei vîrstnice sau a instanţei de 
judecată privind rezilierea actului juridic încheiat de persoana vârstnică în scopul 
întreţinerii şi ingrijirii sale. 

• pentru persoane vârstnice defavorizate:  
o masa la cantină;  
o masa la domiciliu;  
o pachet lunar cu alimente;  
o îngrijiri la domiciliu;  
o îngrijiri medicale la domiciliu;  
o ajutor ocazional;  
o instituţionalizarea persoanelor vârstnice.  

• pentru persoane cu handicap:  
o instituţionalizarea în centre rezidenţiale corespunzătoare nevoilor acestora.  

 

Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanei Adulte cu Handicap 

Date de contact: 

Şef  Serviciu - Cătălina Cocuz 

Adresa: str.Drumul Sarii nr.2, Tel/fax: 021 410 30 20, interior 312. 
Adresa e - mail: dgaspc6evaluareadulti@yahoo.com 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=50�
mailto:dgaspc6sapv@yahoo.com�
http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=51�
mailto:dgaspc6evaluareadulti@yahoo.com�
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Servicii oferite 

• efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu 
sau la domiciliul persoanei; 

• întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoana cu handicap 
evaluată; 

• recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei 
persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia; 

• avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul 
de caz; 

• evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal 
profesionist, întocmeste raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei 
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

• recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; 
• îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute de lege. 

Categorii de beneficiari 

• persoanele adulte cu handicap; 
• persoanele  care solicită statutul de asistent personal profesionist; 

 

Complex de Servicii Sociale "Sf. Nectarie" 

Date  de contact:  

Şef  C.S.S. “Sf. Nectarie” - Laura Simionescu 

Adresa: Bld. Uverturii, nr. 81, sector 6, 
Staţie RATB: linia 178, staţie Teatrul Masca  
Tel. 021.569.2873 int. 417 
E-mail: dgaspc6sapv@yahoo.com  

Servicii oferite 

• Asistenţă socială;  
• Consiliere psihologică;  
• Ergoterapie şi petrecere a timpului liber;  
• Asistenţă medicală curentă şi terminală;  
• Găzduire, hrănire, îngrijire şi igienă personală;  
• Siguranţă şi accesibilitate în comunitate;  
• Alte servicii: spirituale, religioase, în caz de deces.  

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=311�
mailto:dgaspc6sapv@yahoo.com�
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Clubul seniorilor 

Servicii oferite: 

• activităţi de socializare: consiliere psihologică, relaţională, juridică, după caz; 
activităţi de comunicare;  

• sesiuni de dezbateri pe diferite teme prestabilite;  
• crearea unei biblioteci cu lucrări oferite de către membri clubului;  
• instruire cultural-artistică a elevilor talentaţi care frecventează Centrele de Zi pentru 

Şcolari şi tinerilor cu potenţial artistic de către membri - artişti sau cadre didactice 
pensionare - în spaţii special amenajate;  

• activităţi sportive (gimnastică);  
• seri cultural-artistice susţinute de către tinerii artişti ai sectorului 6 care au beneficiat 

de suportul instructiv-educativ al mentorilor;   
• consultarea şi discutarea presei şi a subiectelor de larg interes;  
• vernisaje şi expoziţii cu lucrări ale artiştilor membri ai clubului;  
• jocuri de societate - şah, table, cărţi, rummy, etc.;  
• petrecerea zilelor onomastice ale membrilor clubului  
• activităţi propuse de membrii clubului (consultarea membrilor Clubului în problemele 

de interes civic şi de schimbare a mentalităţilor comunităţii);  
• excursii organizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, la obiective turistice, culturale şi de agrement din capitală şi din 
ţară;  

• conferinţe pe teme medicale;  
• „Şcoala Bunicilor” - program de training psihologic pentru bunici privind creşterea şi 

educarea nepoţilor;  
• cenaclu literar-artistic.  

Componenta recuperare şi integrare socială 

Servicii oferite 

• proceduri şi şedinţe de recuperare specifice pentru diferite afecţiuni în baza indicaţiilor 
date de catre medicul specialist balneo-fizio-terapeut;  

o masaj;  
o kinetoterapie;  
o fizioterapie;  
o examinarea şi evaluarea psihologica a pacienţilor;  

• consiliere psihologică  individuală şi de familie;  
• activitati de stimulare psiho-motorie; 
• activităţi de training mental (teste psihologice, testarea memoriei);  
• art-terapie; 
• asigurarea unui grup interrelaţionar.  
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Componenta de Recuperare şi Integrare Socială derulează proceduri psiho-medicale în 
pachete de câte 10 şedinţe individualizate pe specificul fiecărui beneficiar ţinăndu-se cont de 
recomandarea meicului specialist balneofizioterapeut sau de recuperare medicală, care se pot 
repeta  periodic conform programărilor. 

 

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Date contact 

Şef serviciu - Maria Manuela Popescu 

Preşedinte Comisie - Dr.Marian - Octavian Tiripa 

Adresă: Str. Drumul Sării nr. 2, sector 6, tel/fax: 021.410.30.20. int. 315 

Adresă e-mail: secretariat.handicap@yahoo.com 

Servicii oferite 

•  în relaţia cu Serviciul de Evaluare Complexă  
o primeşte dosarele petenţilor cu actele socio-medicale, cererea tip şi le predă 

către Serviciul de Evaluare Complexă; 
o înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap 

solicitante, după realizarea evaluării de către Servivciul de Evaluare Complexă. 
• în relaţia cu Comisia de Evaluare  

o asigură transmiterea dosarelor la Comisia de Evaluare, însoţite de raportul de 
evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de 
serviciul de Evaluare Cmplexă; 

o transmite membrilor Comisiei de Evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare 
ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

o ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor; 
o întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor; 
o redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de 

orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care 
a avut loc şedinţa; 

o gestionează registrul de procese-verbale: 
• certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi 

deciziile adoptate de Comisia de Evaluare, precum şi modul în care acestea au fost 
luate, se consemnează de secretarul Comisiei de Evaluare în procesul-verbal al 
şedinţei; procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi membrii prezenţi; 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=313�
mailto:secretariat.handicap@yahoo.com�
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• procesele-verbale ale şedinţelor se consemnează în registrul de procese-verbale ale 
cărui pagini se numerotează şi trebuie să poarte ştampila Comisiei de Evaluare, 
precum şi semnătura secretarului Comisiei; 

• la şedinţe participă, în mod obligatoriu secretarul Comisiei de Evaluare, fără a fi 
implicat în soluţionarea cazurilor; secretarul Comisiei de Evaluare face parte din 
personalul Secretariatului Comisiei  

• în relaţia cu beneficiarul  
o Secretariatul transimite persoanei cu handicap solicitante documentele 

abrobate de Comisia de Evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de 
handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul 
de orientare profesioanlă, precum şi alte documente eliberate de Comisie, în 
termen de 5 zile lucrătoare; 

o exercitarea atribuţiilor privind informarea adultul cu handicap sau a 
reprezentantului legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite; 
informatţiile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap pot fi 
obţinute de la Scretariatul Comisiei de către orice persoană fizică sau juridică 
interesată; 

o certificatele de încadrare în grad de handicap şi orientare profesională pot fi 
contestate în maximum 30 de zile de la comunicare la Comisia Superioară; 
contestaţiile se depun şi se înregistrează la Secretariatul Comisiei, iar acesta va 
transmite contestaţia şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile 
lucrătoare, Comisiei Superioare. Constestaţiile se soluţionează prin decizii 
emise de Comisia Superioară, în termen de 45 zile lucrătoare de la data 
înregistrării. Aceste decizii sunt înâmânate petentului de către Secretariatul 
Comisei. 

o toate documentele eliberate de către Comisia de Evaluare, ce conţin date cu 
caracter persoanal ale beneficiarilor şi care părăsesc instituţia vor purta 
obligatoriu, sub antet, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date, următoarea formulare: cod operator bază date cu caracter 
personal nr. 5122/11537 şi 13327/2007 

• în relaţia cu forurile ierarhice superioare  
o Secretariatul Comisiei de Evaluare îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în 

condiţiile prezăvute de lege, de conducătorul DGASPC. 

Categorii de beneficiari 

•  persoanele adulte cu handicap, cu domiciliul pe raza sectorului 6, municipiul 
Bucureşti. 
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Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi 

Date de contact:  

Adresa: Bld-ul Uverturii nr. 89, Bl. P16, parter (în spatele blocului) între str. Dezrobirii şi str. 
Cernişoara; 

Telefon: 021.569.55.81 

Servicii oferite:  

1. informare şi consiliere pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora; 
2. activităţi didactice şi pedagogice;  
3. activităţi practice;  
4. activităţi de recreere şi socializare. 

Categorii de beneficiari:  

• persoane cu dizabilităţi/familiile acestora/reprezentanţii lor legali domiciliaţi legal pe 
raza sectorului 6.  

 

CENTRE SOCIO – MEDICALE SECTOR 6 

Date de contact: 

• Adresa: Bld. Uverturii nr.81, sector 6, (cartierul Militari) Bucureşti. 
Tel: 021 569 10 33,  int.419.; 

• Adresa: Aleea Callatis nr.14, bl.A11, Sc.1, Parter, sector 6, (cartierul Drumul Taberei) 
Bucureşti.  
Tel: 021 777 79 59, 0754 732 911.  

Servicii oferite:  

Serviciile oferite la cabinetele stomatologice sunt: terapie, chirurgie, implantologie, 
ortodonţie şi estetică dentară 

Categorii de beneficiari:  

• copii (copii beneficiari de servicii sociale în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 – copii din 
centre de zi, copii aflaţi în plasament familial, copii din apartamente sociale, copii care 
provin din familii defavorizate cu un risc crescut de marginalizare socială); 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=616�
http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=707�
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• persoane adulte aflate în dificultate şi persoane cu dizabilităţi, persoane beneficiare de 
ajutor social sau de alte forme de sprijin social, persoane/familii cu risc crescut de 
marginalizare socială, fără locuinţă, care au nevoie de suport specific şi intervenţii 
interdisciplinare); 

• persoane vârstnice (instituţionalizate în cadrul Complexul de Servicii Sociale “Sf. 
Nectarie”, persoane vârstnice din comunitatea locală beneficiare de programe sociale 
sau care necesită acordarea unor măsuri de protecţie socială). 

 

Directia Economica 

 

Director general adjunct: Gabriela Schmutzer  

Serviciul Evidenţă şi Administrare Patrimoniu 

Date de contact  

Şef Serviciu - Ing. Mihai Rusu 

Adresa: Aleea Ţibleş nr.64 (Complex cămine stundenţi Belvedere); 
Tel:  0213176311 interior 220; 
Fax: 0213176312. 

e-mail: dgaspc6seap@yahoo.com 

Domeniu de competenţă:  

• evidenţă şi administrare patrimoniu DGASPC sector 6 

 

Serviciul Administrativ, Tehnic şi Aprovizionare 

Date de contact  

Şef Serviciu – Andi Dulamea 
Adresa: str.Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6. 
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, int.116. 

Adresa e-mail: serviciuladm6@yahoo.com 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=7�
http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=53�
mailto:dgaspc6seap@yahoo.com�
http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=54�
mailto:serviciuladm6@yahoo.com�
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Serviciul Financiar, Buget 

Date de contact  

Şef Serviciu – Ionuţ Popa 
Adresa: str.Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6. 
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, int.104. 

Adresa e-mail: dgaspc6financiar@yahoo.com 

Serviciul Contabilitate 

Date de contact  

Şef Serviciu - Luminiţa Buradel 

Adresa: str. Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6. 
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, int.129. 
Adresa e-mail: dgaspc6sc@yahoo.com 

 

Centrul Social Multifuncţional “Pinocchio” (Cresa Drumul Taberii) 

Date de contact :  

DGASPC Sector 6 Bucureşti  - strada Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului), 
Telefon : 0217457237 

Şef Creşa – Dr. Carmen Taşcu 
Aleea Compozitorilor nr.18 sector 6, Bucureşti.  
Telefon : 0215695582 
e-mail:   cresa_drumul_taberei@yahoo.com  

Servicii oferite :  

• Asigură servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 luni şi 
4 ani;  

• Asigură supravegherea stării de sănătate şi igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi 
îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire până în momentul preluării copilului 
de către părinţi;  

• Asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;  

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=56�
mailto:dgaspc6financiar@yahoo.com�
http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=57�
mailto:dgaspc6sc@yahoo.com�
http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=176�
mailto:cresa_drumul_taberei@yahoo.com�
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• Asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor şi potenţialului de 
dezvoltare al copilului cu vârsta cuprinsă între 3 luni şi 4 ani;  

• Serviciile sunt asigurate de personal  medical calificat cu specialitate pediatrie - 
puericultura şi competenţe în psihologia copilului 3 luni - 4 ani.  

Categorii de beneficiari :  

Beneficiarii serviciilor acordate de centru sunt copiii cetăţenilor români cu domiciliul 
sau reşedinţa în România şi copiii cetăţenilor altor state cu domiciliul sau aflaţi temporar pe 
teritoriul României. 

 

Centrul Social Multifuncţional “Harap Alb” (Cresa Militari) 

Date de contact :  

DGASPC Sector 6 Bucureşti  - strada Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului), 
Telefon : 021/7457237 

Şef centru - Claudia Dobromir 
Adresa: Str. Estacadei Nr. 13, Sector 6, Bucureşti. 
Telefon/Fax: 021.569.28.73 interior 415 sau 416 
Email: cresamilitari@yahoo.com 

Servicii oferite:  

• Supravegherea dezvoltării fizice şi psihice a copiilor cu vârsta cuprinsă 3 luni - 4 ani;  
• Supraveghera medicală şi profilactica;  
• Condiţii igienice de viaţă şi hrana potrivit necesităţilor vârstei copiilor înscrişi;  
• Ţinem cont de nevoile afective ale copilului, de curiozitatea şi dragostea de cunoaştere 

a acestuia pe care le încurajăm şi le dezvoltăm;  
• Intărim voinţa copilului;  
• Menţinem o permanentă legătură cu părinţii;  
• Control medical  periodic şi ori de câte ori este nevoie;  
• Bucătărie proprie;  
• Serviciile sunt asigurate de personal medical calificat cu specialitate în  pediatrie şi 

competenţe în psihologia copilului 3 luni - 4 ani.  

 

 

http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=177�
mailto:cresamilitari@yahoo.com�
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Beneficiari:  

Copii cu vârsta cuprinsă între 3 luni şi 4 ani ai căror părinţi sau susţinători legali sunt 
salariaţi, în perioade de  studii sau şomeri (dovedite cu acte), cetăţeni români cu domiciliul 
sau rezidenţă  în România. 

 

Centrul Social Multifuncţional “Neghiniţă” (Creşa 13) 

Date de contact :  

DGASPC Sector 6 Bucureşti  - Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului),  
Telefon : 0217457237 

Şef centru - Rucsandra Nichitelea 
Adresa: Aleea  Crăieşti, Nr. 1, Sector 6, Bucureşti 
Tel./fax: 021 569 55 85. 
Email: centrulneghinita@yahoo.com 

Categorii de beneficiari  

Copii cu vârsta cuprinsă între 1 -  4 ani cu părinţi angajaţi în instituţii de stat sau 
private. 

Servicii oferite  

Asistenţa medico-socială, program educativ conform vârstei, patru mese zilnice 
(dimineaţa, gustare la ora 10.00, masa de prânz şi gustare la ora 16.00). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                               
 

mailto:centrulneghinita@yahoo.com�
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PARTENERI D.G.A.S.P.C. SECTOR 6 

 

1. Asociația Aproapele 
 

       Sediul social: Sos. Pantelimon 231, bl. 69, sc. A, et. 4, ap. 18, Sector 2, 021603 Bucuresti  
       
      Sediul operativ: Str. Baratiei nr. 27, Bucuresti  
   
      E-mail : office@aproapele.org  
  
      Mobil:  0723.217.352  
 

 

004 021 315 22 81  
 

004 021 315 22 81 
 

 
2. Asociația Casa Ioana 

Sediu central : Şoseaua Olteniţei 39-41, Sector 4, Bucureşti 041294 (Luni – Vineri, 9.00 – 
17.00)  

Telefon: +40 21 332 6390 

Tel/Fax: +40 21 332 1394 

Email: office@casaioana.org 

 

Adăpostul “Casa Ioana” pentru familii 

Bd. Bucureştii Noi, nr 67, Sector 1, Bucureşti 012355 

Telefon: +40 21 332 6390 

mailto:office@casaioana.org�
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Tel/Fax: +40 21 332 1394 

Email: office@casaioana.org 

 
3. Asociația Copiiiro 

 
Sediu central - str.Brasov nr.20 - bl.OD1, sc.E, et.1, ap.165 - sector 6, Bucuresti 

  
           Punct de lucru: Strada Vasile Lascar nr. 207, bloc 31b, apartament 1,sector 2 - 
Bucuresti 
Tel. (0040) 21 330 31 01 
e-mail:copiiiro_ro@yahoo.com 
www.copiiiro.ch 
 

4. Asociatia de Ajutor AMURTEL 

Sediu central: Str. Bozieni 7, Bl 830, Sc 2 Ap 85, Sector 6, București  
Telefon: 021.413.83.59 

Președinte: Didi A. Devapriya Mobil: 0744.565.252 

Director executiv: Iulia Halangescu Mobil: 0758.452.379 

 
5. Asociația Fraților Mariști ai Școlilor din România 

 
Sediu central:  Str. Propasirii, Nr. 7, Sector 1, Bucuresti 
 
Telefon: 021.668.69.43  
 

 
6. Asociația pentru o comunitate solidară și intervenție socială – ACSIS 

 
Sediu central: Calea Moşilor nr. 215, bloc 21, scara B, apartament 37, sector 2, 
Bucureşti, România, cod poştal 020864 

Telefon/Fax: +40 021 211 30 94  
+40 0766 542 643 

mailto:office@casaioana.org�
mailto:e-mail:copiiiro_ro@yahoo.com�
http://www.copiiiro.ch/�
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E-mail: acsis@acsis.ro 

7. Asociatia Semn de Viață 

Telefon/Fax : 021.668.57.70 

E-mail : semn_de_viata@yahoo.com 

      office@signoflife@yahoo.ro 

      director@signoflife@yahoo.ro 

 

8.  Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan (ASAS) 

Sediu central: B-dul Ghencea nr. 41, Sector 6, București, Cod poștal 061696 

Telefon : 021.413.21.40 

E/mail : office@asas-ghencea.ro 

   miruna.nistor@asa-ghencea.ro 

 

9.  Asociația Sprijinirea Integrării Sociale (ASIS) 

Sediu central :Bd.Corneliu Coposu Nr.4, Bl.105A, Sc. 4, Apart.94, Sector 3, Bucuresti, 
Romania 
Tel/Fax: (+ 40 21) 323 38 55 ; Tel: (+40 31) 417 99 95 
E-mail: office@asis-ong.ro 
Director : Rodica Gregorian  

Centrul de consiliere pentru familie:                 
Tel : (+40 21) 423 21 31 
Responsabil Centru : Daniela Dinu 

 

 

mailto:acsis@acsis.ro�
mailto:semn_de_viata@yahoo.com�
mailto:office@signoflife@yahoo.ro�
mailto:director@signoflife@yahoo.ro�
mailto:office@asas-ghencea.ro�
mailto:miruna.nistor@asa-ghencea.ro�
mailto:office@asis-ong.ro�
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10.  Asociația Touched România 

Asociatia Touched Romania, Sector 2, Bucuresti 

Tel: 021-211.56.51; 031-405.77.61 

Tel/Fax: 031-405.77.62 

 

11.  Asociația Umanitară Equilibre 

Sediul central: Str. Lt. Av. Ion Garofeanu, Nr. 17, Bucuresti, sector 5 
Cod postal 050791 
Tel/fax: 021.746.10.52 
Email: asocequi@itcnet.ro 

Director : Rodica Căciulă 

Coordonator programe sociale: Mihaela Ciuchita 

Centrul social pentru persoane varstnice Sector 6, Bucuresti 
Prelungirea Ghencea, Nr. 28, Bl. C 5, Parter, Sector 6 
Telefon: 021.444.86.23 

Centrul de ingrijiri socio - medicale la domiciliu pentru persoane varstnice PRO 
SENECTUS 
Drobeta Turnu Severin - Judetul Mehedinti 
Str. Traian, Nr. 89, Et. 7, Cam. 706, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti 
Telefon: 0252.321.559 

Centrul de ingrijiri socio - medicale la domiciliu pentru persoane varstnice 
Orsova - Judetul Mehedinti 

 

 
Str. Portile de Fier, Nr. 28, Orsova, judetul Mehedinti 
Telefon: 0252.360.038 

Biroul de Consiliere pentru Cetateni Drobeta Turnu Severin - Judetul Mehedinti 
Str. Romana, Nr. 1, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti  
Telefon: 0252.331.553 
Email: bcc_drobeta@yahoo.com 

 

mailto:asocequi@itcnet.ro�
mailto:bcc_drobeta@yahoo.com�
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Centrul Social Multifunctional Baia de Arama - Judetul Mehedinti  
Str. Milco Baiesul, Nr. 3 
Telefon: 0252.381.145  

Centrul Social Multifunctional, Fundulea - judetul Calarasi

 

 
Str. Vasile Barbus, Fundulea, judetul Calarasi 
Tel/fax: 021.746.10.52 

12.   Fundația Copii în Dificultate 

Complex de Servicii Sfânta Margareta 

Adresa: Atr. Radu de la Afumați nr. 16, sector 2, București, Cod 020667  

Telefon/Fax : 021.2101.31.21 

E-mail : bucuresti@cid.org.ro 

Director dezvoltare : Valentina Zaharia 

Mobil: 0722.977.317 

13. Fundația Ajutor și Grijă pentru Tineri 

Sediu central: Str Stanjeneilor, nr.1, bl. 54, sc.2, ap.59, Sector 4, Bucuresti 
Telefon /fax 021.332.11.92 
E-mail: crh@pcnet.ro  

Apartament social pentru tineri 
Sos. Oltenitei, nr.178A, bl.2, ap.48, et.1 
Sector 4 Bucuresti 
Telefon: 0788.244.940 

Apartament social pentru copii 
Str.Mehadiei, nr.16, bl.22, sc.C. ap.136, et.4, 
Sector 6 ,Bucuresti 
Telefon: 021.220.05.33 

mailto:bucuresti@cid.org.ro�
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Centru de zi  
Scoala Generala Nr.167, 
Cartier Crangasi 
Telefon: 0788.244.934 

14.  Fundația Chance for Life 

Sediu central: Bd. Timișoara nr. 61, bl . C3, sc. 2, parter, Sector 6, Bucure ști, Cod 
poștal 061318 

Telefon : 021.413.37.07 

E-mail: office@chanceforlife.ro 

 

15.   Fundația Crucea Alb-Galbenă 

Sediu central : Splaiul Independentei nr. 169, Sector 5, Bucuresti - in incinta Spitalului 
Universitar de Urgenta Bucuresti 

Telefon: 021.315.1276; 021.318.0519 - int. 482 

Fax: 021.315.1256 

E-mail : cruceaalbgalbena@cag.ro 

16.  Fundația Estuar 

            Sediu central : Str. Ion Creanga, Nr. 6C, Bl 87, Sc. 1, Ap. 1, Sector 5, Bucuresti, Cod 

poștal 050864 

            Telefon : 031.41.71.888 

            Fax: 031.41.71.890 

          

             E-mail : office@estuar.org  

            Telefon mobil : 0753.088.670 

                                       0753.088.675 

mailto:office@chanceforlife.ro�
mailto:cruceaalbgalbena@cag.ro�
mailto:office@estuar.org�
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   17. Fundația Internațională pentru Copii și Fsamilie 

Sediu central : Str. Occidentului nr. 44, Sector 1, București,  CP 010982 

Telefon : 021.318.85.81 ; 021.310.89.06 

Mobil : 0745.526.104 

Fax : 021.311.23.05 

E-mail : office@ficf-romania.ro 

 

18.  Fundaţia JOYO-Sprijin Socio-Educativ pentru Copii, Tineri şi 
Familii în Dificultate 

 

19. Fundația Parada 

Sediu central: Str. Poterași nr. 35, sector 4, București 

Telefon : 021.330.55.80 

Fax : 021.331.51.22 

E-mail : fundatiaparada@gmail.com 

 

Centrul de zi : Str. Bucur nr. 23, Sector 4, București 

          Telefon :  021.330.76.85  
          Fax:  021.331.17.99 

 

 

mailto:office@ficf-romania.ro�
http://www.joyo.ch/�
http://www.joyo.ch/�
mailto:fundatiaparada@gmail.com�
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20. Fundația Pestalozzi 

Sediu central : Str. Țepeș Vodă nr. 22, București 

Telefon : 021.315.67.97 

021.315.67.99 

Fax : 021.315.67.97 

E-mail : pestalozzi@pestalozzi.ro 

 

21. Fundația Principesa Margareta România 

Adresa : CP 67-35, 010224 Bucuresti 

Tel: ( 00 40 31) 405 55 54, ( 00 40 31) 405 55 56,  

Fax : ( 00 40 31) 405 55 56 

Email: info@principesa.ro 

Telefon : 0263.212.559 ; 021.327.57.94 

Fax : 021.327.57.94 

 

22. Fundația Ușa Deschisă 

Sediu central: Str. Prelungirea Ghencea nr. 27, Sector 6, București 

Telefon : 021.444.19.94 

Fax : 021.444.19.77 

E-mail : fundatiausadeschisa@yahoo.com 

 

mailto:pestalozzi@pestalozzi.ro�
mailto:info@principesa.ro�
mailto:fundatiausadeschisa@yahoo.com�
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23. Organizația Creștin Umanitară WORLD Vision Romania 

Sediu central : Str. Rotasului nr. 7, Sector 1, București, Cod poștal 012167 

Telefon : 021.222.91.01 

Fax : 021.224.29.72 

E-mail : rom_office@wvi.org  

 

24.  SOS Satele Copiilor România 

Biroul National de Coordonare 

Strada Natatiei, Nr. 66B, Sector 1, Bucuresti 
Cod postal 013325 
Tel: 0216680090/0216680077 
Fax:0216680072 
Email: sos@sos-satelecopiilor.ro  

 

25. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Prof. Dr. Panait Sârbu 

Adresă : Calea Giulești nr. 5, sector 6, București  

Telefon (centrală): 021.316.12.81 ; 021.316.12.83 

Telefon/Fax Secretariat : 021.316.12.80 

Manager : Prof. Dr. Bogdan Marinescu 

Director medical : Dr. Ranga Mirela 

 

 

 

mailto:rom_office@wvi.org�
mailto:sos@sos-satelecopiilor.ro�
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26.  Fundaţia Motivation România 

Sediu central : Str. Podișor nr. 1, loc. Buda, com Cornetu, jud. Ilfov 

Telefon : 021.448.02.42 

Fax : 021.448.11.07 

Web site : www.motivation.ro 

  
Telefonul utilizatorului de scaun rulant: 0800.030.668  
(Linia se poate apela gratuit din urmatoarele retele: Romtelecom, UPC, Vodafone, 
Orange, Telemobil,Cosmote.) 
 
Informatii despre programele Motivation: info@motivation.ro 
Informatii despre scaune rulante: sales@motivation.ro 
Informatii despre cum puteti sa ne sustineti: fiialaturidemine@motivation.ro 

 

27. Asociaţia Creativ 

Sediu central : Bd. Pache Protopopescu nr. 104, sector 2, Bucuresti 

Telefon/Fax : 021.252.56.35 

E-mail : echipa_creativ@yahoo.it 

Web site : www.creativ.org.ro 

Persoana de contact : Alisa Damian – Director executiv 

 

28. Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual – 
FOCUS 

Sediu central : Str. Biserica Amzei nr. 29, et. 3, Sector 1, București 

Telefoane : 021.310.31.16 ; 021.310.21.16 ; 021.312.51.16 

http://www.motivation.ro/�
mailto:info@motivation.ro�
mailto:sales@motivation.ro�
mailto:fiialaturidemine@motivation.ro�
mailto:echipa_creativ@yahoo.it�
http://www.creativ.org.ro/�
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Fax : 021.312. 71.16 

LINIE GRATUITA FOCUS 
116 000 
focus[at]copiidisparuti.ro 
 
Persoana de contact : Director Executiv – Gabriela Coman 

Telefon : 021.312.51.16 interior 109 

Director Programe  

Liliana Rosu 
t: 021 3125116 /int 105 
liliana.rosu[at]copiidisparuti.ro 

Director Comunicare 

Patrick Danilevici 
Telefon: 0730.118.245 
patrick.danilevici[at]copiidisparuti.ro 

 

29. Fundaţia Comunitatea Sf. Ioan 

Sediu central : Str. Ing. Patulea nr. 13-15,Sector 1, București 

Telefon : 021.494.21.36 

 

30. Asociaţia Caritas Bucureşti 

Sediu : Str. Gh. Pripu nr. 22-36, Sector 1, Bucuresti 

Telefon : 021.233.21.34 

Fax : 021.233.21.36 

E-mail : office@caritasbucuresti.org 

 

 
   
  

mailto:office@caritasbucuresti.org�
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31. Asociaţia Just Smile 

Sediu : Calea Apeductului nr. 15, bl. A3a, sc. 2, et.2, ap.27, Sector 6, București 

Telefoane : 0723.393.333 

         0723.706.057 

         0730.084.283 

Președinte : Roxana Bogdan 

 

32. Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor 

Sediu central : Bd. Pache Protopopescu nr. 85, Cod po ștal 021415, Sector 2, București 

Telefon : 021.252.51.17 

Fax : 021.252.86.90 

E-mail : director@adra.ro ;   secretariat@adra.ro 

Web: www.adra.ro www.intercer.org/adra 

Director national: Roman Cornel 

 

33. Fundaţia Filantropică Metropolis 

Sediu central : Drumul Săbăreni nr. 47-53, Sector 6, București 

Telefon : 021.220.69.85 ; 021.220.68.07 

Fax : 021.220.69.85 

 

mailto:director@adra.ro�
mailto:secretariat@adra.ro�
http://www.adra.ro/�
http://www.intercer.org/adra�
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E - Mail:    daniel.epure@fundatiametropolis.ro 
                   cristina.strugari@fundatiametropolis.ro 
                   alin.manole@fundatiametropolis.ro 

 

mailto:daniel.epure@fundatiametropolis.ro�
mailto:cristina.strugari@fundatiametropolis.ro�
mailto:alin.manole@fundatiametropolis.ro�
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