
SERVICIUL INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ (locaţia: Bucureşti, 

sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în directa subordonare a 
directorului general al DGASPC Sector 1), îndeplineşte următoarele 

atribuţii principale: 

 identifică zonele de intervenţie şi aproximează numărul de copii aflaţi 
în strada pe raza sectorului 1; 

 propune măsurile de protecţie pentru copiii proveniţi din stradă; 
 acordă asistenţă şi sprijin de urgenţă părinţilor copilului, urmărind 

dacă aceştia îşi pot asuma responsabilitatea părintească şi daca îşi 
exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copil astfel 

incât să prevină apariţia situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi 
dezvoltarea copilului; 

 solicită sprijin Serviciului Violenţă asupra Copilului  în vederea 
acordării copilului capabil de discernământ, asistenţă şi sprijin în 

exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei; 
 asigură pemanenţa la telefonul pentru sesizări şi intervenţia rapidă în 

cazul copilului care necesită un ajutor imediat din cauza situaţiei 
dificile în care se află (copil al străzii; victima a formelor de abuz) 

colaborând cu organele de poliţie conform legii;  

 ţine evidenţa apelurilor primite şi întocmeşte note telefonice privind 
sesizarea primită, transmite prin note interne cazul către serviciile 

competente în funcţie de problema identificată;  
 realizează incursiuni stradale pentru identificarea copiilor străzii, 

copiilor în stradă şi copiilor pe stradă;  
 organizează activitatea echipelor mobile, împărţind sectorul în zone 

ţinând cont de frecvenţa copiilor străzii în aceste zone;  
 întocmeşte procesul verbal de găsire a copilului în stradă împreună cu 

reprezentanţii poliţiei;          
 monitorizează copiii străzii care nu doresc să beneficieze de serviciile 

Complexului oferindu-le consiliere şi suport pentru a beneficia de 
serviciile de care aceştia au nevoie (acte de identitate, sănătate, 

restabilirea relaţiei cu familia, educaţie etc); 
 desfăşoară activităţi de monitorizare şi intervenţie prin intermediul 

echipei mobile în vederea rezolvării situaţiei copiilor străzii colaborând 

în acest sens cu serviciile din cadrul DGASPC cât şi cu alte instituţii;  
 asigură protecţia specială a copilului abuzat sau neglijat obligâdu-se 

să verifice şi să soluţioneze împreună cu Serviciul Violenţă asupra 
Copilului  toate sesizările privind cazurile de abuz şi neglijare în 

situaţia în care, în urma verificărilor efectuate se stabilesc motive 
temeinice care să susţină existenţa unei situaţii de pericol iminent 

pentru copil, datorat abuzului sau neglijării, şi nu întâmpină opoziţie 
din partea persoanelor juridice precum şi a persoanelor fizice care au 

în îngrijire sau asigură protecţia unui copil, instituie măsura de 
plasament în regim de urgenţă;  

 depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a 
copilului plasat în regim de urgenţă; 



 intervine de urgenţă în cazul în care sunt sesizări cu privire la 

persoane adulte fără adăpost, prin internarea într-un cămin pentru 
persoane fără adăpost; 

 oferă servicii de urgenţă persoanelor adulte aflate în dificultate, la 

domiciliu, în cazul în care este pusă în pericol securitatea lor; 
 asigură de urgenţă şi sprijin socio-medical pentru persoanele 

vârstnice care nu au întreţinători legali; 
 facilitează accesul la servicii medicale de urgenţă în baza Convenţiei 

încheiate cu Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti; 
 colaborează cu celelate servicii din cadrul DGASPC Sector 1 pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor compartimentului; 
 colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi a 

celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi 
locale în vederea identificării; 

 fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale directorului 
general precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de 
activitate; 

 asigură implementarea controlului intern managerial, conform 

legislaţiei specifice în vigoare; 


