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DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE 
BIROU COMUNICARE 
Nr. D/                         / 

AVIZAT 
         GABRIELA SCHMUTZER, 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
- anul 2018  - 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 este instituţia care pune în 
aplicare, la nivelul sectorului 6, măsurile şi programele care au ca obiect protecţia socială a cetăţenilor. 
Pe parcursul anului 2018, activităţile desfăşurate au fost următoarele: 

 
 
 
DIRECȚIA GENERALĂ 
 
Serviciul Resurse Umane 
  

Nr.angajați la 
începutul perioadei  

Nou 
angajați Pensionați 

Încheierea 
contractului de muncă / 
raportului de serviciu / 

transfer 

Nr. 
angajați la 

sfârșitul 
perioadei  

1106 19 5 35 1085 
     

 
 
Biroul Asistenţi Personali şi Maternali 

 
Nr angajaţi la 

începutul perioadei 
raportate 

Nou 
Angajaţi 

Încetarea 
contractului de 

muncă 

Număr angajaţi la sfârşitul 
perioadei raportate 

546 251 45 716 
 

 
 
Serviciul Juridic şi Contencios 

 
• Dosare soluţionate şi/sau în curs de soluţionare, având ca obiect: 

 
- Plasament – 87; 
- Consiliere psihologică – 9; 
- Reintegrare în familie – 5; 
- Decădere – 2; 
- Adopţii –  67; 
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- Puneri sub interdictie - 2; 
- Pretenții – 29; 
- Contestații – 132; 
- Ordonanțe de plată – 4; 
- Înlocuire munca în fol. comunit. –187; 
- Constatare prescriere exec. sancț. - 273;  
- Alte cauze – 42; 
- Notificări, popriri – 200; 
- Legalizări sentinţe judecătoreşti –  406; 
- Certificate de grefă – 58; 
- Asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere –  35. 

 
 

Biroul Adopții și Postadopții 
 

 
 
Centrul pentru Persoane Vârstnice „Floare Roşie” 

 
 

Tipul de 
beneficiar 

Tipul serviciului 
acordat(descriere 

pe scurt) 

Existent la 
începutul 
perioadei 
raportate 

Intrări Ieşiri Existent la 
sfârşitul 
perioadei 
raportate 

Persoane 
vârstnice 

Îngrijire şi 
asistenţă în regim 

rezidenţial 

 
62 

 
25 

  
22 

 
65 

 

Nr
. crt. TIPURI  DE ACTIVITĂŢI 

Nr. lucrări 

1 
Informare/consiliere beneficiari 

92 

2 Cereri de evaluare atestat 54 

3 Raport final atestat 56 

4 Dispoziţie atestat 56 

5 Atestat emis persoană / familie aptă să adopte 56 

7 Copii cu deschidere procedură adopție internă (sentinţa legalizată) 3 

8 Cereri de încredinţare în vederea adopţiei 7 

9 Raport final încredinţare în vederea adopţiei 7 

10 Copii cu încredințare în vederea adopției (sentinţa legalizată) 3 

11 Dosar incredințare în vederea adopției 7 

12 Raport bilunar 302 

13 Cereri de încuviinţare adopţie 15 

14 Raport final încuviinţare adopţie 15 
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Săptămânal: 
- Fundaţia ,,Animasl Society”, în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Sector 6, derulează un program de 

terapie asistată de animale 
 

Activități desfășurate în cadrul C.P.V. ”Floare Roșie” în anul 2018: 
- zilnic în cadrul complexului se deruleză ”Terapia pentru suflet prin muzică și poezie”, astfel în 
fiecare zi beneficiarii sunt invitați în lumea poeziei; 
- zilnic activităti de practicaă profesională de la elevii Asociației Vita în cadrul serviciului de 
recuperare medicală din cadrul centrului. 
 
 
SERVICIUL DE RECUPERARE MEDICALĂ BALNEO-FIZIO-TERAPIE 

 
Derulează proceduri şi şedinţe de recuperare medicală balneofizioterapie specifice pentru 

diferite tipuri de afecţiuni la recomandarea medicului specialist B.F.T. (masaj, kinetoterapie, 
hidrokinetoterapie, fizioterapie) atât persoanelor vârstnice instituţionalizate cât şi copiilor şi 
persoanelor adulte cu handicap din comunitate, persoanelor vârstnice din comunitate, peroanelor 
adulte şi copiilor fară certificat de încadrare în grad de handicap dar cu afecţiuni care necesită 
recuperare medicală de specilalitate,conform HCL nr.26/30.01.2018. 

Menţionăm faptul că în fiecare zi de miercuri a săptămânii se efectuează în medie 12 
consultaţii de recuperare medicală balneo-fizio-terapie, la sediul Centrului, ca urmare a 
programarilor realizate.  

 
 

Ianuarie 2018 37 beneficiari  
Februarie 2018 63 beneficiari  
Martie 2018 52 beneficiari  
Aprilie 2018 51 beneficiari  
Mai 2018 73 beneficiari  
Iunie 2018 76 beneficiari  
Iulie 2018 69 beneficiari  
August 2018 75 beneficiari   
Septembrie 2018 51 beneficiari  
Octombrie 2018 56 beneficiari  
Noiembrie 2018 48 beneficiari  
Decembrie 2018 26  beneficiari  
TOTAL 677 beneficiari 

 
 
      SERVICIUL DE SALINOTERAPIE 
 

Centrul Pentru Persoane Varstnice  “Floare Roşie”  asigură servicii de salinoterapie 
desfășurate într-un spaţiu modern, dotat cu aparatură de specialitate. 

Serviciul de salinoterapie este destinat atât persoanelor vârstnice instituționalizate în cadrul 
centrului, cât și persoanelor cu domiciliul pe raza sectorului 6, indiferent de vârstă, religie, sex, 
care au recomandare medicală de la medic specialist în acest sens,conform HCL nr.27/30.01.2018 

 
TOTAL 92  beneficiari 
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Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie” 
 

 

Tipul de beneficiar 

Tipul serviciului 
acordat 

Existent la 
începutul 
perioadei  

 

Intrări 

 

Ieşiri 

Existent 
la sfârşitul 
perioadei  

Persoane vârstnice cu 
domiciliul legal pe raza 

sectorului 6 

Îngrijire şi 
asistenţă în regim 

rezidenţial 

 
16 
 

 
13 

 
8 

 
21 

 
 
 

DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE 
 
Serviciul Strategii, Proiecte 
 

- Derularea activităţilor de sustenabilitate a proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru 
femei pe piaţa muncii”;  
- Pregătirea documentaţiei şi întâlniri de lucru pentru derularea proiectului „Program integrat de 
educaţie pentru diversitate”, cod PEC079, finanţat prin Programul RO10 "Copii şi tineri în situaţii de 
risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii 
sociale" al Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014 şi activităţi pentru sustenabilitatea proiectului; 
- Discuţii cu reprezentanţii firmei de proiectare pentru realizarea proiectului tehnic al unei noi creşe în 
sectorul 6; 
- demersuri clarificare colaborare proiect Virtual DS 
- Realizarea interviurilor şi completarea fişelor descriptive pentru analiza instituţională, parte a 
realizării strategiei DGASPC 6 
- Elaborare machetă plan de acțiune 2017-2020 
- Întocmire situație privind stadiul îndeplinirii obiectivelor și măsurilor asumate de sectorul 6 pe anul 
2017 
- Demersuri tehnice pentru realizarea proiectului tehnic al unei noi creşe în sectorul 6; demersuri de 
obţinere a avizelor necesare; 
- Depunere proiectului „Work-Life balance în Romania and Albania” pentru finanţarea de către 
Comisia Europeană; 
- Întâlnire reprezentanţii Fundaţiei Estuar – pregătirea proiectului „RO – Easy acces to social 
protection” pentru finanţarea de către Comisia Europeană; 
- Participare la Conferinţa Naţională de Asistenţă Socială; 
- Întâlnire reprezentanţi Banca Mondială „Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor 
umane din administraţia publică” 
- Centralizare informaţii pentru întocmirea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale. 
- întocmire Plan de acțiuni privind incluziunea socială, primul semestru 2018 
- Depunerea proiectului Creşa “Îngeraşii”;  
- Pregătirea proiectelor „Înfiinţarea unui centru de zi şi a două locuinţe maxim protejate în sectorul 6” 
pentru tineri cu dizabilităţi şi persoane adulte cu dizabilităţi pentru finanţare la Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Dizabilităţi în cadrul selecţiei publice de propuneri de proiecte, din cadrul 
Programelor de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi;  
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- Întâlniri consultative cu personalul DGASPC 6 şi reprezentanţii ONG-urilor din sectorul 6 în vederea 
elaborării Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019-2023 şi pregătirea documentaţiei; 
- Pregătire proiect non-competitiv POCU „Team-up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a 
copiilor”; 
- Demersuri colaborare ANPDCA- Proiect TEAM-up 
- Demersuri de colaborare Fundația Bambini în Emergenza 

 
 
Biroul Relații ONG 
 
 În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, angajaţii Biroului Relații ONG au realizat 

următoarele activităţi  în perioada raportată: 
 
• Monitorizarea lunară a următoarelor fundații și asociații partenere, care primesc finanțare 

nerambursabilă din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes 
local: 

 
Fundații/Asociații 

partenere 
Proiect Servicii 

Asociația Centrul Creștin 
București 

Cantina 
Socială Harul 

Oferirea unei mese calde şi furnizarea de 
pachete cu alimente 

 Centrul de zi „România Kids” Suport instructiv-recreațional, servicii de 
îngrijire, hrană și supraveghere pe timp de 
zi 

Fundația Filantropică 
Metropolis 

Centrul de Ocrotire a Copiilor 
Acasă 

Cazare, hrană și educație formal ți 
nonformală 

 Centrul de Consiliere şi 
Sprijin pentru tineri în situații 

de risc- Pași spre 
independență 

Găzduire pentru o perioada determinată 
Consiliere psihologică, profesională şi 
juridică 

 
Centru de zi pentru Copii și 

Părinți 

Găzduire pentru o perioada de 8 ore 
îngrijire și supraveghere 
consiliere pentru copil şi familie 

Fundația Principesa 
Margareta a României 

Centrul Comunitar Generații activități educative, meditații și 
supraveghere în efectuarea temelor 
consiliere psihologică 

Asociația Sfântul 
Arhidiacon Stefan 

Centrul Comunitar Ghencea Oferirea unei mese calde şi furnizarea de 
pachete cu alimente 

  Centru de zi: activități educative, meditații 
și supraveghere în efectuarea temelor 

-consiliere psihologică 
Asociaţia Fraţilor Marişti 
ai Şcolilor din România 

Centrul de plasament “Sf. 
Marcellin Champagnat 

-Program de prevenire a abandonului scolar 

 
 

În scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în domeniul social pentru anul 2018, 
în condițiile prevăzute de Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 
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publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, au fost desfășurate următoarele demersuri:  
- Întocmirea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare şi selecționare a 
proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera 
serviciilor sociale şi a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum şi a Grilei de evaluare a 
proiectelor; 

- Publicarea Planului anual pentru acordarea finanțării nerambursabile pentru activități nonprofit de 
interes local din sfera serviciilor sociale în Monitorul Oficial; 
- Organizarea procesului de selecție a asociațiiilor și fundațiilor care au depus proiecte în scopul 
atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în baza Legii nr.350/2005; 

- Publicarea anunțului cu punctajul final obținut de către fiecare aplicant în parte, în urma 
evaluării și selecției proiectelor; 
-Comunicarea rezultatelor procedurii privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul 
Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale 
pentru anul 2018, tuturor asociațiilor şi fundațiilor aplicante; 
-Fundamentarea proiectelor de hotărâre pentru aprobarea derulării activităților non profit de interes 
general şi finanțărilor nerambursabile din bugetul local al sectorului 6; 

 - Republicarea anunțului de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, conform Legii 
nr.350/2005. 

În vederea finanțării de la bugetul local sector 6 în anul 2019, a asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor 
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în conformitate cu 
legea nr. 34/1998 cu modificările şi completările ulterioare, au fost realizate următoarele:  

-Întocmirea anexelor la proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de 
evaluare şi selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate 
ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare al Comisiei de evaluare şi selecționare şi a Grilei de evaluare a asociațiilor, 
fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit 
Legii nr.34/1998; 
-Organizarea procesului de selecție a asociațiiilor, fundațiilor și cultelor care au depus proiecte 
în scopul finanțării; 
- Publicarea anunțului cu punctajul final obținut de către fiecare aplicant în parte, în urma 
evaluării și selecției proiectelor; 
- Comunicarea rezultatelor procedurii de evaluare, tuturor asociațiilor și fundațiilor aplicante; 
-Fundamentarea proiectelor de hotărâre pentru aprobarea finanțării din bugetul local al 
sectorului 6; 

 
Participare la evenimente, seminarii și work-shop-uri, împreună cu serviciile/compartimentele 

implicate și organismele private, pentru activități specifice în cadrul proiectelor și programelor aflate în 
derulare, în domeniul asistenței sociale: 

• Dezbaterea initiata de Societatea pentru  Drepturile Omului şi Asociatia Mens-Sana, pe tema 
violentei domestic; 

• Ziua Internationala a Asistenței Sociale- Tainele supei de piatră; 
• Lansarea Cartei Diversității în România şi semnarea acesteia, în cadrul proiectului IDEAS; 
• Sesiune de informare privind semnele consumului de droguri la copii, organizat de Agenția 

Națională Antidrog; 
• Seminar organizat de Asociația Pro Refugiu, în cadul proiectului  „Enhance professionals’ 

knowledge fora sustainable refugees’ integration” implementat prin Programul Erasmus Plus 
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Parteneriate Strategice; 
• Dezbatere publică cu tema “Voluntariatul în slujba comunităţii Sectorului 6”, organizată la 

Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală “Conacul Golescu-Grant”, grupurile de lucru fiind 
constituite cu reprezentanți ai organismelor nonguvernamentale, ai firmelor private şi ai 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6; 

• Workshopul PACT: ProActive Case-based targeted for social inclusion; 
• Gala Gesturilor de suflet în Sănătate Mintală;  
• Conferința Națională  “Finanțarea publică a activităților nonprofit” organizată de Centrul pentru 

Legislație Nonprofit. 
 
 
Colaborări în vederea încheierii unor convenții de colaborare cu următoarele organizații: 
  - Asociația Casa Shalom 
  - Fundația Hospice Casa Speranței 
  - Asociația Carusel 
  - Asociația Necuvinte 
  - Asociația Casa Shalom 
  - Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive PROEDUS 
 - Asociația Lindenfeld pentru implemantarea programului educațional Ajungem Mari 
 - Asociația FDP Protagoniști în educație 
 - Asociația Motivation 
 - Asociația Niciodată Singur-Prietenii Vârstnicilor 
  -Asociația Necuvinte; 
-  Fundația pentruDezvoltarea Serviciilor Sociale; 
 - Asociația Conil; 
 -Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale 
 -Asociația CSAM Olimpic 

Încheieri convenții de colaborare cu următoarele fundații, asociații și persoane juridice care 
desfășoară activități în domeniul asistenței sociale: 

  -SC Mozaic Media Team SRL 
  - Asociația Lindenfeld 

               -Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive PROEDUS 
               -Asociația Necuvinte 

   -Fundația pentruDezvoltarea Serviciilor Sociale; 
   -Asociația Shalom 
  - Fundația Motivation; 
   -Asociația Colorează Viața; 
   -Asociația AIESEC București 

 
Alte activități: 
- Participare la comisiile juridice; 
- Participare la grupul de lucru GDPR; 
- Vizite la fundațiile şi asociațiile care au depus cereri pentru acordare de subvenții de la bugetul local, 
împreună cu membri ai comisiei de evaluare ; 
- Colaborare cu ANFP în cadrul proiectului IDEAS 
- Colaborare cu reprezentanți ai unor firme interesate de angajarea persoanelor cu dizabilități 
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- Colaborare cu fundații, asociații, persoane fizice şi juridice, în vederea organizării pentru donațiile 
oferite cu prilejul sărbătorilor de iarnă 

 
Serviciul Relaţii cu publicul 

 
1. Serviciul Relaţii cu Publicul reprezintă puntea de legătură dintre DGASPC Sector 6 şi 

cetăţeni ori alte instituţii, asigurând contactul şi comunicarea cât mai eficiente. Serviciul 
Relaţii cu Publicul funcționează în cadrul Direcției Strategii, Comunicare a  DGASPC 
Sector 6 şi acoperă următoarele domenii de activitate: 

a) Relații cu publicul; 
b) Registratură; 
c) Secretariat; 
d) Curierat. 
2. Indicatori de performanță: 100%. 

Toate activitățile planificate au fost realizate în proporție de 100%. 
 
 
 

 
 

În domeniul informării cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de DGASPC Sector 6 – sediul 
central, s-au înregistrat aproximativ 150 de solicitări verbale/telefonice zilnice, solicitanţii fiind 
informaţi şi consiliaţi.  
 

 
 

11% 

11% 

5% 

47% 

5% 

16% 

5% 

Ponderea pe domenii de interes 

- reordonanţări plăţi diverse prestaţii sociale  

- ajutor social/prevenire marginalizare socială  

- persoane vârstnice  

- persoane cu handicap și drepturile conexe 

- copii 

- alocaţii şi indemnizaţii, înscriere copii la creşă 

alte domenii 

Sediu Număr 
intrări 

Număr 
ieşiri 

Număr total 
 intrări-ieşiri 

Serviciul Relaţii cu Publicul – sediul central 20376 7386 27762 
Direcţia Protecţia Copilului – sediul Aleea Istru nr. 4  7951 5831 13782 

Direcţia Protecţie Socială – sediul Floare Roşie nr. 7A 13560 20971 34531 
Total instituțional 41887 34188 76075 
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În domeniul informării cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de DGASPC Sector 6 – sediul 
Direcţia Protecţia Copilului, s-au înregistrat aproximativ 100-150 de solicitări verbale zilnice, 
solicitanţii fiind informaţi şi consiliaţi. 

 

 
În domeniul informării cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de DGASPC Sector 6 – sediul 

Direcţia Protecţie Socială, s-au înregistrat aproximativ 200-250 de solicitări verbale/telefonice zilnice, 
solicitanţii fiind informaţi şi consiliaţi. 

S-au înregistrat 45 solicitări scrise cu privire la obţinerea de informaţii cu caracter public – Legea 
544/2001 - ce pot fi furnizate de DGASPC Sector 6.  

 
 
 
Biroul Comunicare  
 
- Un număr de 125 comunicate şi informări de presă transmise către mass media; 
- Monitorizarea apariţiilor în presă ale Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

din celelalte sectoare ale Municipiului Bucureşti; 
- Monitorizarea apariţiilor instituției în mass-media: 

• 252 apariții online 
• 19  apariţii radio 
• 8 apariţii TV 
• 17 apariţii presa scrisă  

- Gestionarea / actualizarea paginii web a instituţiei www.asistentasociala6.ro 
   - Un număr de 437 răspunsuri la solicitări online venite din partea cetăţenilor prin intermediul poştei 
electronice 
   - Elaborare de rapoarte, sinteze, analize la solicitarea altor instituţii 
   - Asigurarea comunicării interinstituţionale 
   - Implicare în elaborarea strategiei instituţiei (elaborare chestionare, contribuţie la stabilirea 
obiectivelor şi activităţilor).  

 

40% 

10% 15% 

10% 

15% 

10% 

Ponderea pe domenii de interes 

- solicitări ajutoare financiare-materiale 

-adopţii 

situaţii de abuz, neglijare, trafic, exploatare a copilului 

- intervenţii de urgenţă 

- copii cu dizabilităţi 

asistenţă maternală 

http://www.asistentasociala6.ro/
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Date statistice: 

Dat
a Website 

Media 
lunară 
Accesar

i 

Media 
Lunară 

Vizitatori 

Media 
lunară 
Vizitatori 
unici 

Fani 
Facebook 

Reach 
postari 
Facebook 

Followers 
INSTAGRAM 

201
8 DGASPC 40.000 32.000 27.000 9700 155.000 340 

201
8 

SocialXchang
e 1.400 1.050 1.000 4350 18.000 185 

 
 
Alte activități 

- Asigurarea actualizării și informării prin intermediul paginilor web și social media, 
pentru proiectele aflate în etapa de sustenabilitate:  

o PIED - ((http://www.pied.ro/index.html)  
o  Șanse egale în comunitatea noastră - (http://www.sanseegaleincomunitate.ro/)  
o O altă perspectivă a dizabilităţii prin calificare pe piaţa muncii - 

(http://www.proiectformare.ro) 
o Eva - (http://www.evanetwork.ro/) 
o Centrul de Sănătate Multifuncţional Sfântul Nectarie – www.nectarie6.ro 
o Banca Locală de Alimente Sector 6 - https://www.foodbank6.ro/ 
o Organizarea evenimentului „Mărţişor cu meşteşug”, 26 februarie - 2 martie, 

Centrul Comercial Auchan - Drumul Taberei. 
o Organizarea evenimentului din data de 19 martie 2018 – Ziua Asistenţei Sociale 
o Organizarea evenimentului „Tainele supei de piatră”, 19 martie, Centrul de 

Recreere şi Dezvoltrare Personală Conacul Golescu Grant – Ziua Asistenţei Sociale 
o Organizarea întîlnirii ”Un loc de muncă – o șansă la integrare socială”, 15 

martie, în cadrul proiectelor derulate de Direcția Generală de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Sector 6, pentru susţinerea calificării profesionale a persoanele 
din grupurile vulnerabile. 
o Organizarea campaniei „VIS – Voluntar în social”, 14-16 mai 2018 
o Organizarea dezbaterii publice „Împreună creștem comunitatea” cu ocazia 

Săptămânii Naţionale a Voluntariatului – 15 mai 2018 
o Organizarea evenimentului „Jocurile copilăriei” de Ziua Copilului, 4 iunie 2018, 

Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant”. 
o Organizarea evenimentului „Ziua Internaţională a iei”, 22 iunie 2018, Centrul de 

Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant”. 
o Organizarea evenimentului “Caravana Când doi ori doi fac şase, zâmbeşte!” - 28 

iunie 2018, Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală “Conacul Golescu Grant”, 
o Organizarea evenimentului Gala gesturilor de suflet în sănătate mintală, ediţia a 

XII-a – 9 octombrie 2018. 

http://www.pied.ro/index.html
http://www.sanseegaleincomunitate.ro/
http://www.proiectformare.ro/
http://www.evanetwork.ro/
http://www.nectarie6.ro/
https://www.foodbank6.ro/
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o Elaborare, aplicare şi procesare chestionar / analiză nevoi sociale cartier 
Giuleşti-Sârbi – noiembrie 2018 
o Organizarea evenimentului Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități – 3 

decembrie 2018 
o Organizarea evenimentului “Șezătoarea Voluntarilor” din Sectorul 6 – 5 

decembrie 2018 
o Organizarea evenimentului SocialXChange&Fun – 10 decembrie 2018 
o Organizarea evenimentului Petrecere de Crăciun pentru Moş Crăciun – 17 

decembrie 2018 

 
 
Complexul de Servicii Sociale Seniori 
 

Oferă posibilitatea vârstnicilor cu domiciliul în Sectorul 6 de a comunica, socializa, de a se implica în 
viaţa comunităţii, de a fi puşi în valoare, atât ca indivizi, cât şi prin experienţa lor, de a se simţi utili şi 
de a avea o viaţă socială activă. 

 
 

Nume 
Nr beneficiari  
la 1 ian 2018 

Nr beneficiari 
la 31 dec 2018 

 
Servicii oferite 

 
Evenimente 

Clubul 
Seniorilor 

Mihai 
Eminescu 

369 358 
Asistenta psihosociala, gustare,  

lecturare presă, bibliotecă, 
activităţi culturale şi de 

socializare, petrecere a zilelor de 
naştere şi onomastice, consiliere 
psiho-socială individuală şi de 

grup, atelier pictură, cerc activităţi 
culturale, bibliotecă, salinoterapie, 

cerc foto, cerc inventică 

Concurs şah, 
concurs 

gastronomic, 
spectacol muzică şi 

poezie, Corul 
Seniorilor, 

confecţionare 
mărtișoare 

Clubul 
Seniorilor 

Ioan Slavici 
117 106 

Asistenta psihosociala, gustare,  
lecturare presă, bibliotecă, 

activităţi culturale şi de 
socializare, petrecere a zilelor de 
naştere şi onomastice, consiliere 

psihosocială individuală şi de 
grup, artterapie, cerc activităţi 

culturale 

Sesiune de mişcare 
fizică şi 
kinetoterapie, 
clubul de religie: 
însemnătatea 
sărbătorii 
Dragobete, 
confecţionare 
mărtișoare,  

Clubul 
Seniorilor 

Marin 
Preda 

40 50 
Asistenta psihosociala, gustare,  

lecturare presă, bibliotecă, 
activităţi culturale şi de 

socializare, petrecere a zilelor de 
naştere şi onomastice, consiliere 

psihosocială individuală şi de 
grup, artterapie. 

cantece şi poezii, 
confecţionare 

mărtișoare 
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Clubul 
Seniorilor 

I. L. 
Caragiale 

56 52 
Asistenta psihosociala, gustare,  

lecturare presă, bibliotecă, 
activităţi culturale şi de 

socializare, petrecere a zilelor de 
naştere şi onomastice, consiliere 

psihosocială individuală şi de 
grup, artterapie, cerc activităţi 

culturale 

Ornamente și 
decorațiuni 
tematice – sărători 
de iarnă, 
meloterapie, 
Expresii, maxime, 
cubetări în limbi de 
largă circulație, 
Simptome medicale 
frecvente apărute la 
vârstnici, 
Stimulare activă, 
menținerea bunei 
dispoziții prin 
schimb de roluri 
Articole croșetate, 
obiecte decorative, 
confecţionare 
mărtișoare, Poezie 
filozofică: Cezar 
Bolliac 

Clubul 
Seniorilor 

Mihai 
Sadoveanu 

62 59 
Asistenta psihosociala, gustare,  

lecturare presă, bibliotecă, 
activităţi culturale şi de 

socializare, petrecere a zilelor de 
naştere şi onomastice, consiliere 

psihosocială individuală şi de 
grup, artterapie, cerc activităţi 

culturale 

atelier de art terapie 
– mandala, 

Realizarea  unor 
contexte psiho-

socio-emoţionale 
prin intermediul 

artei cinefile, 
confecţionare 
mărtișoare, 

Facilitatea relației 
intergenraționale 

Clubul 
Seniorilor 

Liviu 
Rebreanu 

50 62 
Asistenta psihosociala, gustare,  

lecturare presă, bibliotecă, 
activităţi culturale şi de 

socializare, petrecere a zilelor de 
naştere şi onomastice, consiliere 

psihosocială individuală şi de 
grup, artterapie, cerc activităţi 

culturale. 

Fotografii, articole 
vechi din presă, 
Vizionare 
documentare din 
activitatea sportiva 
a Liei Manoliu , 
Cerc istoric, 
confecţionare 
mărtișoare 
Despre tradiții și 
superstiții 

 
Total 694 687 
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CSS Seniori număra la începutul anului 2018 un număr de  694 de membri, iar la 31 dec 2018 număra 
687 de membri. Centrul are o capacitate de 350 de locuri, iar media de membri activi pe zi a fost de 
aproximativ 340 de beneficiari pe zi. 

    

Centrul de Zi Sfântul Andrei 

Servicii de îngrijire şi educaţie 
copii preşcolari  

Existent  la 
începutul perioadei 

 
Intrări 

 
Ieşiri 

Existent la 
sfârşitul perioadei 

3 - 6 ani  
105 

 
     48 

 
40 

 
113 

 

 Centrul de Zi Sfinții Împărați Constantin şi Elena 
 
Servicii de îngrijire şi educaţie 

copii preşcolari  
Existent  la 

începutul perioadei 
 

Intrări 
 

Ieşiri 
Existent la 

sfârşitul perioadei 
3 - 7 ani 47 17 20 44 

 
 
Centrul de Zi Floare de Colț 

 
Iunie - Decembrie 2018 Copii înscriși la 

începutul 
perioadei 

Intrări  Ieşiri Copii înscriși la sfârșitul 
perioadei 

Centrul de zi 
Floare de Colţ 

20 14 14 20 

 

 
Centrul de Recreere şi Dezvoltare Personală « Conacul Golescu Grant » Sector 6 

 
În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 s-au înregistrat 943 cereri de înscriere pentru activităţile din cadrul 
centrului, şi 6 cerere pentru salinoterapie. În această perioadă şi-au desfăşurat activitatea următoarele 
cursuri :  

• şah – 140 beneficiari 
• karate –  67 beneficiari 
• arte plastice – 139 beneficiari 
• chitară – 73 beneficiari 
• canto – 69 beneficiari 
• dans – 318 beneficiari 
• limba engleză – 141 beneficiari 
• teatru – 84 beneficiari 
• informatică – 108 beneficiari 
• Muzicoterapie – 20 beneficiari 



 

 14 

• Public speaking – 15 beneficiari  
• Matematică distractivă – 10 beneficiari 
• Învăţare eficientă – 24 beneficiari 
• Animaţie – 9 beneficiari  
• Limba spaniolă – 64 beneficiari 

 
De asemenea au avut loc activităţi organizate în cadrul C.R.D.P. „Conacul Golescu Grant” 

precum:  
- Petreceri private –  67 
- Alte activităţi – 15, dintre care: 

o Târg “Mărţişor cu meşteşug“ 
o Ziua Asistenței Sociale ”Supa de piatră” 
o Ziua copilului!  
o Ziua Internaţională a Iei 
o Tabăra de cartier 
o Ziua Națională a României!  

 
 
Serviciul Implicare Comunitară 
 
– Magazin SocialXChange 
 

1. Număr total donatori: 2313 
2. Număr total beneficiari: 380 
3. Numărul beneficiarilor care au prestat activităţi: 48 
4. Numărul de ore lucrate de beneficiari: 4129 
5. Donatorii și beneficiarii au obținut 68.137 puncte 
6. Donatorii și beneficiarii au consumat: 47.788,5 puncte 

 
În anul 2018, comparativ cu anul 2017, numărul donatorilor a crescut cu 863 de persoane, iar 

numărul beneficiarilor direcți a crescut cu 73 de persoane. S-au tranzacționat peste două tone de 
alimente neperisabile, zeci de mii de produse igienico-sanitare, rechizite, electronice şi electrocasnice. 
A crescut de asemenea numărul obiectelor de mobiler, precum şi al produselor destinate creșterii și 
îngrijirii copiilor (pătuț, căruț, scaun auto, sterilizatoare, diverse aparate, centre multifuncționale de 
activități, jocuri și jucării). 

Am distribuit sute de articole vestimentare către adăposturile aflate pe raza sectorului 6, precum 
şi jocuri creative și jucării, în vederea dotării cabinetelor de cosiliere psihologică din cadrul Direcției 
pentru Protecția Copilului.  

Am participat la evenimentul intitulat „Mărțișor cu Meșteșug”, organizat în cadrul Auchan Dr. 
Taberei,  

Am distribuit sute de articole vestimentare beneficiarilor aflați în evidențele DGASPC sector 6, 
precum şi elevilor înscriși în cadrul proiectului PIED.  

Am distribuit sute de articole vestimentare și jucării beneficiarilor „Asociației Help the People”, 
în cadrul campaniei „Împarte pentru Fiecare”. 

Am primit vizita a 60 de elevi ai Școlii Generale „Regele Mihai I” (16 aprilie), care ne-au facut 
donații cu ocazia „Săptămânii Altfel’’,  
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Am distribuit mii de produse alimentare, igienico-sanitare, jocuri, jucării, accesorii de bucătărie, 
produse de marochinărie, cărți și articole vestimentare comunității din cartierul Giulești, motiv pentru 
care ne-am deplasat pentru o săptămână la Școala nr. 153, în sala de sport. 

Am distribuit către sinistrații din satul Băcel, Comuna Chichiș, Județul Covasna multe produse 
alimentare (conserve, dulciuri), dar și peste 80 de saci cu articole vestimentare. 

Am distribuit către Centrul pentru Copii cu Dizabilități „Domnița Bălașa” mai mulți saci cu 
articole vestimentare, jocuri, jucării, plușuri și articole de papetărie pentru a fi utilizate de 
copiii/sinistrați, care urmau să vină într-o tabără (40 de copii).  

Am predat un număr de 60 de saci cu articole vestimentare, jocuri, jucării, cărți, dvd-uri și 
rechizite comunității defavorizate din comuna Moroieni, Județul Dâmbovița. 

Totodată am distribuit rechizite colegilor de la Conacul Golescu Grant, precum şi o gamă largă 
de produse Centrului de Zi „Harap Alb” și Centrului de Zi „Floare de Colț” (pătuț copil, saltele, 
decorațiuni, jocuri, jucării, un fotoliu). 

Am predat peste 500 de cărti reprezentanților „Garage Cafe”, implicându-ne astfel în proiectul 
„Biblioteca de Spital”.  

În data de 11.12.2018 am organizat evenimentul SocialXchange and Fun – Ediția a II a, 
constând într-un concurs gastronomic și o prezentare de modă susținute de beneficiarii celor 
două magazine sociale şi de seniorii din cadrul Cluburilor Seniorilor. 

 
 
PROTECŢIA COPILULUI 
 
Compartiment Management de Caz  

 
Dispoziţii la începutul 

perioadei raportate 
Dispoziţii emise Cazuri închise Dispoziţii la sfârşitul 

perioadei raportate 
301  38 59 280 

 
Tipul activităţii (raportări, adrese, etc) Număr 

Minute de întâlnire (echipă, beneficiari) 346 
Rapoarte cazuri (întâlnire, convorbire telefonică, reevaluare, vizită) 1030 
Rapoarte monitorizare APISMB 223 
PIP (Plan individual de protecţie) 202 
Adrese institutii, fundatii, servicii 335 
Adrese interne 155 
Procese-verbale şedinţe 8 
 

 
 
Serviciul Asistenţă maternală 
 

 Nr. la începutul 
perioadei 

Intrări Ieşiri Număr la sfârşitul 
perioadei 

Copii 64 9 14 50 
Asistenţi 
maternali 

57 2 1 58 
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Alte activităţi 

Asigurarea conditiilor 
necesare de dezvoltare 
armonioasa a copilului 
urmarindu-se aspectele 
legate de sanatate, 
identitate, familie şi 
relatii sociale, conduita, 
dezvoltare emotionala, 
comportament şi 
deprinderi de ingrijire 
personala 

1.Nr. de monitorizari: intre 37 şi 45 
copil/lunar; aprox 40 AMP/lunar    
2. Nr.total evaluari psihologice 
copii: 84 
3.Nr.consilieri psihologice copii: 91 
4.Nr.consilieri psihologice 
familiinaturale/extinse: 42 
3.Demersuri de  clarificare a 
situatiei juridice a copiilor-
deschiderea procedurii adoptiei : 62 
- reintegrare în familia 
naturala/extinsa: 13 
- schimbare masura: 4 

1.Realizarea evaluarii/reevaluarii nevoilor  
copilului. 
2.Activitati de consiliere,monitorizare şi  
incurajare a dezvoltarii abilitatilor necesare  
atingerii scopurilor stabilite 
3.Evaluarea psihologica a copiilor 
4.Consilierea psihologica a copiilor 
5. Consilierea psihologica a familiilor 
copiilor 
 

 
- Implementarea terapiei “sand work” pentru copiii cu masura de protectie; 
- organizare şi desfasurare cursuri cu AMP angajati ai DGASPC sector 6; 
- organizare şi desfasuare grup de suport cu adolescentii din reteaua de asistenta maternala; 

 
 
Serviciul Intervenții în regim de urgență 
 

Tipul de 
beneficiar 

Tipul serviciului acordat  Existent la 
începutul 
perioadei  

Intrări  Ieşiri  Existent la 
sfârşitul 
perioadei  

Cuplu mamă copil Centru maternal 0 0 0 0 
Copii  Consiliere + 

Adăpost temporar în CPERU 
0 93 93 0 

 Alte situaţii 0 176 176 0 
TOTAL  0 269 269 0 
ADULŢII Adăpost 0 0 0 0 
 Adăpost de noapte  35 89 56 68 
 Alte situaţii (decedaţi) 0 27 27 0 
TOTAL  35 116 116 68 

 
 
 
Centrul de Primire şi Evaluare în Regim de Urgență Arlechino 

 
Tipul de 

beneficiar 
Tipul serviciului acordat Existent la 

începutul 
perioadei  

Intrări Ieşiri Existent la 
sfârşitul 

perioadei  
copil plasament în regim de 

urgenţă în regim rezidențial 
20 23 27 16 
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Complex de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial 
 

Tipul de 
beneficiari 

Tipul serviciului 
acordat (descriere pe 

scurt) 

Existent la începutul 
perioadei  

Intrări Ieşiri Existent 
la sfârşitul 
perioadei 

Copii/ 
tineri:  

07 – 20 
ani 

Găzduire, hrană, 
îngrijire și pregătire 

pentru viața 
independentă. 

16 copii/ tineri 2 5 13 copii/ 
tineri 

 
 
 
 
Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie 
 

 
Tipul de beneficiar Tipul serviciului acordat 

(descriere pe scurt) 
Existent la 
începutul 
perioadei  

Intrări 
cazuri 

Ieșiri 
cazuri 

Existent 
la 
sfarșitul  

Copil aflat în 
plasament 

Reevaluare măsură; 
Consiliere socială şi 
psihologică 

 
124 

 
10 

 
28 

 
106 

 
Copil pentru care s-a 
instituit tutela 

Monitorizare trimestrială    
25 

 
5 

 
9 

 
21 

Copil aflat în situații 
de risc de 
părăsire/părăsiți în 
maternitate sau în 
familie 

Demersuri în scopul 
respectării dreptului 
copilului la identitate  

 
0 

 
14 

 
13 

 
1 

Monitorizare cuplu mamă-
copil în familie 

21 26 15 32 

Copil cu părinți 
plecați la muncă în 
străinătate 

monitorizare cf. HG 
691/2015; 
consiliere psihologică și 
socială 

 
65 

 
759 

 
366 

 
458 

Copil cu 
comportament 
deviant sau 
delincvent 

Consiliere socială, 
psihologică și 
comportamentală 

 
21 

 
19 

 
35 

 
5 

Copil faţă de care s-a 
stabilit măsura 
supravegherii 
specializate 
(copil pana la 14 ani 

Stabilire şi monitorizare 
aplicare condiții prevăzute 
prin hot. emisă de instanța 
de judecată sau de Parchet 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

Copil din familii 
defavorizate 

Evaluarea situaţiei de risc 
consiliere psihologică și 
socială 
mediere relații intrafamiliale 

 
36 
 

 
44 

 
25 
 

 
55 
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sprijin material/financiar  

Integrare copii la creșe cu 
subvenționare alocație de 
hrană 

 
22 

 
32 

 
45 

 
9 

Întocmire dosar social pt 
admitere /menținere copii la 
centrele de zi de tip 
grădiniță 

 
155 

 
16 

 
18 

 
153 

Întocmire dosar social 
pentru admietre/menținere 
copii la centrele de zi de tip 
after school 
 
 

 
71 

 
13 

 
17 

 
67 

Prestații excepționale      
bonuri valorice (100-400 lei 
lunar/ 5 luni) 

 13   

Sprijin sub formă de bani – 
de max. 4000 lei/fam/o dată 
pe anpt asigurarea unor 
cond decente de trai 
cop/copiilor 

 7   

ajutor financiar în cuantum 
de până la  
 10 000 lei – o dată/an pt 
depășirea riscului care pune 
grav în pericol copilul/copiii 
din fam 

    

Copil 
pentru care urmează 
să se instituie o 
măsură de protecție 
specială 

evaluare psihologică 
consiliere copil și 
persoanele de plasament 
întocmire raport de evaluare 
a cond. morale şi materiale 

5 
 
 
 

36 39 2 

Copil cu măsură de 
protecție sau care se 
află în dificultate în 
alte sectoare/județe  

anchete solicitate de alte 
sectoare/judeţe /ONG/alte 
instituţii 
 

30 339 368 1 

Părinți cu copii cu 
vârstă de până la 2 
ani  

anchete solicitate de părinți 
pt.obținere  
indemnizatii creștere 
copil/stimulent reinserție 

1 75 76 0 

Copil/familii care au 
beneficiat de servicii 
de susținere 

monitorizare post-servicii 8 20 23 5 

Copii aflați în 
centrele de zi de tip 
after school 

Supraveghere şi susținere a 
educației formale și 
nonformale 

71 0 4 67 
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Copii aflați în centre 
de plasament la 
ONG-uri din sectorul 
6 (Fund. Metropolis, 
Frații Mariști) 

Solicitare informații de la 
starea civilă, evidența 
populației, DGASPC-uri 
pentru reevaluarea sit 
copiilor aflați în 
plas.Obținerea acordurilor 
necesare de la 
reprezentantul legal pentru 
diverse acțiuni (părăsirea 
țării, emitere ca card bancar 
etc) 

0 49 49 0 

                                                                     
                     
                                                     
 
 
 
Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi 
 

Tip de 
beneficiari 

Tipul serviciului 
acordat 

Total  
propuneri 

încadrare 
grad  

handicap 
inaintat 
CPC 

Total 
caz  

in  lucru 

Total 
cazuri 
monit

orizate 

grav/ 
sever  

Acc mediu uşor 

 
 

Copii cu 
Dizabilitati 

 
Familiile 

copiilor cu 
dizabilităţi 

 

Evaluare medicală, 
psihologică, 
psihopedagogică, 
Evaluare din punct de 

vedere social 
Consiliere medicală 
psihologică, 
psihopedagogică 
din punct de vedere 

social; 
Recuperare la 

domiciliu 
Susţinere financiară  

 
 

1112 

 
 

711 

 
 

1007 

 
 

813 

 
 

153 

 
 

125 
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  Alte activități:  

• colaborare cu Hospice Casa Speranței 
• colaborare cu Asociația pentru Dezvoltarea Copilului  Evelyne 
• colaborare cu Clinica Hope 
• colaborare cu Fundația Motivation 

 
224 diverse tipuri interventii(ajutor financiar, informatii de interes public,alte solicitari) 

12 cazuri transferate 
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Secretariat Protecția Copilului 
 

Şedinţe 
C.P.C. 
pregătite 

Dosare 
înscrise pe 
ordinea de zi 

Convocări 
întocmite, 

înregistrate şi 
comunicate 

Hotărâri 
redactate 

Comunicări 
întocmite, 

înregistrate şi 
transmise 

95 880 76 789 845 
 
 
 
 
Centrul de Zi pentru pentru Copii cu Dizabilități Orșova 

 
Tipul de 

beneficiar 
Tipul serviciului acordat Existent la 

inceputul 
perioadei 
acordate 

Intrari iesiri Existent la 
sfârşitul 
perioadei 
acordate 

Total 
beneficiari 

Copii cu 
dizabilități 

Îngrijire pe timpul zilei, 
consiliere psihologică, asistenţă 
activităţi recreative, activităţi 

educative, educație non-
formală. 

 
16 

 
11 

 
10 

 
17 

 
27 

Părințe/cuplu 
părinţi/ 

reprezentanţi 
legali 

 
Consiliere, sprijin şi îndrumare 

 
16 

 
11 

 
10 

 
17 

 
27 

  
 
 
 
Activităţi ce se desfăşoară în mod permanent: 
 

Tipul de beneficiar Tipul serviciului acordat Total 

Copii cu dizabilități Evaluări psihologice  31 

Copii cu dizabilități Intervenții terapeutice 
individuale 

157 

Copii cu dizabilități Întocmire Programe 
Personalizate de Intervenție 

52 

Copii cu dizabilități Intocmire Programe de 
Interventie Specializata 

81 

Copii cu dizabilități Activități educative 
nonformale/fise educationale 

527 
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Copii cu dizabilități Evaluari educaționale 34 

Copii cu dizabilități Evaluari logopedice 35 

Copii cu dizabilități Intervenții logopedice 98 

Copii cu dizabilități Caracterizări realiate de 
echipă la solicitarea colegilor 
din cadrul SECCD 

9 

Părinți Consiliere şi îndrumare Toți părinții și însoțitorii copiilor din 
centru, ori de câte ori a fost cazul 

Părinți Ședințe cu specialiștii din 
centru 

38 

 
 
 
 
Complex de Servicii de Recuperare 
 

 
 Număr cazuri 

active existent la 
începutul 
perioadei 

01.01.2018 

Cazuri deschise 
în perioada 
ianuarie-

decembrie 2017 

Cazuri închise 
în perioada 
ianuarie-

decembrie 2017 

Număr cazuri 
active existent la 

sfârșitul 
perioadei  

31.12.2018 
Copii din familie   119 80 81 118 
Copii din AMP 2 6 2 6 

Copii din 
plasamente 
familiale 

2 0 2 0 

Copii din CSS 
Istru 

2 1 1 2 

Copii de la 
Apartamente 

Sociale 

4 1 3 2 

Copii din CPRU 
Arlechino 

0 0 0 0 

Copii echipa 
mobilă 

12 11 11 12 

Total 141 99 100 140 
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Tabel cazuri active 2018 pe tipuri de intervenție – număr copii, număr părinți: 
 
 

Tipul de beneficiar 
(categorii) 

Tipul serviciului 
acordat 

Existent la 
începutul 
perioadei 
01.012018 

Intrări 
în 

perioada 
ianuarie-
decembri

e 2018 

Ieşiri 
în 

perioada 
ianuarie-
decembri

e 2018 

Existent la 
sfârşitul 
perioadei 

Copii din familie 

Terapie psihologică 
individuală 72 70 76 66 

Terapie psihologică de 
grup 12 8 13 7 

Terapie 
psihopedagogică 47 23 48 22 

Terapie educațională 33 38 44 27 
Kinetoterapie 64 57 66 55 

Logopedie 33 33 33 33 
Terapie prin sport-
tenis  16 20 19 17 

 Artterapie 16 10 14 12 

 Terapii 
interdisciplinare 10 7 10 7 

Copii din CPRU 
Arlechino 

Logopedie 0 0 0 0 

Copii din 
Apartamente 
Sociale 

Logopedie 
4 1 4 1 

 Kinetoterapie 0 1 0 1 

Copii din CSS 
Istru 

Terapie prin sport 1 0 1 0 
Kinetoterapie  0 0 0 0 

Terapie 
psihopedagogică 0 0 0 0 

Logopedie 0 1 0 1 
Terapie psihologică 0 1 1 0 

Artterapie 1 1 2 0 

Copii echipa 
mobilă 

Terapie psihologică 3 5 4 4 
Terapie 

psihopedagogică 4 4 4 4 

Terapie educațională 4 4 4 4 
Logopedie 4 4 4 4 

Kinetoterapie 9 11 10 10 
Părinți Consiliere psihologică 6 7 7 6 

 Consiliere grup 
părinți/ateliere părinți 4 7 11 0 
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Centrul  pentru Copii cu Dizabilităţi „Domniţa Bălaşa”  
 

 
Tipul de 
beneficiar 

Tipul serviciului 
acordat (descriere 
pe scurt) 

Existent 
la 
începutul 
perioadei 
raportate 

Intrări Ieşiri Existent 
la 
sfârşitul 
perioadei 
raportate 

Copii cu 
handicap 

Regim intern /zi pe perioada anului 
şcolar / plasament 

159 20 12 167 

                                         

 Programul educaţional “Ajungem Mari”, derulat în parteneriat cu Asociaţia Lindenfeld cu 
activităţile: jocuri interactive de grup şi alte activități ludice, origami, confectionarea de produse 
handmade ilustrand elemente specifice anotimpurilor, atelier de confectionat papusi , vizionare filme 
tematice,  plimbari; 
 Proiect tematic  „Dezvoltare pentru sanatate ”- cu activităţile: Alimentatia sanatoasa;  
 Proiect tematic  „Ce şi cum vreau sa fiu ”- cu activităţile: Prezentarea pe intelesul copiilor a 
meseriilor  
 Proiect tematic  „Obiceiuri şi traditii polulare ”- cu activităţile:  Traditii şi obiceiuri de 
toamna;  
 Proiect tematic  „Relatii, atitudinii, comportamente fata de oameni ”- cu activităţile:  
Increderea şi lipsa de incredere; Respectul şi lipsa de respect; Curajul şi lipsa de curaj; Bunatatea şi 
rautatea; Despre adevar şi minciuna;  
 Proiect tematic  „Impreuna pentru o educatie de calitate”- cu activităţile:  Baza informatiei; 
Metode de asimilare a cunostintelor - lectura, invatarea sistematica; Metode de asimilare a 
cunostintelor – lucrul manual; Ganduri de viitor; O pagina de istorie a Romaniei; 
 Program educational privind formarea autonomiei personale și consolidarea deprinderilor 
de viață independentă cu umătoarele activități: exersare a capacităţilor  de autonomie personală şi 
socială, dezvoltarea unor deprinderi de igienă personală, exersarea conduitei de orientare şi 
cunoaştere a mediului ambient, stimularea comunicării şi a unei atitudini civilizate în relaţii cu 
ceilalţi, autogospodărire,  
 Acțiune cu deschidere către comunitate - Participare cu produse artizanale specifice lunii 
martie (felicitari, martisoare, etc) confectionate la atelierul de creatie al centrului  la  Targul de 
Martisor în cadrul Centrului Comercial Auchan Dr. Taberei; expunere de produse artizanale 
specifice sarbatorilor de iarna, confectionate la atelierul de creatie al centrului la  Targul de Craciun.  
 Activităţi  sportive desfăşurate în parteneriat cu Asociaţia Club Sportiv Climb Again; 

 Participarea trupei de teatru Micii Voinici  cu un moment  de pantomima - ,, ,,Lectia de muzica’’  
la Festivalul „Acordurile Toamnei” desfasurat la Sala de Cultura Ghermanesti-Snagov, unde au  
obtinut locul III ; 
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Complex de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități ”Istru”  
 

 
COPII/ADULTI AFLATI în PLASAMENT 
 

Tipul de beneficiar 
 

Tipul 
serviciului 
acordat 

Existent la 
inceputul 
perioadei 
 

Intrari Iesiri 

Existent la 
sfarsitul 
perioadei 
 

 
 
Copil cu handicap 
grav 
 
 

Plasament 11 copii - 3 beneficiari 8 copii 
 

Copil cu handicap 
mediu 
 

-//- - -1 copil 
 - 1 copil 

Copil cu handicap 
accentuat 
 

-//- 1 copii - - 1copil 

Copil cu intarziere 
psihica usoara / fara 
handicap 

-//- - - - - 

Adult cu handicap 
grav 
 

-//- 2 adulti 3 beneficiari - 5 adulti 

Adult cu handicap 
mediu 
 

-//- - - - - 

Adult cu handicap 
accentuat 
 

-//- 4 adulti - 1 adult 3 adulti 

Adult  fara 
handicap 
 

-//- - - - - 

 
TOTAL PLASAMENT la 01.01.2018= 18COPII 
TOTAL PLASAMENTla 31.12.2018= 18COPII 
 
 
    COPII AFLATI în REGIM DE INTERNAT SAPTAMANAL 
 
Tipul de beneficiar 
 

Tipul serviciului 
acordat 

Existent la 
inceputul Intrari Iesiri Existent la 

sfarsitul 
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TOTAL INTERNI  la 01.01.2018 = 4 COPII 
TOTAL INTERNI la 31.12.2018= 2 COPII  
 
 
 
 
COPII AFLATI în COMPARTIMENTUL RESPIRO 
 

Tipul de beneficiar 
 

Tipul 
serviciului 
acordat 

Existent la 
inceputul 
perioadei 
raportate 
(01.01.2017) 

Intrari Iesiri 

Copii cu handicap grav 
 
 

 
Respiro - -  

- 

Copil cu handicap mediu Respiro 2 copii  2 copii 

Copil cu handicap accentuat -//- 1copil  
 

-1copil 
 

Copil cu intarziere psihica 
usoara / fara handicap -//- - - - 

 
TOTAL COPII RESPIRO la 01.01.2018= 3 copii 
TOTAL COPII RESPIRO  la 31.12.2018= 0 copii 

 
Cantină  
 

-s-au asigurat zilnic de luni pana vineri trei mese şi o gustare pentru aproximativ 130/zi beneficiari, ~ 
1690/luna din cadrul Scolii Speciale Gimnaziale ,,Constantin Paunescu’’ şi Internat -Respiro. 

perioadei  
 

perioadei  
 

Copii cu handicap 
grav 
 
 

 
Regim de internat  
saptamanal 

2 copii - 2 copii - 

Copil cu handicap 
mediu -//-  -  - 

Copil cu handicap 
accentuat -//-  2 copii  - 

Copil cu intarziere 
psihica usoara / 
fara handicap 

-//-  -  - 
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-asigură masa beneficiarilor Serviciului Intervenții în Regim de Urgență, respectând normele de igienă 
și hrană corespunzătoare fiecărei categorii în parte, atunci cand este cazul.  

 
 
Serviciul  Voluntariat şi Asistență Profesională 
 
Formare profesională 

În perioada ianuarie-decembrie 2018 au fost încheiate parteneriate pentru 
organizarea un număr de 25 cursuri, workshopuri sau întâlniri adresate angajaților 
DGASPC sector 6 și beneficiarilor de servicii sociale. 

Numărul total de participanți este: 500. 
 
Participări în cadrul unui număr de 9 conferințe 

 
Voluntariat 

• Gestionarea unui număr de 130 de voluntari, 
• 20 de voluntari străini implicați într-un schimb de tineri organizat de către AISEC 
• 2 întâlniri de mentenanță adresate voluntarilor 
• 1 curs de animație adresate voluntarilor participanți la proiectul „Tabăra de dezvoltare” 
• Organizarea unei tabere- recompensă pentru 25 de voluntari în Costinești, perioada 31 

august-7 septembrie. 
• Organizarea unor evenimente dedicate săptămânii naționale a voluntariatului 
• Șezătoare voluntarilor – activități realizate cu ocazia Ziua Internațională a voluntarului, 

5 decembrie, unde au participat aproximativ 35 de voluntari, la sediul Clubul seniorilo 
Mihai Eminescu. 

 
Studenți în practică 

• 62 studenți la facultăți de asistență socială 
• 5 de la facultăți de psihologie 

 
Gestionare proiecte 
Tabere de dezvoltare personală 

• 40 de voluntari activi. 
• 1 curs organizat pentru pregatirea a 40 de voluntari. 
• Realizarea a 2 tabere.  
• Participarea a 100 de copii din Centrele de zi ale DGASPC sector 6,  inscrisi la Centrul 

de Recreere şi Dezvoltare Personala sau din cadrul serviciilor sociale sidin  comunitate. 
• Participarea la Ziua internationala a Iei prin costumarea copiilor în port national şi 

realizarea unor jocuri romanesti. 
 
 „Peste limite” – cursuri de escaladă pentru copii cu dizabilităţi 

• 36 de copii participanți la derularea proiectului, 
• Colaborări cu asociație sportivă în domeniu, 
• Profesori calificați. 

 
 
Liga tinerilor sportivi – activităţi sportive pentru prevenirea abandonului şcolar, a 
comportamentelor deviante 
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Fotbal 
• 16  de copii frecventează antrenemente de fotbal 
• O competiție sportivă pentru fotbal la care au participat 6 echipe de la alte DGASPC –

uri și ONG-uri 
Șah 
• Organizarea şi susținerea unui concurs de șah, în data de 25 feb. 2018, la Conacul 

Golescu Grant, au participat 32 de copii 
• Cupa SocialXchange, în perioada 25-27 mai și au participat 76 de copii 
• Participarea la Turneul Centrocoop în luna august-septembrie, în Eforie Nord, 8 copii  
• Pregătirea şi susținerea unui concurs de șah, în data de 1 decembrie 2018 
• Colaborări cu asociații sportive în domeniu 
• Profesori calificați. 
 
Alte activităţi:  
 

• Culegere,centralizare și monitorizare date cu privire la beneficiari de servicii 
sociale 

• Punerea  în  executare  a  obligației  de  a  presta  o  muncă neremunerată  în  
folosul  comunității 

 
Alte proiecte 
1. Evenimentul Tainele supei de piatră 

 
- Evenimentul organizat în data de 19 martie cu ocazia Zilei internationale a 

Asistenței Sociale a fost organizat pe trei secțiuni: ateliere dedicate specialiștilor, 
secțiunea food ce a implicat participarea lui chef Hădean şi atelierele dedicate 
copiilor beneficiari de servicii sociale. 

 
2.  Săptămâna Națională a Voluntariatului 14-20 mai, au fost organizate şi sustinute 

activităților din conform raportului de eveniment. 
3. Pregatirea şi organizarea a doua sesiuni de informare a elevilor din Scoala Regele Mihai I. 
4. Campanii CSR: Dell, De buna voie, Asociațai Colorează Viața (viozionare film) şi 

Concertul Național Zâmbetul din cutie, Aleile terapeutice. 
5. Prevenirea bullyingului în școli  proiect inițiat de către Poliția Capitalei, 3 angajați din 

SVAP, peste 6 școli. 
6. Team building organizat pentru echipa CSR cu sprijinul Asociație Ascendis. 
7. Pregătirea unui proiect de prevenirea bullyingului în școli în parteneriat cu ASIS, 

Poliția Capitalei, Agenția Națională Antidrog și 4 școli de pe raza sectorului 6. 
8. Debutul colaborării cu ASIS în vederea realizării unor sesiuni de supervizare pentru 20 

de specialiști din cadrul DGASPC sector 6. 
 
 

 
 
 



 

 28 

 
 
 
 
Serviciul Asistență în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic și Exploatare a Copilului 
 

Tipul de beneficiar Tipul serviciului 
acordat 

Existent la 
începutul 
perioadei  

Intrări 
cazuri 

Ieşiri 
cazuri 

Existent la 
sfârşitul 

perioadei  
Copil pentru care s-a 

sesizat/identificat o 
situație de abuz fizic 

Evaluare/reevaluare 
Informare-orientare 
Asistenţă specialitate 
Consiliere 
Monitorizare 

12 12 15 9 

Copil pentru care s-a 
sesizat/identificat o 
situație de abuz 
emoţional 

Evaluare/reevaluare 
Informare-orientare 
Asistenţă specialitate 
Consiliere 
Monitorizare 

37 17 33 21 

Copil pentru s-a 
sesizat/identificat o 
situație de abuz sexual 

Evaluare/reevaluare 
Informare-orientare 
Asistenţă specialitate 
Consiliere 
Monitorizare 

2 3 0 5 

Copil pentru care s-a 
sesizat/identificat o 
situație de neglijare 

Evaluare/reevaluare 
Informare-orientare 

Asistenţă specialitate 
Consiliere 
Monitorizare 

30 17 24 23 

Copil pentru care s-a 
sesizat/identificat o 
situație de exploatare 

Evaluare/reevaluare 
Informare-orientare 
Asistenţă specialitate 
Consiliere 
Monitorizare 

0 0 0 0 

Copil pentru care s-a 
sesizat/identificat o 
situație privind 
prezența unor factori 
de risc  

Evaluare/reevaluare 
Informare-orientare 

Asistenţă specialitate 
Consiliere 
Monitorizare 

45 38 46 37 
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PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap 
 

TIPUL 
SERVICIULUI 

ACORDAT 

Total 
propuneri 
încadrare 

grad 
handicap 

PROPUNERE 
ÎNCADRARE GRAD 

HANDICAP 

 
Măsuri de 
protecție 

centru 
rezidential/ 
centru de zi 
acordare/re

vocare 

grav acc mediu uşor boală 
 

certificat 
pentru 
legea 
263/2010 

orientare 
profesion
ală 

Sentinţe 
civile 

Evaluare 
complexă 

medico-psiho-
socială în scopul: 

- încadrării în 
grad de 

handicap; 
- orientării 

profesionale; 
- acordării 

masurii de 
protecţie 

 
3443 

 
1103 

 
116
8 

 
451 

 
126 

 
565 

 
9 

 
0 

7 14 

 
 
  
 
 Serviciul Prestaţii Sociale şi Facilităţi 

 
În perioada 02.01.2018 – 31.12.2018, Serviciul Prestaţii Sociale şi Facilităţi a desfăşurat următoarele 
activităţi: 
   

 
STATISTICI   2018: 
 

Număr de prestatii sociale stabilite 5.814 
Număr de prestatii sociale restante prelucrate 473 
Număr de suspendări şi încetări prelucrate 1.183 
Indemnizatii ale PH cu AP în concediu de odihnă 612 
Număr legitimaţii RATB prelucrate 2.489 
Numar legitimaţii Metrou prelucrate 25.147 
Numar persoane care au solicitat bilete CFR şi transport interurban auto  4.753 
Alocaţie de stat pentru copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani 646 
sprijin lunar pentru creşterea copilului cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani 103 
Carduri de parcare 586 
Roviniete 543 
Nr. dispozitii PH expediate 5.092 
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Serviciul Persoane Adulte cu Handicap Permanent  

 
                      În decursul anului 2018, în cadrul Serviciului Persoane Adulte cu Handicap 

Permanent s-au desfăşurat urmatoarele activităţi: 
 

• Un număr de 7451 anchete sociale de monitorizare a situaţiei socio-economice 
pentru persoanele adulte cu handicap permanent, aflate în evidența D.G.A.S.P.C. 
Sector 6 

• 702 de solicitari în vederea efectuării anchetelor sociale pentru persoanele cu 
handicap permanent, care au domiciliul pe raza sectorului 6, dar care locuiesc 
fără forme legale în afara sectorului 6 

• 130 anchete sociale efectuate la solicitarea altor entități externe (D.G.A.S.P.C. 
din alte sectoare sau județe, alte instituții) 

 
Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap 
 

-preluarea şi înregistrarea unui numar de 3409 dosare în Registrul propriu de evidență, primite 
de la Serviciul de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap; 

-stabilirea ordinii de zi; 
-convocarea membrilor comisiei; 
-înaintarea dosarelor către Comisia de Evaluare;  
-întocmirea unui număr de 2790 programe individuale de realibitare şi integrare socială; 
-redactarea unui număr de 3334 certificate de încadrare în grad de handicap astfel: 

 
        - gradul grav cu AP:  1065 
                                   - gradul grav fără AP: 20 

                                                                 - gradul accentuat: 1136 
        - gradul mediu: 431 
                                         - gradul ușor: 1292 
                                         - boală şi nu handicap: 553 
 

- Certificate înlocuite în temeiul art. III din H.G.          -  48 
Nr. 927/2016                                   
 

- Hotărâri ale Comisiei de Evaluare (anulare certificate de încadrare în grad de handicap, ca 
urmare a Sentințelor Civile emise de Tribunalul București, anulare masuri de protecție, acordare măsuri 
de protecție) : 26 
 -întocmirea unui număr de 239 procese verbale privind desfășurarea ședințelor Comisiei de 
Evaluare; 

-întocmirea unui număr de 239 procese-verbale de predare-primire a certificatelor emise de 
Comisia de Evaluare către Serviciul de Prestații Sociale şi Facilități, precum şi a actelor necesare 
punerii în plată a acestora; 

-întocmirea unui număr de 73 Anexe cu privire la motivarea de specialitate a Certificatelor de 
încadrare în grad de handicap ca urmare a plângerilor prealabile depuse de petenți/ Serviciul Juridic şi 
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Contencios, precum şi xeroxarea actelor medicale depuse de petenți care au stat la baza emiterii 
respectivelor certificate; 

-eliberarea unui număr de 2468 certificate de încadrare în grad de handicap, la sediul instituției, 
către persoanele cu handicap solicitante sau reprezentanților legali ai acestora; 

-transmiterea prin poștă a 904 certificate de încadrare în grad de handicap și 155 adrese; 
-efectuarea unui număr de 73 transferuri către DGASPC-uri locale/ județene ale dosarelor 

conținând acte administrative și/sau medicale; operațiune care presupune xeroxarea actelor aflate la 
dosarul fiecărei persoane în cauză precum şi întocmirea de adrese informative, atât către persoana 
solicitantă, precum şi către DGASPC-ul unde urmează să ajungă dosarul; 

 
 
 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Uverturii 
 
Tipul de beneficiar Tipul serviciului acordat Existent la 

începutul perioadei  
Intră
ri 

 

Ieşi
ri 

 

Existent la 
sfârşitul perioadei  

Persoane adulte cu 
afecțiuni neuropsihice 

Îngrijire şi asistență 
medicală în regim rezidențial 

42 0 4 38 

 
 
În cursul anului 2018, pe lângă activitățiile zilnice desfășurate în cadrul centrului (activități de 

artterapie, meloterapie, jocuri de table și cărți, udatul plantelor decorative, jocuri de tenis de masă și 
baschet) am efectuat mai multe ieșiri în comunitate. 

 
 
 
Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane Cu Dizabilităţi  
 

 
EVIDENȚA  
PERSOANELOR 

Număr 
persoane 

Număr 
Intervenții 

Activități 

Solicitanți 34 40 Informarea potențialilor beneficiari cu privire 
la serviciile sociale acordate în cadrul 
centrului. 

 14 16 Informarea/redirecționarea telefonică a 
solicitanților către alte servicii. 

Solicitanți aflați în perioada 
de acomodare 

10 92 Demersuri procedurale pentru admiterea în 
centru. 

 
Beneficiari ieșiți din 
program 

0 0 - 
 

Beneficiari intrați în 
program 

6 6 Evaluare inițială, realizarea planului de 
intervenție individualizat, semnarea 
contractului de acordare a serviciilor sociale. 

Beneficiari înscriși în 
program pe tot parcursul 
anului 2018 

29   
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Tipul serviciului acordat Număr 

beneficiari 
  

Integrare/reintegrare 
socială 

27 59 Informarea beneficiarilor/ aparținătorilor/ 
reprezentanților legali cu privire la drepturile 
şi facilitățile conferite de către D.G.A.S.M.B 

29 2 Informarea beneficiarilor/ aparţinătorilor/ 
reprezentanţilor legali, cu privire la drepturile 
şi facilităţile conferite de Lg. 448/2006 
actualizată, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap 

22 10 Activități pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viață independentă 

29 120 Consiliere socială 
 

4 12 Asistarea în pregătirea şi ocuparea unui loc 
de muncă 

2 10 Monitorizarea beneficiarului la locul de 
muncă. 

27 35 Activități recreative şi de petrecere a timpului 
liber. ( vizită la muzeu, vizionare filme la 
cinematograf, ieșire în parc, serbarea zilei de 
naștere) 

 
1 3 Demersuri juridice: a. Vizită la notariat în 

vederea obâinerii de informații pentru 
succesiune; b. colaborare Fundația Restart în 
vederea acordării de servicii juridice în regim 
de gratuitate 

2 6 Vizită la domiciliu beneficiarului în vederea 
monitorizării evoluției 

1 11 Acompanierea beneficiarului de la centru la 
domiciliu 

   

6 6 Anchetă socială 

36 1070 Menținerea contactului cu familiile 
beneficiarilor/foști beneficiari prin vizite la 
domiciliu/telefonic. 

 14 2 Activități de socializare şi petrecere a 
timpului liber şi activități de terapie 
ocupațională( ziua recoltei – cules mere, 
nuci, struguri, procesare materii prime, 
gradinarit, gatit, pregatire conserve pentru 
iarnă) desfășurate în cadrul Asociației 
Prietenia 

Recuperare şi reabilitare    
funcțională 

29 256 Consiliere psihologică individuală. 
 



 

 33 

29 105 Consilere psihologică pentru familie. 
 

27 17 Sesiune de animație socio-educativă susținută 
de specialist extern. 

27 12 Muzicoterapie- sesiune susținută de specialist 
extern. 

 
27 110 Elemente de terapie ocupațională (atelier 

creativ-terapeutic, confecționare ornamente, 
bijuterii de Paste, Mărțisor, 1 Decembrie, 
Crăciun, felicitări, origami, produse din 
materiale reciclabile, modelaj în ipsos/lut, 
pastă polimerică, pictură, repetiții pentru 
serbarea de Paște/Crăciun, desfășurarea 
proiectului magia sărbătorilor de iarna, 
repetiții sărbătorirea Centenarului Marii 
Uniri,). 

3 5 Demersuri medicale. 
 

 29 29 Aplicare instrument evaluare psihologică 
ABBAS II 

 15 9 Participarea la activități de terapie 
ocupațională (menținerea funcțiilor motrice 
prin turnare de ipsos, finisare şi tehnici de 
picture, de socializare și jocuri interactive) 
împreună cu beneficiarii C.R.R.N. 

Evaluarea evoluției Număr 
persoane 

  

30 3 Informarea beneficiarilor/ aparţinătorilor/ 
reprezentanţilor legali, cu privire la drepturile 
şi facilităţile conferite de către D.G.A.S.M.B. 

17 1 Tabăra de vară 06 - 13/08/2018/ localitatea 
Bran, județul Brașov 

63 12 Informarea beneficiarilor/ 
aparţinătorilor/reprezentanţilor legali, cu 
privire la activităţile desfăşurate în centru, 

29 363 Actualizarea dosarelor beneficiarilor. 
Alte activități 7 99 Actualizarea bazei de date a beneficiarilor. 

8 26 Întâlnire de lucru a echipei. 
2 1 Participarea la evenimentul “Mărțișor cu 

meșteșug”organizat în cadrul Complexului 
Comercial Auchan- Drumul Taberei  

5 3 Participarea la evenimentele organizate de 
Asociația AMAIS 

14 3 Realizarea de figurine din ipsos pentru 
beneficiarii din Centrul de Zi pentru copii cu 
dizabilități -Orșova 
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28 1 Participarea la Ziua Internațională a dansului 
desfășurat de către DGASPC sector 6 la 
Conacul Golescu Grant 

36 1 Participarea la serbarea de Paste desfășurată 
la Centrul de Recreere şi Dezvoltare Conacul 
Golescu Grant în data de 4 aprilie 

30 1 Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri în 
cadrul centrului prin susținerea scenetei Moș 
Ion Roată și Vodă Cuza 

55 1 Participarea la serbarea de Crăciun în data de 
19 decembrie, la Centrul de Recreere şi 
Dezvoltare Conacul Golescu Grant, 

 2 2 Contact şi demersuri procedural privind 
încheierea unui contract de colaborare cu 
Muzeul Național al României 

 3 1 Vizită Asociația Prietenia în vederea 
încheierii unei colaborări 

 3 3 Vizită Ateliere Protejate  în vederea 
incheierii unei colaborări şi a preluării unei 
donații de 3 calculatoare 

 1 1 Colaborare cu Secția de Poliție 21 sector 6 
 1 1 Întâlnire de lucru în cadrul DGASPC sector 6 

cu privire la procedurile sistemului de control 
intern managerial şi ISO 

 2 1 Vizită Ateliere Protejate  în vederea 
incheierii unei colaborări şi a preluării unei 
donații de 3 calculatoare 

 5 1 Acompanierea beneficiarilor la Targul 
Locurilor de muncă organizat de către 
A.N.O.F.M. 

 1 1 Participarea la dezbatere publică despre 
București – oraș incluziv desfășurată de către 
Asociația A.M.A.I.S 

 3 5 Proiectul “Magia sărbătorilor de iarnă” – 
participarea la expoziția cu vanzare dn cadrul 
AUCHAN Drumul Taberei şi Centrul de 
Recreere și Dezvoltare Personală conacul 
Golescu Grant 

 1 1 Participarea la Conferința Națională de 
Asistenta Sociala 2018 

 2 3 Perfecționare profesională ( Asistență socială 
aplicată, management de caz, anchetă socială, 
sesiuni organizate de Asociația Social Alert 
în perioada 27 – 29. 06.2018 

 1 3 Vizită Unitate Protejată Nazarcea în vederea 
încheierii unei colaborări 

 1 6 Participarea la cursul de “Formare 
profesională pentru dezvoltarea 
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competențelor antreprenoriale” desfășurat în 
cadrul DGASPC sector 6 

 2 12 Participarea la cursul de “Formare 
profesională pentru ocupația de Manager 
proiect  ” desfășurat în cadrul DGASPC 
sector 6 

 1 2 Paticipare la cursul sustinut de Agentia 
Nationala Antidrog - " Interventia în adictii"   

 1 6 Participarea la cursul de “Formare 
profesională pentru ocupația de Mediator 
social  ” desfășurat în cadrul DGASPC sector 
6 

 2 9 Participarea la cursul de “Formare 
profesională pentru ocupația de Formator  ” 
desfășurat în cadrul DGASPC sector 6 

 1 6 Participarea la cursul de “Formare 
profesională pentru ocupația de Consiliere 
vocațională  ” desfășurat în cadrul DGASPC 
sector 6 

 1 3 Participarea la cursul de “Formare 
profesională pentru ocupația de Pedagog 
social  ” desfășurat în cadrul DGASPC sector 
6 

 1 2 Participarea la curs de prim ajutor organizat 
de Crucea Roșie în parteneriat cu DGASPC 
sector 6 

 
În anul 2018 au fost efectuate 2621 intervenții, pentru 92 de solicitanţi (beneficiari ai Centrului, 

aparţinători, asistenţi personali, potențiali beneficiari, terți). 

 
 
Serviciul Ajutor Social 
 

 
Tipul de 

beneficiar 
Tipul serviciului acordat  Existent la 

începutul 
perioadei  

Intrări Ieşiri Existent la 
sfârşitul 
perioadei  

Persoana 
singură/familia 

Ajutor social 36 11 12 35 

Familia Alocaţie pentru susţinerea familiei 42 12 17 37 
Persoana 

singură/familia 
Ajutor de urgenţă 

 
-incendii, calamităţi naturale, alte sit. 

- deces 
 

    - probleme medicale 

0 
 
 

2 
 

0 

0 
 
 

22 
 

23 

0 
 
 

22 
 

22 

0 
 
 

2 
 

1 
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Persoana 
singură/familia 

Plata restanțelor la utilități 0 3 3 0 

Persoana 
singură/familia 

Dispoziţii de recuperare - aj. 
încălzirea locuinţei – 2017 - 2018 

0 18 0 18 

Persoana 
singură/familia 

Dispoziţii aj. încălzirea locuinţei 
încasate –   2017 - 2018 

0 8 0 8 

Persoana 
singură/familia 

Dispoziţii aj. încălzirea locuinţei 
încasate –   2016 - 2017 

30 0 0 30 

Persoana 
singură/familia 

Verificarea veridicității datelor 
cuprinse în cererile pentru ajutorul 

pentru încălzirea locuinței 

0 678 678 0 

Persoana 
singură/familia 

Convocări pentru depunerea 
documentelor doveditoare de venit 

0 33 33 0 

Persoana 
singură/familia 

Certificări borderouri centralizatoare 
cuprinzând beneficiarii de ajutor 

pentru încălzirea locuinței 

0 19 19 0 

Persoana 
singură/familia 

Adrese – comunicări, situații către 
instituții VMG+ASF+AÎ 

0 168 168 0 

Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea locuinţei  
2018 – 2019  

 energie termică 

133 140 0 273 

Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea locuinţei  
2017 – 2018  

 energie termică 

456 8 6 458 

Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea locuinţei  
2018 – 2019  

 gaze naturale 

6 13 0 19 

Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea locuinţei  
2017 – 2018  

 gaze naturale 

43 3 0 46 

Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea locuinţei  
2018 – 2019  

 lemne 

0 10 0 10 

Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea locuinţei  
2017 – 2018  

 lemne 

1 1 2 0 

Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea locuinţei  
2018 – 2019  

 lemne – beneficiari VMG/Suma     
( lei ) 

0 10 0 10 

Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea locuinţei  
2018 – 2019  

 energie electrică 

0 2 0 2 

Persoana 
singură/familia 

Ajutor pentru încălzirea locuinţei  
2017 – 2018  

 energie electrică 

4 2 0 6 

Persoana 
singură/familia 

Adeverinţe 
VMG ( venitul minim 

0 88 88 0 
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garantat)/urgență 
 Lg. 416/2001  

Persoana 
singură/familia 

Adeverinţe 
ASF (alocaţie pentru susţinerea 

familiei) – Lg.277/2010 

0 34 34 0 

Persoana 
singură/familia 

Adeverinţe 
ajutor încălzire 

0 8 8 0 

Persoana 
singură/familia 

Lucrări 5 220 225 0 

Persoana 
singură/familia 

Audienţe 0 2 2 0 

SAS Invitaţie participare diverse 
evenimente 

0 5 5 0 

Persoană 
singură 

Efectuare demersuri în vederea 
prescrierii sancțiunii muncă în folosul 

comunitații 

88 21 101 8 

Persoana 
singură/familia 

Acordare ajutor financiar pentru plata 
chiriei 

27 18 18 27 

Persoana 
singură/familia 

Anchete sociale/ deplasări 0 220 220 0 

Persoana 
singură/familia 

Solicitări informații și consiliere 0 211 211 0 

 
 

 Pentru anul 2018, conform analizei gradului de satisfacție, beneficiarii serviciilor/beneficiilor 
sociale oferite în cadrul Servicilui Ajutor Social, s-au declarat: În foarte mare măsură satisfăcuți de 
calitatea serviciilor oferite. 
 

 
 

Biroul Solidaritate Comunitară 
 

Nr. 
Crt. 

 
Tipul activității 

existente la începutul 
perioadei 

 
Existent la 
începutul 
perioadei 

 
 

Intrări 

 
 

Ieșiri 

Existent la 
sfârșitul 
perioadei 

raportate cu 
restanță 

 
 

1. 

Instrumentarea dosarelor 
pentru beneficiarii de 
ajutor financiar pentru 
plata chiriei 

 
 
5  

 
 
3  

 
 
8  

 
 
         0 

2. Instrumentarea dosarelor 
pentru beneficiarii de 
prestații excepționale 

 
6 

 
9 

 
          15 

 
         7 

3. Instrumentarea dosarelor 
pentru beneficiarii de 
cantina socială 

 
32 

 
         12 

 
       44 

 
       20 

4. Instrumentarea dosarelor     
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pentru beneficiarii de 
ajutor financiar de 
urgență 

2 3 5          2 

5. Număr persoane apte de 
muncă monitorizate 

45 27 72         0 
 

6. Număr ședințe de 
consiliere psihologică și 
socială 

 
0 

 
132 

 
132 

 
       0 

7. Număr lucrări privind 
obligația de a presta  
activități/lucrări de 
interes local 

 
0 

 
28 

 
28 

 
       0 

8. Număr lucrări privind 
Programul Operațional 
Ajutorarea persoanelor 
defavorizate 

 
0 

 
19 

 
19 

 
         0 

9. Cursuri formare 
profesională - angajați 

 
0 

 

 
8 

 
8 

 
        - 

10. Proceduri operaționale 
birou 

          0 2 2          - 

 
Pentru anul 2018, conform analizei gradului de satisfacție, beneficiarii serviciilor/beneficiilor 

sociale oferite în cadrul Biroului Solidaritate Comunitară, s-au declarat : În foarte mare măsură 
satisfăcuți de calitatea serviciilor oferite. 

 
 

Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii  
 

Perioada Suprapunere 
indemnizaţie  
până  la 2 ani  
OUG 111/2010 
 

Indemnizatie 
până la 2 ani 
 

OUG 111/2010 

Indemnizatie 
până la 2 ani + 

alocația stat   
OUG 111/2010 

Modificări 
indemnizatie/ 

Lg. 66/2016 

Modificări 
indemnizatie/ 
stimulent 
OUG111/2010 

Stimulent de 
inserţie 

OUG.111/2010 

Alocaţie  
de stat  
pt. copil 
200/84 ron 
/lună 

 
01.01.2018   
       - 
31.12.2018 

 
 

121 

 
 

1980 

 
 

1498 

 
 
- 

 
 
       2092 

 
 

2032 

 
 

2326 
 

Total cereri:  10049 

Eliberări adeverinţe nefigurare cu cerere  alocaţie  de stat şi indemnizaţie/stimulent:  7 

Solicitări informaţii transmise prin e-mail:  287 

 
 
Serviciul Prevenire Marginalizare Socială  
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Tipul de 

beneficiar 

 
Tipul serviciului acordat 

Existent la 
începutul 
perioadei  

 
Intrări 

 
Ieşiri 

Existent la 
sfârşitul 

perioadei  
 

Persoane/ 
familii 

Ajutor financiar pentru plata chiriei 
în conformitate cu prevederile Legii 

nr.116/2002 

 
 

24 beneficiari 

 
 

 5 beneficiari 

 
 

15 beneficiari 

 
 

14 beneficiari 
 
 

Persoane/ 
familii 

Ajutor pentru acoperirea unei părți 
din restanțele înregistrate la utilități 
în conformitate cu prevederile Legii 

nr.116/2002  

 
 

0 beneficiari 

 
 

1  beneficiar 

 
 

1 beneficiar 

 
 

0 beneficiari 

 
 

Persoane/ 
familii 

 

Cantina socială-presupune 
acordarea unei mese calde în fiecare 
zi lucrătoare   a săptămânii pentru 

beneficiarii care întrunesc condițiile 
de acordare a respectivului sprijin 

social 

ACCB-Harul 
240 beneficiari 

 
ASAS-Ghencea 

97 beneficiari 

ACCB-
Harul 

81 
beneficiari 

 
ASAS-
Ghencea    

53 
beneficiari 

ACCB-
Harul 

98 
beneficiari 

 
ASAS-
Ghencea 

81 
beneficiari 

ACCB-Harul 
201beneficia

ri 
 

ASAS-
Ghencea 

54 
beneficiari 

 
 

Persoane/ 
familii 

 

Analizarea dosarelor sociale în 
vederea stabilirii eligibilități 

(includeri/sistări) 
 

C.S.-Crângași 
250 beneficiari 

 
C.S.-Uverturii 
250 beneficiari 

C.S.-
Crângași 

56 
beneficiari 

C.S.-
Uverturii 

131 
beneficiari 

C.S.-
Crângași 

207 
beneficiari 

C.S.-
Uverturii 

51 
beneficiari 

C.S.-
Crângași 

99 
beneficiari 

 
C.S.-

Uverturii 
80 

beneficiari 
 

Persoane/ 
familii 

Îndrumare către magazinul social  
Social X Change 

 
0 beneficiari 

 

 
 94  
beneficiari 

 
94 beneficiari 

 
0 beneficiari 

Persoane/ 
familii 

Includerea persoanelor fără locuință 
în cadrul unor adăposturi/centre 

 
13  beneficiari 

 
0 beneficiari 

 
3 beneficiari 

 
10 beneficiari 

 
 

Persoane/ 
familii 

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

alte instituţii/servicii în vederea 
stabilirii de măsuri pe linie socială 

 
 

77 cazuri 
0 cazuri 77 cazuri 0 cazuri 

 
 
 

Persoane/ 
familii 

Efectuarea de anchete sociale 
pentru alte instituţii ale statului, 

pentru persoane/familii ce au 
solicitat sprijin respectivelor 

autorităţi publice 

 
 
 
 

                  203 anchete 

 
0  anchete 

 
203 anchete 

 
0 anchete 

 
 
 

Acordarea de consiliere şi eventual 
de măsuri de sprijin pentru  

persoanele ce creează disconfort la 
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Cantina socială Uverturii 
 

Cantina socială ,,Uverturii,, are ca scop asigurarea unei mese calde pentru un număr de 100 persoane 
din categoria celor considerate vulnerabile, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6. Activitatea se 
realizeaza zilnic,de luni pana vineri,la sediul cantinei,iar pentru zilele de sâmbătă şi duminică se 
distribuie pachete cu hrană  rece vinerea. 
 

 
Cantina Socială Crângași 

Persoane/ 
familii 

 

nivelul asociaţiilor de proprietari 
(deţinerea unui număr mare de 

animale, focar de infecţie, restanţe 
la întreţinere, tulburări de 

comportament ) 

 
154 beneficiari 

 
0 beneficiari 

 
154 

beneficiari 

 
0 beneficiari 

 
Serviciul 
Prevenire 
Marginali

zare 
Socială 

Invitaţii la diferite seminarii, mese 
rotunde, focus grupuri privind 

implementarea/imbunătăţirea unor 
activităţi specifice instituţiei 

 
 

25 invitații 

 
 

0 invitații 

 
 

25 invitații 

 
 

0 invitații 

 
Persoane/ 

familii 

Eliberarea de adeverințe de negație 
persoanelor/familiilor conform 
prevederilor Legii nr.116/2002 

 
10  

adeverințe 

 
0 

adeverință 

 
   10 
adeverință 

 
0  

adeverințe 
 
 

Persoane/ 
familii 

 

Acordarea de asistenţă pentru 
perfectarea unor documente (acte de 

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

persoanele care nu pot efectua 
singure demersurile în acest sens 

 
 
 
 

28 beneficiari 

 
 
 
 

0 beneficiari 

 
 
 
 

28 beneficiari 

 
 
 
 

0 beneficiari 

Persoane/ 
familii 

Anchete sociale/rapoarte efectuate 414 
 anchete/rapoarte 

0 
anchete/ 
rapoarte 

414 
anchete/ 
rapoarte 

0 
anchete/ 
rapoarte 

Persoane/ 
familii 

Şedinţe de consiliere  0 consilieri 250 
consilieri 

250 
consilieri 

0 consilieri 

 
Persoane/ 

familii 

Măsuri de sprijin pentru persoane 
victime ale violenței domestice 

 
 0 beneficiari 

 
1 beneficiar 

 
1 beneficiar 

 
0 beneficiari 

Persoane/ 
familii 

Identificarea unui loc de muncă  0 beneficiari 1 beneficiar 1 beneficiar 0 beneficiari 
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Serviciul Asistență Persoane Vârstnice 
 

                                                            
 
Tipul de 

beneficiar 
Tipul serviciului Denumirea centrului în 

care s-a realizat admiterea 
Număr persoane vârstnice 

admise 
Persoane 
vârstnice 
aflate în 

dificultate 

întocmire documentaţie în 
vederea admiterii în centre 
rezidenţiale pentru persoane 
vârstnice 

CPV “Floare Roşie” 
 
 
 
CPV Sf. “Mc.Fanurie” 

 
26 
 
 

11 

  Total 
 

37 

 
 
 

Admitere în cadrul proiectului „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente din 
sectorul 6 ” 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tipul serviciului Existent la 
începutul 
perioadei 

Intrări Ieşiri Existent la 
sfârşitul 
perioadei  

Persoane vârstnice 
aflate în 
dificultate/dependente/ 
semidependente 

întocmire documentaţie în 
vederea acordării 
serviciului social îngrijiri la 
domiciliu 

 
17 

 
26 
 

 

 
9 
 

 

 
34 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alte petiţii/ activităţi 
 

Obiectul petiţiei Nr. petiţii Nr. petiţii 
soluţionate 

Nr. petiţii 
nesoluţionate 

 
Tipul de 

beneficiar 

 
Tipul serviciului 

acordat 

Existent la 
începutul 
perioadei  

 
Intrări 

 
Ieşiri 

Existent la 
sfârşitul 

perioadei  

Pensionari Cantină socială 250 62 210 102 
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Solicitare admitere în centru rezidenţial 
pentru persoane cu handicap 

0 0 0 

Solicitare admitere în centru rezidenţial 
pentru persoane vârstnice 

154 36 118 

Solicitare “îngrijiri la domiciliu”        88 21 67 
Solicitare sistare “îngrijiri la domiciliu”          0        0 0 
Solicitare premiu şi diplomă de fidelitate 
pentru 50 de ani de căsătorie - întocmirea 
documentaţiei 

 
272 

 
253 

 
19 

Solicitare asistenţă notarială-întocmirea 
documentaţiei 

47 46 1 

Efectuarea de anchete sociale în vederea 
rezilierii actului juridic încheiat de 
persoana varstnică 

 
3 

 
3 

 
0 

Acordarea de ajutor financiar sau a altor 
tipuri de ajutoare 

3 0                    3 

Sesizări/solicitări măsuri de protecţie 
socială; 

180 180                     0 

Corespondenţă cu alte instituţii în scopul 
completării/ verificării dosarelor 
beneficiarilor de servicii sociale 

 
385 

 
385 

 
0 

Informarea şi consilierea persoanei 
varstnice/persoanei cu 
handicap/familiei/reprezentantului legal 

 
924 

 
924 

 
0 

Efectuarea de anchete sociale la domiciliu 
pentru persoanele ale căror petiţii au fost 
repartizate serviciului 

 
924 

 
924 

 
0 

Eliberarea de adeverinţe şi alte acte 
doveditoare solicitate de persoane fizice 
sau organe şi organisme de stat şi private 

 
15 

 
15 

 
0 

Alte solicitări 322 322 0 
 

 
Precizăm că Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice actualizează lunar informaţiile referitoare la 

beneficiarii instituţionalizaţi în centre rezidenţiale aflate în subordinea unor D.G.A.S.P.C.-uri cu care 
D.G.A.S.P.C. Sector 6 are încheiate protocoale de colaborare, reactualizare protocoale de 
colaborare/acte adiționale pentru anul 2018 ( D.G.A.S.P.C. Sector 1, D.G.A.S.P.C.  Sector 2,  
D.G.A.S.P.C. Sector 3, D.G.A.S.P.C. Sector 4,  D.G.A.S.P.C. Călărași). 
 

Monitorizarea persoanelor vârstnice la activități pentru petrecerea timpului liber (Curtea de 
Argeș și Costinești) în colaborare cu Clubul Seniorilor Plevnei și CPV Floare Roșie. 

Efectuarea demersurilor specifice convocării unui număr de 253 de cupluri în scopul acordării 
premiului și diplomei de fidelitate pentru 50 ani de căsătorie. 

Pe parcursul lunii octombrie, reprezentanți ai Serviciului Asistență Persoane Vârstnice au 
participat la activități prilejuite cu ocazia zilei internaționale a persoanei vârstnice. 

Totodată, Serviciul Asistență Persoane Vârstnice colaborează cu D.G.A.S.P.C.Sector 2 în 
vederea evaluării beneficiarilor instituționalizați în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică 
Sector 2 și au domiciliul legal pe raza sectorului 6. 
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Deasemenea, Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice colaborează cu asociaţii şi fundaţii cu care 
D.G.A.S.P.C. Sector 6 a încheiat convenţii de colaborare. 

 
 
 
 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
 

Îngrijire şi educaţie 
timpurie 

Existent  la 
începutul perioadei 

 
Intrări 

 
Ieşiri 

Existent la 
sfârşitul perioadei 

Centrul de Zi Harap Alb 
1 - 4 ani 

357 276 287 346 

Centrul de Zi Neghiniță  
1 - 4 ani 

220 311 205 326 

Centrul de Zi Pinochio 
1 - 4 ani 

 
210 

 
183 

 
185 

 
208 

Total 787 770 677 880 
 
 
 
 
 
Data: 15 februarie 2018    
             

                Întocmit 
        Georgiana Ciurea 

 
 
 
 

Şef Birou Comunicare 
                                                                                                                      Mihai Stoicescu 

 
 
Dragi colegi, 
 
Va rugam ca pana la data de ... să completati tabelul continand tipul datelor cu caracter 

personal pe care le prelucraţi în activitatea serviciului/biroului/centrului dumneavoastră.  
 
Veti primi un link de acces şi un link de accesare a ghidului explicativ 
 
Un ghid de completare a tabelului găsiţi la: ...... 
Pentru orice informaţii suplimentare vă rugăm să o contactaţi pe colega noastră Cristiana 

Grecu, tel...... 
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Director Executiv 
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