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APROBAT, 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

DĂNUŢ IOAN FLEACĂ 

 

 
Raport Anual de Activitate pe anul 2017 

 
                        “MAI APROAPE DE CETĂȚENI;SERVICII SOCIALE DE CALITATE ADAPTATE NEVOILOR COMUNITĂȚII” 

 
 

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Sector 1, funcţionează ca instituţie 

publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.  

 D.G.A.S.P.C. Sector 1 are rolul de a identifica şi de-a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de D.G.A.S.P.C. Sector 1 în îndeplinirea atribuţiilor ce ii revin se finanţează de la bugetul local. 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 poate folosi, pentru desfăşurarea şi lărgirea activităţii sale, mijloace materiale şi financiare primite de la persoane juridice şi 

fizice, din ţară sau străinătate,  sub forma de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

Serviciile sociale integrate așa cum au fost ele structurate în luna februarie 2003 pentru prima dată la nivel național, sunt în măsură să răspundă 

nevoilor comunității sectorului 1. 

Aceste servicii au vizat: 

 Reforma sistemului  de protecție a copilului, 
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 Servicii de calitate pentru persoanele cu dizabilități, 

 Servicii de calitate în sistem rezidențial și de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, 

 Servicii de primă linie pentru copiii și adulții fără adăpost,  

 Centre de zi pentru preșcolari, atât pentru grupa de vârsta 0-3 ani (modelul româno-danez) dar și pentru copiii de grădiniță  (plata 

costurilor ocazionate de accesul la învățământul preșcolar).  

  Există încă probleme grave în ceea ce privește calitatea  personalului, o resursă umană calificată și adaptată persoanelor aflate în nevoi, fiind 

tot  mai dificil de găsit și adesea complicat de pregătit în mod continuu. 

Din păcate, numai motivarea salarială nu reprezintă o soluție universală; selectarea personalului pornind strict de la calitatea pregătirii profesionale 

constituie o problemă majoră. Resursele financiare alocate sistemului de asistență socială din sectorul 1 sunt fără îndoială generoase, iar echipa de 

conducere a DGASPC Sector 1 se va strădui să se ridice la înălțimea eforturilor făcute de către Primăria sectorului 1 și de către Consiliul Local al 

sectorului 1 în ceea ce privește asigurarea resurselor bugetare necesare funcționării sistemului. 

În următorii ani, ca priorități vor fi: 

 

 Finalizarea reformei în domeniul protecției drepturilor copilului (închiderea ultimelor centre de plasament clasice/servicii de tip familial pentru 

fiecare copil /familie aflată în nevoie), 

 Regândirea sistemului de imagine a vârstnicului și a personelor adulte cu dizabilități în sensul trecerii de la un model profund medicalizat la un 

model socio-medical preponderent hotelier, denumit HUMANITAS1, 

 Dezvoltarea sistemului de centre de zi pentru copilul 0-3 ani /modelul româno-danez, deschiderea a încă 2 creșe (minim 230 locuri în centrele 

de zi  din sectorul 1 până în anul 2020), 

 Diversificarea serviciilor sociale si de economie socială pentru persoanele cu dizabilități/și alte persoane aflate în nevoie (șomaj cronic, familii 

monoparentale, servicii de inserție a deținuților-post eliberare), 

 Menținerea tuturor structurilor existente cu respectarea standardelor minime de calitate în domeniu. 

 

             Abordarea serviciilor sociale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 1 este în concordanță cu stategiile de 

dezvoltare ale României și Uniunii Europene, și vizează îmbunătățirea calității vieții persoanelor  vulnerabile, prin dezvoltarea de servicii  care să 

răspundă în mod concret și punctual nevoilor acestora. De-a lungul timpului, DGASPC Sector 1 a fost promotor în dezvoltarea serviciilor sociale, în 

centrul tuturor activităților și acțiunilor întreprinse fiind persoana aflată în situații de risc sau vulnerabilitate. Acțiunile desfășurate s-au concretizat în 

acordarea de prestații financiare și materiale în conformitate cu actele normative în vigoare dar și prin dezvoltarea de servicii alternative suport pentru 

creșterea incluziunii sociale ale acestor persoane. 
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         Ca obiective realizabile pe termen scurt, managementul D.G.A.S.P.C. SECTOR  1 își propune: 

 

În domeniul protectiei drepturilor copilului: 

 

 Dezvoltarea serviciilor de tip recuperare și reabilitare pentru copiii/tinerii cu  handicap.    

 Diversificarea serviciilor sociale şi furnizarea unor servicii pentru beneficiarii sistemului de protecţie socială prin adaptarea creșelor, modelului 

danez. 

 Continuarea programului “Prevenirea abandonului școlar”. 

În domeniul protectiei persoanei adulte cu handicap 

 

 Dezvoltarea serviciilor de tip recuperare și reabilitare pentru persoanele cu  handicap. 

 Diversificarea serviciilor de recuperare, ocupaționale, educative, activități terapeutice oferite în cadrul centrelor de zi.  

În domeniul persoanelor vârstnice 

 Creșterea calității serviciilor medico-sociale de tip rezidențial cu recuperarea restantului funcțional folosind servicii de kinetoterapie și tehnici de 

reminiscență. 

În domeniul familiilor/persoanelor aflate în nevoie cu risc de marginalizare şi excluziune socială 

 Intervenţii punctuale - prin ajutor material pentru asigurarea habitatului, asigurarea venitului minim garantat, tichete sociale, ajutoare financiare de 

urgenţă pentru utilităţi ( lumină, chirie, întreţinere, etc. ), ajutoare financiare pentru diverse intervenţii si/sau dispozitive medicale, care să menţină 

coeziunea familiei  şi  prevenirea marginalizării sociale. 

 Diversificarea activităților de consiliere și asistare în vederea reintegrării sociale a familiilor/persoanelor aflate în situație de risc de excluziune 

sociala. 

 Dezvoltarea sistemului de consiliere în vederea asigurării accesului la întreaga gamă de servicii şi prestaţii sociale  necesare pentru prevenirea 

marginalizării sociale a beneficiarilor de ajutor social. 

 Creşterea gradului de implicare al beneficiarilor de ajutor social și/sau ajutor de urgență în procesul de reintegrare şi reconversie profesională. 

 Creşterea gradului de acces al persoanelor defavorizate la programele sociale şi socio-medicale preventive implementate de către DGASPC S1 în 

parteneriat cu CM Caraiman şi alţi parteneri publici privaţi. 

D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 dorește impunerea calității în domeniul serviciilor sociale, garantarea credibilității în abordarea nevoilor sociale, 

promovarea principiilor de incluziune și coeziune socială, și să fie un factor generator de bunăstare pentru beneficiari, salariați și alte părti interesate. 
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        Conducerea DGASPC S 1 demonstrează leadership și asigură garanţia controlului asupra calităţii serviciilor realizate. 

        Politica în domeniul calităţii se aplică în toate activitatile desfaşurată în instituţie, iar prevederile  Manualului Calității și ale procedurilor SMC  

sunt obligatorii în activitatea tuturor angajaților. 

         Managementul de la cel mai înalt nivel se asigură că politica și obiectivele privind calitatea sunt disponibile pentru toți angajații instituției si 

pentru părțile interesate (la solicitare). Crearea şi implementarea sistemului de management al calităţii este o parte integrantă a procesului de 

îmbunătăţire  la care se angajează întreaga echipă de conducere în vederea alinierii la standardele Uniunii Europene. 

 

Principiile care guvernează furnizarea serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt următoarele: 

a) respectarea drepturilor si a demnităţii omului; 

b) asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare; 

c) asigurarea dreptului de a alege; 

d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane; 

e) participarea persoanelor beneficiare; 

f) cooperarea şi parteneriatul; 

g) recunoaşterea valorii fiecărei persoane; 

h) abordarea comprehensivă, globală şi integrată; 

i) orientarea pe rezultate; 

j) îmbunătăţirea continuă a calităţii; 

k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor. 

 

D.G.A.S.P.C. Sector 1  are următoarele atribuţii: 

a) în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului: 

1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială; 

2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului; 

3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în copii în plasament; 

4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri; 

5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de 

muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 

6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial; 

7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi 

propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora; 

8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa; 

9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care 

acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii; 
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10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în 

îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit; 

11. îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin în domeniul adopţiei, conform prevederilor legale în vigoare; 

12. realizează la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie 

specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc şi raportează trimestrial aceste date Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 

Adopţie; 

13. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării copilului de familie şi a celor destinate copilului 

lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi, în condiţiile legii; 

 

b) în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice: 

 

1. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor 

destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali; 

2. monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea 

serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali; 

3. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării 

serviciilor destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice; 

4. fundamentează şi propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti înfiinţarea, finanţarea, respectiv 

cofinanţarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice; 

5. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor victime ale violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor 

drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

6. monitorizează cazurile de violenţă domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează; 

7. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere; 

8. realizează la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti baza de date privind cazurile de violenţă domestică şi raportează 

trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi; 

 

 

c) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi: 

 

1. promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecţiaşi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea 

Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 

2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 
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2. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor judeţene 

anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi; 

3. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi; 

4. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune încadrarea în grad de handicap, 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 la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea 

condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, şi monitorizează activitatea acestuia; 

5. asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de evaluare şi încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege; 

6. asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 

7. respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în scris, emite acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, în 

termenul prevăzut de lege; 

8. ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului cu dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a 

copilului în sistemul de protecţie a adultului cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

9. asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă; 

10. asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile şi programele pe care le desfăşoară; 

11. asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte 

instituţii cu activităţi în domeniu; 

12. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi personali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de 

muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 

 

d) în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii de dificultate: 

 

1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii 

şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de 

dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei; 

3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de 

asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 

5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării 

în structura proprie a unor centre specializate; 

6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

7. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii de persoane adulte aflate 

în dificultate, în condiţiile legii; 
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e) alte atribuţii: 

 

1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a 

drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii şi combaterii violenţei  

domestice etc.; 

2. coordonează metodologic activitatea de prevenirea separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, 

desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială; 

3. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială 

şi protecţia copilului; 

4. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, 

prevenirii şi combaterii violenţei domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia; 

5. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării 

serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, în funcţie de nevoile 

comunităţii locale; 

6. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-

teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii; 

7. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale şi a beneficiilor sociale în domeniul protecţiei familiei şi a 

drepturilor copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

8. fundamentează şi propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti înfiinţarea, finanţarea, respectiv 

cofinanţarea serviciilor sociale; 

9. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti rapoarte de evaluare a 

activităţilor desfăşurate; 

10. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap; 

11. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, 

victimelor violenţei domestice şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de 

actele normative în vigoare; 

12. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu; 

13. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de 

formare continuă a acestuia; 

14. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap; 



Page | 8 

 

15. realizează la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum 

sunt prevăzuţi în Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii şi Justiţiei 

Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia; 

16. sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de 

voluntariat în România, cu modificările ulterioare; 

17. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean, respectiv ale consiliului local al 

sectorului municipiului Bucureşti. 

 

 

 

 

Datele de contact ale instituției 
 

 

 

 

 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

 

 

Adresa: Bd.Mareșal Averescu, nr.17 sector 1 București. 

 

Telefoane: 021.223.41.90 sau 021.223.41.97- Centrala instituției.  

                   

Tel./ fax: 021.222.42.75/021.222.53.46, Serviciul Registratură, Relații cu Publicul - secretariat  

                

Adrese de e mail:  registratura@dgaspc-sectorul1.ro ,comunicare@dgaspc-sectorul1.ro, director-general@dgaspc-sectorul1.ro, protectia-

copilului@dgaspc-sectorul1.ro, director.economic@dgaspc-sectorul1.ro, rezidențialadulți@dgaspc-sectoru1.ro. 

 

 

 

 

Adresa web: www.dgaspc-sectorul1.ro 

 

mailto:registratura@dgaspc-sectorul1.ro
mailto:comunicare@dgaspc-sectorul1.ro
mailto:director-general@dgaspc-sectorul1.ro
mailto:protectia-copilului@dgaspc-sectorul1.ro
mailto:protectia-copilului@dgaspc-sectorul1.ro
mailto:director.economic@dgaspc-sectorul1.ro,%20rezidențialadulți@dgaspc-sectoru1.ro
http://www.dgaspc-sectorul1.ro/
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POLITICI PUBLICE 

 

 

POLITICA D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 în domeniul calității, stabilită în conformitate cu cerințele referențialului SR EN ISO 9001: 2015, are ca 

finalitate prestarea unor servicii care să prevină, să limiteze sau să înlăture efectele unor situații generatoare de marginalizare sau excluziune socială 

a persoanei, familiei, grupurilor și comunităților, servicii care să satisfacă în totalitate nevoile sociale și așteptările solicitanților precum și  

garantarea păstrării confidențialității tututor informațiilor referitoare la beneficiari. 

 

1. MISIUNEA INSTITUŢIEI PUBLICE, PRECUM ŞI OBIECTIVELE CARE TREBUIAU ATINSE ÎN PERIOADA  DE RAPORTARE; 

 

 

            MISIUNE: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are drept misiune asigurarea pentru persoanele domiciliate pe raza 

sectorului 1  unui sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială universală şi cuprinzătoare prin:  

identificarea nevoilor sociale ale persoanelor din sectorul 1 şi ierarhizarea acestor nevoi, dezvoltarea de servicii sociale integrate şi diversificate care să 

satisfacă nevoile identificate concomitent cu alinierea la principiile, normele şi standardele europene în domeniu. 

Conducerea DGASPC Sector 1 se asigură de către Directorul General şi Colegiul Director, în condiţiile legii. 

Directorul General este ajutat în activitatea sa de 2 Directori Generali Adjuncţi, 2 Director Executivi și 1 Director respectiv: 

 -un director general adjunct coordonează activitatea în domeniul protecţiei copilului, persoanei şi familiei; 

 -un director general adjunct coordonează activitatea în domeniul economic; 

            -un director executiv coordonează activitatea în domeniul protecţiei adultului; 

            -un director executiv coordonează activitatea în domeniul prevenirii și marginalizării sociale; 

            -un director coordonează activitatea în domeniul tehnic. 

 

OBIECTIVE: Obiectivele instituţiei se departajează în funcţie de domeniul de aplicare şi anume domeniul protecţiei copilului şi domeniul 

protecţiei persoanelor adulte. 
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A.Obiective în domeniul protecţiei drepturilor copilului 

 

 
1. Identificarea nevoilor sociale existente la nivelul comunitatii sectorului 1 Bucureşti; 

 

În anul 2017, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a continuat să dezvolte serviciile sociale destinate copiilor,  

în special copiilor cu handicap din sistemul de protecţie, prin identificarea de alternative de tip familial la componentele rezidenţiale clasice. 

 

În anul 2017 s-a continuat activitatea de identificare a familiilor cu risc de abandon şi copiilor fără supraveghere care necesită intervenţie sau 

solicită ajutor instituţiei noastre. Astfel familiile care erau în situaţii de criză cu risc de separare a copilului de familie au primit consiliere socială şi 

psihologică pentru a depăşi situaţia de criză.  

 

Consilierea a constat şi în acordarea de ajutor material (alimente, îmbrăcăminte, ajutor pentru înscrierea copiilor în cadrul centrelor de zi sau 

grădiniţe din comunitate) astfel: 

 

NR. 

CRT. 

  

1 Consiliere psihologică 14 

2 Nr. copiilor care au unul, ambii părinţi sau unicul întreținător al familiei la 

muncă în străinătate 
404 

3 Nr. copii beneficiari de prestaţii financiare / materiale (lapte praf, scutece 

absorbante, after school, achiziționare vaccin, traduceri,ajutoare fundații) 
111 

4 Nr. copii beneficiari de dispoziţii plată grădiniţe comunitate 58 

5 Copii înscrişi la CSS „Jiului” 13 sociali+297 copii cu părinți plătitori au 

frecventat 

6 Copii înscrişi la CSS „Sf. Andrei” 

 
3 sociali+224 copii cu parinți plătitori au 

frecventat 

7 Complexul Social de Servicii Vrancei 

 
4 sociali+292 copii cu părinți plătirori au 

frecventat 

 

8 Centrul Româno – Danez pentru Educaţie Integrată RODACIE 44 de copii cu părinți plătitori au frecventat 
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9 Copii înscrişi la Centrul de zi al Asociaţiei Diaconia 15 

12 Copii înscrişi la Centrul de zi Casa Sf. Macellin Champagnat 32 

13 Cupluri mame – copil asistate în Centrul Maternal “Sf. Nicolae” 48 de mame +87 copii 

14 Cupluri mame – copil asistate în Centrul Maternal “Sf. Andrei” 21 mame+40 copii 

15 Cazuri violenţă în familie – beneficiare provenite din violenţă în familie 

protejate în CCS „Justinian Marina” 
4 mame cu 7 copii 

16 

 

 

 

Număr notificări activități remunerate în care au fost implicați copii 

 

 

102 

18 Număr copii care au beneficiat de gratuitate pentru plata contibuției de hrană la 

cresă/grădiniță începând cu al 3-lea copil 
12 

20 Număr solicitări de efectuare anchete sociale 

 
416 

 Număr copii aflați în situație de abandon  școlar/risc de abandon școlar 57 

 Număr solicitări în vederea înregistrarii tardive a nașterii(adulți și copii) 15 

 Număr de cazuri copii aflați în monistorizare(situație de risc) 33 

21 Număr copii beneficiari de tichete sociale pentru grădiniță 24 

 

 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017, Biroul Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în Maternităţi a înregistrat 139 cazuri 

sesizate din maternităţi şi spitale de pediatrie, 

 

       din care:  

 

IOMC Polizu 24 

Sp. Filantropia 68 

Sp. Clinic de Urgenţă Elias 3 

Sp. Clinic CF2 1 

Sp. Clinic de Urgenţă pentru copii “Grigore Alexandrescu” 14 

Alte unităţi sanitare, altele decât cele de pe raza sectorului 1 29 
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COPII EXTERNAȚI ÎN FAMILIE 111 

MAME MINORE SECTOR 1 15 

MAME MINORE ALTE SECTOARE/JUDETE 31 

MAME FĂRĂ ACTE 42 

COPII ÎNREGISTRAȚI LA STAREA CIVILĂ 104 

CAZURI ÎN MONITORIZARE 43 

PRU ALTE SECTOARE/JUDEȚE 10 

PLASAMENT LA AMP SECTOR 1 1 

CENTRU MATERNAL SECTOR 1 -MAMA MINORĂ 1 

 

CENTRU MATERNAL SECTOR 1- ADULTE 

 3 

CENTRE MATERNALE ALTE SECTOARE/JUDEȚE 2 

IN LUCRU - FARA CERTIFICAT DE NAȘTERE 31 

SOLICITARE ANCHETA SOCIALĂ 5 

TENTATIVA SUICID 7 

TRANSFER MEDICAL 9 

GRAVIDE MAJORE 2 

GRAVIDE MINORE ALTE JUDETE 3 

GRAVIDE MINORE S1 1 

CONSUMATOARE HEROINĂ 1 

COPII PĂRĂSIȚI 2 

COPIL CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE 1 

AFLAT ÎN PREZENT ÎN SPITAL- PREMATUR 1 
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 De asemenea printre obiectivele Serviciului Prevenire a Separării Copilului de Familie s-au aflat și acordarea de suport material şi/sau financiar 

familiilor în vederea depăşirii situaţiilor de criză şi pentru prevenirea situaţiilor care pot conduce la părăsirea copiilor, abuz asupra copiilor sau 

neglijarea lor;identificarea şi intervenţia pentru obţinerea actelor de identitate ale copiilor care au fost lipsiţi in mod ilegal de elementele constitutive 

ale identităţii lor;consilierea psihologică pentru menţinerea, crearea sau normalizarea relaţiilor familiale având permanent în vedere principiile 

respectării interesului superior al copilului;protejarea femeilor şi a copiilor acestora victime ale violenţei în familie prin acordarea de adăpost, 

consiliere socială şi suport material; distribuirea de lapte praf conform  Programului Naţional pentru copiii între 1-12 luni care nu beneficiază de lapte 

matern; sprijinirea accesului copiilor la educaţie;admiterea/găzduirea cuplurilor mama – copii în Centrele Maternale din subordinea DGASPC Sector 

1;verificarea condițiilor de desfășurare a activităților remunerate prestate de către copii în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de 

modeling;monitorizarea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;identificarea copiilor aflați în situații de risc; acordarea de tichete 

sociale pentru grădiniță,efectuarea de anchete sociale la  solicitarea Dircețiilor generale din celelalte sectoare şi judete precum și la solicitarea OPA în 

vederea reevaluării cazurilor copiilor care au o măsură de protecţie pe raza teritorială a acestora ;efectuarea de anchete psiho-sociale pe baza cărora se 

pot lua următoarele hotărâri de către instanţă/comisiile de protecţia copiilor din alte judete şi sectoare în vederea:  reintegrării în familia biologică ; 

plasamentului într-o instituţie de stat, privată, la o persoană fizică sau familie ; încadrării într-un grad de handicap ; orientării şcolare şi profesionale ; 

revocării unor măsuri de protecţie sau acordarea unui ajutor material şi/sau financiar; acordare de burse şcolare. 

Pe parcursul anului 2017 Serviciul Intervenţie în Regim de Urgenţă , a instrumentat un număr de 437 cazuri din care au fost emise  4 dispoziţii de 

plasament în regim de urgenţă și 38 de persoane adulte au fost conduse în centre pentru adulți sau adăposturi de noapte pentru a beneficia de găzduire. 

Din numărul total de cazuri, un număr de 321 de  sesizări s-au primit telefonic, din care: 92 sesizări au avut ca scop preluarea copiilor străzii şi a 

copiilor depistaţi lipsiţi de supraveghere, 26 solicitări privind preluarea mamelor cu copii în vederea găzduirii în centre maternale, un număr de 110 de 

sesizări privind situaţii de cerşetorie, un număr de 49 de sesizări privind solicitarea de a participa la audierea unor copii ce au avut calitatea de martori 

sau au săvârşit infractiuni cu caracter penal. 

De asemenea au fost instrumentate un număr de 65 cazuri de abuz şi neglijare şi au fost întocmite un număr de 144 Fişe de Evaluare Iniţială a 

Situaţiilor de Abuz/Neglijare a Copilului. 

Totodată Biroul Intervenţii în Regim Urgenţă Copii a efectuat un număr de 5 acţiuni de depistare a copiilor străzii, a copiilor daţi în urmărire şi a 

copiilor care locuiesc abuziv în imobile dezafectate, desfăşurate împreună cu secţiile de Poliţie ale Sectorului 1, precum şi cu Poliţia Locală Sector 1 şi 

Direcţia Generală de Jandarmerie a Municipiului Bucureşti. 

Ca urmare a solicitărilor venite din partea Birourilor Executorilor Judecătoreşti s-a intervenit la un număr de 16 familii care au fost evacuate, fie 

din cauza retrocedării imobilelor către foştii proprietari, fie din cauza datoriilor mari acumulate la întreţinere.  

Un număr de 38 de cazuri a fost consiliat cu privire la serviciile sociale acordate de către DGASPC-uri ca urmare a solicitărilor scrise primite din 

partea altor instituţii cum ar fi: Preşedenţie, Guvernul României, Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, Instituţia Prefectului, Direcţia de 

Sănătate Publică, Biroul Autoritatea Tutelară, INML, IGP, DGASMB etc. 
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Obiectivele serviciului „Familial Adopţii şi Postadopţii” au constat în: 

* asigurarea protecţiei alternative (prevenirea abandonului şi a instituţionalizării) pentru copiii lipsiţi de ocrotirea părinţilor lor sau care în vederea 

protejării intereselor lor nu pot fi lăsaţi în grija acestora prin instituirea unei măsuri de protecţie specială, respectiv plasament la o persoană/familie, 

instituirea tutelei, deschiderea procedurii de adopţie pentru copil, scopul acestor demersuri fiind asigurarea mediului optim de viaţă pentru copilul 

aflat in dificultate  cu alinierea la principiile, normele şi standardele europene în domeniu.  

* identificarea familiei/persoanei adoptatoare potrivita copilului pentru care instanţa judecatoreasca a incuviintat deschiderea procedurii adoptiei 

interne.  

* pregatirea familiei/persoanei adoptatoare pentru asumarea in cunostinta de cauza si in mod corespunzator a rolurilor de parinti; 

- pregatirea copilului in vederea adoptiei; 

- realizarea compatibilitatii copil-familie/persoana adoptatoare; 

- sprijinirea familiei biologice a copilului; 

- sprijinirea familiei si a copilului pe intreaga perioada de derulare a adoptiei si in perioada postadoptie; 

- sprijinirea persoanelor care au fost adoptate şi care doresc să cunoască identitatea părinţilor biologici. 

 Au fost reevaluate cazurile copiilor aflaţi în evidenţa Serviciului Familial Adopții și Postadopții  în conformitate cu prevederile stipulate de Legea 

272/2004, republicată și modificată, Legea 287 din 2009  privind Codul Civil. Instituirea unei măsuri de protecţie specială plasament la o 

familie/persoană, astfel: în cazul a  10 copii a fost instituit plasamentul la o familie/persoană de către instanţa judecătorească, pentru 11 copii s-a 

instituit plasamentul la o familie/persoană de către Comisia pentru Protecţia Copilului (C.P.C.) sector 1 iar în cazul a 7 copii a fost instituit plasamentul 

în regim de urgență de către DGASPC Sector 1. 

  Au fost reevaluate cazurile a 58 de copii, cazuri care au fost supuse atenţiei Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 1. 

  Au fost reevaluate cazurile a 90 de copii, care au avut instituită măsura de protecţie specială-plasament de către instanţa judecătorească. A fost 

monitorizată situaţia  copiilor pentru care alte sectoare/judeţe au instituit măsura de protecţie şi au fost transmise rapoarte de monitorizare şi acte în 

vederea reevaluării situaţiei copiilor (25 cazuri). S-au eliberat 25 de atestate pentru familiile apte să adopte şi s-au efectuat 18 postadopţii în familie. 

Ca și nerealizări este de menționat faptul că reevaluarea măsurilor de protecţie instituite pentru copiii aflaţi în dificultate pe raza sectorului 1 a 

fost uneori îngreunată datorită dificultăţilor de armonizare  a legislației, dificultății de colaborare cu familiile copiilor ocrotiți, capacității instituţiilor 

din întreaga țară, de a colabora în vederea asigurării unui mediu de viaţă optim pentru copii. 

Pentru asigurarea desfaşurării optime a serviciilor pe care le desfăşoară Serviciul Familial, Adopții și Postadopții, considerăm că este oportună 

armonizarea legislaţiei şi a metodologiei de lucru din domeniu, perfecţionarea continuă a personalului de specialitate astfel încât să se asigure 

satisfacerea nevoilor copiilor aflaţi în dificultate, pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială, plasamentul/plasamentul de urgență la o 

familie/persoană sau adopție. 

Serviciul ⹂Secretariat Comisiiʺ asigură lucrările de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului şi ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap – organe de specialitate ale Consiliului Local Sector 1, cu rol decizional în materia protecţiei drepturilor copilului şi a încadrarii 

persoanelor adulte în grad si tip de handicap. În acest sens, în perioada ianuarie – decembrie 2017, au fost înregistrate spre prezentare, dezbatere şi 

soluţionare de către Comisia pentru Protecţia Copilului şi respectiv Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap un număr de 4.712 dosare 

pentru care au fost emise 3527  Hotărâri, Decizii și Certificate de încadrarea în categoria persoanelor adulte cu handicap. 
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Evaluarea a fost facută din punct de vedere  medical, psihologic, social şi educaţional, de  către specialiştii echipei multidisciplinare din cadrul 

biroului Evaluare Complexă, pentru fiecare caz în parte. Au fost efectuate 529 rapoarte de  anchete psiho-sociale. 

          În urma evaluării au fost propuşi Comisiei pentru Protecţia Copilului  sector 1, în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap 

care necesită protecţie specială, un număr de 591 de dosare (411de dosare propuse pentru gradul GRAV, 80 gradul ACCENTUAT, 90 gradul MEDIU și 

10 dosare propuse pentru gradul UŞOR). 

  În temeiul art. III din HG nr. 927/2016,  au fost înlocuite  6000 de certificate de încadrare în grad și tip de handicap, cu termen de 

valabilitate permanent, eliberate până la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, cu certificate de încadrare în grad de handicap în conformitate cu 

anexa la hotărâre. 

Serviciul Asistenţi Maternali Profesionişti asigură protecția copilului care este temporar sau definitiv lipsit  de ocrotirea părintilor săi,  sau  

care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora şi necesită stabilirea unei măsuri de protectie ce impune cresterea, îngrijirea 

şi educarea copilului de către un asistent maternal profesionist.  

Această formă de protecţie include şi plasamentul copilului în regim de urgentă, plasamentul copilului cu nevoi speciale (copil cu deficienţă, 

copil abuzat, copil cu tulburări de comportament, copil cu HIV / SIDA), în vederea asigurarii unui climat familial necesar recuperarii sale.  

  La sârșitul perioadei de raportare în rețeaua de asistență maternală a DGASPC Sector 1 un număr de 132 de copii beneficiau de măsuri de 

protecție (plasament în regim de urgență/plasament), respectiv : 

- 32 copii plasați la amp domiciliati în sectorul 1 

- 2 copii plasați la amp domiciliati în sectorul 6 

- 11 copii plasați la amp domiciliati în sectorul 2  

- 18 copii plasați la amp domiciliati în judetul Ilfov 

- 42 copii plasați la amp domiciliati în judetul Ialomița 

- 1 copil plasat la amp domiciliati în judetul Dambovița 

- 26 copii plasati la amp domiciliati în judetul Giurgiu 

În cursul  anului 2017 au intrat în reteaua de asistenţă maternală un număr de 11 copii, proveniți din unități sanitare, familie  sau centre de 

plasament.  

Tot în cursul acestui an un număr de 17 copii/ tineri  au ieşit din sistemul de asistenţă maternală după cum urmează:  

 6 copii au plecat în IVA ( încredinţare în vedere adopţiei ) 

 1 copil a fost plasat la o familie ; 

 2 copii au fost mutaţi pe un centru de plasament, 

 1 copil a fost reintegrat în familie, 

 7 tineri au părăsit sistemul de protecţie la cerere. 

Începând cu luna decembrie 2014  alocaţia de hrană pentru copiii plasaţi la asistent maternal profesionist  se acordă sub forma alocaţie de 

plasament de la bugetul de stat, fiind virată lunar de către APSMB  .  

Conform legislatiei în vigoare alocaţia de plasament acordată de APSMB este în valoare de 600 lei pentru copilul normal şi 900 lei pentru 

copilul cu handicap. Aceste sume sunt menite să acopere toate cheltuielile legate de transport, hrană, cazarmament, rechizite, îmbrăcaminte, 

încălţăminte etc pe care asistentul maternal le poate avea cu copilul pe care îl ingrijeste. 
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Singurele cheltuieli pe care DGASPC sector 1 le mai decontează în plus,  începând cu data de 01.05.2015, sunt  cheltuielile legate de întreținere 

sau gaze / cotă parte copil  în baza  Hotărârii  Consiliului Local Sector 1 . 

Ca și nerealizări în cadrul acestui serviciu au fost: 

 dificultatea angajării  numărului necesar  de asistenţi maternali profesioniști cu domiciliul în sectorul 1, 

 lipsa persoanelor disponibile să îngrijească copii cu handicap mediu sau grav. 

 

    În ceea ce privesc propunerile pentru remedierea acestor nerealizăr,i se va continua campania de sensibilizare, implicare şi responsabilizare a 

comunităţii locale cu privire la alternativele de tip familial de care pot beneficia copiii aflaţi în dificultate, promovând totodată şi profesia de asistent 

maternal profesionist  mai ales în rândul persoanelor cu domiciliul pe raza sectorului 1.  

 

 

2. Refuncţionalizarea serviciilor existente şi dezvoltarea de servicii noi  în concordanţă cu nevoile identificate: 

 

     Începând cu luna martie 2017, în baza Hotărârii Consiliului Local al sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 1 a început implementarea proiectului “Extinderea conceptului de educația RODACIE în creșele din sectorul 1”.  

     Proiectul vizează aplicarea  la nivelul sectorului 1 a modelului de educație romano-danez pentru copiii de 0-3/4 ani, implementat cu succes în 

cadrul unei creșe pilot (RODACIE) în ultimii 5 ani, cu rezultate remarcabile în ceea ce privește dezvoltarea copilului. 

     Proiectul este implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în parteneriat cu Centrul de Resurse și Formare 

în Profesiuni Sociale ProVocație și VIA University College din Danemarca, pe o durata de 54 de luni. Rezultatele planificate presupun reorganizarea 

spațiilor interioare și exterioare a tuturor creșelor din sectorul 1, a programului de activități pentru copii, a metodelor de educație utilizate pentru 

dezvoltarea copiilor. În acest context,  183 persoane angajate în cadrul creșelor din sectorul 1 vor fi incluse în programe de formare continuă susținute 

de echipe romano-daneze de specialiști. 

    Implementarea acestui proiect va pune bazele pentru dezvoltarea unei  abordări strategice educaționale de inspirație daneză, ce are in centru un 

copil fericit, autonom, cu inițiativa și creativitate într-un mediu pozitiv și stimulativ.  

Activitățile proiectului – management de proiect, promovare, amenajarea și dotarea spațiilor, formarea personalului, din creșe și a personalului de 

coordonare, derulare workshop uri părinți, elaborare ghid de bune practici.  

Pe parcursul anului 2017, în urma implementării activităților planificate, prin colaborarea celor 3 parteneri implicați în proiect, au fost obținute 

următoarele rezultate – materiale de formare elaborate/revizuite, sesiuni de formare derulate (training inițial, training pe arii de învățare, formare 

continuă la locul de muncă), 63 persoane participante la activitățile de formare (cu frecvență diferită), spații amenajate în vederea susținerii modelului 

educațional propus, coordonatorii creșelor din sectorul 1, formați.  

         Centrul Româno Danez pentru Educaţie Integrată este o componentă funcţională a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Copilului Sector 1, a cărei misiune este de a asigura, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, educaţie, recreere, socializare, dezvoltare a 

deprinderilor de viaţă independenta pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 4 ani, în scopul dezvoltării unei personalităţi echilibrate care să  includă 

încrederea în forţele proprii, independenţa, toleranţa, expresivitatea emoţională şi creativitatea. 



Page | 17 

 

În cadrul Centrului Româno Danez pentru Educaţie Integrată au funcţionat trei grupe, cu un efectiv de 10 copii fiecare, cu vârste cuprinse între 

0,10  - 3 ani. Au frecventat creșa un număr de 44 de copii  

( pe perioada celor 2 ani școlari); 

Pentru anul calendaristic 2017 obiectivele fixate au fost următoarele :  

 asigurarea unui climat optim necesar dezvoltării unei personalităţi echilibrate a copiilor; 

 acordarea a 4 mese pe zi ; 

 întâlniri individuale și de grup cu părinții. 

Modulul Pavilionar de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Buburuza – componentă a Compexului Social de Servicii pentru 

Copii/Tineri cu Afecțiuni Neuropsihiatrice, este un serviciu specializat de tip rezidențial, fară personalitate juridică, aflat în subordinea DGASPC 

Sector 1, care asigură copiilor/tinerilor cu handicap un nivel de viaţă corespunzător dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și sociale, promovând 

dreptul acestora la egalitate de șanse, nondiscriminare, integritate și îmbunătăţirea calităţii vieţii. Acest modul ocroteşte un număr de 14 copii/tineri 

avînd vârsta cuprinsă între 8 – 22 ani, cu certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială (handicap 

usor/mediu/accentuat/grav) şi pentru care s-a stabilit măsură de plasament. 

Acești copii/tineri beneficiază de: spaţiu de locuit, programe de recuperare, educaţie continuă pentru învaţarea deprinderilor de bază, activităţi 

de grup şi programe individualizate, activităţi de socializare (excursii, activităţi în aer liber etc.). Pe parcursul anului 2017, MPRRN Buburuza a oferit 

servicii de bază (cazare, masă, igienă corporală), servicii de suport (servirea hranei, menaj, activităţi de petrecere a timpului liber) şi servicii de recreere 

şi socializare (plimbări, participarea la evenimentele comunităţii). De serviciile oferite au beneficiat un număr de 14 copii/tineri. 

Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Alexandra – componentă a Compexului Social de Servicii pentru 

Copii/Tineri cu Afecțiuni Neuropsihiatrice, este un serviciu specializat de tip rezidențial, fară personalitate juridică, aflat în subordinea DGASPC 

Sector 1, care asigură copiilor/tinerilor cu handicap un nivel de viaţă corespunzător dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale și sociale, promovând 

dreptul acestora la egalitate de șanse, nondiscriminare, integritate și îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

Acest modul ocroteşte un număr de 15 copii/tineri avînd vârsta cuprinsă între 13 – 23 ani, cu certificat de încadrare într-o categorie de persoane 

cu handicap care necesită protecţie specială (handicap accentuat/grav) şi pentru care s-a stabilit măsură de plasament. 

Acești copii/tineri beneficiază de: spaţiu de locuit, programe de recuperare, educaţie continuuă pentru învaţarea deprinderilor de bază, activităţi 

de grup şi programe individualizate, activităţi de socializare (excursii, activităţi în aer liber etc.).  

Ca și nerealizări este de menționat intervenţia buco-maxilo-facială la o tanără, care nu  s-a putut efectua deoarece nu are tutore legal pentru a semna 

acordul în vederea efectuării anesteziei generale necesare intervenției pentru că tanara nu a cooperat. 

Complexul Social de Servicii „Sfântul Nicolae” este un serviciu public de tip rezidenţial, realizat pe două componente: 

- Centrul rezidenţial cu o capacitate de 48 locuri + 2 la izolator care rǎspunde nevoilor unei largi categorii sociale reprezentate de copiii neglijaţi, 

supuşi exploatǎrii sau abuzaţi, precum şi în vederea prevenirii şi combaterii marginalizǎrii sociale în cazul copiilor separaţi temporar sau definitiv de 

pǎrinţi,  

- Centrul Maternal cu o capacitate de 10 locuri care rǎspunde serviciilor oferite în vederea prevenirii separǎrii copilului de pǎrinţii sǎi, organizat pe 

model familial, a cǎrui misiune este de a permite formarea, menţinerea şi întǎrirea legǎturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea 

responsabilitǎţilor parentale; 
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La data de 01.01.2017 se aflau asistaţi în Centrul Rezidenţial un număr de  38 copii (cu vârste cuprinse între 3 ani si 21 ani).La finalul anului 2017 se 

aflau înscrişi un număr de  19 copii.Serviciile oferite de către Complexul Social de Servicii “Jiului” sunt complementare demersurilor şi eforturilor 

propriei familii şi constau în educaţie, îngrijire, asistenţă medicală, activităţi recreative şi de socializare, consiliere socială şi suport psiho-emoţional 

pentru membrii familiei în vederea depăşirii deficultăţilor. Numai prin educaţie, orice copil are o şansă în viaţă. Pentru asigurarea acestui drept esenţial 

toţi trebuie să ne implicăm : părinţi, autorităţi locale şi personal specializat. 

   În cadrul complexului s-au desfăşurat activităţi pentru aproximativ 192  copii dintre care : 5 copii a căror contribuţie de hrană a suportat-o 

Consiliul Local prin D.G.A.S.P.C. Sector 1, 169 de copii din comunitate a căror contribuţie de hrană a fost suportată de către părinţii acestora şi 18 

copii în modulul P.R.U.(plasament în regim de urgență). 

Centrul de Servicii Sociale “ Vrancei” este un centru de zi, ce oferă oferi pe timpul zilei (de luni pana vineri, de la 6,oo-18,oo) servicii 

integrate de îngrijire, supraveghere și educatie timpurie, copiilor de vârstă anteprescolară. 

Activitatea în centru se desfășoara din luna iulie 2012, cand s-a procedat la amenajarea complexului.Activitatea cu copiii a început în luna septembrie 

2012. Obiectivele propuse pe parcursul anului 2017 au fost:  

 stimularea diferențiată a copilului necesară dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de 

particularitățile specifice de vârsta ale acestuia; 

 Realizarea unui demers educational bazat pe interacțiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficienta și protectivă a mediului; 

 Promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii; 

 Promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activități de grup specifice vârstei; 

 Sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor. 

                   Începând cu luna martie a anului 2017, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1 derulează proiectul 

“Extinderea conceptului de educaţie RODACIE în cadrul creşelor şi grădiniţelor din sectorul 1”, finanţat de Consiliul Local al sectorului 1. Prima creșă 

care a intrat în proiect a fost creșa Vrancei. Una din activitățile proiectului  constă în amenajarea spațiului (interior și exterior) amenajare ce presupune, 

pe langa efectuarea de lucrări și achiziția de mobilier, în acord cu principiile modelului de inspirație româno-danez. De asemenea, tot personalul 

(educativ, de curațenie și medical) a intrat în proces de formare susținut de trainneri ai Asociației “ProVocație” și experți danezi de la VIA University 

College Danemarca. 

Complexul Social de Servicii ,,Sfântul Andrei” este împărțit în 2 componente: Centrul de Zi și Centrul Maternal.  

Centrul Maternal, componentă a Complexului Social de Servicii ,,Sfântul Andrei”, este un centru rezidențial destinat protecției temporare a cuplurilor 

mamă-copil aflate în dificultate. Centrul poate oferi servicii de cazare,educație, consiliere, pentru 7 cupluri mama-copil.Centrul de Zi, componentă a 

Complexului Social de Servicii ,,Sfântul Andrei”, este un centru social destinat protecției  copilului.  

Misiunea centrului, este protecţia copiilor, menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea 

situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi deîngrijire, educaţie, recreere, 

socializare cât și a unor activităţi de sprijin, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, 

precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copiii. Capacitatea centrului este de 120 de locuri, distribuite în 11 grupe. 

       Centrul de Zi oferă copiilor activități recreative și de socializare, pentru a realiza un echilibru între activitățile educative și cele de relaxare și joc. 

       Aceste activități i-au făcut pe copii să-și mențină un echilibru fizic și psihic necesar unei dezvoltări armonioase. 
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  Personalul de educație a elaborat programul activităților recreative și de socializare, ținând cont de vârste și de preferințele fiecărui copil.   În 

anul 2017, cererea de locuri a depășit capacitatea centrului. Analizând cererea, numărul de copii înscriși, frecvența zilnică, s-a ajuns, împreună cu 

conducerea DGASPC S1, la concluzia  că se poate suplimenta numărul de copii admiși, cu 10%,fără a depăși un număr  de 120 copii/zi . 

Cel mai important obiectiv de atins în anul 2017, a fost licențierea provizorie unității. La finalul anului 2016, s-a obținut licențierea provizorie a unității. 

        Recomandările comisiei de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, au fost: efectuarea  demersurilor necesare 

pentru transformarea Centrului de Zi în Creșă, până la finalul anului 2017, deoarece beneficiarii acestui centru nu sunt doar din sfera asistaților sociali, ci 

sunt copii din comunitate ai căror părinți sunt angajați.     

     Nu am putut îndeplini cerința aceasta, deoarece până în luna iunie 2018, Centrul de Zi se află în perioadă de sustenabilitate în cadrul Proiectului 

,,Dezvoltarea Complexului Social de Servicii ,,Sf. Andrei”, prin lucrări de mansardare și recompartimentare”, în cadrul Programului Operațional Regional 

Regio. 

 Pe parcursul anului 2017, Casa “Sf Ştefan” a oferit servicii de bază (cazare, masă, igienă corporală), servicii de suport (servirea hranei, menaj, 

activităţi de petrecere a timpului liber) şi servicii de recreere şi socializare (plimbări, participarea la evenimentele comunităţii). De serviciile oferite au 

beneficiat un număr de 29 copii. Obiectivele pe anul 2017 au fost stabilite în concordanţă cu strategia locală pentru protecţia copilului conformă cu 

Strategia Naţională a Guvernului României pentru protecţia copilului. 

Centrul de primire ‘Pinocchio” , are drept misiune generală furnizarea sau accesul copiilor pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educație 

și pregătirea în vederea reintegrării sau integrăriilor familiale și sociale sau luării unei măsuri de protecție corespunzatoare cu asigurarea serviciilor în regim 

de urgență pentru copiii străzii depistați pe raza sectorului 1 București. Având în vedere interesul superior al copilului C.P”Pinocchio” încurajează 

reintegrarea copilului în familie și societate. Centrul asigură respectarea drepturilor copilului și interesul sperior al acestuia, urmărindu-se nediscriminarea, 

acceptarea diversității,  oferirea de șanse egale. Numărul de copii care au beneficiat de serviciile C.P.”Pinocchio” în perioada anului 2017 este de 40. 

Aceștia provin din întreaga țară și din toate sectoarele municipiului București.Pe parcursul anului 2017, Casa De Tip Familial” Sf Constantin” a oferit 

servicii de bază (cazare, masă, igenă corporală), servicii de suport (servirea hranei, menaj, activităţi de petrecere a timpului liber) şi servicii de recreere şi 

socializare (plimbări, participarea la evenimentele comunităţii). De serviciile oferite au beneficiat un număr de 12 copii/tineri.Au fost transferati ca  urma 

terminarii studiilor si a perioadei celor  2 ani(legea 272)la cerere , la Asociația Proact Suport. 

Au fost transferați 1 copil de la CSS,,Sf .Nicolae,, 2 copii transferați disciplinar de la CSS,, Sf.Iosif,, și un adolescent de la un asistent  maternal din 

Giurgiu. Activitatea Centrului de Zi Copii TSA din cadrul DGASPC Sector 1 s-a desfăşurat pe două module, după cum urmează: 

   - centrul de zi cu un program zilnic de la ora 8 la 16.30, 

   - program de servicii punctuale ( terapie psihologică, logopedică, activităţi educaţionale, terapie psihopedagogică) în același interval orar. 

 Scopul principal al programului de recuperare a fost remedierea deficitelor existente în diferite arii de dezvoltare şi facilitarea la maximum a 

autonomiei personale. În acest sens obiectivele terapeutice formulate au inclus cu prioritate formarea abilităţilor funcţionale. 

Fiecare copil a beneficiat de un plan personalizat de intervenţie elaborat de managerul de caz în colaborare cu specialiştii centrului şi cu familiile 

copiilor pe baza evaluărilor iniţiale şi, după caz,  a recomandărilor formulate de Serviciul de evaluare complexă. Planul include obiectivele terapeutice, 

strategiile şi activităţile necesare îndeplinirii obiectivelor. Pentru a se stabili impactul acestor intervenţii asupra evoluţiei copilului programele au fost 

revizuite periodic la intervale de 6 luni. 

        Gradul de realizare a obiectivelor propuse şi rata progresului înregistrată a fost bună pentru o parte din copii, principalele achiziţii fiind în 

domeniul cognitiv, al motricităţii şi al autonomiei personale. 
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           Metodologia de lucru folosită în cadrul activităţilor terapeutice a fost în principal terapia cognitiv-comportamentală asociată cu ludoterapia, 

aplicată atât pentru achiziţionarea unor noi abilitaţi cât şi pentru ameliorarea comportamentelor problemă. 

           Şedinţele de lucru s-au desfăşurat individual, având la bază planul de terapie întocmit de fiecare specialist în parte. 

           Programele educaţionale s-au desfăşurat pe baza planului individual întocmit pentru fiecare copil de personalul educativ şi a unui curriculum cu 

spectru larg ce include abilităţi din diverse domenii de dezvoltare (comportamental, motricitate fină şi grosieră, dezvoltare cognitivă, socializare,etc).  

       În funcţie de obiectivele propuse şi de capacităţile copiilor, activităţile educaţionale s-au desfăşurat atât individual cât şi în grup pentru a 

promova interacţiunile sociale, asigurându-se pe parcursul zilei un echilibru între activităţile structurate/nestructurate, liniştite/dinamice şi între cele 

iniţiate de copil şi cele iniţiate de specialist. Durata acestor activităţi a fost variabilă în funcţie de capacitatea de efort şi nivelul de maturizare al fiecărui 

copil. 

   -Activităţi de recreere şi socializare a copiilor cu tulburare de spectru autist, 

          -Activităţile recreative şi de socializare au fost asigurate pe parcursul zilei, îndeosebi pentru copii din cadrul centrului de zi şi au avut ca scop 

asigurarea unui echilibru în cadrul regimului de viaţă al copiilor între activităţile de învăţare pe de o parte şi activităţile de recreere pe de altă parte. În 

acest sens copii au fost implicaţi în diverse activităţi ce s-au concretizat în plimbări, audiţii muzicale, teatru de păpuşi, sărbătorirea zilelor de naştere, 

participarea la evenimente speciale organizate în cadrul centrului sau în afara acestuia (serbare cu ocazia sărbătorilor pascale și cu ocazia sărbătorilor 

de iarnă). 

 

3. Dezvoltarea de proiecte şi programe sociale în colaborare cu partenerii sociali (ong-uri, instituţii publice, etc) ; 

 

Serviciul ⹂Strategii Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG⹂ a avut următoarele obiective pe 

parcursul anului 2017 : 

 

 Coordonarea activităţilor privind încheierea/ reînnoirea convenţiilor şi parteneriatelor de colaborare ale instituţiei cu ONG-uri, fundaţii, 

instituţii publice. 

 Implementarea proiectelor aflate în derulare, identificarea de surse de finanţare şi elaborarea de propuneri de proiecte, conform nevoilor 

existente la nivelul instituţiei şi la nivelul comunităţii Sectorului 1 Bucureşti. 

 Coordonarea activităţilor de voluntariat/ practică în cadrul instituţiei. 

 

      În ceea ce privesc parteneriatele finanţate de la bugetul Consiliului Local Sector ,  s-a menținut legătura cu ONG-urile implicate în colaborare, 

în vederea transmiterii documentelor necesare pentru reînnoirea și continuarea acestor parteneriate și s-au întocmit rapoartele de specialitate necesare 

pentru emiterea Hotărârilor de Consiliu. Asociațiile/ fundațiile finanțate de la bugetul Consiliului Local Sector 1 prin intermediul DGASPC Sector 1 

sunt următoarele: Asociaţia Alternativa 2003, Asociaţia Sf. Ana, Asociaţia Health Aid, Asociaţia Caritas, Asociația Diaconia, Fundația Viaţă şi 

Lumină, Asociaţia SOS Satele Copiilor,. 

    În cursul anului 2017 Serviciul Strategii a încheiat noi colaborări cu ONG-urile care prin serviciile oferite vin în sprijinul misiunii DGASPC 

Sector 1 privind asigurarea la nivelul comunităţii Sectorului 1 a serviciilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în dificultate și aici putem menționa colaborările cu:  Asociaţia 
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Samas, Asociaţia Fratilor Marişti,  Asociaţia Atelierul de zambete,   Asociaţia  Împreună la Scoală,  Asociaţia  Panda, Fundaţia Inimi Deschise, 

Asociaţia  Semn de Viaţă, Asociația Maia, Asociația Fluence, Asociaţia M.A.M.E, Căminul de persoane Vârstnice “Amalia şi Sef Rabin dr. Moses 

Rosen,  Fundaţia TANNER,  Asociaţia de luptă împotriva bolii Parkinson , Fundaţia FARA, Centrul de zi pentru Copii Sf. SOFIA, Fundatia Terre des 

hommes Elveţia, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Asociaţia Lindenfeld ,etc. În acest moment DGASPC Sector 1 are o serie de 

parteneriate active în domeniul social care vin să sprijine demersurile realizate în vederea soluţionării cazurilor sociale aflate în evidenţa instituției. Pe 

parcursul anului 2017 au fost semnate 71 de convenţii de colaborare, care la nivelul DGASPC Sector 1 sunt implementate de către Direcţia Protecţia 

Copilului şi Direcţia Protecția Persoanei şi Familiei. Dintre acestea 61 sunt parteneriate public – privat și 10 sunt parteneriate public – public.  

       Astfel din cele 71 de convenții/ parteneriate cu ONG-uri și instituții publice 45 de convenții/ parteneriate de colaborare implementate de 

Direcţia Protecția Copilului, 22 de convenții/ parteneriate de colaborare implementate de Direcţia Protecția Persoanei și Familiei şi 4 convenţii de 

colaborare implementate de ambele Direcţii. 

 La nivelul DGASPC Sector 1a fost implementat proiectul BIC – Bullyng in Institution Care Just/2014/RDAP/ AG/BULL/7625. Obiectivul 

proiectului: contribuirea la prevenirea şi combaterea bullyingului în centrele rezidenţiale. Aplicantul  este Asociaţia Amicii dei Bambinii iar 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, partener.  

 Elaborarea şi depunerea de documente privind vizita specială ex-post la încheierea perioadei de sustenabilitate a proiectului “Dezvoltarea 

Complexului Social de Servicii Sf.Andrei prin lucrări de mansardare şi recompartimentare” , proiect finanțat în cadrul POR, Axa Prioritară 

3, DMI 3.2. Raportul privind vizita ex-post la faţa locului a fost pozitiv cu recomandarea ca  beneficiarul să facă toate demersurile necesare 

pentru obţinerea autorizaţiei ISU. 

 A fost elaborată documentația în vederea depunerii în calitate de parteneri, a proiectului ERE Empathy R Evolution Programm, proiect depus 

în cadrul Uniunii Europene, Direcția Justiție. Principalul beneficiar al proiectului, este organizația din Italia, Amici dei Bambini, scopul 

proiectului conturarea unui model de combatere a violenței inspirat din modelul implementat tot de către Asociația Amici dei Bambini, în 

cadrul proiectului BIC – Bullyng in Institution Care Just/2014/RDAP/ AG/BULL/7625. 

 Implementarea proiectului „Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și gradinițelor din Sectorul 1”, proiect ce 

constă în diseminarea la nivelul comunităţii sector 1 a cunoștințelor, informațiilor și rezultatelor obținuțe în urma aplicării și adaptării 

pedagogiei daneze în România, prin formarea personalului angajat în cadrul creșelor și gradinițelor din sectorul 1 în vederea dezvoltării 

competențelor în domeniul educației timpurii. Durata proiectului se va face pe o perioada de 42 de luni, iar implementarea activităților 

proiectului se va face la nivelul celor 3 creșe de pe raza Sectorului 1. 

 

    4.Promovarea serviciilor oferite la nivelul comunităţii sectorului 1 Bucureşti în vederea facilitării accesului la serviciile oferite; 

 

În anul 2017, în cadrul serviciilor pentru protecţia copilului, s-a realizat informarea beneficiarilor cu privire la serviciile oferite. Majoritatea 

serviciilor din protecţia copilului, dispun de materiale informative (pliante, broşuri) pentru o diseminare mai amplă a informaţiilor referitoare la 

servicii. De asemenea au fost organizate diferite evenimente şi activităţi educative în cadrul cărora s-a facut cunoscută activitatea diferitelor servicii din 

protecţia copilului: 
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1. În perioada ianuarie - decembrie 2017 au fost asistaţi în programul "SOS - Proiectul de întărire a familiei” 45 de copii proveniţi din 18 de 

familii. În cadrul acestui program de prevenire a separării copilului de părinţi aflaţi în situaţie de criză, s-au încheiat convenţii de colaborare cu diverse 

ONG-uri care derulează astfel de activităţi.  

      Una dintre convenţiile de colaborare este cea încheiată între D.G.A.S.P.C. Sector 1 prin Serviciul Prevenire a Separării Copilului de Familie şi 

Asociaţia "SOS Satele Copiilor România" – SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti şi Grădiniţa SOS Satul Copiilor 

Bucureşti. 

    Obiectul convenţiei îl reprezintă prevenirea separării copilului de familia sa prin servicii destinate dezvoltării abilităţilor părinţilor pentru 

conştientizarea nevoilor copilului de a creşte şi se dezvolta într-un mediu familial protector şi stabil din punct de vedere emoţional, prevenirea 

neşcolarizării şi/sau prevenirea abandonului şcolar al copilului. DGASPC Sector 1 suportă suma de 50 lei/lună pentru fiecare copil, ai căror părinţi au 

domiciliul pe raza sectorului 1, care au întocmit un plan de servicii şi care beneficiază de serviciile Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi 

Părinţi Bucureşti. 

SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti din cadrul SOS Satele Copiilor România oferă consiliere socială şi 

psihologică individuală şi de grup şi activităţi socio-educative pentru copii. 

 

2. Un alt parteneriat a fost încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia – 

Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina care este compus din două module: 

 Centrul de primire în regim de urgenţă a persoanelor (mame cu copii) victime ale violenţei în familie. În perioada ianuarie - decembrie 2017 în 

Centrul pentru mamele şi copii victime ale violenţei în familie au fost asistate 4 mame împreună cu cei 7 copii ai lor din comunitatea sectorului  

 Centrul de zi pentru copiii şcolari. În perioada ianuarie - decembrie 2017 centrul de zi a fost frecventat de 15 copii. 

 

3. Un alt parteneriat a fost încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi  Asociaţia “Semn de Viaţă”. 

Obiectivul parteneriatului îl reprezintă desfăşurarea unor activităţi de asistare a cuplurilor mamă – copil în C.M. “Sf. Mihail şi Gavril”, precum şi 

acordarea de sprijin material familiilor aflate în dificultate prin programul social „Şcoala Mamelor”. Prin acest program se vine în întâmpinarea 

nevoilor unui grup restrâns de familii/mame singure care au cel mai mic copil cu vârsta cuprinsă între 0 – 12 luni. Ajutorul pe care îl acordă asociaţia 

prin acest program constă în: pachet de alimente lunar, scutece absorbante, lapte praf, alte produse în limita disponibilităţii (produse igienico – sanitare, 

haine, mobilier casnic, articole bebeluşi), educaţie privind igiena şi alimentaţia, educaţie parentală, consiliere şi sprijin emoţional. 

Astfel în perioada ianuarie – decembrie 2017, 24 de familii şi copiii acestora au beneficiat de programul „Şcoala Mamelor”. 

     4.   O altă convenţie de colaborare este cea încheiată între DGASPC Sector 1 şi Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România având ca obiectiv 

principal prevenirea abandonului familial şi şcolar al copiilor aflaţi în dificultate. Pentru atingerea acestui obiectiv Asociaţia Fraţilor Marişti acordă 

servicii sociale în cadrul Centrului de zi pentru copii şcolari “Casa Sf. Macellin Champagnat”. 

  În perioada ianuarie - decembrie 2017 Centrului de zi pentru copii şcolari “Casa Sf. Marcellin Champagnat” a fost frecventat de un număr de 

32 copii şcolari. 
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      5.   Un alt protocol de colaborare a fost încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia ANAIS. 

Urmare a acestui protocol au fost acordate următoarele servicii specializate pentru victimele violenţei în familie, redirecţionate către Asociaţia ANAIS 

de către DGASPC Sector 1: 

- Asistenţă juridică gratuită, 

- Informare cu privire la drepturile procesuale, 

- Sprijin logistic şi informaţional; 

- Asistare şi reperezentare în instanţă în vederea obţinerii unui ordin de protecţie. 

Totodată beneficiarele serviciului „Prevenirea Separării Copilului de Familie” sunt consiliate cu privire la prevenirea sarcinilor nedorite şi a 

bolilor cu transmitere sexuală  şi totodată li se facilitează accesul la servicii medicale de specialitate. Parteneri: Complexul Multifuncţional Caraiman, 

Spitalul Clinic Filantropia, IOMC Polizu. În perioada ianuarie - decembrie 2017 au fost îndrumate catre cabinetele de planning familial 20 femei. 

În scopul atingerii obiectivelor Biroului Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în Maternităţi în anul 2017 au fost continuate 

parteneriatele cu unităţile sanitare de pe raza Sectorului 1 care au în structura lor secţii de maternitate şi pediatrie şi anume: Spitalul Clinic de Urgenţă 

pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, IOMC Alfred Rusescu – Departamentul de Obstetrică şi Ginecologie Polizu, Spitalul Universitar de Urgenţă 

Elias, Spitalul Clinic CF nr.2 şi Spitalul Clinic Filantropia. 

     6.   În cadrul Complexului de Servicii Sociale „Sf. Nicolae” s-au organizat ca și activităţi:  

excursii şi tabere;  

activități de recreere 

serbări cu ocazia aniversărilor, Ziua de Sf. Nicolae – ziua centrului;  

copiii au primit vizita mai multor voluntari (medici, asistenţi sociali, psihologi) care au discutat şi au prezentat programe pe diferite teme; 

fiecărui copil i s-a  sarbătorit ziua de naştere şi de nume; 

copiii au participat la ateliere de creaţie desfăşurate la iniţiativa şi cu suportul financiar al Asociaţiei AMMA,;  

s-a continuat proiectul împreună cu Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie, prin care copiii sunt încurajaţi să participe în cadrul şi în 

 afara centrului la diferite activităţi de dezvoltare personală, spectacole, teatre şi filme; 

s-au incheiat convenţii noi de colaborare (AIESEC, Open the World, Institutul de Cercetare Dezvoltare Psihologică şi Ştiinţe Conexe) ; 

S-a dezvoltat o bună colaborare cu toate şcolile, liceele şi grădiniţele ale căror cursuri sunt frecventate de copii din centru: 

Şcoala generală nr.6, Şcoala Specială nr.8, Şcoala Specială nr.10, Liceul H.Botev, Liceul G.Enescu, Liceul M.Preda, Liceul greco-catolic, Şcoala 

nr.175, SAM 2 şi SAM 3, Grădiniţa nr.6),Liceul.Mircea cel Batrân; 

S-a monitorizat starea de sănătate a copiilor prin examene periodice şi s-a intervenit la nevoie în situaţii de urgenţă, colaborându-se cu Spitalul 

Grigore Alexandrescu, Spitalul Matei Balş,  Spitalul de Psihiatrie ,,Constantin Gorgos” şi având suportul Centrului Caraiman; 

Au fost efectuate ore de educaţie civică cu ajutorul Serviciului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul D.G.P.M.B., informări 

periodice efectuate de poliţistul de proximitate din cadrul Secţiei 2 Poliţie, şi o prezentare de cazuri cu ajutorul Agenţiei Naţionale de Combatere a 

Traficului de Persoane;  

copiii au primit vizita mai multor voluntarii (medici, asistenţi sociali, psihologi) care au discutat şi au prezentat programe pe diferite teme; 
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fiecărui copil i s-a  sarbătorit ziua de naştere şi de nume; 

copiii au participat la ateliere de creaţie, activitati reecreative , meditații, efectuarea temelor școlare, desfăşurate la iniţiativa 

şi cu suportul financiar al: Asociaţiei AMMA, Asociatia FLUENS, Atelierul De zambete, Asociatia PANDA, As.Inimi deschise, As. Ajungem 

Mari;  Programe de consiliere psihologica si terapie individuala/de grup; 

Au fost multiple ateliere si programe de mentorat (Asociația MAIA) prin care copiii sunt încurajaţi să participe în cadrul şi în afara centrului la 

diferite activităţi de dezvoltare personală, spectacole, teatre şi filme; 

 

7. În cadrul Compexului Social de Servicii pentru Copii/Tineri cu Afecțiuni Neuropsihiatrice  Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică  „Buburuza” pe perioada anului 2017 s-au desfăşurat următoarele activități de petrecere a timpului liber : 

 

Vizionări TV; 

Jocuri coordonate de educator sau la alegere; 

Lectură; 

Vizită muzee (Muzeul Antipa); 

Vizionare spectacole pentru copii la: Teatrul Masca, Excelsior, Țăndărică etc.; 

Vizionare spectacole la Opera Comică; 

Plimbare în: parcuri (Herastrau, Bazilescu, Cișmigiu etc.), mall; 

Servirea mesei la Mc Donald´s și activități de lucru manual „Clubul de vacanță de la Mc’Donald”; 

Audiţii muzicale; 

Petrecerea timpului liber la locuri de joacă pentru copii; 

Tabără mare în luna iulie 2017 în stațiunea Costinesti, 8 zile. În această perioadă au vizitat: delfinariul, planetariul, satul de vacantă, Mc Donalds; 

Excursie la munte în județul Hunedoara în luna mai, 3 zile cu vizitarea tuturor obiectivelor turistice importante din itinerariu: Dino Parc Rașnov, 

Valea Mărului,  Șinca Veche - Biserica Rupestră, Catedrala Făgăraș, Mânăstirea Sâmbăta de Sus, centrul orașului Sibiu (piața mare, piața mică, Podul 

Minciunilor, Aleea Celebrităților), Hațeg – Mânăstirea Prislop, mormântul Părintelui Arsenie Boca și grota, defileul Jiului – Mânăstirea Lainici, 

parcul Târgu Jiu – Poarta Sărutului și Masa Tăcerii – Brâncuși ; 

Programe individuale si de grup conform planului individualizat de protecție; 

Sărbătorirea zilelor de naștere și onomastice; 

Participări la serbări organizate cu diferite ocazii (Paști, 1 Iunie, Crăciun), în MPRRN Buburuza și în afara ei; 

Activități extrașcolare - în grup si individual; 

Pictură, desen, modelaj; 

Participări la slujbe religioase în fiecare duminică; 

Cumpărături din Dechatlon, Crrefour, Cora, Auchan etc.; 

Locuri de joaca – Ikea, Divertiland, Mall Titan; 

Parc de distracții – Terra Park; 

Plimbări cu vaporașul în Parcul Herăstrău; 
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Plimbare la Grădina Zoologică; 

Plimbare cu mijloacele de transport în comun (metrou, tramvai, autobuz); 

Vizionări filme lunar la Cinema Băneasa și Plaza; 

Excursie județul Prahova – Bușteni cu trenul; 

Excursie mare in județul Constanța cu trenul; 

Patinoar ; 

Participarea a doi tineri la Sectacolul „Missing Halloween“ desfășurat la Teatrul Podul in data de 29.11.2017  

Vizitarea Casei lui Moș Crăciun – Parc Mogoșoaia și Târgul de Craciun din București; 

Întâlnirea cu Mos Craciun la MPRRN Buburuza, în data de 19 decembrie 2017, când a fost organizată serbarea de Crăciun a copiilor/tinerilor, în 

colaborare cu Liceul Marin Preda. 

 

8.  În  cadrul Compexului Social de Servicii pentru Copii/Tineri cu Afecțiuni Neuropsihiatrice  Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică  „Alexandra” pe perioada anului 2017 s-au desfăşurat următoarele activități : 

a) activităţi pentru petrecerea timpului liber:  

 Vizionări TV; 

 Jocuri coordonate de educator sau la alegere; 

 Lectură; 

 Vizită muzee; 

 Vizionare spectacole pentru copii la: Teatrul Masca, Excelsior, Țăndărică etc. 

 Vizionare spectacole la Opera Comică; 

 Plimbare în: parcuri (Herastrau, Bazilescu, Cișmigiu etc.), mall 

 Mc Donald´s, cumpărături în hipermarketuri; 

 Audiţii muzicale; 

 Petrecerea timpului liber la locuri de joacă pentru copii; 

 Întâlnirea cu Mos Craciun la MPRRN Alexandra, când a fost organizată serbarea de Crăciun a copiilor/tinerilor, în colaborare cu 

Şcoala 173, Şcoala 175, Liceul Tudor Vianu; 

 Tabără mare în luna iulie 2017 în stațiunea Costinesti, 8 zile.  

 Excursie la Mănăstiri, Parcul Comana, vizită la Salina Prahova 

 Programe individuale si de grup conform planului individualizat de protecție; 

 Sărbătorirea zilelor de naștere și onomastice; 

 Participări la serbări organizate cu diferite ocazii (Paști, 1 Iunie, Crăciun), în MPRRN Alexandra și în afara ei; 

 Activități extrascolare - în grup si individual; 

 Pictură, desen, modelaj; 

 Participări la slujbe religioase în fiecare duminică; 
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 b)Activităţi în domeniul educaţiei: 

 S-a amenajat o cameră de stimulare polisenzorială în cadrul MPRRN Alexandra; 

 S-au desemnat persoane de referință pentru copii/tineri; 

 S-a realizat primirea copiilor cu măsură specială de protecție ( program de acomodare, proces verbal de preluare a copilului, consiliere, 

suport emoțional);  

 Ședințe în cadrul Consiliului Copiilor cu copiii/tinerii, cu abordarea următoarelor teme; prevenire antidrog, educație sexuală, drepturile și 

obligațiile copilului, educație rutieră, codul bunelor maniere; 

 S-a înmânat ghidul de prezentare al unității, copiilor nou intrati; 

 S-au înscris/reânscris în învățământul de masă o serie de copii; 

 S-au monitorizat şcolar copiii instituționalizaţi (legătura cu şcoala, participarea la sedinte, etc.); 

 S-a acordat sprijin copiilor în vederea efectuării temelor; 

 S-au desfășurat activităţi de socializare (vizite muzee, teatru pentru copii, activităţi sportive, jocuri, etc) 

 S-au desfășurat activităţi de autogospodărire a copiilor/tinerilor (spălatul rufelor, menținerea stării de curățenie în camere, curățenia curţii 

interioare a unității); 

 S-au desfășurat activităţi pentru formarea deprinderilor de viață independentă (sprijin în efectuarea cumpărăturilor cu banii de buzunar); 

 S-au desfășurat activităţi de formare de deprinderi privind igiena personală şi a spatiilor de locuit; 

 S-au desfășurat activităţi de formare de deprinderi privind purtarea şi întreţinerea hainelor; 

 S-au prelucrat norme de comportament (la şcoală, pe stradă, în instituții, în mijloacele de transport); 

 S-a acționat în vederea dobândirii mecanismelor de copping adaptativ; 

 Copiii/tinerii au fost implicaţi  în activităţi comune (joc, activităţi gospodărești, tabără, excursii); 

 S-au implementat activitățile rezultate din obiectivele PIP-urilor respectiv PIS-urilor individuale; 

 Programe educaționale; 

 Kinetoterapie și terapie ocupațională. 

     9. În perioada ianuarie-decembrie 2017 în cadrul Complexului Social de Servicii “Sf.Iosif”, au fost organizate activităţi recreativ-educative, de 

socializare, s-au vizitat muzee şi edificii importante ale capitalei. 

   În acest an, copiii au beneficiat de tabere pe toată perioada vacanţei de vară,după cum urmează: tabăra Costineşti, tabără ( sponsorizare)  în 

localitatea Baia Sprie, județul Maramures. Pe durata taberei de la Baia Sprie  a fost organizat un tur al celor mai importante obiective turistice ale zonei 

, cum ar fi  Mânăstirea Bârsana – monument UNESCO , Cimitirul Vesel de la Săpânța, Cascada Cailor din Rezervația naturala PARCUL NATIONAL 

MUNȚII RODNEI . 

   Pe parcursul anului copiii au participat la spectacole organizate de diverse teatre şi au beneficiat de abonamente la piscină pe întreaga 

perioadă de vară. 
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    În cadrul săptămânii  ,,Şcoala Altfel,, s-au desfăşurat diferite activităţi împreună cu copiii din comunitate în cadrul complexului.S-a încheiat 

convenție de colaborare cu Fundaţia “Ajungem Mari”, cu sprijinul carora copiii au fost susținuți în dezvoltarea aptitudinilor, constând în cursuri de 

canto, cursuri de chitară și tobe, curs de robotică, curs de înot și  cursuri de badminton. 

                - S-a încheiat convenție de colaborare cu Fundaţia Inimi Deschise, care desfășoară activități cu copiii săptămânal și asigură materiale de 

colaborare cu Asociaţia M.A.M.E.Copiii au participat la jocuri şi concursuri sportive organizate cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului. 

În perioada Crăciunului copiii au participat la activităţi organizate  în afara centrului în compania lui Moş Crăciun,  la Balonul Copiilor. 

În perioada sărbatorilor de iarnă, copiii au fost vizitaţi de catre mai multe persoane fizice, care le-au oferit acestora cadouri şi spectacole de 

teatru sau petreceri . 

Participarea unor copiii din centru în cadrul campaniei organizate de TVR , Ia-ma acasă de Crăciun  din anul 2013, a continuat legăturile de 

ataşament care s-au creat între anumiţi copii şi familiile participante, constând în vizite periodice, învoiri ale acestora la domiciliul persoanelor mai sus 

menționate și chiar petrecerea vacanţelor şcolare pe o perioadă determinată. 

  

 

 10.  În cadrul Complexului de Servicii Sociale Jiului,  în vederea îmbunătăţirii procesului de învăţare a copilului s-au întreprins următoarele:  

 copiii din Centrul de zi ai căror părinţi au dorit, participă la lecţiile de limbă engleză susţinute de un profesor autotizat în cadrul parteneriatului 

cu firma SC DITHEO CULTURAL ; 

 copiii din Centrul de zi ai căror părinţi au dorit, participă la lecţiile de gimnastică susţinute de professor specializat la Fundaţia Nadia 

Comăneci. 

 din luna Octombrie 2015 au beneficiat de serviciile unui psiholog cu normă întreagă care se ocupă, la solicitarea părinţilor, de copiii din Centrul 

de Zi si de coordonarea activiăţii educatorilor. 

Din punct de vedere al socializării şi recreerii copiilor, în acest an au avut posibilitatea să organizeze  următoarele activităţi: 

 Plimbări în Parcul Herastrău şi în împrejurimile Bucureştiului cu autocarul DGASPC de două ori săptămână în funcţie de condiţiile atmosferice 

 Jocuri motrice la Complexul “Herastrău” şi “Insula Copiilor”; 

 Vizită la Biserica din cartier; 

 Vizită la Grădina Zoologică 

 Vizită la Biserica din cartier; 

 Vizită la Grădina Zoologică; 

 Activităţi recreeative cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, organizate cu sprijinul D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

 Tabăra de vară pentru copiii de pe modulul PRU organizată de D.G.A.S.P.C. Sect 1; 

 Vizite la mănăstirile Caraiman din oraşul Buşteni şi  Căldăruşani, la salina Slănic Prahova, parcul Mogoşoaia .  

 

11. În cadrul Compexului Social de Servicii pentru Copii/Tineri cu Afecțiuni Neuropsihiatrice  Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică  „Brăduț” pe perioada anului 2017 s-au desfăşurat ca și activități: 
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 Activități zilnice  conform planurilor individualizate de protectie(PIP) realizate în MPRRN  „Brădut” și în colaborare cu C.S.S.  Sf. Ecaterina, 

 Sărbătorirea zilelor onomastice și de naștere ale tuturor copiilor/tinerilor  din centru, cu invitați din comunitate(colegi, prieteni, cadre didactice, 

reprezentanți ai ONG-urilor cu care colaborează MPRRN  „Brăduţ) , 

 Implicarea tuturor copiilor/tinerilor, în funcție de gradul de handicap, în decorarea și aranjarea modulului pentru sărbătorile  pascale  și de iarnă, 

 Deplasarea în Tabăra Scolară Costineşti, jud. Costanţa,  a 8  copii împreună cu 6 părinți sociali şi în Tabăra Arieşeni, jud. Alba ( donaţie 

Masterprint), 

 Excursii de o zi  la  Curtea de Argeş, Snagov, Ferma Animalelor, Bucov, Delfinariu şi Acvariu Constanţa, 

 Jocuri logico-matematice, jocuri pentru activizarea vocabularului,etc, 

 Ieșiri săptămânale în comunitate împreună cu părinții sociali pentru facilitarea unei bune integrări sociale ( la piată,la cumpărături în 

supermarket,  la biserică, la McDonald s), 

 Vizionări de spectacole la Circul Globus, vizite la Grădina Zoologică, Teatrul Ion Creangă, 

 Activități de pregătire a serbării pascale și de Moș Crăciun, cu activități de body –painting, teatru de păpusi cu invitați din comunitate și 

sponsori, 

 Realizarea unor programe artistice de către copii/tineri cu ocazia sărbătorilor pascale și de iarnă, invitaților și sponsorilor. 

 Dotarea modulului cu o cameră polisenzorială.  

 Participarea  celor 15   copii/tineri  în programul « Mă întregesc prin artă », desfăşurat în parteneriat cu FICF. 

 

12. Centrul de Servicii Sociale “ Vrancei” oferă servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educatie timpurie, copiilor de vârstă 

antepreșcolară. S-au desfășurat activități educative centrate pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoționala și socială a copiilor, respectiv pe remedierea 

timpurie a eventualelor dificultăți de dezvoltare. Tipurile de activități deșfăsurate sunt: 

 activități de artă și creativitate, 

  activități pentru stimularea limbajului și a comunicării, 

 activități de muzică si mișcare, 

 jocuri pentru încurajarea socializării și a formării unor relații între copii, 

 alte tipuri de jocuri (joc simbolic, joc senzorial, joc de construcție, experimente, etc); 

În aceste activități s-a ținut cont de nivelul cognitiv și de ritmul biologic propriu fiecarui copil, oferindu-i acestuia un echilibru emoțional. 

 

         13.  În cadrul Complexului de Servicii Sociale ʺJiului̋, în vederea îmbunătăţirii procesului de învăţare a copilului s-au întreprins următoarele:  

       Copiii din Centrul de zi ai căror părinţi au dorit, participă la lecţiile de limbă engleză susţinute de un profesor autotizat în cadrul parteneriatului cu 

firma SC Ditheo Cultural ; 

       Copiii din Centrul de zi ai căror părinţi au dorit, participă la lecţiile de gimnastică susţinute de profesor specializat la Fundaţia Nadia Comăneci. 
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  Din punct de vedere al socializării şi recreerii copilului din acest Complex, au avut posibilitatea să organizeze urmatoarele activităţi: 

 Plimbări în Parcul Herastrău şi în împrejurimile Bucureştiului cu autocarul DGASPC de două ori săptămână în funcţie de condiţiile 

atmosferice; 

 Jocuri motrice la Complexul “Herastrău” şi “Insula Copiilor”; 

 Vizită la Biserica din cartier; 

 Vizită la Grădina Zoologică, 

 Activităţi recreeative cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, organizate cu sprijinul D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

 Tabără de vară pentru copiii de pe modulul Rezidențial organizată de D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

 Vizite la mănăstirile Caraiman din oraşul Buşteni şi din Căldăruşani,parcul Mogoşoaia .  

 

14. În cadrul Căsuței de Tip Familial” Sf. Constantin” au fost efectuate  următoarele activităţi pentru petrecerea timpului liber:  

 Vizionări TV; 

 Jocuri coordonate de educator sau la alegere; 

 Lectura ; 

 Vizite muzee; 

 Teatrul „Ion Creanga 

 Mc Donalds; 

 Plimbări în parc: Herastrau, Bazilescu, etc; 

 Audiţii muzicale; 

 Mini Serbări, sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor și a sărbătorilor; 

 Activități ludice; 

 S-a vizitat TRANSALPINA; 

 S-a  vizitat Mănăstirea Comana și Parcul Comana. 

 

   15.  În perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017, Biroul Protecţie Copil Delincvent a desfăşurat activităţi de prevenire și informare a riscului 

consumului de droguri, în şcolile situate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1, la care au participat 15 elevi aparţinând Liceului Nicolae Iorga 

și Liceul  „Școala Mea” . Angajații acestui birou fost solicitaţi de către Secţiile de Poliţie pentru a acorda asistenţă copiilor de către reprezentanţii 

acestora, în vederea respectării drepturilor copilului în cazul audierii sale. Cu această ocazie un număr de 37 de copii au fost informaţi şi cu privire la 

drepturile pe care le au în cazul audierii lor de către poliţie, precum şi referitor la consecinţele săvârşirii de fapte cu caracter penal. 
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 Au fost promovate serviciile destinate persoanelor adulte din sectorul 1, în mass-media naţionala şi internaţională, astfel: 

 

 au fost transmise 4 comunicate de presă legate de serviciile oferite în vederea protecţiei copilului;  

 s-au realizat intervenţii din partea reprezentanţilor institutiei în mass-media privind serviciile de protecţie a copilului din sectorul 1;  

 au fost publicate  materiale în presa naţională privind sistemul de protecţie a copilului din sectorul 1 şi un număr de 3 delegaţii din  

România şi din străinătate au vizitat instituţia pentru cunoaşterea realizărilor din sistemului de protecţie a copilului. 

 

 

 

 

5. Îmbunătăţirea condiţiilor locative ale beneficiarilor din centrele pentru persoane minore şi asigurarea unor servicii socio-medicale  într-un 

mediu securizant 

 

  Lucrări de reparații curente, adaptate proiectului RODACIE  CSS VRANCEI constând în: recompartimentare grupe, amenajare pistă biciclete, 

gropi nisip, 

 Înlocuire tâmplărie exterioară și parțial interioară la CSS Vrancei și refacere vopsitorii, reparații placaje, balustrade, 

 Lucrări de refacere pardoseli și reparații placaje faianță și gresie, zugrăveli la MPRRN Buburuza, 

 Ignifugarea părților de lemn la acoperișurile tuturor imobilelor la care a expirat termenul de valabilitate, 

 Lucrări de refacere hidroizolație la  terasa  din Creșa Jiului, 

 Lucrări în proporție de 30% din totalul prevăzut pentru amenajarea Creșei Sf. Nicolae. 

De asemenea s-au executat mici reparații în regim de urgență la  CSS Sf. Iosif, CSS Pinocchio,  Casa Sf Ștefan, CSS SF Andrei, și la CSS SF 

Ecaterina. 
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B. Obiective in domeniul protectiei persoanelor adulte 
 

 

1.Identificarea nevoilor sociale existente la nivelul comunitatii sectorului 1 București; 

 

În anul 2017, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a continuat să identifice şi să sprijine persoanele adulte cu 

handicap, persoanele vârstnice din sectorul 1, precum şi alte persoane aflate în nevoie, în vederea prevenirii instituţionalizării şi prevenirii 

marginalizării sociale. Pe lângă serviiciile oferite (servicii de consiliere socială şi psihologică, servicii de găzduire şi îngrijire, servicii de recuperare 

etc.) în funcţie de situaţie, au fost acordate o serie de ajutoare menite să facă posibilă ieşirea persoanelor din situaţia de criză.   

    Numărul persoanelor cu handicap evaluate/reevaluate de către Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi 

Monitorizare la sfârșitul anului 2017 sunt 2.751, din care: 1.043 cazuri noi şi 1.708 cazuri vechi. 

    Numărul anchetelor sociale efectuate la domiciliul persoanelor adulte cu handicap în vederea evaluării medico-psiho-sociale: 2.906 (împreună cu 

155 de anchete realizate în vederea încadrării în handicap de S.E.C.P.A.H. Sector 1 pentru alte D.G.A.S.P.C.-uri). 

Numărul dosarelor instrumentate şi a evaluărilor medico-psiho-sociale efectuate în scopul găzduirii într-un Centru de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

persoanele cu handicap care au depus solicitări în acest sens : 36 de dosare.Numărul evaluărilor medico-psiho-sociale efecuate în scopul facilitării 

accesului  la serviciile sociale acordate în centre de zi: 1. 

    Numărul anchetelor sociale realizate în vederea încadrării în handicap de S.E.C.P.A.H. Sector 1 pentru alte D.G.A.S.P.C–uri – 155.Numărul 

anchetelor sociale solicitate de S.E.C.P.A.H. Sector 1 altor D.G.A.S.P.C.- uri în vederea încadrării în handicap  – 100.Totalul evaluărilor medico-psiho-

sociale în anul 2017 fiind de: 2.751. 

   Pe parcursul anului 2017, dinamica asistenților personali a fost următoarea: 

   1. În perioada 01.01.2017-30.06.2017 s-au înregistrat : 

- 35 de angajări în funcţia de asistent personal; 

      - 7 suspendări (din care 2 pentru concediu creștere copil și 5 ca urmare a opțiunii persoanei cu handicap); 

- 24 încetări ale contractelor individuale de muncă ale asistenţilor personali. 

La sfârșitul primului semestru I al anului 2017, erau prevăzute în organigramă 354 posturi, ocupate fiind doar 317 (din care 7 posturi sunt 

suspendate). 

 

 2.   În  perioada 01.07.2017-31.12.2017 s-au înregistrat: 27 de angajări în funcţia de asistent personal;6 suspendări (din care 1 pentru concediu creștere 

copil și 5 ca urmare a opțiunii persoanei cu handicap);24 încetări ale contractelor individuale de muncă ale asistenţilor personali, din care: 9 prin 

acordul părților; 3 prin expirarea termenului; 4 pentru pensionarea asistentului personal;8 ca urmare a decesului persoanei cu handicap. 
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La 31.12 2017, erau prevăzute în organigrama 354 posturi, ocupate fiind doar 320 (din care 6 posturi sunt suspendate), numărul acestora fiind 

în creștere față de anul 2016, cand erau înregistrați un număr de 308 asistenți personali. 

Referitor la organizarea şi efectuarea cursurilor de instruire a asistenţilor personali, au fost cursati un numar de 44 asistenți personali în perioada 

octombrie-noiembrie 2017, conform tematicii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Conform 

legislaţiei în vigoare aceasta trebuie realizată la fiecare 2 ani.  

 

     Persoanele fără adăpost. 

 

Serviciul  Prevenire a gestionat şi în anul 2017 acţiunile de prevenire a marginalizării sociale şi de integrare socială (ajutoarele de urgenţă 

acordate în baza legii 416/2001 şi prestaţii financiare excepţionale acordate în baza Legii 272/2004, în baza unei metodologii stabilite prin hotărâre de 

consiliu, acordarea de ajutoare financiare pentru închirierea de locuinţe pentru persoanele evacuate).  

Persoanele cu venituri reduse sau fără venituri au beneficiat de aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat,  acordarea 

ajutorului social conform legii fiind coroborat cu dezvoltarea de servicii de consiliere socială, psihologică şi juridică în vederea reintegrării 

profesionale a adulţilor, 

 

 înregistrându-se: 

 Număr de cereri adresate Serviciului Prevenire = 2.484 ( din aceste solicitări un număr de 113 reprezentând solicitări pentru participarea la Nunta 

de Aur, 12 solicitări pentru magazinul social, 91 solicitări pentru efectuare de anchete sociale la solicitarea altor instituţii,  500 solicitări pentru 

recalculare chirie locuinţă socială, 5 solicitari consiliere psihologica, 3 solicitari pentru obtinerea unui fotoliu rulant, 9  solicitari cu ocazia 

implinirii a 100 de ani, 35 solicitări POAD 2015/2016, 733 diverse adrese şi 1.152 cereri pentru acordarea ajutorului de urgenţă).   

 

 Număr de cereri lucrate pentru acordarea ajutorului de urgenţă = 1.152 ( din aceste solicitări un număr de 94 reprezentând solicitări pentru 

obţinerea ajutorului de urgenţă conform H.C.L Sector 1 nr. 120/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 4 solicitări pentru obţinerea 

ajutorului de urgenţă pentru persoanele vârstnice cu merite olimpice, 1.054 solicitări pentru celelalte tipuri de ajutoare)  

 

     Nr. cereri aprobate= 562 

     Nr. cereri respinse = 590 

 

 Numărul ajutoarelor de urgenţă acordate în baza art. 28 alin.2 din Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările 

ulterioare şi a  prestaţiilor financiare pe baza   metodologiei stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1  nr.166/2013 = 192 ; 

 Număr dosare noi pentru acordarea ajutorului de urgenţă cf. HCL 120/2004 cu  modificările şi completările ulterioare = 19 dosare noi aprobate; 

 Numărul ajutoarelor de urgenţă acordate conform H.C.L a Sectorului 1 nr.282/2008 = 46 

 Numărul ajutoarelor de urgenţă acordate conform H.C.L Sector 1 nr. 309/2005 ( tichete sociale ) =  548 (ajutoare de urgenţă (aproximativ 229 

dosare ); 
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 Număr de cereri aprobate pentru acordarea ajutorului de urgenţă pentru persoanelor vârstnice cu merite olimpice cf. HCL Sector 1 nr. 168/2007 = 

4; 

 Numărul ajutoarelor de urgenţă acordate persoanelor vârstnice  aflate în situaţie de risc de pierdere a autonomiei , conform H.C.L. Sector 1 nr.  

14/2009  = 16; 

 Numărul ajutoarelor de urgenţă acordate conformf HCL 120/2004 cu  modificările şi completările ulterioare- 11 ajutoare de urgenţă aprox.2 

dosare/lună; 

 Numărul de cereri aprobate pentru acordarea sumei în valoare netă de 1000 lei și a unei diplome aniversare persoanelor domiciliate pe raza 

sectorului 1 al Municipiului București, care au împlinit vârsta de 100 de ani conform  Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.22/28.02.2017 privind 

= 5; 

 Numărul ajutoarelor de urgenţă acordate conformf  HCL  Sector 1 privind acordatea unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o 

periodada de 6 luni în scopul achitării contravalorii chiriei pentru persoanele care părăsesc centrul maternal- 33 ajutoare de urgenţă - 5 dosare/lună; 

 Asistarea a 432 de persoane/familii în raport cu instituţiile responsabile în eliberarea de acte necesare dosarului de ajutor urgenţă; 

 Efectuarea anchetelor sociale în vederea stabilirii dreptului la ajutor de urgenţă ; 

 Efectuarea anchetelor sociale la solicitarea altor instituţii pentru persoanele/familiile care au domiciliul stabil pe raza altor unităţi administrativ 

teritoriale  dar locuiesc pe raza sectorului 1=  91;        

 Eliberarea a 231 adeverinte în care să se precizeze dacă familia beneficiază de ajutor pentru plata chiriei de la Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului Sectorul 1; 

 Eliberarea a 39 adeverinte în care să se precizeze dacă familia beneficiază sau nu  de ajutor de urgență conform art. 28 alin.2 din Legea nr.416/2001 

privind Venitul Minim Garantat, cu modificările și completările ulterioare, de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

Sectorul 1; 

 Instrumentarea dosarului de ajutor de urgenţă conform art.28 alin.2 din Legea nr.416/2001privind venitul minim garantat cu modificările şi 

completările ulterioare, HCL Sector 1 nr. 166/2013, respectiv HCL Sector 1 nr.120/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.L Sector 

1 nr.309/2005; 

 Activități de informare privind campania de vaccinare antirujeolică – au fost efectuate 197 vizite ; 

 Activităţi de informare pentru familiile beneficiare în ceea ce priveşte obligaţiile pe care acestea le au din momentul stabilirii planului de 

intervenţie; 

 Activităţi de informare pentru persoanele solicitante în ceea ce priveşte accesul la alte servicii de asistenţă socială; 

 Monitorizarea obiectivelor stabilite în planul de intervenţie şi înregistrarea progreselor familiei; 

 Verificarea dosarelor persoanelor şi familiilor care au primit repartiţie pentru o locuinţă în vederea recalculării chiriei = 500 dosare; 

 Activităţi de informare pentru familiile beneficiare în ceea ce priveşte obligaţiile pe care acestea le au din momentul stabilirii planului de 

intervenţie; 

 Activităţi de informare pentru persoanele solicitante în ceea ce priveşte accesul la alte servicii de asistenţă socială; 

 Monitorizarea obiectivelor stabilite în planul de intervenţie şi înregistrarea progreselor familiei; 

 Efectuarea de anchete sociale periodice la domiciliul persoanelor singure/familiilor beneficiare de HCL 120/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare  – 456 anchete sociale ;  
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 Monitorizarea încheierii şi derulării contractelor de închiriere încheiate între beneficiarul ajutorului de urgenţă cf. HCL Sector 1 nr. 120/2004 cu 

modificările şi completările ulterioare şi proprietarii locuinţei; 

 Reevaluarea situaţiei beneficiarului de HCL 120/2004 cu modificările şi completările ulterioare nu mai tarziu de 6 luni; 

 Consiliere privind integrarea locativă a persoanelor evacuate; 

 Informare şi orientare către instituţiile publice în vederea obţinerii unor drepturi băneşti la care petenţii pot avea acces (Casa de Pensii, Comisia de 

Expertiză a Capacităţii de Muncă); 

  Consiliere socială a beneficiarilor ;   

 Consiliere psihologică a beneficiarilor;( 20) 

 Consiliere privind integrarea în muncă a persoanelor/familiilor cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani =54 

 Gestionarea şi actualizarea bazei de date cu persoanele beneficiare de ajutor de urgență; 

 Rapoarte de specialitate privind situaţiile prestaţiilor sociale acordate (în bani şi în natură) şi numărul de beneficiari; 

 Mediatizarea pe raza sectorului 1 a Burselor Locurilor de Muncă organizate de A.L.O.F.M. 

 Participarea la întâlniri cu reprezentanţii A.L.O.F.M. în vederea informării cu privire la ofertele de locuri de muncă şi la cursurile de calificare 

organizate la nivelul A.L.O.F.M. – Bucureşti; 

 Colaborarea cu instituţiile de învăţământ pentru susţinerea copiilor din familiile asistate social în procesul de educaţie; 

 Colaborarea cu instituţiile medicale în vederea facilitarii accesului persoanei /familiei asistată social la serviciile sociale; 

 

Grupurile etnice – în anul 2017 au continuat activitatea de integrare socială a persoanelor de altă etnie, în special a persoanelor de etnie romă, astfel 

că acestea au beneficiat de consiliere socială privind obţinerea cărţilor de identitate, obţinerea unui loc de muncă, etc.   

 S-a efectuat o deplasare în comunităţile etnice şi religioase în vederea identificării persoanelor care nu au acte de identitate ; 

 Identificarea a 26 de persoane care nu deţin acte de identitate în comunităţile etnice şi religioase  din Sectorul 1; 

 Consilierea a 24 de persoane de etnie romă în vederea obţinerii actelor de identitate; 

 Participarea la 8 întâlniri organizate de instituţiile responsabile în rezolvarea problemelor privind actele de identitate; 

  Identificarea a 21 de copii/adulţi în vederea înscrierii acestora la cursurile de alfabetizare; 

 Înscrierea a 20 de copii/adulţi la cursurile de alfabetizare; 

 Înscrierea a 5 de copii/adulţi care au abandonat şcoala în vederea continuării studiilor; 

 Înscrierea a 10 persoane pe listele medicilor de familie; 

 Identificarea a 82 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; 

 Consilierea a 65 de persoane în vederea găsirii unui loc de muncă; 

 Înscrierea a 15  persoane de etnie romă la cursurile gratuite de calificare organizate de AMOFM; 

 Mediatizarea lunar a Bursei Locurilor de Munca in comunitatile etnice şi religioase de pe raza sectorului 1; 

 Participarea şi organizarea lunară a acţiunii « Caravana Ocuparii pentru Romi » organizată de AMOFM ; 

 Participarea şi organizarea la 4 întâlniri cu reprezentanţi ai ALOFM în vederea informării despre ofertele de muncă vacante si despre cursurile de 

calificare organizate la nivelul AMOFM-Bucureşti 

 Consilierea a 146 de persoane de etnie romă în vederea obținerii drepturilor sociale ce li se cuvin ; 
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 Lunar participă la şedințele Grupului mixt de lucru a persoanelor de etnie romă organizate în cadrul Prefecturii; 

 Aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă   nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi 

completările ulterioare (sezonul rece ianuarie 2017 – decembrie 2017). În perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017 au fost depuse 274 cereri 

pentru obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri 

altele decât cele acordate prin Legea 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare. 

           Total cereri aprobate: 83 cereri pentru acordarea ajutorului în vederea încălzirii locuinţei cu energie termică, 149 de cereri pentru încălzirea 

cu gaze naturale, 29 pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri și 13 pentru încălzirea cu energie electrică. 

De asemenea, persoanele fără adăpost au beneficiat de găzduire în Complexul de Servicii Sociale “Odăi”.   

 În cursul anului 2017 în cadrul Căminului penrtu Persoane Vărstnice au fost 79 internări și 76 ieșiri (66 decese și 10 externări/transferuri); 

     -Admiteri persoane în Căminul pentru Persoane Vărstnice : 79 

    - Externări din Căminul pentru Persoane Vărstnice : 76 (deces,transfer alte servicii, integrare familie / comunitate); 

 66  persoane  decedate 

  7   persoane  externate 

  3   persoane  transferate. 

 

2. Refuncţionalizarea serviciilor existente şi dezvoltarea de servicii noi  în concordanţă cu nevoile identificate; 

 

Nazarcea Grup este o unitate de asistenţă socială, fără personalitate juridică, a  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 1 București, înfiinţată prin Hotărâre a Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 183/27.10.2011, cu sediul în Bucureşti, str. Nazarcea nr.24-28, Sector 

1. 

În baza Ordinului Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 301-22.02.2012, entitatea Nazarcea Grup  cu sediul în Bucureşti, str. 

Nazarcea  nr. 24-28, Sectorul 1, funcționează ca unitatea protejată autorizată, având autorizaţia nr.1067 din data 22.02.2012, conform Legii 448/2006 

privind protecţia şi promovarea persoanelor cu dizabilităţi, republicată, cu modificări și completări. Are misiunea de a promova servicii în domeniul 

integrării socio-profesionale a persoanelor adulte încadrate în grad de handicap /  gradul III de invaliditate, cu respectarea drepturilor individuale ale 

acestora şi oferirea de servicii concrete de orientare profesională și ocupare în vederea creşterii capacităţii de integrare în societate şi creşterea gradului 

de acceptare a persoanelor cu dizabilităţi în cadrul comunităţii.Scopul unităţii Nazarcea Grup este creşterea  gradului de integrare în muncă a 

persoanelor cu dizabilităţi, prin implicarea acestora în activităţi lucrative, remunerate conform prevederilor Codului muncii, în cadrul următoarelor 

ateliere: croitorie, brutărie, tipografie, ceramică, spălătorie auto, spălătorie textilă, neutralizare deşeuri infecţioase. Rolul principal este acela de a servi 

scopurilor sociale prin activități care implică producția de produse  și servicii pentru centrele DGASPC S1 și pentru persoane juridice și 

fizice.Beneficiarii serviciilor sociale oferite de Nazarcea Grup sunt persoane adulte cu dizabilităţi / persoane încadrate în gradul III de invaliditate, cu 

vârsta minima  18 ani, aflate în căutarea unui loc de muncă şi  care au domiciliul legal în Municipiul București si Județul Ilfov.Persoanele interesate de 

serviciile oferite de unitatea protejată Nazarcea Grup se pot prezenta la sediul acesteia unde le sunt prezentate atelierele lucrative cu specificul 

activităților sau la sediul Centrului de Integrare in Muncă din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, urmând ca aici să se realizeze evaluarea socială, 

psihologică și vocațională, în scopul orientării către un atelier al unității protejate.Testarea abilităților practice specifice fiecărui atelier în parte, 

interviul, precum și comunicarea rezultatului prin raportul final al candidaților la posturile vacante din cadrul atelierelor se realizează la sediul 
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Nazarcea Grup.În decembrie 2017, numărul personalului angajat în cadrul unităţii protejate autorizate este de 88 din care 58 persoane cu dizabilități. 

Faţă de situaţia existentă la 31.12.2016, în cursul anului 2017 a fost reorganizat Atelierul de Neutralizare Deşeuri Infecţioase şi redistribuirea 

angajaţilor persoane cu dizabilităţi către alte ateliere din cadrul Nazarcea Grup conform HCL Sector 1 nr. 258/21.12.2016. Locul de muncă oferă 

persoanelor cu dizabilități posibilitatea de a desfășura o activitate în vederea dezvoltării abilităților de viață independentă, cât și pregătirea pe măsura 

posibilului, pentru angajarea într-un mediu normal de muncă. 

 

 

OBIECTIVELE NAZARCEA GRUP 

  

1. Creșterea şanselor de abilitare şi inserţie socio-profesionala a persoanelor cu dizabilităţi , prin reducerea riscului de excluziune socială şi 

prin îmbunătăţirea gamei de servicii complementare care le sunt oferite; 

2. Combaterea marginalizării sociale a persoanei cu dizabilitati; 

3. Creşterea calităţii vieţii persoanei cu dizabilităţi prin acordarea serviciilor sociale corespunzătoare; 

4. Reducerea gradului de depresie indus de handicap, precum şi creşterea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu ceilalţi; 

5. Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități în cadrul atelierelor lucrative unde sunt remuneraţi pentru activitatea depusă; 

6. Promovarea incluziunii sociale. 

 

 Unitatea Nazarcea Grup este structurată astfel: 

 Biroul Administrativ; 

 Atelier Brutărie; 

 Atelier Spălătorie Textile; 

 Atelier Croitorie; 

 Atelier Tipografie; 

 Atelier Ceramică; 

 Spălătorie auto; 

 Atelier de Neutralizare Deșeuri Infecțioase, cu locaţia în Bucureşti, Sector 1, Şos. Odăi nr. 3-5, în incinta Complexului Social de Servicii 

Odăi. 

 

În cadrul Nazarcea Grup se realizează următoarele produse și servicii: 

 

1. Producerea pâinii şi a altor produse de panificaţie: 

În cadrul Atelierului Brutărie persoanele cu handicap angajate realizează producerea diferitelor produse de panificaţie (pâine, baghete, 

japoneze, cornuri, batoane,cozonaci) şi desfăşoară următoarele activităţi: 

 Producerea pâinii pe următoarele etape: cântărirea făinii, frământarea aluatului, cântărirea aluatului, divizarea aluatului, formarea aluatului, 

modelarea manuală a acestuia, dospirea aluatului, coacerea pâinii, felierea si ambalarea pâinii şi aşezarea pâinii în navete; 
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 Participă, alături de muncitorii calificați responsabili de organizarea activității în cadrul atelierului, la toate etapele de producere a pâinii; 

 Participă la activităţile de curăţare a echipamentelor folosite (cernător, malaxor, divizor, formator, dospitor, cuptor, mese de lucru și feliator) 

numai în momentul în care activitatea de producţie s-a finalizat și echipamentele sunt oprite; 

 Utilizează maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. 

2. Spălarea şi curăţarea articolelor textile; 

În cadrul Atelierului Spălătorie Textile persoanele cu handicap angajate realizează servicii de spălătorie textile (spălarea articolelor textile, 

călcarea articolelor textile) şi desfăşoară următoarele activităţi: 

 Triază rufele murdare după următoarele criterii: culoare, destinație, grad de murdărie; 

 Pune rufele albe la înmuiat înainte de spălare, asigurând o cât mai bună spălare și dezinfecție a acestora; 

 Asigură circuitul  rufelor în spălătorie, respectând condițiile igienico-sanitare corespunzătoare; 

 Folosește judicios materialele primite pentru spălat și dezinfectat; 

 Execută curățenia în sectorul său de activitate; 

 Folosește utilajele de specialitate din sectorul său de activitate, (mașina de spălat, uscător, calandru, masa de călcat) cu responsabilitate, după 

însușirea instrucțiunilor de folosire şi după cunoașterea modalităților de funcționare a acestora, pentru a preveni eventualele accidente şi 

incidente care pot interveni în manevrarea şi folosirea  acestor utilaje. 

3. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru; 

În cadrul Atelierului Croitorie persoanele cu handicap angajate realizează servicii de croitorie (lenjerii pentru pat, echipamente de protecţie, 

draperii, perdele, feţe de masă, genţi, sacoşe, perne fantezie, săculeţ pentru cadouri, huse pentru telefon, eşarfe, coşuri pentru depozitare, 

fabricare/reparaţii articole de îmbrăcăminte) şi desfăşoară următoarele activităţi: 

 Realizează operaţiile de prelucrare a materiei prime (coase materialul deja croit, surfilează); 

 Finisează produsul realizat (cusături manuale, nasturi, tiv); 

 Calcă produsul realizat; 

 Împachetează/asamblează produsul realizat; 

 Aşează echipamentele şi instrumentele de lucru la terminarea activităţii. 

4. Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi; 

În cadrul Atelierului Tipografie persoanele cu handicap angajate realizează servicii de producţie (copiere, pre–tipărire, tipărire, print tipar 

digital, legătorie şi finisare, formulare, legitimaţii, materiale informative, etc.) şi desfăşoară următoarele activităţi: 

 Realizează în proporţie de 100% activitatea de concepţie grafică şi DTP; 

 Se documentează, scriu, aranjează în pagină, creează produse după un model sau fără model; 

 Preiau comenzile de terţi şi finalizează comenzile de tipărire; 

 Operează cu echipamentele de finisare pentru realizarea produsului finit în funcţie de destinaţia acestuia: laminare, capsare, tăiere, rotunjirea 

colţurilor, spiralare; 

 Utilizează toate echipamentele de finisare pentru realizarea în bune condiţii a comenzilor. 

5. Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental; 
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În cadrul Atelierului Ceramică persoanele cu handicap angajate realizează servicii de producţie  (articole ceramice decorative – vaze, suporţi de 

lumânări, farfurii decorative, măşti  și articole ceramice de uz casnic – căni, farfurii, seturi de cafea/ceai, carafe) şi desfăşoară următoarele 

activităţi: 

 Realizează reproduceri din lut după model;  

 Folosesc noțiunile de bază cunoscute: elemente de limbaj, tehnici de pictură, contraste cromatice; 

 Utilizează ustensilele de lucru şi dispozitivele de decorare conform indicațiilor primite de la personalul responsabil de organizarea activității în 

cadrul atelierului; 

 Pictează şi aplică diferite modele decorative cu ajutorul culorilor şi a ornamentelor; 

 Realizează articole din lut folosind roata olarului; 

 Transferă modele cu ajutorul matrițelor, tiparelor sau prin alte procedee. 

6. Alte activităţi de servicii – spălătorie auto; 

În cadrul Spălătoriei Auto persoanele cu handicap angajate realizează servicii de spălare şi curăţare a autovehiculelor şi desfăşoară următoarele 

activităţi: 

 Spălarea și curățarea autovehiculelor, curățarea tapițeriei, aplicarea de tratamente cosmetice în interiorul  autoturismului; 

 Lucrările de spălare și curățare a autovehiculelor le execută conform cerințelor clientului și le înregistrează la predarea mașinii; 

 Înregistrează mașinile spălate în cursul turei și le predau gestionarului de serviciu, la sfârșitul turei; 

 Au datoria de a se îngriji de păstrarea materialelor, ustensilelor de lucru şi a echipamentului de lucru. 

7. Neutralizare deşeuri infecţioase. 

Faţă de situaţia existentă la 31.12.2016, în cursul anului 2017 a fost reorganizat atelierul iar angajaţii persoane cu dizabilităţi au fost redistribuiţi 

către alte ateliere din cadrul Nazarcea Grup conform HCL Sector 1 nr. 258/21.12.2016. 

În cadrul Atelierului de Neutralizare deşeuri infecţioase persoanalul calificat angajat desfăşoară următoarele activităţi: 

  Colectare şi neutralizare a de deșeurilor de la centrele rezidenţiale ale DGASPC S1 şi de la terţi ; 

 Se asigură de cântărirea sacilor de deșeuri aduși spre neutralizare si menționează aceste cantitati in registrul special; 

 Se asigură ca încărcarea echipamentelor de sterilizare se face cu sacii sigilați cu deșeuri infecțioase şi de descărcarea deșeurilor menajere 

rezultate în urma procesului de sterilizare; 

 Urmărește transportul deșeurilor rezultate în urma procesului de sterilizare în locul special amenajat pentru depozitarea acestuia;  

 Se asigura de curăţenia în spațiul de lucru cât şi în spaţiile adiacente; 

 Nu permite accesul în spațiul de lucru a persoanelor neautorizate; 

 Operează echipamentele de lucru doar conform procedurilor de lucru si manualului de utilizare; 

 Ţine evidenţa exactă a cantităților de deșeuri neutralizate pe schimbul sau de lucru şi raportează sefului direct aceste cantităţi; 

 Activităţi de autocunoaştere şi dezvoltare a respectului, imaginii şi încrederii de sine; 

 Colaborează cu colegii în vederea realizării unor lucrări de grup; 

 Activităţi de formare a activităţii sociale: exersarea deprinderilor sociale, consiliere în iniţierea şi cultivarea unor relaţii de prietenie; 
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 Activităţi de încurajarea independenţei şi responsabilităţii prin fixarea propriilor sarcini şi scopuri pe care tinerii doresc să le realizeze; 

 Activităţi de mediere pentru optimizarea relaţiilor sociale în scopul combaterii  inadaptării, marginalizării, inegalității, excluderii sociale; 

 Activităţi de încurajare şi îndrumare conform potenţialului şi preferinţelor proprii; 

 Încurajarea independenţei şi responsabilității prin fixarea propriilor sarcini şi scopuri pe care tinerii doresc să le realizeze; 

 Informare privind drepturile şi obligaţiile persoanei cu dizabilităţi stipulate în Legea 448/ 2006, drepturile şi libertăţile fundamentale ale 

omului; 

 Informarea privind serviciile, facilităţile pe care le pot accesa în comunitate; 

 Activităţi recreative: excursii, vizionări de filme, aniversari ale zilelor de naştere, sărbători legale şi religioase. În cursul anului 2017 s-au 

organizat activităţi socio-culturale în care beneficiarii Nazarcea Grup au vizitat  muzee bucureştene. 

 

 

 

Indici de performanță 

 

Nr. crt. Indicatori de performanţă Gradul de 

realizare(%) 

1.  Număr  persoane angajate 100  % 

2.  Numărul participanţilor la  activităţile de socializare în afara centrului 95  % 

3.  Numărul de activităţi de psiho-sociale desfășurate în cadrul centrului 100 % 

4.  Numărul persoanelor evaluate  100 % 

5.  Număr de contracte de muncă  100% 

 

 

 

Rezultate ale activității de producție: 

 

● Atelier Brutărie: produse de panificație, cozonaci și alte specialități de panificație – venituri  în valoare de 255.510 lei; 

● Spălătorie Textile: spălat și călcat rufe – venituri pe anul 2017 în valoare de 140.573 lei; 

● Atelier Ceramică: s-au realizat obiecte din ceramică având diferite dimensiuni  (suport lumânare, casete bijuterii, farfurii decorative, vaze, 

minifructiere, coșuri, căni, amfore,  etc.) generând venituri în valoare de 15.698 lei; 

● Atelier Tipografie: s-au realizat diverse  produse ( cărți de vizită, calendare, flyere, postere, mape, tipizate diverse, schițe, diplome, broșuri, manuale,  

căni, pixuri, tricouri personalizate, cataloage produse, etc. ) – venituri realizate în anul 2017 – 72.862 lei; 
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    ● Atelier Croitorie: s-au confecționat salopete, lenjerii de pat, genți, huse pentru mașina, șorțuri, săculeți cadouri, perne fantezie, fețe de pernă, huse    

       de pat, șervete uz intern, etc. – venituri realizate în valoare de 71.702 lei; 

   ● Spălătorie Auto: s-au spălat  mașini (interior, exterior, tapițerie) și covoare – venituri în valoare de  83.337 lei; 

   ● Atelier Neutralizare Deşeuri Infecțioase - s-au sterilizat deşeuri  în valoare de 220.248 lei; 

 

        Finanţarea activităţilor /programelor este asigurată de la bugetul local al Sectorului 1 prin DGASPC Sector 1. De asemenea şi-au continuat 

activitatea serviciile din centrele specializate pentru persoanele adulte cu handicap şi pentru persoanele vârstnice (servicii de cazare şi îngrijire, servicii 

medicale si de recuperare, servcii de petrecere a timpului liber). 

        Având în vedere politica generală  D.G.A.S.P.C. sector 1 în domeniul calităţii, ce are ca finalitate prestarea unor servicii care sa prevină, să 

limiteze sau să înlăture efectele unor situaţii generatoare de marginalizare sau excluziune socială a persoanei, familiei, grupurilor şi comunităţilor, s-au 

dezvoltat servicii care să satisfacă în totalitate nevoile sociale şi aşteptările tuturor solicitanţilor  şi garantarea păstrării confidenţialităţii tututor 

informaţiilor referitoare la beneficiari. 

  „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  Sf. Vasile” şi-a propus  în anul 2017 continuarea implementării şi perfecţionării planului integrat de servicii 

destinate beneficiarilor, în vederea recuperării capacităţii funcţionale, combaterii izolării, desocializării, depresiei şi întăririi autonomiei  vârstnicului, 

socializării beneficiarilor şi integrării optime în cadrul Centrului. 

    În cadrul „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă  Sf. Elena ” a fost asigurată găzduirea pentru 35 persoane adulte cu handicap,12 persoane au fost 

internate în decursul acestei perioade, 8 persoane decedate, 1 persoană externată. 

S-a asigurat îngrijire specială şi medicală pentru toţi beneficiarii, aceasta însemnând asistenţă medicală primară, de specialitate şi urgenţă. Pentru 

fiecare beneficiar s-a întocmit Programul Individualizat de Îngrijire conform căruia s-a desfăşurat această activitate, program ce face parte din Planul 

Individualizat de Intervenţie. 

        Beneficiarilor li s-a asigurat trei mese complete/zi la care se adaugă două gustări la intervale echilibrate, ţinându-se cont de regimul alimentar 

prescris de medicul specialist, de preferinţele beneficiarilor, alocaţia de hrană zilnică şi necesarul caloric. 

         Fiecare beneficiar figurează înscris la un medic de familie, beneficiind de asistenţă medicală gratuită, reţete şi medicamente gratuite şi 

compensate, examene medicale de specialitate. 

        Supravegherea stării de sănătate, asistenţa  şi îngrijirea medicală au fost realizate de către echipa medicala.Personalul medical de specialitate 

implementează programe de recuperare individuală sau de grup, unde deficienţele funcţionale permit, axate pe stimularea tuturor capacităţilor 

psihomotorii şi disponibilităţilor cognitive. Pentru fiecare beneficiar s-a întocmit Programul Individual de Recuperare conform căruia se desfăşoară 

această activitate, program inclus în Planul Individualizat de Intervenţie. 

           În funcţie de nevoile individuale ale beneficiarilor, activităţile de recuperare au fost terapie prin masaj, fizioterapie, consiliere psihologică, 

terapie ocupaţională, meloterapie, ergoterapie, ludoterapie, terapie a memoriei (tehnica reminiscenţelor), dezvoltarea deprinderilor de autoservire şi 

autogospodărire.S-au aplicat programe de terapie socială care au urmărit asigurarea cadrului optim stabilirii unui sistem de relaţii umane bazate pe un 

climat favorabil care să ducă la realizarea unui echilibru psihic, comportamental o dispoziţie afectivă echilibrată, pentru a putea realiza o bună inserţie 

a persoanelor cu handicap în viaţa socială. 
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     În acest sens s-a realizat:  

 Combinarea programelor de recuperare a capacităţilor funcţionale cu programe de terapie socială, cuprinzând activităţi de ergoterapie în 

raport cu restantul funcţional al persoanelor şi activităţi psiho-sociale (tricotaje, goblenuri). 

 Antrenarea beneficiarilor la activităţi gospodăreşti, prin apelarea la tipuri de acţiuni asemănătoare cu cele desfăşurate în viaţa obişnuită: 

participarea alături de personalul de specialitate la îngrijirea şi înfrumuseţarea camerelor, a curţii interioare amenajată pentru recreere, 

îngrijirea plantelor. 

 Dezbateri pe teme cu specific social, moral, religios, politic, etc. punându-se accent pe stimularea iniţiativelor particulare, a creativităţii, a 

nevoii de comunicare, valorizarea fiecărei persoane în parte, indiferent de handicap în scopul redobândirii deprinderilor, a sentimentului 

importanţei şi utilităţii lor sociale. 

 Teatrul Național de Operetă și Musical “ION DACIAN”, a susţinut un spectacol în centrul  nostru prin proiectul socio-educaţional „Dăruind 

vei dobândi”, în data de 24.04.2017. 

 S-au efectuat excursii în data de: 18.05.2017 la Mănăstirea Caraiman, Mănăstirea Sinaia, Parcul ”Dimitrie Ghica „ - Sinaia cu un număr de 12 

beneficiare și în data de 27.06.2017 la Salina Ocnele Mari, Mănăstirea Cozia (Jud.Vâlcea) cu un număr de 9 beneficiare. 

 Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități în data de 3 Decembrie cand doamnele găzduite în cadrul centrului au fost vizitate de preoți 

și enoriași ai Parohiei Mavrodin. 

 Participarea  la slujbele religioase  ţinute în biserica din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Vasile cu ocazia sărbătorilor 

religioase,spovedanie și împărtășanie periodică. 

 Reluarea legăturilor cu familia, acolo unde situaţia a permis, oferindu-i persoanei internate prilejul de a petrece sfârşitul săptămânii sau 

sărbătorile în ambianţa familială. 

Activitatea de bază a Complexului Social de Servicii „ Străuleşti” este acordarea găzduirii, îngrijirii, recuperării şi reabilitării persoanelor 

vârstnice. 

Serviciile de îngrijire socio-medicală 

a.Servicii sociale: 

-servicii de bază: ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, 

deplasare în interior, comunicare, acordate de către personalul medico-sanitar şi social; 

-servicii de suport:  asigurarea şi prepararea hranei persoanelor vârstnice, activităţi de menaj, facilitarea deplasării în exterior, companie, 

activităţii de petrecere a timpului liber – prin organizarea de ieşiri în aer liber, (vizitarea unor obiective turistice în cadrul excursiilor organizate – 

Busteni, Port Giurgiu,Curtea de Arges,Predeal,Poiana Brasov,etc.).Derularea proiectului „La Mulţi Ani”,susţinut de Asociaţia „MAIA”,constand in 

sărbătorirea tuturor beneficiarilor cu ocazia zilei de naştere.În această perioadă s-au efectuat excursii cu participarea unui număr de 18 persoane 

vârstnice, care au fost însoţite de personal medico-sanitar şi social. 

b.Servicii medicale -tratament, procurarea şi administrarea medicamentelor – atât din farmacia D.G.A.S.P.C Sector 1, cât şi din reţete 

compensate, consultaţii atât în cabinete specializate, cât şi la patul bolnavului, realizate în conformitate cu tipurile de afecţiuni pe care le prezintă 

beneficiarii noştri. 
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Activitatea de bază a Complexului Social de Servicii „Odăi” este acordarea găzduirii, îngrijirii, recuperării şi reabilitării persoanelor vârstnice. 

Serviciile de îngrijire socio-medicală: 

a. Servicii sociale: 

- Servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, 

deplasare în interior, comunicare, acordate de către personalul medico-sanitar şi social; 

- Servicii de suport: asigurarea şi prepararea hranei persoanelor vârstnice, activităţi de menaj, facilitarea deplasării în exterior, activităţi de 

petrecere a timpului liber. 

b. Servicii medicale: 

- Tratament, procurarea şi administrarea medicamentelor – atât din farmacia D.G.A.S.P.C. Sect. 1, cât şi din reţete compensate, consultaţii atât în 

cabinete specializate (Policlinica „Pajura”, Spitalul „Witing”, Spitalul de Urgenţă „Floreasca”, Spitalul „Fundeni”, Spitalul „Colentina”, Clinica 

de Diabet, Spitalul „Sf. Maria”, Spitalul „Municipal”, Clinica de Stomatologie / Oftalmologie, CM Caraiman,) cât şi la patul bolnavului, 

realizate în conformitate cu tipurile de afecţiuni pe care le prezintă asistaţii noştri. 

        În cursul anului 2017 în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, s-au efectuat 79 internări și 76 ieșiri (66 decese și 10 externări/transfer alte 

servicii, integrare comunitate/în familie). 

79
66

7 3

Admiteri persoane în Căminul
pentru Persoane Vârstnice

Externări din Căminul pentru
Persoane Vârstnice- decese

Externări din Căminul pentru
Persoane Vârstnice- externări

Externări din Căminul pentru
Persoane Vărstnice -transferuri
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Pe perioada anului 2017 au fost  internați 150 beneficiari ai Centrului de Urgenţă pentru Persoane Fără Adăpost și  un număr 88 pe Modulul  

Rezidenţial din cadrul CUPFA.     

   

 Serviciile  asigurate pentru persoanele adulte prezente în cursul anului 2017 în centre din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1 au fost următoarele: 

 Furnizarea de servicii de îngrijire și recuperare în sistem rezidențial pentru persoanele adulte cu handicap pentru un număr de 144 persoane dintre 

   care: 

 M.P.R.R.N. Milcov =  26 

 M.P.R.R. Sf. Mina  = 13                                                                         

 C.I.A. Sf. Vasile = 58 

 C.I.A. Sf. Elena = 47                                                              

 

 

Furnizarea de servicii de îngrijire și recuperare în centre de zi pentru persoanele adulte cu handicap pentru un număr de 97 persoane, dintre care:  

 

C.M. PHOENIX = 36, 

UN PAS ÎMPREUNĂ= 61 

 

Asigurarea de servicii pentru reintegrarea și reactivarea socială a persoanelor varstnice unui număr de apox. 150 persoane în cadrul Clubului 

  Seniorilor Sector 1; 

Furnizarea de servicii de îngrijire și asistență în sistem rezidențial pentru persoanele vârstnice pentru un număr de 405 persoane, dintre care:  

 

a. C.S.S. STRĂULEȘTI =118 

b. C.S.S. ODĂI =287 

 

 Furnizarea de servicii sociale cu cazare pe perioadă determinată pentru un număr de 36 persoane fără adăpost (prezente la 31.12.2017) în cadrul 

   CUPFA ODĂI. 

 Mobilitatea persoanelor adute cu handicap din cadrul centrelor rezidențiale pe parcursul anului 2017 se prezintă astfel: 

1.Transferuri 3 

2.Externări 2 

3.Decese 18 

4.Internări 27 

 Distribuția pe sexe a persoanelor adulte cu handicap găzduite în cadrul centrelor rezidențiale : 

 Feminin: 74 

 Masculin: 46  
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 Distribuția pe grade de handicap a persoanelor adulte găzduite în cadrul centrelor rezidențiale : 

Fizic: 17, 

Vizual : 3, 

Auditiv: 1, 

Somatic : 4, 

Mintal: 63, 

Psihic: 25, 

Asociat : 7. 

 

 Mobilitatea persoanelor vârstnice din cadrul centrelor rezidențiale pe parcursul anului 2017 se prezintă astfel: 

Transferuri 3 

Externări 10 

Decese 92 

Internări 104 

 

Centrul Multifuncţional PHOENIX vizează crearea de noi servici şi dezvoltarea celor existente în vederea creşterii calităţii vieţii şi prevenirii 

marginalizării sociale a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap şi a altor tipuri de persoane aflate în risc de marginalizare. 

Centrul Multifuncţional PHOENIX este structurat în mai multe module pentru a acoperi o gamă cât mai variată de nevoi la nivelul 

beneficiarilor de servicii sociale de pe raza sectorului 1, şi anume: 

1. COMPARTIMENTUL DE INFORMARE PENTRU CETĂŢENI 

2. COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE 

3. COMPARTIMENTUL TERAPIE OCUPAŢIONALĂ 

4. COMPARTIMENTUL DE TEHNICA REMINISCENŢEI 

Activitatea de informare şi consiliere desfăşurată, se bazează pe 4 principii care asigură maxima accesibilitate pentru orice membru al 

comunităţii:INDEPENDENŢĂ, IMPARŢIALITATE, GRATUITATE, CONFIDENŢIALITATE. 

 Serviciile oferite de organismul nou înfiinţat sunt gratuite şi respectă, totodată, principiile imparţialităţii şi confidenţialităţii. Solicitanţii, cetăţeni 

ai Municipiului Bucureşti, au posibilitatea să apeleze la personalul calificat, competent şi bine pregătit din cadrul centrului. Centrul va contribui 

semnificativ la îmbunătăţirea accesului la informaţie a tuturor cetăţenilor, dar mai ales a grupurilor de populaţie defavorizate. UE a considerat 

importantă înfiinţarea acestor birouri şi în ţara noastră pentru a răspunde nevoii evidenţe, manifestată în România, de îmbunătăţire a accesului la 

informare şi consiliere pentru cetăţeni, pentru ca aceştia să îşi poată rezolva problemele şi să îşi exercite drepturile şi obligaţiile. 
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Activităţile facilitează îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, lărgesc sfera relaţiilor sociale, permiţând o mai bună integrare 

socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

 Activităţile desfăşurate în cadrul Centrului sunt următoarele: 

- socializare şi comunicare; 

- meloterapie, ludoterapie, ergoterapie, artterapie; 

- stimulare cognitivă (fişe de lucru), exerciţii pentru dezvoltarea memoriei şi atenţiei, exerciţii de orientare temporo-spaţială, zilele săptămînii, 

lunile anului, citirea ceasului; 

- dezvoltare personală (individuală), plimbări în aer liber: parc, muzeu, grădina botanică, grădina zoologică, excursii. 

- confecţionare de diferite obiecte în funcţie de capacităţi, de interes şi de talent. 

Serviciile de terapie ocupaţională în recuperarea şi socializarea persoanelor cu handicap, reprezintă o alternativă la instituţionalizare, prin 

îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, având o capacitate de aproximativ 40 locuri. Conform standardelor în vigoare programul zilnic 

este de minim 5 ore, beneficiarii participanţi primind şi o masă caldă în cadrul centrului. Grupul ţintă vizat îl reprezintă persoanele cu handicap fizic şi 

\sau asociat, care au un potenţial restant şi insuficient stimulat. 

  

         În cadrul centrului s-au desfăşurat mai multe tipuri de activităţi printre care: 

 Exerciţii pentru dezvoltarea motricităţii: confecţionat mărgele, floricele din hîrtie, modelare în plastilină şi lut. 

 Realizarea unor machete (peisaje diverse). 

 Cusături pe etamină. 

 Discuţii pe teme de interes pentru beneficiari. 

 Organizarea de petreceri pentru sărbătorirea zilelor de naştere a beneficiarilor şi petreceri cu ocazia principalelor sărbători religioase 

(Paşti, Crăciun). 

 Exerciţii pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare, obţinerea deprinderilor de scris şi citit, de a asculta părerile celorlalţi, de a vorbi 

în public. 

 Întocmirea fişelor de reevaluare şi a planurilor individuale de servicii. 

 Întocmirea fiselor de evaluare iniţială şi a planurilor individuale de servicii pentru beneficiarii nou veniţi în centru. 

 Exerciţii de autocunoaştere. 

 Dezvoltarea unor abilităţi de viaţă: adoptarea unui stil de viaţă sănătos, protejarea mediului înconjurător, reguli de circulaţie, reguli 

aplicabile pe timpul caniculei, reguli de comportament civilizat în societate şi în centru. 

 Exerciţii pentru dezvoltarea abilităţilor de cooperare: capacitatea de a dezvolta şi menţine relaţii cu ceilalţi, de a colabora şi de a lucra în 

echipă, de a lua decizii. 

 Pregătirea serbării de Crăciun, confecţionarea de invitaţii pentru serbare şi împodobirea bradului. 

 Excursii la Delfinariu in judetul Constanta, Gura Diham judetul Prahova si Valea Doftanei. 

    Obiectivele urmărite în cadrul Centrului sunt: 

- îmbunătăţirea situaţiei psiho-sociale; 

- îmbunătăţirea relaţiilor în cadrul familiei şi în comunitatea în care trăieşte beneficiarul; 
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- sprijin în efectuarea activităţilor de terapie ocupaţională şi stimularea participării la efectuarea acestor sarcini; terapeutul ocupaţional nu 

realizează în locul persoanei cu handicap acest lucru, ci impreună cu ea; 

- reducerea discriminării acestora ca urmare, pe de o parte, a dezvoltării abilităţilor sociale şi practice şi pe de altă parte, a modului în care 

imaginea acestora este percepută în comunitate; 

- îmbunătăţirea imaginii de sine şi a încrederii în propria persoană. 

 

Pe parcursul anului 2017 şi-au desfăşurat activitatea un număr de 36 beneficiari ( persoane adulte cu dizabilităţi).  

COMPARTIMENTUL DE TEHNICA REMINISCENȚEI- Reminiscenţa este definită ca fiind amintirea vagă a unor fapte,evenimente petrecute cu 

mult timp în urmă despre care se credea că au fost uitate, însă care pot să fie actualizate prin diverşi stimuli ce funcţionează ca factori 

declanşatori.Conceptul de stimulare a reminiscenţei nu semnifică doar amintiri despre trecutul îndepărtat, ci reprezintă un complex sistem de valori 

care include organizarea de activităţi în plan social şi de stimulare în vederea antrenării persoanelor vârstnice nu doar să vorbească despre timpurile 

trecute ci şi să desfăşoare împreună activităţi care să aibă relevanţă, să-l motiveze şi valorizeze. Utilizăm tehnica stimulării reminiscenţelor persoanelor 

vârstnice pentru a vorbi despre trecut.  

Beneficiile tehnicii de stimulare a reminscenţelor nu pot fi contabilizate doar ca o simplă reacţie, în care anumite cauze produc anumite efecte, 

ci ele se datorează sistemului complex care include organizarea de activităţi şi crearea de oportunităţi pentru interacţiuni sociale cu şi pentru persoanele 

vîrstnice, pe baza împărtăşirii experienţelor personale care induc interes, satisfacţii, activităţi, stimulare, având ca principii de bază respectul, 

înţelegerea şi consideraţia faţă de beneficiari. 

Clubul Seniorilor funcţionează ca un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, organizat 

pe baza Legii 17/2000 privind Asistenţa Socială a Persoanelor Vârstnice. Misiunea acestui serviciu este de a acţiona ca un promotor pentru asigurarea 

unei existenţe demne, active şi utile pentru persoanele vârstnice din sectorul 1, creându-le un cadru ambiental propice manifestării libere a vârstnicilor, 

în care îşi pot face cunoscute opţiunile, interesele, doleanţele, hobby-urile.  

 Principalele obiective ale Clubul Seniorilor sunt: 

Combaterea riscului de excluziune socială a persoanelor vârstnice după ieşirea la pensie şi creşterea calităţii vieţii acestora; 

Stimularea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială a comunităţii. 

Pentru atingerea obiectivelor  au fost luate o serie de măsuri menite să facă mai uşoară tranziţia de la viaţa activă la perioada de pensionare, având 

în vedere faptul că fiecare persoană de vârsta a III-a trebuie să îşi continue activitatea sau să îşi găsească noi activităţi, să îşi descopere noi pasiuni pe 

care nu le-au putut realiza în timpul vieţii active, să fie reintegrat la viaţa socială a comunităţii prin actul cultural, cel distractiv-recreativ, prin 

conferinţe, activităţi de promovare a sănătăţii etc.  

În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează Centrul de Integrare în Muncă, compus din: 

1. Biroul de Evaluare Extinsă, Formare și Pregătire Prevocaţională,  

2. Compartimentul de Angajare Asistată,  

3. Compartimentul de evaluare şi consiliere vocaţională 

Serviciile de integrare pe piaţa muncii a persoanelor adulte cu handicap asunt oferite  în cadrul Biroului de Evaluare Extinsă, Formare și 

Pregătire Prevocațională, Compartimentul de Angajare Asistată şi Compartimentul de evaluare şi consiliere vocaţională, situat în str. Mareşal Averescu, 

nr. 17, Pavilion C, Camerele 2 şi 3.  
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Conform H.C.L. nr. 240/22.11.2012, Centrul de Integrare în Muncă se află în subordinea Directorului Executiv. 

Beneficiarii celor trei servicii din cadrul CIM sunt persoane cu dizabilităţi, cu vârste cuprinse între 18 - 64 ani care au domiciliul legal în 

București, Sectorul 1. 

   Obiectivele specifice ale Biroului de Evaluare Extinsă, Formare și Pregătire Prevocațională : 

Serviciul de pregătire formare și pregătire prevocațională asigură o combinație între formarea abilităților sociale legate de muncă și a eficienței 

personale, cuplată cu explorarea carierei și cu oportunitățile de testare a abilităților profesionale. 

Această formare are la bază întrunirea nevoilor beneficiarilor, pentru a le permite acestora să facă alegeri profesionale realiste pentru formare 

sau încadrarea în muncă, în funcție de punctele tari, de abilitățile și interesele lor. Oportunitățile de a-și demonstra abilitățile, cunoștințele și 

competențele învățate în cadrul centrului de formare vor fi identificate în cadrul comunității, în efortul de a încuraja și ajuta beneficiarii să participe 

deplin ca cetățeni activi în comunitatea lor și să treacă spre un grad de independență sporit și spre integrarea pe piața muncii. 

La finalizarea programului de formare și pregătire profesională, beneficiarii vor avea abilitățile, cunoștințele și competența de a decide cu 

privire la o opțiune realistă de formare sau încadrare în muncă. 

Obiectivele specifice Compartimentului de Angajare Asistată: 

Angajarea asistată reprezintă o abordare cu privire la integrarea vocaţională a persoanelor cu handicap, care pune accent pe sprijinirea fiecărei 

persoane în obţinerea unui loc de muncă pe piaţa liberă şi pe acordarea măsurilor de sprijin necesare asigurării succesului la locul de muncă. În cadrul 

serviciilor de angajare asistată, accentul cade pe sprijinirea persoanelor în găsirea de locuri de muncă remunerate competitiv, în amplasamente integrate 

din cadrul comunităţii. Serviciile Angajării Asistate sunt individualizate şi extinse în măsura în care permit nevoile fiecărui angajator şi ale fiecărui 

candidat. 

Obiectivele serviciului: 

-integrarea profesională a persoanelor cu handicap; 

-sprijin în obţinerea şi menţinerea unui loc de muncă remunerat pe piaţa liberă a  muncii pentru persoanele cu handicap. 

Obiectivele specifice Compartimentului de evaluare și consiliere vocațională: 

 Misiunea compartimentului este de a evalua si consilia vocaţional persoanele aflate în căutarea uui loc de muncă, personaleor care  doresc 

reconversie profesională prin cursuri de calificare în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii, dezvoltându-se într-un climat de demnitate şi încredere, de 

valorizare a fiinţei umane. 

  Urmărim să sprijinim creşterea şanselor pentru o viaţă independentă şi apropierea de normalitate a persoanelor cu dizabilităţi prin asigurarea 

unui loc de muncă sigur şi remunerat. 

           Numărul de beneficiari înregistrați a fost de 87. 

Centrul de Integrare în Muncă oferă servicii de evaluare și consiliere vocațională persoanelor aflate în evidența SERVICIULUI DE 

PROBAŢIUNE de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREŞTI. Au fost organizate sesiuni individuale dar și de grup în vederea reabilitării socio-

profesionale a acestora. CIM evaluează şi consiliează persoanele condamnate care au obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii. 

     Centrul de zi “Un pas Impreună” s-a înfiinţat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Sector 1, în anul 2005 şi a 

avut ca scop crearea unui serviciu social complex de îngrijire şi integrare a adulţilor cu probleme de sănătate mintală şi a reducerii spitalizării 

psihiatrice pe termen lung.  
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Obiectivele acestui Centru sunt: 

1. Acordare servicii de îngrijire complexe in favoarea includerii sociale a persoanelor cu handicap din sectorul 1 si din comunitatea 

Bucureştilor; 

2. Acordarea de servicii de recreere, terapie ocupaţională, activităţi de socializare şi sportive pentru persoanele cu probleme de sănătate 

mintală; 

3. Acordarea de servicii de consiliere şi informare atât persoanele cu probleme de sănătate mintală, cît şi aparţinătorilor; 

4. Să promoveze parteneriate şi cooperarea cu organizaţiile neguvernamentale, actorii sociali cu voluntari pentru dezvoltarea serviciilor de 

ingrijire pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală; 

5. Sensibilizarea potenţialilor angajatori şi suport în privinţa angajării persoanele probleme de sănătate mintală; 

Centrul de zi “Un pas Împreună” asigură servicii de consiliere şi informare tuturor persoanelor care solicită acest lucru în cadrul centrului sau prin 

telefon.  

 

Astfel în  anul 2017 au fost înregistrați următorii indicatori: 

o 50 de beneficiari au fost consiliaţi si informaţi cu privire la activităţile centrului, legislaţia în vigoare, drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, accesul in centru, etc.; 

o 123 de potenţiali beneficiari au fost informaţi şi consiliaţi; 

o 110 de discuţii cu aparţinătorii pe parcursul întregului an (telefon sau centru); 

o 15 persoane (potenţiali voluntari şi reprezentanţi ai autorităţilor locale) au fost informate de către membrii echipei;  

 

3.Dezvoltarea de proiecte şi programe sociale în colaborare cu partenerii sociali (ong-uri, institutii publice, etc) ; 

 

     În ceea ce privesc parteneriatele finanţate de la bugetul Consiliului Local Sector 1, s-a menținut legătura cu ONG-urile implicate în 

colaborare, în vederea transmiterii documentelor necesare pentru reînnoirea și continuarea acestor parteneriate și s-au întocmit rapoartele de 

specialitate necesare pentru emiterea Hotărârilor de Consiliu. Asociațiile/ fundațiile finanțate de la bugetul Consiliului Local Sector 1 prin intermediul 

DGASPC Sector 1 sunt următoarele: Asociaţia Alternativa 2003, Asociaţia Sf. Ana, Asociaţia Health Aid, Asociaţia Caritas, Asociația Diaconia, 

Fundația Viaţă şi Lumină . Alte colaborări încheiate în anul 2016 au fost cu  Asociaţia SOS Satele Copiilor,. 

        În cursul anului 2017 Serviciul Strategii a încheiat noi colaborări cu ONG-urile care prin serviciile oferite vin în sprijinul misiunii DGASPC 

Sector 1 privind asigurarea la nivelul comunităţii Sectorului 1 a serviciilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în dificultate și aici putem menționa colaborările cu: Asociaţia 

Solwodi,  Asociaţia Samas, Asociaţia Fratilor Marişti,  Asociaţia Atelierul de zambete,   Asociaţia  Impreună la Scoală,  Asociaţia  Panda, Fundaţia 

Inimi Deschise, Asociaţia  Semn de Viaţă, Asociația Maia, Asociația Fluence, Asociaţia M.A.M.E, Căminul de persoane Vârstnice “Amalia şi Sef 

Rabin dr. Moses Rosen,  Fundaţia TANNER,  Asociaţia de luptă împotriva bolii Parkinson , Fundaţia FARA, Centrul de zi pentru Copii Sf. SOFIA, 

Fundatia Terre des hommes Elveţia, Fundaţia HOSPICE Casa Speranţei, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Asociaţia 

Lindenfeld ,etc. 
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 În acest moment DGASPC Sector 1 are o serie de parteneriate active în domeniul social care vin să sprijine demersurile realizate în vederea 

soluţionării cazurilor sociale aflate în evidenţa instituției. Pe parcursul anului 2017 au fost semnate 71 de convenţii de colaborare, care la nivelul 

DGASPC Sector 1 sunt implementate de Direcţia Protecţia Copilului şi Direcţia Protecția Persoanei şi Familiei.  

Dintre acestea 61 sunt parteneriate public – privat, 10 sunt parteneriate public – public.  

Astfel din cele 71 de convenții/ parteneriate cu ONG-uri și instituții publice 45 de convenții/ parteneriate de colaborare implementate de Direcţia 

Protecția Copilului, 22 de convenții/ parteneriate de colaborare implementate de Direcţia Protecția Persoanei și Familiei şi 4 convenţii de colaborare 

implementate de ambele Direcţii. 

    Activitatea de încheiere/ reînnoire a convenţiilor şi a parteneriatelor de colaborare cu parteneri publici/ privaţi s-a realizat cu respectarea 

procedurii serviciului: avizarea convenţiilor de colaborare de către departamentele implicate în implementare şi contactarea ONG-urilor în vederea 

semnării documentului agreat. 

 Au fost depuse două proiecte spre finanţare către programul Erasmus Plus: „Find your way in life” şi Co-creation for social work development 

system”. Proiectul „Find your way in life” a fost aprobat şi finanţat însă datorită unor motive financiare (buget insuficient pentru implementarea 

tuturor activităților cuprinse în cererea de finanţare) acesta nu a putut fi implementat. Proiectul „Co-creation for social work development 

system” a primit un scor de 60 de puncte din 100, sumele alocate de programul Erasmus Plus fiind insuficiente pentru ca proiectul mai sus 

menţionat să poată fi declarat finanţabil. 

 A fost elaborată documentaţia în vederea aplicării în cadrul programului PIN 2017 în vederea creării unui centru de zi şi a achiziţionării unui 

număr de 3 locuinţe protejate destinate persoanelor cu dizabilităţi. În cele din urmă proiectul nu a putut fi depus deoarece nu au fost întrunite 

condiţiile generale prevăzute de ghidul solicitantului - asigurarea sustenabilității. 

 A fost depus parteneriatul “DARE - Domiciliary Assistance REvisited through Integrated Services”. Aplicantul este IRPEA Fondatione, 

DGASPC Sector 1 având calitatea de partener, principalul beneficiar fiind fundația IRPEA. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 2 ani fiind 

implementat în cadrul programului Erasmus+, scopul principal fiind dezvoltarea de modele de bună practică în ceea ce privește îngrijirea la 

domiciliu a persoanelor vârstnice. 

 A fost finalizat proiectul Hei Inter Professional Module Co Created by marginalized youth, practitioners and students. Obiectivul 

proiectului a fost : promovarea egalităţii de şanse pentru tinerii marginalizaţi. Proiectul finanțat prin Programul LifeLong Learning 

Programme, cu finanţare de la Comisia Europeană a fost finalizat la data de 01.04.2016. După validarea de către Comisia Europeană a 

raportului final, principalul applicant, Via University College Danemarca urmează să transfere soldul final al proiectului, către DGASPC 

Sector 1. 

 A fost implementat în parteneriat cu organizaţia Youth and Change Association, proiectul  Refugee Solidarity. Activitatea proiectului a constat 

într-un schimb de experienţă la nivel internaţional pentru a schimba percepţia asupra imigranţiilor. 

4. Promovarea serviciilor oferite la nivelul comunităţii sectorului 1 Bucureşti în vederea facilitării accesului la serviciile oferite; 

 

În anul 2017 au fost organizate o serie de acţiuni şi evenimente pentru promovarea serviciilor oferite persoanelor adulte din sectorul 1. 
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Pentru persoanele vârstnice, membre ale Clubului Seniorilor au fost organizate o serie de evenimente, menite să se facă mai uşoară tranziţia de 

la viaţa activă la perioada de pensionare, având în vedere faptul că fiecare persoană de vârsta a III-a trebuie să îşi continue activitatea sau să îşi 

găsească noi activităţi, să-şi descopere noi pasiuni pe care nu le-a putut realiza în timpul vieţii active, să fie „rebranşat” la viata socială a comunităţii 

prin actul cultural, cel distractiv-recreativ, prin conferinţe, activităţi de promovare a sănătăţii etc. 

În acest sens s-au organizat lunar conferinţe, dezbateri, seminarii pe teme de interes general pentru membrii clubului: culturale, literare, 

medicale, psihologice s.a., cu sprijinul unor specialişti din domeniile enunţate.   

Conferinţe şi dezbateri pe teme medicale: 

„Sfaturi utile medicale în perioada de caniculă”, conferinţă prezentată de dl. dr. Rembas Laurenţiu Iliescu – partea I. 

„Sfaturi utile medicale în perioada de caniculă”, conferinţă prezentată de dl. dr. Rembas Laurenţiu Iliescu – partea II. 

Conferinţe şi dezbateri pe teme psihologice: 

   - „Dezvoltarea unor noi relaţii interpersonale şi rolul acestora în menţinerea sănătăţii mintale, la persoanele de vârsta a III-a” - conferinţă 

psihologică, susţinută de dna. Liliana Enăchescu, psiholog în cadrul serviciului. 

- „Nevoia persoanelor vârstnice de armonie sufletească” - conferinţă psihologică, partea I, susţinută de dna. Liliana Enăchescu, psiholog în 

cadrul serviciului. 

 - „Nevoia persoanelor vârstnice de armonie sufletească” - conferinţă psihologică, partea II, susţinută de dna. Liliana Enăchescu, psiholog în 

cadrul serviciului. 

 - „Nevoia persoanelor vârstnice de armonie sufletească” - conferinţă psihologică, partea III, susţinută de dna. Liliana Enăchescu, psiholog în 

cadrul serviciului. 

 - Conferinţă psihologică susţinută de dna. Liliana Enăchescu, psiholog în cadrul serviciului, în parcul Herăstrău. 

- ”Nevoia persoanei umane de autoprotecţie, de apărare a Eului” - conferinţă psihologică, susţinută de dna. Liliana Enăchescu, psiholog în 

cadrul serviciului. 

- ”Terapiile alternative - beneficii şi riscuri ( menţinerea echilibrului interior a persoanei vârstnice ).”- conferinţă psihologică, susţinută de 

dna. Liliana Enăchescu, psiholog în cadrul serviciului. 

- ”Râsul, ca sursă de sănătate” - conferinţă psihologică, susţinută de dna. Liliana Enăchescu, psiholog în cadrul serviciului. 

- ”Rolul prevenţiei pentru asigurarea condiţiilor îmbătrânirii frumoase” - conferinţă psihologică, susţinută de dna. Liliana Enăchescu, psiholog 

în cadrul serviciului. 

Au fost organizate diverse activităţi culturale şi de divertisment în beneficiul membrilor clubului: 

    -programe de muzică, dans şi poezie pentru membrii clubului:  

cu ocazia sărbătorilor religioase (Sfintele Paşti) şi a unor zile internaţionale (1 martie – 8 martie „Balul Mărţişorului la Clubul Seniorilor”). 

cu ocazia sărbătorilor religioase de Crăciun (Moş Crăciun colindă Clubul Seniorilor) şi a Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice (1 

octombrie – a avut loc a XII-a Ediţie a festivalului „Ani de toamnă”). Aceste acţiuni au fost organizate si cu sprijinul colaboratorilor noștri: 

Fundaţia „Ileana Mustatza”.    
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 A avut loc deschiderea oficială a Festivalului Ani de Toamnă, Ediţia a XII - a: 

 Moment artistic,” Muzică de agrement ”susţinut de dl. Ovidiu Potoroc și un solist de muzică ușoară și populară, prima parte. Discurs aniversar cu 

ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, susţinut de Domnul Primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache şi înmânarea unei flori tuturor membrilor 

clubului. Moment artistic, partea a doua. Masa festivă. 

 Acţiunile festive organizate au vizat: 

        - celebrarea Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, 

        - aniversarea a 14 ani de la înfiinţarea Clubului Seniorilor 

Concursuri:Şah;Table;Rummy;Dans;Culinare;Culturale. 

Audiţii muzicale lunare; 

Vizite la muzee şi expoziţii:  

 Biblioteca Naţională – Colecţii Speciale; 

 Şcoala Centrală; 

 Casa memorială „Tudor Arghezi”; 

             Muzeul Satului; 

 Muzeul Ţăranului Român;  participarea membriilor clubului la expoziția - Ocolul lumii în 80 de minute. După Jules Verne, prin intermediul 

colectiei  Prof. Univ. Dr. Adina Nanu. 

            Vizită la muzeele ”Prof.  Dr. Nicolae Minovici”. 

            Muzeul Naţional de Artă; 

Biblioteca Centrală Universitară; 

Observatorul Astronomic; 

Expoziţia de artă digitală; 

Grădina Botanică ; 

Grădina Zoologică; 

Palatul Şuţu. 

Alte acţiuni desfăşurate în perioada ianuarie - decembrie 2017:  

Membrii clubului au participat la acţiunile şi manifestările culturale, organizate la sediul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti (februarie). 

Plimbări săptămânale (Parcurile Herăstrău, Cişmigiu, Bordei, Tei, Carol, Tineretului, Bazilescu etc);  

Plimbări cu vaporaşul în Parcul Herăstrău; 

Spectacole de muzică la sediul clubului susţinute de Fundaţia Bellamusica, prin domnul Gheorghe Popescu. 

Membrii clubului au participat la acţiunile şi manifestările culturale, organizate la sediul Centrului Cultural al Ministerului Administraţiei şi 

    Internelor. 

Festivalul Internaţional de Teatru de Stradă Bucureşti, Ediţia a IX-a. Primăria Capitalei prin ARCUB, a organizat acest eveniment în cursul 

   lunii iulie a.c. 

De asemenea s-au adoptat măsuri care au urmărit optimizarea tonusului beneficiarilor, explorarea şi valorizarea potenţialului creativ şi a experienţei 

membrilor clubului, potenţarea motivaţiei existenţiale a acestora, prin diverse forme de activitate: cognitive, artistice, psihoterapeutice. 
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  Au fost iniţiate şi dezvoltate de-a lungul anului cinci cercuri de interese : 

   Cercul de literatură iniţiat şi organizat lunar de membrii clubului (atât la sediul clubului, cât şi în alte locaţii) cu următoarele teme: 

        „Obiceiuri şi tradiţii din cultura românească”; 

        ”Sărbători și tradiții  de  Crăciun și de Anul nou” 

        „Obiceiuri şi tradiţii de vară” ; 

        „Animale fantastice – simboluri”; 

        „Simboluri şi credinţe”; 

       „Bucureştiul de odinioară”. 

 Cenaclul literar-artistic „Poezia Cuvintelor”: 

         „Creaţii literare personale” ; 

   „ Femei celebre din România” ; 

    „Caragiale altfel”; 

   „ Sânzienele, sărbătoarea dragostei şi a desluşirii ursitei”; 

     Recital de poezie: „De la Eminescu la Coşbuc” 

    “Topârceanu si farmecul feminin ”, 

   Întâlnire cu un invitat special, actorul,regizorul,graficianul, caricaturistul și scriitorul Horațiu-Valentin Mălăele. 

Cerc de limba engleză pentru avansați și începători – organizat saptămânal; 

Cercul de mișcare și dans (săptămânal). 

Cercul de astrologie (săptămânal). 

În cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Elena”, s-au aplicat programe de terapie socială care au urmărit asigurarea cadrului optim 

stabilirii unui sistem de relaţii umane bazate pe un climat favorabil care să ducă la realizarea unui echilibru psihic, comportamental o dispoziţie 

afectivă echilibrată, pentru a putea realiza o buna inserţie a persoanelor cu handicap în viaţa socială. 

 În acest sens s-a realizat:  

 Combinarea programelor de recuperare a capacităţilor funcţionale cu programe de terapie socială, cuprinzând activităţi de ergoterapie în 

raport cu restantul funcţional al persoanelor şi activităţi psiho-sociale (tricotaje, goblenuri). 

 Antrenarea beneficiarilor la activităţi gospodăreşti, prin apelarea la tipuri de acţiuni asemănătoare cu cele desfăşurate în viaţa obişnuită: 

participarea alături de personalul de specialitate la îngrijirea şi înfrumuseţarea camerelor, a curţii interioare amenajată pentru recreere, 

îngrijirea plantelor. 

 Dezbateri pe teme cu specific social, moral, religios, politic, etc. punându-se accent pe stimularea iniţiativelor particulare, a creativităţii, a 

nevoii de comunicare, valorizarea fiecărei persoane în parte, indiferent de handicap în scopul redobândirii deprinderilor, a sentimentului 

importanţei şi utilităţii lor sociale. 
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 Participarea  la slujbele religioase  ţinute în biserică din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Vasile cu ocazia sărbătorilor religioase, 

spovedanie si impartasanie periodica. 

 Menținerea legăturilor cu familia, acolo unde situaţia a permis, oferindu-i persoanei internate prilejul de a petrece sfârşitul săptămânii sau 

sărbătorile în ambianţa familială. 

 Teatrul Național de Operetă și Musical “ION DACIAN”, a susţinut un spectacol în centrul  nostru prin proiectul socio- educaţional „Dăruind 

vei dobândi”, în data de 24.04.2017. 

 S-au efectuat excursii in data de: - 18.05.2017 la Mănăstirea Caraiman, Mănăstirea Sinaia, Parcul ”Dimitrie Ghica„ - Sinaia cu un număr de 

12 beneficiare și în data de 27.06.2017 la Salina Ocnele Mari, Mănăstirea Cozia (Jud.Valcea) cu un număr de 9 beneficiare. 

 Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități în data de 3 Decembrie când doamnele găzduite în cadrul centrului au fost vizitate de preoți 

și enoriași ai Parohiei Mavrodin. 

 În cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare-Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică Milcov s-au aplicat programe de terapie socială care au urmărit asigurarea cadrului optim stabilirii unui sistem de relaţii umane bazat 

pe un climat favorabil care să ducă la realizarea unui echilibru psihic, comportamental, o dispoziţie afectivă eliberată de inhibări, pentru a putea realiza 

o bună inserţie a beneficiarelor în viaţa social.İn ceea ce priveşte educaţia, menţionăm faptul că, în centru se desfaşoară o serie de activitaţi educativ-

recreative (colorat, modelat plastilină, lego şi puzzle cu piese mari, jocul cu mingea), plimbări în imediata vecinătate, excursii lunare, vizionări 

spectacole, vizitări muzee. Din efectivul total (26), sunt școlarizate două beneficiare. Una desfăşoară activităţile la Şcoala Specială Profesională nr. 2, 

cealaltă își desfășoară activitățile în cadrul centrului. 

 

 

 

5. Îmbunătăţirea condiţiilor locative ale asistaţilor din centrele pentru persoane adulte şi asigurarea unor servicii socio-medicale  într-un 

mediu securizant; 

 

 

În anul 2017  s-a continuat reabilitarea, refuncţionalizarea şi accesibilizarea imobilelor din subordinea D.G.A.S.P.C Sector 1, prin imobile înțelegând 

structurile rezidenţiale pentru persoane adulte cu/fără handicap și creșe, astfel: 

 Repararea, revopsirea și înlocuirea sistemului de jgheaburi și burlane la 7 pavilioane din cadrul CSS Odăi, 

 Amenajarea a 4 grupuri sanitare la pavilioane 4 si 5 la CSS Odăi, 

 Zugrăvirea, schimbarea pardoselilor la 10 locuințe sociale în  Prelungire Ghencea, Drumul Binelui,Calea Giulesti, Șoseaua Odăi, 

 Lucrări de reparații rampă, scări și refacere vopsitorii vinarom, inclusiv reparațiile necesare la CIA Sf Elena, 

 Lucrări de întreținere și reparații instalații sanitare, electrice, încălzire, climatizare la toate centrele, inclusiv apartamente sociale, 

 Lucrări de întreținere tâmplărie prin înlocuit feronerie la toate centrele. 
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 2. INDICI DE PERFORMANŢĂ, CU PREZENTAREA  GRADULUI DE REALIZARE A ACESTORA 

 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

Nr. crt.                   Obiectiv                 Indicatori de performanţă Gradul de realizare   

1  Identificarea nevoilor sociale existente la 

nivelul comunităţii sectorului 1 București; 

 

Nevoile  sociale identificate  100% 

2 Creșterea calității serviciilor existente si  

dezvoltarea de servicii noi în concordanță cu 

nevoile identificate ; 

 

Numărul de servicii nou înfiinţate în concordanţă cu 

nevoile identificate 

100 % 

3 Dezvoltarea de proiecte şi programe sociale în 

colaborare cu partenerii sociali (ong-uri, 

instiţutii publice, etc) ; 

Numărul de convenţii de colaborare semnate, 

numărul de proiecte cu finanţare externă depuse şi 

numărul de proiecte cu finanţare externă  și 

națională căştigate 

 

100% 

4 Promovarea serviciilor oferite la nivelul 

comunităţii sectorului 1 Bucureşti în vederea 

facilitării accesului la serviciile oferite; 

Numărul de apariţii în mass-media internă şi 

internaţională, numărul de vizite din ţară și 

străinatate, numărul de intervenţii în mass-media din 

partea reprezentanţilor instituţiei 

100% 

5  

Îmbunătăţirea condiţiilor locative ale 

beneficiarilor din centrele pentru persoane 

minore şi asigurarea unor servicii socio-medicale  

într-un mediu securizant 

 

Investiţiile făcute pentru funcţionalizarea centrelor și 

numărul de spații cu, condiții îmbunătățite 

100% 
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PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE 

 

 

Nr. crt.                 Obiectiv           Indicatori de performanţă Gradul de 

realizare(%) 

1. 1.  Identificarea nevoilor sociale existente la 

nivelul comunitatii sectorului 1 Bucureşti; 

Nevoile  sociale identificate. 100% 

2. 2. Refuncţionalizarea serviciilor existente şi 

dezvoltarea de servicii noi în concordanţă cu 

nevoile identificate; 

Numărul de servicii nou înfiinţate în concordanţă cu 

nevoile identificate. 

100% 

3. 3. Dezvoltarea de proiecte şi programe sociale în 

colaborare cu partenerii sociali (ong-uri, institutii 

publice, etc); 

 

 

Numărul de convenţii de colaborare semnate, 

numărul de proiecte cu finanţare externă depuse şi 

numărul de proiecte cu finanţare externă  și 

națională căştigate 

 

100% 

4. 4. Promovarea serviciilor oferite la nivelul 

comunitatii sectorului 1 Bucureşti în vederea 

facilitării accesului la serviciile oferite; 

Numărul de apariţii în mass-media internă şi 

internaţională, numărul de vizite din ţară şi 

străinătate, numărul de intervenţii în mass-media din 

partea reprezentanţilor instituţiei. 

100% 

    5 5. Îmbunătăţirea condiţiilor locative ale asistaţilor 

din centrele pentru persoane adulte şi asigurarea 

unor servicii socio-medicale  într-un mediu 

securizant 

Investiţiile făcute pentru funcţionalizarea centrelor și 

numărul de spații cu, condiții îmbunătățite. 

100% 
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3. SCURTA PREZENTARE A PROGRAMELOR DESFĂŞURATE ŞI A MODULUI DE RAPORTARE A ACESTORA LA OBIECTIVELE 

AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE 

 

A.PROTECŢIA COPILULUI 

 

           1. În perioada ianuarie- decembrie 2017 au fost organizate activităţi recreativ-educative şi de socializare, s-au vizitat muzee şi edificii 

importante ale capitalei, s-au efectuat excursii în afara Bucureştiului, în judeţul Braşov la Cheile Râşnoavei şi în judeţul Prahova la Salina Slănic 

Prahova. 

          2. În perioada ianuarie - decembrie 2017 au fost asistaţi în programul "SOS - Proiectul de întărire a familiei” 40 de copii proveniti din 18 

familii. Totodată D.G.A.S.P.C. Sector 1 prin Serviciul Prevenire a Separării Copilului de Familie alături de Organizaţia "SOS - Satele Copiilor 

România" dezvoltă activităţi socio-culturale în interesul copiilor proveniţi din medii defavorizate cu ocazia diferitelor sărbători. SOS Centrul de 

Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti oferă 30 de locuri la SOS Tabăra de Vacanţă din cadrul SOS Satul Copiilor Cisnădie Jud. Sibiu 

pentru o perioadă de 1 săptămână în vacanţa de vară”. 

           3. În anul 2017 s-a menţinut colaborarea cu Teatrul “ Ţăndărică” în sensul vizionării de spectacole adecvate vârstei. 

           4. Activităţi zilnice  conform planurilor individualizate de protecţie (PIP) realizate în Centrul „Brăduţ” şi în colaborare cu C.S.S. Sf. Ecaterina. 

Implicarea tuturor copiilor, în funcţie de gradul de handicap, în decorarea şi aranjarea căsuţei /centrului de plasament pentru sărbătorile pascale şi de 

iarnă. 

      5. Programul “Împreună pentru viitorul tău” 

Acest program se desfăşoară în cadrul şcolilor de pe raza Sectorului 1, clasele V- VIII şi are ca obiectiv principal informarea copiilor cu privire la 

drepturile lor. Totodată sunt abordate teme precum: exploatarea prin muncă a copiilor, abuzul şi neglijarea copiilor, traficul de fiinţe umane. 

Menţionăm faptul că acest program nu a fost derulat în anul 2017 datorită deficitului de personal.   

 

          6.Programul de prevenire a abuzului şi neglijarii copilului, precum şi de prevenire a violenţei în familie 

Modalităţile de intervenţie în aceste situaţii sunt oferirea de alternative la situaţia de criză socio – psiho – economică în care se află victimele violenţei 

în familie prin susţinerea şi continuarea Proiectului cu Asociaţia Diaconia – Centrul Comunitar de Servicii  

“Patriarh Justinian Marina” – Adăpostul  pentru  mamele şi copiii acestora care este compus din două module: 

Centrul de primire în regim de urgenţă a persoanelor(mame cu copii), victime ale violenţei in familie” – Adăpostul  pentru  mamele şi copiii acestora, 

victime ale violenţei în familie. În perioada ianuarie - decembrie 2017 în Centrul pentru mamele şi copiii victime ale violenţei în familie au fost asistate 

4 mame împreună cu cei 7 copii ai lor din comunitatea sectorului 1. 

Centrul de zi pentru copiii şcolari. În perioada ianuarie - decembrie 2017 centrul de zi a fost frecventat de 15 de copii. 
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     7. Îndrumare către servicii de planificare familială 

Beneficiarele serviciului sunt consiliate cu privire la prevenirea sarcinilor nedorite şi a bolilor cu transmitere sexuală, precum şi li se facilitează 

accesul la servicii medicale de specialitate. Parteneri: Complexul Multifuncţional Caraiman, Spitalul Clinic Filantropia, IOMC Polizu. 

 În perioada ianuarie - decembrie 2017 au fost îndrumate catre cabinetele de planning familial femei. 

   

     8.Programul de prevenire a separării copilului de părinţi aflaţi în situaţie de criză. 

 

  În cadrul acestui program s-au încheiat conventii de colaborare cu diverse ONG-uri care derulează activităţi de prevenire a separării copilului de 

familie. 

  Una dintre convenţiile de colaborare este cea încheiată între D.G.A.S.P.C. Sector 1 prin Serviciul Prevenire a Separării Copilului de Familie şi 

Asociaţia "SOS Satele Copiilor România" – SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti şi Grădiniţa SOS Satul Copiilor 

Bucureşti. 

SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti din cadrul SOS Satele Copiilor România oferă consiliere socială şi 

psihologică individuală şi de grup şi activităţi socio-educative pentru copii. Copiii şi familiile acestora sunt sprijiniţi lunar in scopul prevenirii separării 

de familie, a neşcolarizării şi/sau abandonului şcolar la propunerea DGASPC Sector 1, prin Serviciul Prevenire a Separării Copilului de Familie cu 

acordul scris al SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti. 

Totodată D.G.A.S.P.C. Sector 1 prin Serviciul Prevenire a Separării Copilului de Familie alături de Organizaţia "SOS - Satele Copiilor 

România" dezvoltă activităţi socio-culturale în interesul copiilor proveniţi din medii defavorizate cu ocazia diferitelor sărbători. 

 Scopul derulării acestui tip de program este de a autonomiza familia după o perioada de sprijin, prin găsirea de soluţii pentru fiecare problemă 

identificată. Prin aplicarea integrată a serviciilor în beneficiul familiilor asistate, se limitează dependenţa de sistem şi acordarea unilaterală de servicii. 

          9. Un alt protocol de colaborare a fost încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația ANAIS. 

Urmare a acestui protocol au fost acordate următoarele servicii specializate pentru victimele violenței în familie, redirecționate către Asociația ANAIS 

de către DGASPC Sector 1: asistență juridică gratuită, informare cu privire la drepturile procesuale, sprijin logistic și informațional și asistare și 

reperezentare în instanță în vederea obținerii unui ordin de protecție. 

  Menționăm faptul că în această perioadă s-au întreprins demersuri în vederea continuării acestui parteneriat. 

 10.O altă convenţie de colaborare este cea încheitată între DGASPC Sector 1 şi Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România având ca 

obiectiv principal prevenirea abandonului familial şi şcolar al copiilor aflaţi în dificultate. Pentru atingerea acestui obiectiv Asociaţia Fraţilor Marişti 

acordă servicii sociale în cadrul Centrului de zi pentru copii şcolari “Casa Sf. Macellin Champagnat”. 

 În perioada ianuarie-decembrie 2017 Centrului de zi pentru copii şcolari “Casa Sf. Marcellin Champagnat” a fost frecventat de un număr de 32 

copii şcolari. 

 11.O altă convenţie de colaborare este cea încheiată între DGASPC Sector 1 şi Organizaţia Salvaţi Copiii “Centrul de zi pentru recuperarea 

şcolară a copiilor exploataţi economic”.  Programul are ca principal scop conlucrarea şi mobilizarea tuturor resurselor disponibile în vederea 

operaţionalizării echipei intersectoriale locale pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă. În cadrul acestui parteneriat s-a creat un centru pentru 

recuperarea şcolară a copiilor exploataţi economic, care se află în abandon şcolar sau neşcolarizaţi. 
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 Organizaţia Salvaţi Copiii împreună cu DGASPC Sector 1 au ca şi obiectiv includerea copiilor într-o formă de învăţământ potrivită nivelului 

lor de educaţie şcolară, consilierea copiilor şi a familiilor acestora în vederea îmbunătăţirii relaţiilor părinte – copil. 

12.Un alt parteneriat a fost încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia “Semn de Viaţă”. 

Obiectivul parteneriatului îl reprezintă desfăşurarea unor activităţi de asistare a cuplurilor mamă – copil în Centrul Maternal “Sf. Mihail şi Gavril”, 

precum şi acordarea de sprijin material familiilor aflate în dificultate prin programul social „Şcoala Mamelor”. Prin acest program se vine în 

întâmpinarea nevoilor unui grup restrâns de familii/mame singure care au cel mai mic copil cu vârsta cuprinsă între 0 – 12 luni. Ajutorul pe care îl 

acordă asociaţia prin acest program constă în: pachet de alimente lunar, scutece absorbante, lapte praf, alte produse în limita disponibilităţii (produse 

igienico – sanitare, haine, mobilier casnic, articole bebeluşi), educaţie privind igiena şi alimentaţia, educaţie parentală, consiliere şi sprijin emoţional. 

 Astfel în perioada ianuarie – decembrie 2017, 20 de familii şi copiii acestora au beneficiat de programul „Şcoala Mamelor”. 

       13. Proiectul “Un pas spre independenţă” finanţat iniţial de Uniunea Europeană prin programul Phare 1999 iar în prezent autofinanţat, presupune 

asistarea tinerilor din centrele de plasament care împlinesc 18 ani, dar care sunt în an şcolar terminal pentru câştigarea independenţei prin oferirea unor 

apartemente sociale în care ei pot locui pe o perioadă de un an şi în care sunt învăţaţi să se autogospodărească şi să devină autonomi. Psihlogul 

serviciului Violență Asupra Copilului asigură asistenţa psihologică în relaţionarea cu colegii de apartament sau personalul instituţiei, în adaptarea la 

responsabilităţile şi condiţiile noi de trai, practic în orice problemă de natură psihică pentru care tânărul solicită ajutor.  În apartamentele sociale au fost 

asistaţi  13 tineri . 

  

    B.  PROTECŢIA PERSOANELOR ADULTE 

În domeniul protecţiei persoanelor adulte s-au desfăşurat următoarele programe: 

● A continuat funcţionarea serviciilor în sistem rezidenţial destinate persoanelor adulte (Centrele de îngrijire şi asistenţă şi Complexele Sociale 

de Servicii - căminele pentru persoane vârstnice) cât şi a serviciilor administrative. 

● Au continuat programele de îngrijire, recuperare, socio-medicale, socializare în centrele rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice şi 

persoanelor adulte cu handicap şi în centrele de zi. 

În anul 2017 au fost iniţiate contacte cu diverşi parteneri sociali implicaţi în prevenirea şi combaterea marginalizării sociale: Societatea Naţională de 

Cruce Roşie din România – Filiala Sector 1, Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sector 1,  SOMARO şi  Asociaţia “Sf. Capitanio şi 

Geroza”. 

Biroul Relaţii Interetnice a desfășurat pe perioada 02.06-04.06.2017 Proiectul denumit “Iași-Capitala Moldovei“- cu ocazia Zilei  Internaționale a 

Copilului. S-a organizat o excursie unde s-au vizitat anumite obiective din Județul Iași; 

            Obiectivele proiectului:  

-socializarea copiilor; 

-diminuarea sentimentului de excluziune socială; 

-aprofundarea cunoştinţelor de istorie.  

            Grup ţintă: 30 de copii din comunităţile de romi de pe raza sectorului 1 cu posibilităţi  

             materiale reduse; 

Beneficiari:  
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-copiii cu familiile acestora și comunitatea. 

 

 

 

     De asemenea s-au încheiat diverse colaborări cu  : 

 

 a) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Sector 1 

 În cadrul colaborării cu SNCRR s-a avut în vedere implementarea unui program (Programul ” Banca de Alimente “ ) de asistare cu alimente de 

bază pentru persoanele singure/familiile aflate în situaţie de risc de marginalizare  socială ,aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C Sector 1 şi în imposibilitatea 

de a-şi procura alimentele de bază. Asistarea acestor beneficiari s-a efectuat în perioada ianuarie- decembrie 2017. Serviciul Prevenire a selectat 132 

beneficiari,  a pus la dispoziţia SNCRR listele cu numele beneficiarilor cu datele de identificare , precum şi copii ale anchetelor sociale şi  a anunţat 

beneficiarii să se prezinte la sediul Filialei Sector 1 a SNCRR pentru a primi gratuit alimente de bază prin Programul “ Banca de Alimente”. 

 

b) Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sector 1; 

Convenţia de colaborare cu Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sector 1 a avut ca obiectiv îmbunătăţirea capacităţii  persoanelor 

aflate în situaţie de marginalizare socială de pe raza sectorului 1 de a accesa un loc de muncă corespunzător posibilităţilor lor; dezvoltarea aptitudinilor 

sau asigurarea reconversiei profesionale prin participarea la cursuri de calificare în diverse domenii de activitate, în funţie de oferta locurilor de muncă. 

Astfel în anul 2017 au fost orientaţi către ALOFM 165 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 

c) SOMARO 

 

Proiectul SOMARO este rezultatul unui parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1şi Fundaţia 

Austriacă Katharina Turnauer. 

            Scopul proiectului SOMARO este acela de a veni în sprijinul persoanelor cu venituri reduse şi de a preveni adâncirea sărăciei la nivelul 

comunităţii locale a Sectorului 1. 

            Principalele obiective ale SOMARO sunt: 

 Ajutorarea oamenilor care trăiesc la limita sărăciei; 

 Creşterea gradului de implicare a persoanelor asistate social în procesul de îmbunătăţire a propriei situaţii sociale; 

 Stimularea unui comportament civic just, bazat pe concepte economice cum ar fi “ foloseşte şi nu risipi”; 

 Creşterea stimei de sine a persoanelor din categoriile defavorizate prin inducerea sistemului de normalitate; 

      Beneficiarii acestui proiect  sunt persoanele singure/familiile ( altele decât beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare)  aflate în evidenţa Serviciului Prevenire, care au venituri sub 500 lei/membru de 

familie şi care se află în cel puţin 2 din situaţiile enumerate mai jos: 

- Persoane fără loc de muncă; 

- Familii cu mulţi copii în întreţinere; 
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- Bolnavi cronici care necesită tratament permanent, fără de care viaţa le-ar fi pusă în pericol; 

- Persoane fără locuinţă; 

- Pensionari cu venituri sub pensia medie, respectiv 504 lei; 

- Persoane încadrate într-un grad de handicap; 

- Familii monoparentale; 

- Şomeri; 

- Tineri proveniţi din centrele de plasament din sectorul 1( dacă nu mai beneficiază de sprijin de la alt furnizor de servicii sociale); 

- Persoane care au executat o pedeapsă privativă de libertate, în maximum 1 an de la data eliberării, dacă sunt înscrişi într-un program de 

reintegrare socială; 

Stabilirea dreptului de a beneficia de serviciile magazinului social se va face prin dispoziţie a Primarului Sectorului 1 la propunerea asistenţilor 

sociali din cadrul serviciului Prevenire, propunere formulată pe baza anchetei sociale şi a actelor doveditoare. 

În perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017 au fost înscrişi 11 beneficiari.Menţionăm că până în prezent aproximativ 648 persoane singure/familii 

au beneficiat de produsele Magazinului Social.   

 

  d) Asociaţia Sf. Capitanio şi Geroza 

Convenţia de colaborare cu Asociaţia Sf. Capitanio şi Geroza a avut ca obiectiv implementarea unui program de asistare cu tichete alimentare 

pentru 15 persoane aflate în risc de marginalizare socială, în evidenţa S.P.M.S.I.S, cu venituri financiare reduse, respectiv mai mici de 600 lei. 

Asistarea acestor beneficiari s-a efectuat în perioada ianuarie 2017  – decembrie   2017. 

Serviciul Prevenire a selectat 15 beneficiari,  a pus la dispoziţia asociaţiei listele cu numele beneficiarilor cu datele de identificare , precum şi 

copii ale anchetelor sociale şi  a anunţat beneficiarii să se prezinte lunar la sediul D.G.A.S.P.C Sector 1 pentru a primi tichete în valoare de 100 lei ( 5 

tichete)/persoană singură sau familie. 

e) POAD 2015/2016 

Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, este programul operaţional care sprijină distribuirea de alimente şi asistenţă 

materială de bază pentru persoanele cele mai defavorizate (menţionat şi ca OP I), la care se face referire în art.2(5) din Regulamentul (UE) nr. 

223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 Martie 2014 privind Fondul European de Ajutor Destinat celor mai Defavorizate Persoane. 

          Conform H.G nr. 627/2015 pentru modificarea și completarea H.G. 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea 

persoanelor defavorizate , DGASPC Sector 1 a distribuit pachetele cu alimente tuturor categoriilor de beneficiari care au domiciliul pe raza sectorului 

1. În perioada ianuarie 2017 – februarie 2017 au fost 26 de solicitări pentru transportul la domiciliu a produselor alimentare. 
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4. RAPORTAREA CHELTUIELILOR, DEFALCATE PE PROGRAME 

 

Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, se finanţează de la bugetul local. 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 poate folosi, pentru desfăşurarea şi largirea activităţii sale, mijloace materiale şi financiare primite de la persoane juridice şi 

fizice, din ţară sau străinătate,  sub formă de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

 

SITUAŢIA EXECUŢIEI BUGETARE LA DATA DE 31.12 .2017 

 

Nr crt      Denumire indicatori 
Prevedere 

bugetara 2017 

Plata efectiva la 

31,12,2017 

Procent 

plata fata 

de 

prevedere 

bugetara 

Angajamente 

bugetare la 

31,12,2017 

Procent angajament 

fata de prevedere 

bugetara 

1 
CHELTUIELI DE 

PERSONAL:din care 70.000.000 68.786.704 98,27 68.786.704 98,27 

               1.1 Asistenti personali 8.025.000 7.903.065 98,48 7.903.065 98,48 

2 CHELTUIELI MATERIALE: 
41.203.000 32.044.524 77,77 33.795.394 82,02 

3 TRANSFERURI: din care 

 
62.126.000 
 

 
60.684.013 
 

97,68 
 

60.684.013 
 

97,68 
 

4 CHELTUIELI DE CAPITAL 
1.607.000  243.533 15.15 243.533 

                                    
15,15 

5 

Proiecte cu finantare din 

fonduri externe 

nerambursabile     200.000  0 0 0 

6 
Plati efectuate in anii 

precedenti -737.000 -828.838    

 TOTAL 174.399.000 160.929.936 92,28 162.750.790 93,32 
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6. NEREALIZĂRI, CU MENŢIONAREA CAUZELOR ACESTORA 

 

 

 

 

 Identificarea unui tutore pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani din cadrul Modulelor Pavilionare de Recuperare și Reabilitare 

Neuropsihiatrică; 

 

  Reevaluarea măsurilor de portecție instituite pentru copiii aflați în dificultate pe raza sectorului 1 a fost uneori îngreunată datorită dificultăților 

de armonizare a legislației, eforturilor tuturor instituțiilor de a colabora în vederea asigurării unui mediu de viață optim pentru copil și 

dificultății de a respecta în totalitate standardele în vigoare la serviciul Adopții; 

 

 

  Angajări de personal  în urma referatelor de scoatere a anumitor posturi la concurs, realizate de către serviciile din subordinea DGASPC Sector 

1, pentru a  atinge obiectivele propuse; 

 

 Lipsa calculatoarelor pentru fiecare terapeut în parte ce ar permite instalarea unor programe educative speciale pentru copii cu TSA și contribui 

la îmbunătăţirea atenţiei, coordonării şi vitezei de reacţie precum şi învăţarea conceptelor de bază; 

 

  Întărzieri în reabilitarea celor două pavilioane cu destinația Infirmerie (bărbați – femei) pentru a corespunde nevoilor beneficiarilor a căror stare 

de sănătate necesită îngrijiri medicale permanente la CSS Odăi; 

 

 

 Nu s-a obținut  licența pentru funcționarea centrelor pentru persoane adulte cu/fără grad de handicap, în conformitate cu prevederile legale; 

 

  Realizarea formării profesionale a personalului din aparatul propriu  al DGASPC Sector 1, conform planului de formare pentru anul 2017, din 

cauza lipsei fondurilor. 
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6. PROPUNERI PENTRU REMEDIEREA DEFICIENŢELOR 

           

         Obiective propuse: 

 

          Protecția copilului 

 

 În cadrul Centrelor de Plasament pentru copii, s-a propus reducerea numărului de copii ai străzii de pe raza sectorului 1 Bucureşti  

prin acordarea de servicii alternative şi îmbunătăţirea serviciilor oferite beneficiarilor din centrele subordonate DGASPC Sector 1; 

 Încheierea de parteneriate cu şcoli/licee, fundaţii, organizaţii, în vederea prevenirii abandonului şcolar şi al  

integrarii/reintegrarii şcolare şi socio-profesionale;identificarea de soluţii pentru managementul beneficiarilor în vederea eliminării comportamentului 

agresiv şi însusirea deprinderilor noi;intensificarea activităţilor de evaluare, consiliere şi sprijin al copiilor/tinerilor protejaţi de către serviciile de 

specialitate precum şi a familiei acestora şi colaborarea mai strânsă între aceștia şi persoana de referință a copilului/tânărului, respectiv asistentul 

social; 

  Ca urmare a dificultăţii angajării numărului necesar de asistenţi maternali profesionişti cu domiciliul în sectorul 

1, s-a propus continuarea campaniei de sensibilizare, implicare şi responsabilizare a comunităţii locale cu privire la alternativele de tip familial de care 

pot beneficia copiii aflaţi în dificultate promovând totodată şi profesia de asistent maternal profesionist mai ales în rândul persoanelor cu domiciliul pe 

raza sectorului 1; 

  Implementarea conceptului de educaţie  timpuriedezvoltat în cadrul Centrului româno-danez pentru educaţie integrată, la nivelul  

celor 3 creşe(Complexul Social de Servicii “Vrancei”, Complexul Social de Servicii “Sf Andrei”, Complexul de Servicii Sociale „Jiului” și Complexul 

Băneasa); 

  Licențierea Centrelor; 

 

 Identificarea de soluţii pentru managementul beneficiarilor în vederea eliminării comportamentului agresiv şi însușirea  

deprinderilor noi; identificarea de soluții în vederea prevenirii abandonului scolar, intensificarea activităţilor de evaluare, consiliere şi sprijin al copiilor 

protejaţi de către serviciile de specialitate precum şi a familiei acestora şi colaborarea mai strânsă între acestia şi persoana de referinta a copilului, 

respectiv asistentul social, consilierea vocaţională a copiilor aflaţi în situaţia finalizării studiilor, respectiv consiliere în vederea continuării studiilor; 

 



Page | 64 

 

 Diversificarea serviciilor oferite copiilor străzii şi a programelor destinate re/integrarii lor socio-profesionale; 

  Dezvoltarea unor programe educaţionale integrate în colaborare cu grădiniţele din comunitate; 

 Identificarea unei finanțări pentru amenajarea unei săli de sport în cadrul MPRRN Buburuza în scopul de a dezvolta, de a întări și de a educa  

voința, curajul, inițiativa și disciplina beneficiarilor din unitate; 

  Participarea la cursuri de formare în terapie cognitiv-comportamentală, în analiză comportamentală aplicată (ABA), a oricărei forme de terapie  

ce poate fi aplicată în lucrul cu copii cu TSA; 

 Diversificarea metodelor şi tehnicilor terapeutice folosite prin introducerea unor softuri educative pentru copii cu TSA, pentru aceasta fiind  

necesară achiziţionarea măcar a câte unui calculator la fiecare specialist; 

 Participarea la cursuri de formare în terapie cognitiv-comportamentală, în analiză comportamentală aplicată (ABA), a oricărei forme de terapie  

ce poate fi aplicată în lucrul cu copii cu TSA. 

      

 

 Persoane adulte 

 

 Identificarea  de surse noi de finanţare  prin intermediul instrumentelor structurale pentru dezvoltarea / extinderea activităților unităţii protejate  

Nazarcea Grup și continuarea colaborării cu cu Fundaţia Speranţa din  Olanda, parteneră în proiectul “ ORIZONT 2009”. 

 Realizarea formării profesionale conform planului de formare pentru anul 2018 deoarece din lipsa fondurilor nu s-au  

făcut cursuri de formare pentrul personalul din aparatul propriu în anul 2017; 

  Completarea schemei de personal în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice instituţiei. 

   Pentru realizarea obiectivelor cât mai eficient şi în timp util, propunem suplimentarea personalului de specialitate si medical (asistenţi sociali,  

psiholog, asistenți medicali ) şi a personalului de îngrijire pentru beneficiarii dependenți sau cu tulburări mentale, atât pe CPV cât şi pe CUPFA 

(infirmiere, ingrijitor cu atribuții personal asistat), în cadrul CSS Odăi. 

 Dezvoltarea unui serviciu social pentru persoane adulte cu dizabilități de tip CRRN. 

 Accesibilizarea Complexului Social  de Servicii Străulești prin achiziționarea și punerea în funcțiune a unui lift de persoane. 
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 Anexa 1. 

  Date statistice la nivelul sectorului 1 în domeniul protecției sociale (beneficiari de servicii sociale și ajutoare financiare acordate) 

 

 

     

 
 
 
 
    

 
 
 
     

 
NUMĂR MEDIU PE ANUL 2017 
 
 

 

              

      Ian. Feb. Martie Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noiemb. Dec. 

Nr. 

mediu 

Centrul maternal 

"Sf.Nicolae"  

din cadrul CSS 

"Sf. Nicolae" 21 14 13 16 16 19 15 17 24 21 18 21 18 

Centrul maternal 

"Sf.Andrei"  

din cadrul CSS 

"Sf. Andrei" 16 17 12 9 9 11 4 6 6 7 5 4 9 

Complex Social 

de Servicii  

"Sf. Nicolae" 38 37 36 34 34 34 36 32 26 20 19 17 30 

Complex Social 

de Servicii  

"Sf. losif" 31 31 30 35 33 31 34 33 35 34 34 35 33 

Complex Social 

de Servicii  - - - - - - - - - - - - - 
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"Sf. Maria" 

Complex Social 

de Servicii  

"Pinocchio" 39 39 42 41 42 40 40 45 38 42 38 

35 40 

Complex Social 

de Servicii  

 "Jiului"- 

componenta  

rezidentiala 15 14 12 13 13 13 18 16 15 15 11 7 14 

Casa  "Sf. Stefan" 24 24 22 22 22 23 22 22 26 29 29 29 25 

Casa "Alexandra" 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Casa "Bradut" 18 18 18 18 17 17 16 16 16 16 16 16 17 

Casa "Buburuza" 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Casa "Stejarel" 11 11 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 

Casa "Sf. 

Constantin" 11 12 11 12 10 11 11 11 9 9 10 9 11 

Tined aflati in  

apartamente 

sociale 12 12 13 12 12 11 10 13 12 13 13 12 12 

                      

Centrul de zi "Sf. 

Maria" - - - - - - - - - - - - - 

Complex Social 

de Servicii   

˝Vrancei˝ 1 caz 

social 

139 

parinti 

platitori 

 1 caz 

social  

144 

parinti 

platitori 

1 caz 

social  

153 

parinti 

platitori 

1 caz 

social  

159 

parinti 

platitori 

2 

cazuri 

sociale  

163 

parinti 

platito

ri 

2  cazuri 

sociale 

164  

parinti 

platitori 

 1 caz 

social 

 144   

parinti 

platito

ri 

0  

(vacanta

) 

1 caz 

social  

  131  

parinti 

platito

ri 

2 

cazuri 

sociale 

  155 

parinti 

platito

ri 

3 cazuri 

sociale 

  153 

parinti 

platitori 

3 cazuri 

sociale 

  152 

parinti 

platitori 

2 

cazuri 

sociale 

  151 

parinti 

platitor

i 

Centrul Romano-

Danez 

 pentru Educatie 

Integrata 

 

27 

parinti 

platitori 

  

26 parinti 

platitori 

 

28 parinti 

platitori 

 

29 

parinti 

platitori 

  

29 

parinti 

platito

ri 

29  parinti 

platitori 

30  

parinti 

platito

ri 

0  

(vacanta

) 

25  

parinti 

platito

ri 

1 caz 

social  

  27  

parinti 

platito

ri 

1 caz 

social  

  28  

parinti 

platitori 

1 caz 

social  

  28  

parinti 

platitori 

1 caz 

social  

  28  

parinti 

platitor

i 
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Centrul de zi "Sf. 

Andrei" 

 1 caz 

social  

118 

parinti 

platitori 

 1 caz 

social  

128 

parinti 

platitori 

 1 caz 

social  

137 

parinti 

platitori 

 2 cazuri 

sociale  

139 

parinti 

platitori 

2 

cazuri 

sociale  

143 

parinti 

platito

ri 

 2 cazuri 

sociale 

 139  

parinti 

platitori 

 2 

cazuri 

sociale 

 128  

parinti 

platito

ri 

0  

(vacanta

) 

1 caz 

social  

116  

parinti 

platito

ri 

 2 

cazuri 

sociale 

 123  

parinti 

platito

ri 

 2 cazuri 

sociale 

 123  

parinti 

platitori 

 2 cazuri 

sociale 

 121  

parinti 

platitori 

 2 

cazuri 

sociale 

 129  

parinti 

platitor

i 

Complex Social 

de Servicii  

 "Jiului" 6 cazuri 

sociale  

124 

parinti 

platitori 

 5 cazuri 

sociale  

141 

parinti 

platitori 

5 cazuri 

sociale  

154 

parinti 

platitori 

6 cazuri 

sociale  

156 

parinti 

platitori 

6 

cazuri 

sociale  

162 

parinti 

platito

ri 

   6 cazuri 

sociale 

 157  

parinte 

platitor 

  6  

cazuri 

sociale  

150  

parinte 

platito

r 

1 caz 

social 

2 parinti 

platitori 

  3 

cazuri 

sociale  

 142  

parinte 

platito

r 

 7  

cazuri 

sociale  

   145  

parinte 

platito

r 

 7  

cazuri 

sociale  

   137  

parinte 

platitor 

 5  

cazuri 

sociale  

   126  

parinte 

platitor 

 5  

cazuri 

sociale  

   133  

parinte 

platitor 

Centrul de 

Consiliere şi 

 Asistenţă a 

persoanelor 

  cu T.S.A din 

cadrul 

 Biroului Copii cu 

T.S.A 25 28 28 27 27 24 22 21 25 27 27 26 26 

Centrul de Zi de 

Recuperare pentru 

Copii cu 

Dizabilitati "Sf. 

Ecaterina" 58 60 64 59 72 74 66 50 63 70 73 71 65 

Copii aflati la 

AMP angajati 

 DGASPC sector 

1 139 142 141 140 137 135 135 130 136 127 135 129 136 

Copii aflati in 

plasament la  

rude gradul IV, 

 alte 148 147 146 148 150 147 150 149 150 150 153 150 149 
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persoane/familii 

Asociatia 

Diaconia - 

 centrul de zi  

(locuri DGASPC 

sector 1) 12 12 14 13 10 13 13 12 13 13 14 14 13 

Asociatia 

Diaconia -  

adapost victime 

(locuri DGASPC 

sector 1) 

1 mama 

1  copil 

 2 mame 

 2 copii 

 2 mame 

 7 copii 

 0 mame 

0  copii 

 0 

mame 

0  

copii 

1 mama  

3  copii 

 0 

mame 

0  

copii 

 0 mame 

0  copii 

 0 

mame 

0  

copii 

 0 

mame 

0  

copii 

 0 mame 

0  copii 

 0 mame 

0  copii 

 2 

mame 

 3 copii 

Proiect Health 

Aid Romania 

6 

6 5 

5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 

Asociatia Sf. Ana 

- Centrul de zi 

( locuri DGASPC 

sector 1) 13 13 12 12 10 9 10 9 9 10 

11 11 11 

Complexul de 

Servicii  

Sociale “Odai” 

Caminul pentru  

Persoane 

Varstnice 205 205 202 204 205 210 202 206 208 205 209 211 206 

Complexul de 

Servicii 

 Sociale “Odai” 

Centrul de 

Urgenta 

 Pentru Persoane  

fara Adapost 144 127 73 30 31 29 31 32 30 41 

60 77 59 

Complexul Social  

de Servicii 

 “Străuleşti” 94 97 94 94 97 98 97 95 95 92 93 89 95 

Centrul de 

Îngrijire şi 35 35 32 34 34 35 36 38 37 36 37 37 36 
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 Asistenţă 

 “Sf.Elena” 

Centrul de 

Îngrijire şi  

Asistenţă 

 “Sf.Vasile” 42 42 41 42 46 46 46 45 46 46 47 46 45 

Centrul de 

Recuperare şi 

 Reabilitare  

Neuropsihiatrică 

 “Milcov” 24 24 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 24 

Centrul de 

Recuperare si 

Reabilitare 

Neuropsihiatrica 

cu Structuri 

Pavilionare- 

Modul Pavilionar 

de Recuperare si 

Reabilitare 

Neuropsihiatrica  

"Sf Mina" 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 

C.M Phoenix 30 33 33 31 33 31 26 24 34 33 34 35 31 

Centru de zi ˝Un 

pas impreuna˝ 40 42 39 41 41 38 38 40 39 42 41 44 40 

Alternativa 2003 19 21 20 19 20 18 15 12 18 18 17 17 18 

TSA Tineri/Adulti 20 26 26 19 26 14 11 17 22 26 24 26 21 

Centrul de Zi 

Socio-Vocational 

pt. Adolescenti si 

Adulti 

consumatori de 

droguri sau aflati 

in situatie de risc 10 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
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Centrul de 

Integrare in 

 Munca-Biroul  

de evaluare 

extinsa, 

 formare si 

pregatire  

prevocationala 26 27 24 26 33 30 30 31 32 37 39 40 31 

Centrul de 

Integrare  

in Munca- 

Compartimentul  

Angajare Asistata 12 13 13 15 16 16 16 15 18 18 17 18 16 

Centrul de 

Integrare  

in Munca- 

Compartimentul 

de evaluare si 

consiliere 

vovationala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beneficiari 

Probatiune 

10 25 11 10 13 

26 13 19 17 17 39 15 

18 

Tineri din 

sistemul de 

protectie a 

copilului evaluati 

in vederea 

incadrarii in grad 

de handicap 0 1 1 1 8 2 3 0 1 2 1 0 2 

Centrul de 

Integrare  

in Munca- 

Voluntari 

recomandati de 

Serviciul Strategii 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

0 0 1 
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CENTRALIZATOR  PRESTAŢII  FINANCIARE  ACORDATE CETĂŢENILOR SECTORULUI 1 

(AJUTOARE, ALOCAŢII,  INDEMNIZAŢII ACORDATE ÎN ANUL 2017) 

 

 

Nr.crt Denumire ajutor /indemnizatie 
Numar de 

ajutoare acordate 
Valoare in lei 

1 

Ajutor încălzire locuinţe OUG 5/2003 SI OUG 

70/2011 

 

52 7.460 

2 
 Ajutoare urgenţă art 28 Legea 416/201 

 
290 245.820 

3 
Ajutor încălzire beneficiari Legea 416/2001 

 
18 7.000 

4 

Ajutoare de urgenta Legea 416/2001 cf HCL 

120/2004 

 

2112 1.932.240 

5 Ajutoare deces 4 11.432 

6 

Indemnizatia pentru plata însoţitorului adultului cu 

handicap vizual grav 

 

2.798(233/luna) 3.257.340 

7 
Indemnizatia lunară pentru adultul cu handicap grav 

 
35.580(2965/luna) 11.630.892 

8 

Indemnizatia lunară pentru adultul cu handicap 

accentuat 

 

50.628(4219/luna) 12.658.320 

9 

Buget personal complementar pentru adultul cu 

handicap grav 

 

35.580(2965/luna) 5.063.340 
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10 

Buget personal complementar pentru adultul cu 

handicap accentuat 

 

76.700(6.392/luna) 4.284.664 

11 

 

Buget personal complementar pentru adultul cu 

handicap mediu 

4.776(398/luna) 238.800 

12 
 

Alocaţie de hrană pentru minorii cu HIV/SIDA 
- - 

13 

 

Permise care asigură  gratuitatea  transportului 

urban cu mijloace de transport  în comun de 

suprafaţă  sau cu metroul persoanelor cu handicap 

22.620 

  

1.334.160 

 

 

14 

Permise care asigură gratuitatea transportului 

interurban la alegere cu trenul sau cu autobuzul 

 

8261 592.450 

15 

 

Prestaţii financiare/materiale acordate prin serviciul 

prevenire (alocaţii de hrană, grădiniţe centre de zi) 1621 121.348,50 
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SITUAȚIE PERSOANE ADULTE CU HANDICAP ŞI PERSOANE VÂRSTNICE ÎN CENTRE 

 -2017- 
 

 

 

Date statistice servicii de tip rezidenţial şi centre de zi destinate persoanelor adulte (persoane cu handicap şi persoane vârstnice) 

Nr. crt. Nume centru Număr beneficiari 

1 C.I.A “Sf.Elena” 47 

2 C.I.A “ Sf.Vasile” 58 

3 C.S.S “Străuleşti” 118 

4 C.S.S “Odăi”-Centrul pentru Persoane Vârstnice 251 

5 C.S.S “Odăi”- Centrul de Urgenţă pentru  Persoane Fără Adăpost 36 

6 Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri 

Pavilionare-Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

Milcov 

26 

7 Clubul Seniorilor 212 

8 Centrul de Recuperare Neuromotorie „Phoenix” 36 

9 Centrul de zi „Un pas împreună” 61 

10 Centrul de Integrare în Muncă 115 
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PERSOANE CU HANDICAP IN SECTORUL 1 – 2017 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - Bucuresti Sector 1 

Anexa 2 

Raport statistic  
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Drepturi şi facilităţi acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare au fost următoarele: 

 

 

 instrumentarea şi soluţionarea unui număr de  3001 dosare pentru acordarea indemnizaţiei lunare si a bugetului personal complementar pentru 

persoanele cu handicap grav, în cuantum de 234 lei, respectiv 106 lei; 

 instrumentarea şi soluţionarea unui număr de 4303 dosare pentru acordarea indemnizaţiei lunare şi a bugetului personal complementar pentru 

persoanele cu handicap accentuat, în cuantum de 193 lei, respectiv 79 lei 

 instrumentarea şi soluţionarea unui număr de 425 dosare pentru acordarea bugetului personal complementar pentru persoanele cu handicap 

mediu, în cuantum de 39 lei; 

 dintre persoanele cu handicap care beneficiază de indemnizaţie lunară şi buget personal complementar, 537 sunt persoane cu handicap vizual, 

dintre care  316 cu gradul grav, 168 cu gradul accentuat și 53 cu gradul mediu 

 instrumentarea și soluționarea unui număr de 521 dosare pentru acordarea bugetului personal complementar copiilor cu handicap, dintre care  

369 minori cu gradul grav, 75 minori cu gradul accentuat și 77 minori cu gradul mediu. 

 eliberarea unui număr de  aprox. 7.447 de permise prin care se asigură gratuitate pe transportul urban cu metroul, precum şi eliberarea 

pemiselor prin care se asigură gratuitate pe transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru un număr de aprox. 

1.389 de persoane cu handicap accentuat, handicap grav şi asistenţii personali ai acestora, în funcţie de opţiuni; 

 eliberarea permiselor care asigură gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane cls. II sau cu autobuzul, pentru un 

numar de  3246 persoane cu certificat de încadrare în grad de handicap ;  

 eliberarea cardurilor-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare pentru un număr de 479  persoane cu handicap; 

 eliberarea rovinietelor pentru un numar de 299 persoane cu handicap; 

 

Serviciul Prestaţii Persoane cu Handicap are în evidenţă un numar de 8250 de persoane cu handicap, domiciliate pe raza sectorului 1, pentru care se 

acordă drepturi şi facilităţi. 

În cadrul Serviciul Prestaţii Persoane cu Handicap au fost soluționate un număr de 4987 solicitări adresate serviciului (solicitări care se referă la 

drepturile acordate conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și 

completările ulterioare.) 
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Alocaţii şi indemnizaţii acordate în  anul 2017 

 
 

 

 

Nr. crt Tip alocaţie Număr soluţionări 

1. Cereri depuse în vederea obţinerii alocaţiei de stat 

 

2.551 

2. Dosare de alocaţie, acordate în baza Legii 277/2010 

 

122 

3. Dosare în vederea obţinerii indemnizaţiei creştere copil acordată în baza OUG nr. 148/2005,OUG 

111/2010 

2.026 

4. Dosare de stimulent 

 

965 

5. Dosare în vederea obţinerii indemnizaţiilor şi a ajutoarelor lunare acordate în baza OUG nr. 14/2007 

 

31 

6. Cereri de modificare a modificărilor anunţate de beneficiarii indemnizaţiei creştere copil/stimulentului 

acordate în baza OUG nr. 111/2010 

 

31 
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TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ 

 

 

 

Bugetul instituției 

 

Sursele de finanțare au fost următoarele: 

 sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu 

handicap (3.270.000 lei), 

 sume defalcate din taxa pe valoare adăugată aferente finanțării ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili 

petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social(7.000 lei), 

 sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente finanțării cheltuielilor creșelor (3.500.000 lei), 

 sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind susținerea sistemului de protecție al copilului (8.849.000 lei), 

 sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul 

stimulării participării în învățământul preșcolar, potrivit Legii nr. 248/2015 (9.100 lei), 

 sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav 

sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav (33.379.730 lei), 

 subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (30.459.454 lei), 

 subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (3.412 lei). 

 

Titlul I– Cheltuieli de personal 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 125/31.08.2016 privind aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și Regulamentului de 

organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, numărul de posturi la data de 01.01.2017 era de 

2.270, defalcat astfel:  

 

    *  284 funcții publice  

    * 1.986 funcții contractuale, din care 381 asistenți personali și 135 asistenți maternali. 

 

Pentru anul 2017 s-a estimat un total al cheltuielor de personal de 70.000 mii lei, ca urmare a modificărilor legislative(HG 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plata ;Ordonanța de urgență nr 2/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, precum și  modificarea 

și completarea unor acte normative; Legea nr 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ;Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
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personalului platit din fonduri publice), și anume: 

 

    * salarii de bază- 48.394 mii lei 

    * sporuri pentru condiții de muncă -7.970 mii lei 

    * alte sporuri -84 mii lei 

    * indemnizații plătite unor persoane din afara unității- 47 mii lei 

    * indemnizații de delegare -25 mii lei 

    * alte drepturi salariale -349 mii lei 

    * contribuții -13.131 mii lei 

 

         

   Titlul XX-Cheltuieli materiale: 

  

DGASPC Sector 1 are în subordine următoarele centre:  

 

Complexul Social de Servicii Sf.Iosif – având o capacitate de 35 copii ; 

Complexul Social de Servicii Sf. Maria – având o capacitate de 69 copii; 

Complexul Social de Servicii Jiului – având o capacitate de 200 copii ; 

Complexul Social de Servicii Sf. Andrei – având o capacitate de 127 copii ; 

Complexul Social de Servicii Sf. Nicolae – având o capacitate de 79 copii ; 

Complexul Social de Servicii Sf. Ecaterina – având o capacitate de 175 copii; 

Complexul Social de Servicii Pinocchio – având o capacitate de 70 copii; 

Complexul Social de Servicii Vrancei – având o capacitate de 180 copii; 

Casa de Tip Familial Sf. Mina – având o capacitate de 10 copii ; 

Casa de Tip Familial Buburuza – având o capacitate de 19 copii ; 

Casa de Tip Familial Alexandra – având o capacitate de 19 copii ; 

Casa de Tip Familial Stejărel – având o capacitate de 19 copii ; 

Casa de Tip Familial Brădut – având o capacitate de 19 copii ; 

Casa de Tip Familial Sf.Ştefan – având o capacitate de 24 copii ; 

Casa de Tip Familial Sf. Constantin – având o capacitate de 14 copii ; 

Complexul Social de Servicii Odăi ; 

Complexul Social de Servicii Străulești ; 

Centrul de Îngrijire și Asistență Sf. Vasile – având o capacitate de 50 persoane ; 

Centrul de Îngrijire și Asistență  Sf. Elena – având o capacitate de 50 persoane; 

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neoropsihiatrica Milcov – având o capacitate de 24 de persoane ; 
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 Centrul Nazarcea Grup ; 

 Clubul Seniorilor; 

 Centrul de Zi Un Pas Împreună; 

 Centrul Multifuncţional PHOENIX  

 Centrul de Integrare în Muncă ; 

 Centrul Româno-Danez pentru Educaţie Integrată – având o capacitate de 30 copii. 

 

Cheltuieli materiale - se efectuează plăți aferente cheltuielilor cu utilitățile ( electricitate, gaze naturale, apă, apă caldă, telecomunicații). De 

asemenea sunt suportate cheltuielile de hrană, medicamentele, materialele sanitare, materiale curățenie și igienico-sanitare, încălțăminte, îmbrăcăminte, 

lenjerie și accesorii de pat și alte cheltuieli necesare funcționării centrelor. 

Astfel, pentru anul 2017 se estimează un nivel al cheltuielilor cu bunurile și serviciile de 41.203 mii lei pentru toate centrele subordonate, astfel : 

 

- 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” se efectuează plăți pentru: paza și protectia pentru sediul central și centrele 

din subordine, conform Legii nr. 333/2003,  reparații utilaje și echipamente, neutralizarea deșeurilor infecțioase, conform OUG. nr.78/2000, servicii 

pentru arhivarea documentelor conform Legii Contabilității nr. 82/1991 astfel: 

-paza pentru sediul central și centrele din subordine(7.000 mii lei /an); 

-reparații utilaje, echipamente, aparatură birotică (2.000 mii lei/an); 

-plăti pentru alte DGAS-uri din București și din țară, pentru serviciile sociale acordate persoanelor cu domiciliul in Sectorul 1 (3.342 mii 

lei/an); 

-plăți către firme de consultanță și prestări servicii cu specific de asistență socială(500 mii/an), 

-arhivare documente procurate de la sediul central si  de la centrele subordonate(400 mii lei),  

-plăți pentru apartamentele sociale din subordine ( întreținerea acestora)-3.000 mii lei,  

-prestări servicii, revizii instalații termice, manoperă auto, toaletare arbori, tuns iarba și arbuști în valoare de aprox 332 mii lei; 

- în cadrul articolului 20.01.09 “Materiale și prestări servicii cu caracter functional” se efectueaza plati de 875 mii lei, pentru diversele 

materiale necesare bunei functionari a centrelor din subordine(achizitii materiale, tonere xerox, hartie imprimanta, cutii , ustensile pentru centrele din 

subordine, materiale pentru deszapezire, baterii , robineti, rezervoare wc,) 

 - în cadrul articolului 20.30.30 “ Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, se fac plăți de aproximativ 640 mii lei  pentru alte taxe și cheltuieli 

prevăzute de legislația în vigoare ( rovignete mașini, asigurări pentru mașini, și pentru apartamentele din subordine, taxe ITP,  taxe buletin, taxe 

specifice de funcționare, etc),  

          - art. 20.02 “Reparații curente” –  în urma centralizării referatelor de necesitate întocmite de  către centrele subordonate DGASPC Sector 1, 

pentru asigurarea unor condiții optime de igienă și siguranță, conform standardelor în vigoare. 
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TITLUL IX – Asistență socială 

 

Pentru anul 2017 s-au estimat plăți în cadrul titlului ’57 “Asistența Socială”  de 62.126 mii lei ( 47.721 mii lei sume aprobate în cadrul 

bugetului inițial). 

 Conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului efectuează plata drepturilor acestor persoane. Astfel la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București există la data de 01.01.2017 

un nr. de aproximativ 17.023 indemnizații aferente persoanelor cu handicap astfel:  

a) buget complementar ( gradul 1, 2 și 3) 7.998 nr de indemnizații; ( cuantum de 106, 79, sau 39 lei în funcție de gradul de handicap), 

b) indemnizație handicap ( gradul 1 și 2) 6896 nr. de indemnizații; (cuantum de 234 sau 193 lei în funcție de gradul de handicap),  

c) nevăzători 232 indemnizații( 969 de lei ),  

d) însoțitor opțional 1897 indemnizatii( 1065 de lei ).  

De asemenea copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA , beneficiează de alocație de stat în condițiile legi, majorat cu 

100%. 

Plata acestor drepturi se realizează din transferuri de la bugetul de stat și respectiv cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată.  

Având în vedere adresa nr. 5376/28.02.2017 privind transferurile pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2017, 

la nivelul Sectorului 1 va fi alocată suma de 30.251 mii lei, defalcate astfel: 

- 29.420 mii lei, cu respectarea art. 58 din Legea nr 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reprezentand 

prestații sociale pentru persoanele cu handicap; 

- 31 mii lei, cu repectarea art. 27 din Legea nr 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reprezentând 

susținerea plății dobânzii la credite pentru persoanele cu handicap; 

- 800 mii lei, cu respectarea art. 24 din Legea nr 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reprezentând 

transportul interurban pentru persoanele cu handicap. 

Pentru transportul urban pentru personale cu handicap, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, art .23,  plata estimată de 1.500 mii lei va fi achitată din bugetul local. 

Conform OUG 70/2010 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, se asigură plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinței pe 

prioada sezonului rece. Conform Legii 416/2001  privind venitul minim garantat s-a asigurat plata ajutoarelor de urgență ale persoanelor de pe raza 

Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, astfel fiind estimată pentru anul 2017 o plată de 1.000 mii lei. Având în vedere HCL nr. 120/2004 și a 

prevederilor Legii nr. 416/2001, DGASPC Sector 1 a achitat contravaloarea ajutoarelor de urgență pentru plata chiriilor,  fiind estimată pentru anul 

2017 o plată de 2.500 mii lei; Sumele necesare achitării ajutoarelor de urgență provin din bugetul local. 

 

Bugetul instituției se află postat pe pagina web a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 1 la adresa: www.dgaspc-

sectorul1.ro, secțiunea Transparență Decizională. 

 

Anexa 3 –Bugetul centralizat pe anul 2017 

http://www.dgaspc-sectorul1.ro/
http://www.dgaspc-sectorul1.ro/
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Informații legate de procesul de achiziții publice 

 

 
 

 

                                                      LISTA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2017 

 

Nr. 

Crt. 

Tip Ctr. Nr. și Data Ctr. Valoarea Ctr. fară 

TVA 

(lei) 

Obiectul Ctr. Procedura de 

Achiziție și Durata 

medie a procedurii 

Numele câștigătorului 

1 Ctr.Subsecv 34734/6.07.2017 841857,6  Carne, preparate 

din carne 

Licitatie deschisa 

60 zile 

SC RETACOM SRL 

 

2 Ctr.Subsecv 63932/18.12.2017 12873,46 Carne, preparate 

din carne 

Licitatie deschisa 

60 zile 

SC RETACOM SRL 

 

3 Ctr.Subsecv 34732/6.07.2017 509671,92 Oua si produse 

lactate 

Licitatie deschisa 

60 zile 

SC DHS SRL 

4 Ctr.Subsecv 49976/3.10.2017 158034,43 Legume Fructe Licitatie deschisa 

90 zile 

SC RETACOM SRL 

5 Ctr.Subsecv 63980/18.12.2017 56858,72 Legume Fructe Licitatie deschisa 

90 zile 

SC RETACOM SRL 

6 Ctr.Subsecv 49279/28.09.2017 161268,24 Conserve legume 

fructe 

Licitatie deschisa 

90 zile 

SC CABRIO&GECAB SRL 

7 Ctr.Subsecv 62887/12.12.2017 137645,86 Conserve legume 

fructe 

Licitatie deschisa 

90 zile 

SC CABRIO&GECAB SRL 

8 Ctr.Subsecv 43305/25.08.2017 199615,62 Scutece pt.copii si 

adulti, traverse si 

absorbante 

igienice 

Licitatie deschisa 

60 zile 

SC BELLA ROMANIA 

IMPEX SRL 

9 Ctr.Subsecv 51505/12.10.2017 25736,79 Materiale de 

curatenie 

Licitatie deschisa 

90 zile 

SC FABI TOTAL GRUP SRL 

10 

 

 

Ctr.Subsecv 57795/14.11.2017 55720,26 Materiale de 

curatenie 

Licitatie deschisa 

90 zile 

SC FABI TOTAL GRUP SRL 
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11 Ctr.Subsecv 51503/12.10.2017 74756,7 Materiale de 

igiena personala 

Licitatie deschisa 

90 zile 

SC FABI TOTAL GRUP SRL 

12 Contract de 

furnizare 

65393/28.12.2017 210573 Articole de 

imbracaminte 

iarna 

Licitatie deschisa 

60 zile 

SC AUROCOM SRL 

13 Contract de 

furnizare 

38762/28,07,2017 206599,5 Articole 

imbracaminte vara 

Procedura 

simplificata 

30 zile 

SC DHS SRL 

14 Contract de 

furnizare 

40830/9.08.2017 128243 Articole de 

incaltaminte vara 

Procedura 

simplificata 

30 zile 

SC PIETA SRL 

15 Contract de 

furnizare 

56306/7.11.2017 97588,1 Echipament de 

protectie 

Procedura 

simplificata 

70 zile 

SC RETACOM SRL 

16 Contract de 

furnizare 

61676/6.12.2017 45238.6 Incaltaminte de 

protectie 

Procedura 

simplificata 

70 zile 

SC GEVE COM SRL 

17 Contract 

subsecvent 

nr. 5 

 

3041/25.01.2017 

 

57.000,00 

 

Servicii de 

colectare și 

transport deșeuri 

infecțioase  

Licitație 

deschisă/2016 

90 zile 

SC STERICYCLE ROMANIA 

SRL 

 

18 Contract 

subsecvent 

nr. 6 

 

9670/24.02.2017 

 

 

57.000,00 

 

Servicii de 

colectare și 

transport deșeuri 

infecțioase  

Licitație 

deschisă/2016 

90 zile 

SC STERICYCLE ROMANIA 

SRL 

 

19 Contract 

subsecvent 

nr. 7 

 

16112/27.03.2017 

 

 

52.500,00 

 

Servicii de 

colectare și 

transport deșeuri 

infecțioase  

Licitație 

deschisă/2016 

90 zile 

SC STERICYCLE ROMANIA 

SRL 

 

20 Contract 

subsecvent 

nr. 8 

 

21836/26.04.2017 

 

 

90.000,00 

 

Servicii de 

colectare și 

transport deșeuri 

infecțioase  

Licitație 

deschisă/2016 

90 zile 

SC STERICYCLE ROMANIA 

SRL 

 

21 Contract 

subsecvent 

181/03.01.2017 

 

92.472,09 

 

Furnizare 

combustibil  

Licitație 

deschisă/2016 

LUKOIL ROMANIA SRL 
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nr. 1  90 zile 

22 Contract 

subsecvent 

nr. 2 

5374/03.02.2017 

 

 

92.472,09 

 

Furnizare 

combustibil  

Licitație 

deschisă/2016 

90 zile 

LUKOIL ROMANIA SRL 

 

23 Contract 

subsecvent 

nr. 3 

11352/02.03.2017 

 

 

57.000,00 

 

Furnizare 

combustibil  

Licitație 

deschisă/2016 

90 zile 

LUKOIL ROMANIA SRL 

 

24 Contract 

subsecvent 

nr. 4 

17834/03.04.2017 

 

 

554.832,54 

 

Furnizare 

combustibil  

Licitație 

deschisă/2016 

90 zile 

LUKOIL ROMANIA SRL 

 

25 Contract 

subsecvent 

nr. 5 

53094/03.10.2017 

 

 

277.416,27 

 

Furnizare 

combustibil  

Licitație 

deschisă/2016 

90 zile 

LUKOIL ROMANIA SRL 

 

26 Contract 

prestări 

servicii 

180/03.01.2017 

 

 

40.000,00 

 

Servicii de 

colectare si 

transport deseuri 

infectioase 

 

Achiziție directă 

SEAP 

SC DESMAN INFOMED SRL 

 

27 Contract 

prestări 

servicii 

247/04.01.2017 9,17 

lei/zi/porție/beneficiar 

Servicii catering 

pentru ”Un Pas 

Împreună” 

 

Achiziție directă 

SEAP 

SC ANALEX CATERING 

SRL 

 

28 Contract 

prestări 

servicii 

4994/01.02.2017 

 

 

27.080,00 Serv. de 

psihoterapie 

pentru 31 copii din 

CSS Jiului și CSS 

Sf. Iosif 

Achiziție directă 

SEAP 

CAB. INDIV. DE 

PSIHOLOGIE BACIU 

ALEXANDRA 

 

29 Contract 

prestări 

servicii 

 

 

 

 

 

4995/01.02.2017 80,00 lei/ședință de 

grup 60 min.; 

80,00 lei/ședință 

individuală de 50 

min. 

 

Serv. de 

psihoterapie 

pentru 18 copii din 

CSS Sf. Nicolae 

Achiziție directă 

SEAP 

ASOCIȚIA FLUENS 
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30 

Contract 

prestări 

servicii 

6163/08.02.2017 112.679,01 Servicii 

dezinsecție 

Achiziție directă 

SEAP 

SC NEL COM TRANZIT SRL 

31 Contract 

prestări 

servicii 

11458/03.03.2017 2,60 lei/kg., categoria 

a III a 

2,80 lei/kg. Categoria 

a Ia, a IIa 

Servicii colectarea 

deșeurilor 

alimentare 

Brutăria Nazarcea 

Achiziție directă SC BIOECOLAB SRL 

32 Contract 

prestări 

servicii 

13063/10.03.2017 13.950,00 Servicii evaluare 

CERTIND 

Achiziție directă CERTIND SA 

33 Contract de 

servicii 

18147/04.04.2017 5.508,00 Servicii de 

întreținere 

periodică+revizie 

anuală Cia Sf. 

Elena+Cia Sf. 

Vasile 

Achiziție directă 

SEAP 

SC PRO ACCES ELEVATOR 

SRL 

34 Contract de 

lucrări 

18457/05.04.2017 54.461,83 Lucrări de 

igienizare la Sf. 

Nicolae+Stejărel 

Licitație 

deschisă/2016 

150 zile 

SC DECO BUILDING 

DESIGN SRL 

35 Contract de 

lucrări 

18981/07.04.2017 82.337,08 Lucrări de 

reparații generale 

construcții și 

reparații la CSS 

Odăi - CUPFA 

Licitație 

deschisă/2016 

150 zile 

SC CON-INSTAL 

ENGINEERING SRL 

36 Contract de 

lucrări 

19110/10.04.2017 221.993,12 Lucrări de placări 

pardoseli, tavane 

și zugrăveli la CSS 

Odăi - Pav. 4 și 5 

Licitație 

deschisă/2016 

150 zile 

SC CABRIO&GECAB SRL 

37 Contract de 

lucrări 

19111/10.04.2017 44.723,90 Lucrări de 

închidere și 

compartimentări 

anexa Nazarcea și 

Străulești 

Licitație 

deschisă/2016 

150 zile 

SC SANTIA FARM EXPERT 

SRL 

38 Contract de 

lucrări 

19240/10.04.2017 32.776,46 Lucrări de 

igienizare Odăi – 

Licitație 

deschisă/2016 

SC DECO BUILDING 

DESIGN SRL 
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Pav. 1 și 2 150 zile 

39 Contract de 

furnizare 

19913/13.04.2017 34.580,00 Furnizare bilete 

avionpe ruta: 

București-Billund 

Achiziție directă 

SEAP 

WALDORF TOURS SRL 

40 Contract de 

servicii 

20507/19.04.2017 31.663,00 Servicii cazare 

Danemarca 

Achiziție directă 

SEAP 

WALDORF TOURS SRL 

41 Contract de 

servicii 

21029/24.04.2017 20.340,00 Servicii cazare 

Danemarca, în 

perioada: 12.06-

16.06.2017 

Achiziție directă 

SEAP 

WALDORF TOURS SRL 

42 Contract de 

furnizare 

21030/24.04.2017 15.890,00 Furnizare pachet 

bilete avion în 

perioada: 12.06-

16.06.2017 

Achiziție directă 

SEAP 

WALDORF TOURS SRL 

43 Contract de 

servicii 

22201/27.04.2017 2.800,00 Serv. întreținere la 

ascensorul de 

persoane la 

Nazarcea 

Achiziție directă 

SEAP 

SC UNIVERSAL LIFT 

INTERNATIONAL SRL 

44 Contract de 

servicii 

22202/27.04.2017 6.513,60 Serv. întreținere la 

ascensore pers. 

Pav. F 

Achiziție directă 

SEAP 

SC ASCENSORUL 

ROMSERVICE SRL 

45 Contract de 

servicii 

22203/27.04.2017 3.612,00 Serv. întreținere la 

ascensorul  

Schindler la CSS 

Jiului 

Achiziție directă 

SEAP 

SC SCHINDLER ROMANIA 

SRL 

46 Contract de 

servicii 

22320/28.04.2017 30.184,00 Serv. copiatoare și 

faxuri 

Achiziție directă 

SEAP 

SC ERICOM COPY SRL 

47 Contract de 

servicii 

22464/08.04.2017 121,00 lei/zi Serv. transport 

mancare gătită Cia 

Sf. Elena la Cia 

Sf. Vasile 

Achiziție directă 

SEAP 

SC ANALEX CATERING 

SRL 

48 Contract de 

servicii 

22465/08.04.2017 11,00 

lei/beneficiar/porție 

Serv. catering CSS 

Sf. Ecaterina 

Achiziție directă 

SEAP 

SC ANALEX CATERING 

SRL 

49 Contract de 

servicii 

22466/28.04.2017 10,09 

lei/beneficiar/porție 

Serv. catering 

Phoenic 

Achiziție directă 

SEAP 

SC ANALEX CATERING 

SRL 
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50 Contract de 

servicii 

23007/03.05.2017 40.000,00 Servicii de 

colectare și 

transport deșeuri 

infecțioase 

Achiziție directă 

SEAP 

SC DESMAN INFOMED SRL 

51 Contract de 

servicii 

23008/03.05.2017 123.288,00 Serv. verificări 

PRAM 

Achiziție directă 

SEAP 

SC INSTANT SERVICE 

COMEXIM SRL 

52 Contract de 

servicii 

23009/03.05.2017 44.100,00 Servicii internet Achiziție directă 

SEAP 

SC RCS&RDS 

53 Contract de 

servicii 

23010/03.05.2017 30.680,00 Servicii de 

întreținere 

aparatură medicală 

Achiziție directă 

SEAP 

SC MED NICOM SRL 

54 Contract de 

servicii 

23376/04.05.2017 70,00 lei/ oră de 

terapie individuală 

Servicii 

psihoterapie 

Stejărel 

Achiziție directă 

SEAP 

SC IOANA MEDICAL 

CENTER SRL 

55 Contract de 

servicii 

23528/05.05.2018 1.000,00 Serv. de întreținere 

ascensoare Jiului 

Achiziție directă 

SEAP 

SC TECNO MMG COM  SRL 

56 Contract de 

servicii 

24310/10.05.2017 13.214,00 Serv. de 

mentenanță, 

asistență tehnică, 

dezv. software 

Achiziție directă 

SEAP 

SC SEESOFT CONSULTING 

SRL 

57 Contract de 

servicii 

26854/24.05.2017 88.325.76 Serv. de service 

sisteme detecție 

incendiu 

Achiziție directă 

SEAP 

SC TIGER PROTECTOR 

COMPANY SRL 

58 Contract de 

servicii 

26855/24.05.2017 3.624,00 lei/lună Serv. de întreținere 

ascensoare 

Condominiu  Odăi 

Achiziție directă 

SEAP 

SC SYGLER ASCENSOR 

SRL 

59 Contract de 

servicii 

27933/30.05.2017 1.610,00 Serv. de întreținere 

pentru 2 

ascensoare la Str. 

Prelungirea 

Ghencea nr. 45 

Achiziție directă 

SEAP 

SC ASCENSORUL 

COMPANY SERVICE SRL 

60 Contract de 

servicii 

29398/09.06.2017 131.005,00 Servicii de tabere 

pentru copii 

Achiziție directă 

SEAP 

SC OPOGETE IMPEX SRL – 

CASA DUCA 

61 Contract de 

servicii 

34074/04.07.2017 16.800,00 Serv. de curățenie 

și igienizare 

Achiziție directă 

SEAP 

SC ROZ&LIW DESIGN SRL 



Page | 95 

 

pentru locuințe 

sociale 

62 Contract de 

servicii 

34079/04.07.2017 2,29 lei/mc apă rece 

4,20 lei/mc canalizare 

Serv. de 

alimentare cu apă 

și canalizare 

locuințe sociale 

Prelungirea 

Ghencea nr. 45 

Achiziție directă 

SEAP 

SC GAD SERVICII ȘI 

INTREȚINERE SRL 

63 Contract de 

servicii 

34080/04.07.2017 11,76 lei/persoană Serv. de 

salubrizare privind 

deșeuri menajere 

și asimilate 

acestora 

Achiziție directă 

SEAP 

SC GAD SERVICII ȘI 

INTREȚINERE SRL 

64 Contract de 

servicii 

35168/10.07.2017 2.800,00 

lei/beneficiar/lună 

Serv. sociale 

persoane cu 

dizabilități 

Achiziție SEAP- 

Anexa 2 

ASOCIAȚIA PRO ACT 

SUPORT 

65 Contract de 

servicii 

35584/12.07.2017 72.912,46 Serv. consultanță 

în domeniul 

lucrărilor publice 

Achiziție directă 

SEAP 

SC GRUBIS PROJECTS SRL 

66 Contract de 

servicii 

40451/08.08.2017 36.000,00 Serv. de 

organizare serii 

curs formare 

profesională -

educatori 

Achiziție directă 

SEAP 

ASOC. CENTRUL DE 

RESURSE ȘI INFORMARE 

PENTRU PROFESIUNI 

SOCIALE - CRIPS 

67 Contract de 

servicii 

43825/29.08.2017 70.400,00 Serv. externe de 

prevenire și 

protecție SSM 

Achiziție directă 

SEAP 

SC PROINVEST BUSINESS 

GROUP SRL 

68 Contract de 

servicii 

42964/24.08.2017 2,72 lei/kg.  Serv. de 

neutralizarea 

subproduselor de 

origine animală 

Achiziție directă PROTAN SA 

69 Contract de 

servicii 

44829/04.09.2017 20.000,00 Servicii de 

colectare și 

transport deșeuri 

infecțioase 

Achiziție directă 

SEAP 

SC DESMAN INFOMED SRL 
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70 Contract de 

servicii 

47619/20.09.2017 700,00 Serv. certificare  Achiziție directă 

SEAP 

SC CENTRUL DE CALCUL 

SA 

71 Contract de 

servicii 

53094/20.10.2017 220.125,00 Serv. de asistență 

socială 

Procedura proprie 

simplificată  cf. art. 

101, alin. 2 din HG 

395/2016 Anexa 2  

SCPAS CRISTIAN 

ROȘU&ASOCIAȚII 

72 Contract de 

servicii 

53095/20.10.2017 22.950,00 Serv. de formare 

continuă asistent 

personal al pers. 

cu handicap 

Achiziție directă 

SEAP 

ASOC. CENTRUL DE 

RESURSE ȘI INFORMARE 

PENTRU PROFESIUNI 

SOCIALE - CRIPS 

73 Contract de 

servicii 

54808/30.10.2017 76.300,00 Serv. informatice 

pentru acordarea 

ajutoarelor de 

încălzire 

Achiziție directă 

SEAP 

SOC. NAȚIONALĂ DE 

INFORMATICĂ 

74 Contract de 

servicii 

55290/01.11.2017 7.140,00 Serv. de 

mentenanță pentru 

aplicația soft-ului 

Sertimo- Nazarcea 

Achiziție directă 

SEAP 

SC INTEGRISOFT 

SOLUTIONS SRL 

75 Contract de 

servicii 

55898/03.11.2017 20.000,00 Serv. de colectare 

și transport deșeuri 

infecțioase 

Achiziție directă 

SEAP 

SC DESMAN INFOMED SRL 

76 Contract de 

proiectare 

61865/07.12.2017 36.890,00 Servicii proiectare 

- faza DALI - CSS 

Sf. Maria 

Achiziție directă 

SEAP 

SC SAN-PROIECT 

ENGINEERING SRL 

77 Contract de 

servicii 

65801/29.12.2017 2.300,00 

lei/beneficiar/lună 

Serv. sociale - 

locuință protejată 

adulte cu 

dizabilități 

Achiziție directă ORGANIZAȚIA 

UMANITARĂ CONCORDIA 
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Nr. 

Crt 

Tip Contract Nr. şi Data Ctr. Valoarea Ctr. 

(lei) cu TVA 

Obiectul Ctr. Procedura de 

Achizitie/Durata medie a 

procedurii 

Numele castigatorului 

I. 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Acord-cadru de 

lucrări 

Contract 

subsecvent 1 

Contract 

subsecvent 2 

Contract 

subsecvent 3 

Contract 

subsecvent 4 

Contract 

subsecvent 5 

44460/31.08.2017 

 

47158/18.09.2017 

 

 

52676/19.10.2017 

 

 

57045/09.11.2017 

 

 

63082/13.12.2017 

 

 

64979/22.12.2017 

 

 

647.574,90 

 

 

550.211,28 

 

 

503.127,10 

 

 

194.298,18 

 

 

364.049,55 

Executare 

lucrări de 

întreţinere şi 

reparaţii curente 

la locaţiile 

indicate în 

caietul de 

sarcini 

Procedură simplificată într-o 

singură etapă. 

Durata medie=175 zile. 

 

A avut formulată contestaţie 

la CNSC. 

S.C. 

CABRIO&GECA

B S.R.L. 

II. 

 

 

 

 

6 

Acord-cadru de 

furnizare 

Contract 

subsecvent 1 

 

 

 

 

 

 

49732/02.10.2017 

 

 

49879/02.10.2017 

 

 

 

97.011,73 

“Materiale 

sanitare - Lot 1 

– Consumabile 

medicale” 

Procedură simplificată într-o 

singură etapă 

Durata medie=83 zile. 

S-a anulat Lotul nr.2-

Pansamente, în temeiul 

dispoziţiilor art.215. alin.(5) 

din Legea nr.98/2016 

coroborate cu dispoziţiile 

art.137, alin.(3), lit.a) din 

HG nr.395/2016 

S.C. NOVA  

TECH MED 

S.R.L. 

III. 

 
Acord-cadru de 

servicii 

1263/10.01.2018 

 

 

 

Servicii de 

elaborare 

Licitaţie deschisă. 

Durata medie=276 zile 

S.C. BAU STARK S.R.L. 
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7 

Contract 

subsecvent 1 

 

3274/22.01.2018 

 

7.580,31 

documentaţie 

tehnică în 

vederea 

obţinerii 

avizului/autoriz

aţiei de 

securitate la 

incendiu, 

conform 

Ordinului 

nr.129/2016 

IV. 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

Acord-cadru de 

furnizare 

Contract 

subsecvent 1 

 

Contract 

subsecvent 2 

 

Contract 

subsecvent 3 

 

Contract 

subsecvent 4 

 

Contract 

subsecvent 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

61188/13.12.2016 

 

61189/13.12.2016 

 

 

10630/28.02.2017 

 

 

26276/22.05.2017 

 

 

35587/12.07.2017 

 

 

53007/20.10.2017 

 

 

4.774,05 

 

 

36.211,98 

 

 

4.095,30 

 

 

11.894,32 

 

 

9.033,23 

 

Diverse 

medicamente 

Licitaţie deschisă 

Durata medie=208 zile 

S.C. EUROPHARM 

HOLDING S.A. 
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13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

Acord-cadru de 

furnizare 

Contract 

subsecvent 1 

Contract  

subsecvent 2 

 

Contract 

subsecvent 3 

 

Contract 

subsecvent 4 

 

Contract 

subsecvent 5 

61190/13.12.2016 

 

61191/13.12.2016 

 

 

14048/15.03.2017 

 

 

26515/23.05.2017 

 

 

36374/17.07.2017 

 

 

53612/24.10.2017 

 

 

38.835,28 

 

 

8.690,33 

 

 

9.554,65 

 

 

10.957,16 

 

 

9.642,44 

 

Diverse 

medicamente 

Licitaţie deschisă 

Durata medie=208 zile 

S.C. FARMEXPERT DCI 

S.R.L. 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

 

 

 

Acord-cadru de 

furnizare 

Contract 

subsecvent 1 

Contract 

subsecvent 2 

 

Contract 

subsecvent 3 

 

Contract 

subsecvent 4 

 

Contract 

subsecvent 5 

 

 

 

 

61192/13.12.2016 

 

61193/13.12.2016 

 

 

11132/02.03.2017 

 

 

25606/18.05.2017 

 

 

35586/12.07.2017 

 

 

53008/20.10.2017 

 

 

 

1.749,45 

 

 

1.216,44 

 

 

2.924,04 

 

 

4.442,62 

 

 

2.505,47 

 

 

 

Diverse 

medicamente 

 

Licitaţie deschisă 

Durata medie=208 zile 

 

S.C. FELSIN FARM S.R.L. 
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23 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

Acord-cadru de 

furnizare 

Contract 

subsecvent 1 

 

Contract 

subsecvent 2 

 

Contract 

subsecvent 3 

 

Contract 

subsecvent 4 

Contract 

subsecvent 5 

61194/13.12.2016 

 

61195/13.12.2016 

 

 

11353/02.03.2017 

 

 

29524/12.06.2017 

 

 

39040/31.07.2017 

 

 

53408/23.10.2017 

 

 

 

 

8.274,25 

 

 

10.330,85 

 

 

15.709,32 

 

 

27.510,12 

 

 

27.700,47 

Diverse 

medicamente 

Licitaţie deschisă 

Durata medie=208 zile 

S.C.FITERMAN 

DISTRIBUTION S.R.L. 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acord-cadru de 

furnizare 

Contract 

subsecvent 1 

Contract 

subsecvent 2 

Contract 

subsecvent 3 

 

 

 

 

 

 

 

61196/13.12.2016 

 

61197/13.12.2016 

 

 

26714/23.05.2017 

 

 

35585/12.07.2017 

 

112,71 

 

 

45,08 

 

 

45,08 

Diverse 

medicamente 

Licitaţie deschisă 

Durata medie=208 zile 

S.C. GTS SOLUTION 

S.R.L. 
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31 

 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

35 

Acord-cadru de 

furnizare 

Contract 

subsecvent 1 

 

Contract 

subsecvent 2 

 

Contract 

subsecvent 3 

 

Contract 

subsecvent 4 

 

 

Contract 

subsecvent 5 

61198/13.12.2016 

 

61199/13.12.2016 

 

 

12425/07.03.2017 

 

 

26517/23.05.2017 

 

 

37863/25.07.2017 

 

 

53613/24.10.2017 

 

 

10.386,42 

 

 

8.012,52 

 

 

12.867,58 

 

 

17.457,10 

 

 

16.131,87 

 

Diverse 

medicamente 

Licitaţie deschisă 

Durata medie=208 zile 

S.C.MEDIPLUS EXIM 

S.R.L. 

36 

 

 

37 

 

 

38 

 

 

39 

 

 

40 

Acord-cadru de 

furnizare 

Contract 

subsecvent 1 

 

Contract 

subsecvent 2 

Contract 

subsecvent 3 

Contract 

subsecvent 4 

Contract 

subsecvent 5 

 

 

 

 

 

61200/13.12.2016 

 

61201/13.12.2016 

 

 

10631/28.02.2017 

 

 

25607/18.05.2017 

 

 

35588/12.07.2017 

 

 

53006/20.10.2017 

 

1.212,78 

 

 

480,61 

 

 

1.030,70 

 

 

1.609,77 

 

 

1.608,32 

Diverse 

medicamente 

Licitaţie deschisă 

Durata medie=208 zile 

S.C.NOVA  FARM S.R.L. 
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41 

 

 

42 

 

 

43 

 

 

44 

 

 

45 

 

 

 

 

Acord-cadru de 

furnizare 

 

Contract 

subsecvent 1 

Contract 

subsecvent 2 

Contract 

subsecvent 3 

Contract 

subsecvent 4 

Contract 

subsecvent 5 

 

 

61202/13.12.2016 

 

61203/13.12.2016 

 

 

14052/15.03.2017 

 

 

26274/22.05.2017 

 

 

36375/17.07.2017 

 

53407/23.10.2017 

 

 

29.781,98 

 

 

21.338,82 

 

 

25.397,03 

 

 

34.211,21 

 

 

29.414,20 

Diverse 

medicamente 

Licitaţie deschisă 

Durata medie=208 zile 

S.C.PHARM AHEAD 

S.R.L. 

 

46 

 

 

47 

 

 

48 

 

 

49 

 

 

50 

 

 

 

 

 

Acord-cadru de 

furnizare 

Contract 

subsecvent 1 

Contract 

subsecvent 2 

Contract 

subsecvent 3 

Contract 

subsecvent 4 

Contract 

subsecvent 5 

 

 

 

 

 

61204/13.12.2016 

 

61205/13.12.2016 

 

 

14091/15.03.2017 

 

 

26516/23.05.2017 

 

 

38681/28.07.2017 

 

 

54070/26.10.2017 

 

 

17.421,36 

 

 

15.006,73 

 

 

10.818,15 

 

 

17.767,08 

 

 

18.561,16 

Diverse 

medicamente 

Licitaţie deschisă 

Durata medie=208 zile 

S.C. PHARMAFARM  S.A. 
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V. 

51 

 

 

52 

 

 

53 

 

 

54 

Acord-cadru de 

furnizare 

Contract 

subsecvent 6 

Contract 

subsecvent 7 

Contract 

subsecvent 8 

Contract 

subsecvent 9 

47344/13.10.2015 

 

56/03.01.2017 

 

 

13908/15.03.2017 

 

 

26715/23.05.2017 

 

 

37370/21.07.2017 

 

7.371,60 

 

 

7.164,16 

 

 

7.158,63 

 

 

14.832,49 

Diverse 

medicamente 

Licitaţie deschisă încheiată 

cu fază finală de licitaţie 

electronică. 

 

 

S.C.PHARM AHEAD 

S.R.L. 

 

 

55 

 

 

56 

 

 

57 

 

 

58 

Acord-cadru de 

furnizare 

Contract 

subsecvent 6 

 

Contract 

subsecvent 7 

Contract 

subsecvent 8 

 

Contract 

subsecvent 9 

 

47342/13.10.2015 

 

57/03.01.2017 

 

 

13909/15.03.2017 

 

 

26514/23.05.2017 

 

 

36982/20.07.2017 

 

95,92 

 

 

727,58 

 

 

727,57 

 

 

978,82 

Diverse 

medicamente 

Licitaţie deschisă încheiată 

cu fază finală de licitaţie 

electronică. 

 

S.C.ALVOGEN 

ROMANIA S.R.L. 

(LABORMED PHARMA 

TRADING S.R.L.) 

 

59 

 

 

60 

 

 

61 

 

62 

Acord-cadru de 

furnizare 

Contract 

subsecvent 6 

Contract 

subsecvent 7 

Contract 

subsecvent 8 

Contract 

subsecvent 9 

47341/13.10.2015 

 

55/03.01.2017 

 

14050/15.03.2017 

 

 

26513/23.05.2017 

 

37371/21.07.2017 

 

1.586,60 

 

 

2.100,28 

 

 

2.139,49 

 

4.277,59 

Diverse 

medicamente 

Licitaţie deschisă încheiată 

cu fază finală de licitaţie 

electronică. 

 

S.C. FELSIN FARM S.R.L. 
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63 

 

 

64 

 

 

65 

 

 

66 

 

Acord-cadru de 

furnizare 

Contract 

subsecvent 6 

Contract 

subsecvent 7 

Contract 

subsecvent 8 

Contract 

subsecvent 9 

47343/13.10.2015 

 

58/03.01.2017 

 

 

14049/15.03.2017 

 

 

26275/22.05.2017 

 

 

37371/21.07.2017 

 

392,40 

 

 

820,12 

 

 

820,12 

 

 

1.798,50 

Diverse 

medicamente 

Licitaţie deschisă încheiată 

cu fază finală de licitaţie 

electronică. 

 

S.C.PFEIZER ROMANIA 

S.R.L. 

VI. 

 

67 

 

 

68 

 

 

69 

 

 

70 

 

 

71 

 

72 

 

 

73 

 

 

74 

Acord-cadru de 

servicii 

Contract 

subsecvent 6 

 

Contract 

subsecvent 7 

 

Contract 

subsecvent 8 

 

Contract 

subsecvent 9 

 

Contract 

subsecvent 10 

Contract 

subsecvent 11 

Contract 

subsecvent 12 

 

Contract 

subsecvent 13 

60707/29.12.2015 

 

64224/30.12.2016 

 

 

4479/31.01.2017  

 

 

 5718/06.02.2017 

 

 

7894/16.02.2017 

 

 

10628/28.02.2017 

 

17401/30.03.2017  

 

 

19665/12.04.2017 

 

 

 2321/28.04.2017 

 

577.780,70 

 

 

568.752,41 

 

 

1.919,23 

 

 

959,62 

 

 

636.480,31 

 

 

612.055,08 

 

179,93 

 

 

1.219.297,09 

 

Servicii de 

pază, protecţie 

şi intervenţie 

rapidă 

Serviciile au fost cuprinse 

în Anexa 2B, acestea fiind 

scutite de aplicarea 

OUG.34/2006. Atribuirea  s-

a desfăşurat prin aplicarea  

de norme interne. 

S.C. TIGER SECURITY 

SERVICES S.A. 
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75 

 

 

76 

 

 

77 

 

 

78 

 

 

 

 

Contract 

subsecvent 14 

 

Contract 

subsecvent 15 

 

Contract 

subsecvent 16 

 

Contract 

subsecvent 17 

 

33668/30.06.2017 

 

 

49133/26.09.2017 

 

 

51895/16.10.2017 

 

60098/27.11.2017 

 

1.822.895,55 

 

 

1.209.835,87 

 

 

20.871,65 

 

623.090,66 

VII 

 79 

Contract de 

servicii 

4480/31.01.2017 1.963,50 Servicii de 

monitorizare şi 

intervenţie 

rapidă. 

Achiziţie directă S.C. TIGER 

SECURITY 

SERVICES S.A. 

 

80 

Contract de 

servicii 

21658/26.04.2017 4.284,00 Servicii de 

întreţinere 

programată, 

intervenţii şi 

deranjamente 

pentru 

ascensoare mici 

de materiale 

Achiziţie directă S.C. ROMVERSIS  

TOP S.R.L. 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract de 

servicii 

26853/24.05.2017 124.950,00 Service pentru 

sisteme de 

alarmă 

antiefracţie, 

sisteme video 

CCTV şi 

control acces 

Achiziţie directă S.C. TIGER 

PROTECTOR S.R.L. 
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82 Contract de 

servicii 

25964/19.05.2017 48.000,00 Activitate 

Farmaceutică 

Coordonator 

Farmacie 

Achiziţie directă Boţocan Georgeta 

 P.F.A. 

83 Contract de 

servicii 

30261/14.06.2017 35.735,70 Servicii Email 

Enterprise cu 

Webclient 

Outlook 50 GB 

per căsuţă 

Achiziţie directă S.C. TONKA  

SOLUTIONS S.R.L. 

 

 

 

84 

Acord-cadru de 

furnizare 

Contract 

subsecvent 1 

32302/23.06.2017 

 

 

32303/23.06.2017 

 

 

 

49.646,02 

Pâine albă cu 

sare 300 

gr.ambalată şi 

pâine albă fără 

sare 300 

gr.ambalată. 

Achiziţie directă S.C. PAJURA S.A. 

 

I. Numărul de procese de achiziții 
1. Licitație deschisă desfășurată în 2017 și finalizată în 2017 – 5 proceduri, 

2. Licitație deschisă desfășurată în 2017 cu finalizare în 2018 – 2 proceduri, 

3. Procedură simplificată desfășurată în 2017 și finalizată în 2017 – 2 proceduri, 

4. Procedură simplificată desfășurată în 2017 cu finalizare în 2018 – 1 procedură, 

5. Licitație deschisă începută în 2016 cu finalizare în 2018 – 2 proceduri, 

6. Procedură proprie simplificată Anexa 2 – 2 proceduri, 

7. Licitaţie deschisă începută în 2017 şi finalizată în 2017 – 1 procedură – poz.III, 

8. Licitaţie deschisă începută în 2016 şi finalizată în 2016 – 1 procedură – poz.IV (Atribuirea acordurilor-cadru s-au efectuat pe loturi de 

medicamente), 

9. Licitaţie deschisă începută în 2014 şi finalizată în 2015 – 1 procedură – poz.V (Atribuirea acordurilor-cadru s-au efectuat pe loturi de 

medicamente), 

10. Proceduri simplificate începute în 2017 şi finalizate în 2017 – 2 proceduri – poz. I şi II, 

11. Servicii care au fost cuprinse în Anexa 2B, acestea fiind scutite de aplicarea OUG.34/2006. Atribuirea s-a desfăşurat prin aplicarea de 

norme interne în anul 2015 – poz.VI. 
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II. Numărul de proceduri anulate 
1. Licitație deschisă anulată în 2017 – 1 procedură 

 

III. Achiziții realizate prin SEAP: 

 
 Din totalul achizițiilor desfășurate pe parcursul exercițiului financiar corespunzător anului 2017, achizițiile realizate prin SEAP sunt în procent de 

90%. Restul achizițiilor, care în urma prospectării și consultării catalogului on-line din SEAP nu au fost identificate în acesta, s-au realizat de la 

operatori economici de pe piața liberă, autoritatea contractantă uzând de dispozițiile art. 43 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016.  

 

 

Informații despre litigii în care este implicată DGASPC Sector 1 

 
Dintre cele 206 dosare înregistrate pe rolul instanţelor judecătoreşti în anul 2017 un număr de 151 au fost finalizate, iar 55 sunt în curs de 

soluţionare. 

Dintre dosarele finalizate 149 dosare sunt câştigate, 1 dosar este pierdut şi într-unul s-a renunţat la judecată.  

Astfel dintre cele 151 dosare finalizate, aproximativ 98,67% sunt câştigate, aproximativ 0,66% sunt pierdute, iar în 0,66% s-a renunţat la 

judecată. 

Dosarele înregistrate în anul 2017 privind soluţionarea acestora de organele de executare sunt în număr de 38 şi sunt clasificate după obiect 

după cum urmează:  

 3 dosare privind recuperarea debitelor pe drepturi încasate necuvenit cf. Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; 

 29 dosare privind recuperarea debitelor din cote chirii şi întreţinere de la apartamentele aflate în proprietatea/administrarea 

DGASPC Sector 1; 

 4 dosare privind recuperarea contribuţiilor prevăzute de Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 

republicată; 

 2 dosare privind ordonanţa de plată; 

Dintre cele 38 de dosare de executare, la momentul întocmirii prezentei 36 sunt în curs de soluţionare sau câştigate, iar 2 sunt pierdute. Astfel 

că 94,73 % dintre cele 38 de dosare sunt în curs de soluţionare sau câştigate, iar 5,26 % sunt pierdute. 
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Organigrama și informații despre managementul resurselor umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie de 

informații 

Detalii Corelare cu alte acte 

normative/documente 

TRANSPARENȚĂ 

INSTITUȚIONALĂ 

  

Organigramă - Organigrama este postată pe site-ul www.dgaspc-

sectorul1.ro, la secțiunea ”Prezentare generală”, 

subsecțiunea ”Organigramă, Stat funcții”; 

- Numele persoanelor cu funcții de conducere, precum și 

datele de contact pe site-ul www.dgaspc-sectorul1.ro la 

secțiunea “Contact” 

- Numărul de posturi ocupate la 31 decembrie 2017 a fost 

1880, respectiv numărul de posturi disponibile la 31 

decembrie 2017, 390. 

Legea nr. 544/2001, cu modificări și 

completări;  

Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificări 

și completări;  

Legea nr. 53/2003, republicată, cu 

modificări și completări;  

Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificări și completări; O.U.G. nr. 

63/2010, cu modificări și completări; 

 H.G. nr. 123/2002, cu modificări și 

completări;  

Ordinul nr. 4040/2012, cu modificări și 

completări 

și HCL nr.264/28.08.2017 

Informații despre 

managementul 

resurselor umane 

- Fluctuația de personal este de 15,98, calculată ca raport 

dintre numărul total al angajaților care au plecat în anul 

2017 (294) și numărul mediu de angajați în anul 2017 

(1840); 

- Numărul de concursuri organizate este de 7; 

- Fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere 0; 

- Numărul de funcții de conducere exercitate temporar în 

anul 2017 este de 13. 

Legea nr. 544/2001, cu modificări și 

completări;  

Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificări 

și completări; Legea nr. 53/2003, 

republicată, cu modificări și completări; 

Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificări și completări; O.U.G. nr. 

63/2010, cu modificări și 

completări;H.G. nr. 123/2002, cu 

modificări și completări; Ordinul nr. 

4040/2012, cu modif.și compl. 

http://www.dgaspc-sectorul1.ro/
http://www.dgaspc-sectorul1.ro/
http://www.dgaspc-sectorul1.ro/
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RELAȚIA CU COMUNITATEA 

 
Raportul de activitate privind Legea 544/2001 și cel pe legea 52/2003 au fost întocmite și postate pe site-ul instituției DGASPC Sector 1, la rubrica 

informații de interes public. 

 

Informații despre atragerea de resurse din comunitate 
 

Lucrul cu voluntarii 

 

La nivelul comunității Sectorului 1, voluntarii solicită implicarea în comunitatea locală prin participarea directă la acțiunile derulate în cadrul 

centrelor din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Distribuirea voluntarilor se face în funcție de nevoile 

existente, analizate la nivelul Sectorului 1. Voluntarii vin la DGASPC sector 1 ca și persoane fizice, fiind respectată procedura internă de selectare 

acestora. Pe anul 2017,au desfășurat activități de voluntariat  un număr de 12 voluntari, majoritatea fiind distribuiți în cadrul centrelor de plasament, 

grupuri vulnerabile fiind copiii. Acțiuni de voluntariat, se  derulează de asemenea și organizațiile neguvernamentale ce își selectează voluntari prin 

modalități proprii: Asociația AMMA, Asociația Linderfield, Asociația Atelierul de Zâmbete, Asociația Inimi Deschise, Asociația Panda. 

În ceea ce privește voluntarii europeni, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sector 1, este acreditată pentru gestionarea 

în cadrul Programului Erasmus Plus, voluntarii europeni. Din anul 2010, instituția a derulat proiecte europene, prin care voluntari din țări participante 

la program sunt găzduiți de instituție pentru a derula activități cu beneficiarii sistemului, în special copiii cu dizabilități grave. Până în prezenț prin 

derularea unor astfel de proiecte, instituția a găzduit aproximativ un număr de 15 voluntari europeni din țări precum: Spania, Turcia, Germania, Franța. 

Parteneriate cu alte instituții: 

La nivelul Sectorului 1, avem active un număr de 71 de convenții active, dintre care 45 sunt implementate la nivelul Direcției Protecția 

Copilului, 22 la nivelul  Direcției Protecția Familiei și Persoanei, iar 4 de ambele direcții. 

Convențiile de colaborare presupun parteneriate încheiate cu entități private asociații și fundații ce desfășoară activități cu beneficiarii 

sistemului de protecție socială. Ca și asociații enumerăm: Asociația Fluens, Asociația Prietenii lui Adrian, Asociația Ateliere fără Frontiere, Organizația 

“Salvați Copiii,, cât și convenții de colaborare încheiate cu entități publice: Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, Agenția 

Municipală de Ocupare a Forței de Muncă , Agenția Națională Antidrog, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Școala 

Gimnazială Specială nr. 7, Agenția Națională pentru Persoane cu Dizabilități, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, 

Administrația Domeniului Public Sector 1. 

Un număr de 7 convenții de colaborare sunt încheiate anual, prin hotărâre de la Consiliu Local, colaborări în cadrul cărora Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului sector 1, finanțează o parte din costuri: SOS Satele Copiilor, Caritas, Viață și Lumină, Alternativa 2003, Sf Ana, 

Diaconia, Health Aid. 

De asemenea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sector 1 a făcut parte pană în anul 2017, din rețeaua CEC- 

Comitetul European de Coordonare, structură internațională ce funcționează pe lângă Comisia Europeană.  
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LEGISLAȚIE 
 

Informații despre proiecte de acte normative inițiate de către instituție 

 
a. Nr de iniţiative: 84. 

 

b. Denumirea fiecărui proiect, tipul de act normativ şi subiectul abordat, codul actului normativ  

 
 Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr.16/31.01.2017 privind aprobarea înființării Proiectului Extinderea conceptului de educație RODACIE  în 

cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1, implementat de DGASPC sector 1, 

 HCL nr.18/31.01.2017privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă pentru 

beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 

 HCL nr.21/28.02.2017 cu privire la aprobarea desfășurării activitității ʺPrietenul meu de altă etnie ʺ cu ocazia zilei internaționale a rromilor, 

 HCL  nr.22/28.02.2017 privind acordarea unei sume în valoare netă de 1000 lei și a unei diplome aniversare persoanelor domiciliate pe raza 

sectorului 1 care au împlinit vârsta de 100 ani,, 

 HCL  nr.23/28.02.2017 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obținute în cadrul Atelierului Brutărie din Nazarcea Grup, 

 HCL nr.25/28.02.2017 privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local Sector 1 prin DGASPC Sector 1cu Fundația Healt Aid 

România în vederea derulării parteneriatului Ingrijire de tip familial a copiilor si tinerilor protejați prin măsura de plasament a CPC sector 1 la 

Fundația Health Aid Romania, 

 HCL  nr.34/28.02.2017 cu privire la modificarea HCL nr.68/25.04.2016 și abrogarea HCL 218/18.11.2016, 

 HCL nr.50/28.02.2017 cu privire la aprobarea includerii Organigramei, Ștatului de funcții ale DGASPC sector 1 și a Proiectului Extinderea 

conceptului RODACIE  în  cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1 a funcției de manager proiect, 

 HCL nr.53/28.02.2017 privind mandatarea Directorului de Investitii din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Sectorului 1 și al 

     Directorului DGASPC Sector 1, în vederea încheierii unui Protocol pentru realizare și finanțare de investiții, 

 HCL nr.51/28.02.2017 privind aprobarea îmbunătățirii activității de soluționare a petițiilor înregistrate la Primăria sectorului 1 al Municpiului 

București, 

 HCL nr.52/28.02.201 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență  decizională și de creștere a gradului de acces al 

cetățenilor la documentelor  de interes public produse/și sau/gestionate de aparatul de specialitate al Primarului și de instituțiile aflate în 

subordinea Consiliului Local sector 1, 

 HCL nr.62/04.04.201  privind aprobarea Conturilor de executie pe surse de finanțare la data de 31 decembrie 2016, 

 HCL nr.68/04.04.2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întretinere în cadrul CM PHOENIX din structura DGASPC Sector 1, 

 HCL nr.69/04.04.2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în cadrul Centrului de Zi  UN PAS ÎMPREUNĂ din structura 

DGASPC Sector 1, 

 HCL nr.66/04.04.2017 privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor /beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire și asistență pentru 

persoanele cu dizabilități din structura DGASPC Sector 1 
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 HCL nr.65/04.04.2017 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere /copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidențial, complex 

social de servicii de tip creșă și în sistemul de asistență maternală din cadrul DGASPC sector 1 

 HCL nr.71/04.04.2017 privind prelungire acordarii ajutorului financiar, in suma de 600 lei/lunar pentru o perioada de 6 luni, in scopul achitării 

contravalorii chiriei pentru doamna PAITAȘ  MIHAELA ANDREEA ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, 

  HCL nr.1186. nr.67/04.04.2017 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor /beneficiar în cadrul Centrului de Recuperrare si 

Reabilitare neuropsihiatrică cu structuri pavilionare compus din Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov și 

Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf Mina, 

  HCL nr.70/04.04.2017 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere /beneficiar pentru decontarea cheltuielilor și a costului mediu lunar 

de întreținere /beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul CSS ODĂI 

 HCL  nr.61/29.03.2017 privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2017 

 HCL nr.63/04.04.2017-privind acordarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 prin DGASPC S1 a unui ajutor financiar pentru participarea a 

3 persoane cu handicap la competițiile sportive Taur de aur și Cupa Danubius, cu măsură de prevenire a marginalizării sociale, 

 HCL nr.99/28.04.2017 privind aprobarea prețului pentru operațiunea de neutralizare deșeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup, 

 HCL nr.98/28.04.2017 cu privire la implementarea de către DGASPC Sectror 1, a Proiectului Iași-Capitala Moldovei, 

  HCL nr.97/28.04.2017-acordare ajutor financiar in suma de 600 lei lunar pt o perioada de 6 luni in scopul contavalorii chiriei pt dna Manuela 

Vasilescu Monica 

 HCL nr.96/28.04.2017 privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ- teritoriale, 

 HCL nr.103/28.04.2017 privind aprobarea Organigramei,Ștatului de Funcții și ROF.ului ale DGASPC Sector1, 

 HCL nr.147/30.05.2017 prin care se implementează  de către DGASPC Sector 1 prin Centrul de zi –Un Pas Împreună- a proiectului-Apus de 

soare la mare- 

 HCL nr.134/30.05.2017 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.2 la Convenția de parteneriat nr. 61001/12.12.2016 încheiată între CL 

Sector 1 prin DGASPC Sector 1 și Asociația Sf. Ana, 

 HCL nr.135/30.05.2017- aprobarea încheierii Actului adițional nr.2 la Convenția de parteneriat  nr. 2858/20.01.2017 încheiată între CL Sector 1 

prin DGASPC Sector 1 și Asociația Diaconia, 

 HCL  nr.133/30.05.2017 cu privire la aprobarea încheierii Actului adițional nr.3 la Convenția de parteneriat nr.56081/11.11.2016 încheiată între 

Consiliul Local  Sector 1 prin DGASPC Sector 1 și Asociația Alternativa 2003, 

 HCL nr.141/30.05.2017 cu privire la acordarea de către Consiliul Local al sectorului 1 prin DGASPC sector 1 a unui ajutor financiar pentru 

participarea unei persoane cu handicap la Festivalul Internațional de Șah Cap Aurora –FISCA 2017 în perioada 23.06.2017-02.07.2017 ca 

măsură de prevenire a marginalizării sociale, 

 HCL nr.130/30.05.2017 privind aprobarea modificării Organigramei și Ștatului de Funcții ale DGASPC Sector 1, 

 HCL nr.192/30.03.2017 privind aprobarea modificarii Anexelor nr.3-5 la HCL nr. 16/31.01.2017 privind aprobarea finanțării Proiectului –

“Extinderea Conceptului de Rodacie în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1” implementat de DGASPC sector 1, 

 HCL nr.191/30.06.2017 privind aprobarea închirierii pentru o perioada de 12 luni a spațiului situat la parterul imobilului din București sector 1 

Calea Dorobanților nr. 187 în suprafață de 214.75 mp, anexele de la subsol, respectiv boxa nr. 1, nr.2 și nr.8  și pivnita 1 din aceeași construcție, 

 HCL nr.175/30.06.2017 privind aprobarea implementarii de catre DGASPC sector 1 a proiectului-Find your way in life!- 
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 HCL nr.161/30.06.2017 privind aprobarea rectificării bugetului centralizat pe anul 2017, 

 HCL nr.177/30.06.2017 cu privire la aprobarea modificării Ștatului de Funcții al DGASPC Sector 1, 

 HCL nr. 174/30.06.2017 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a sectorului 1 pe perioada 2017-2020, 

 HCL nr. 176/30.06.2017 cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 159/28.09.2017 privind aprobarea componenței Echipei 

Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, 

 HCL nr.170/30.06.2017 cu privire la utilizarea câinilor fără stăpân adoptați din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire și Protecție Temporară 

a Animalelor situat în șos Odăi nr.3-5 sector 1, în activități asistate de animale, 

 HCL nr.162/30.06.2017 privind completarea HCL nr. 99/28.04.2017ce presupune aprobarea prețului pentru operațiunea de neutralizare deșeuri 

uscate în cadrul Nazaracea Grup-Atelierul Neutralizare Deșeuri Infecțioase, 

 HCL nr.178/30.06.2017 privind aprobarea achiziționării de pe piața liberă a unui imobil –teren+constructii de către DGASPC sector1  în scopul 

amenajării unui centru comunitar pentru persoane cu dizabilități, 

 HCL nr.179/30.06.2017 privind aprobarea efectuării demersurilor pt aderarea DGASPC Sector 1 la Federația Organizațiilor care Sprijină 

Dezvoltarea Voluntariatului în România, 

 HCL nr.198/26.07.2017 cu privire la aprobarea rectificării de  buget general centralizat pe anul 2017, 

 HCL nr.205/26.07.2017 cu privire la stabilirea salariilor, acordarea de bază pentru funcțiile publice și funcții  de natură contractuală din cadrul 

familiei ocupaționale –Administrație-reglementată de Legea 153/2017, 

 HCL nr.239/31.07.2017 cu privire la acordarea de către CL Sector 1 prin DGASPC Sector 1 a unui ajutor umanitar în valoare de 20.000 lei 

pentru Crăciun  Vlad, 

 HCL nr.238/31.07.2017 privind aprobarea modificării Organigramei și Ștatului de  Funcții ale DGASPC Sector 1, 

 HCL nr.245/31.07.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea gratuitatii  plății contribuției pe serviciile de tip creșă acordate la 

toate familiile cu domiciliul în sectorul 1 începand cu al 3-lea copil, și a Metodologiei privind acordarea gratuității pentru  plata contribuției în 

grădinița pentru toate familiile cu domiciliul în sectorul 1, începând cu al 3-lea copil, 

 HCL nr.243/31.07.2017 privind aprobarea programului –Activități pentru  copiii internati la Spitalul Grigore Alexandrescu- 

 HCL nr.240/31.07.2017 cu privire la prelungirea acordării ajutorului financiar în suma de 600 lei lunar pe o perioada de 6 luni în scopul 

achitării contravalorii chiriei pentru doamna Gheorghe Daniela Niculina, 

 HCL nr.215/31.07.2017privind aprobarea Regulamentului privind inițierea, organizarea și derularea de excursii și tabere de creație și recreative 

pentru  copiii din sectorul 1 al Municipiului București, 

 HCL nr.241/31.07.2017 privind mandatarea DGASPC Sector 1 în vederea îndeplinirii procedurilor administrative și judecătorești pentru 

rezilierea unor contracte  de închiriere, recuperarea debitelor și evacuarea chiriașilor în cazul imobilelor care au destinație de locuințe sociale, 

 HCL nr.246/31.07.2017 privind aprobarea reluării procedurii de achiziție de pe piața liberă a unor imobile de locuințe care vor avea destinația 

de locuințe sociale, 

 HCL nr.242/31.07.2017 cu privire la acordarea de către Consiliul Local  Sector 1 prin DGASPC sector 1 a unui ajutor financiar în valoare de 

1700 lei pentru  participarea a 3 sportivi cu handicap și a unui însoțitor la competiția sportivă CUPA DSA, 

 HCL nr.265/28.08.2017-privind acordarea de catre CL Sector 1 prin DGASPC Sector 1a unui ajutor financiar in valoare de 1700 lei pt 

participarea a 3 persoane cu handicap și a unui însoțitor la o competiție sportivă, 
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 HCL nr.264/28.08.2017 privind aprobarea modificării Organigramei, Ștatului de Funcții și ROF ale DGASPC Sector 1, 

 HCL nr.286/18.09.2017 privind aprobarea  rectificarii bugetului general centralizat pe anul 2017, 

 HCL nr.290/27.09.2017 cu privire la aprobarea  rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017, 

 HCL nr.291/27.09.2017 cu privire la aprobarea reorganizarii CSS SF Nicolae din cadrul DGASPC Sector 1, 

 HCL nr.292/27.09.2017 privind aprobarea metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței conform 

prevederilor OUG NR.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, 

 HCL nr.293/27.09.2017 privind aprobarea încheierii Convenției pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind 

persoanele cu handicap între CL Sector 1 prin DGASPC sector 1 și  ANP cu dizabilități, 

 HCL nr. 294/27.09.2017 cu privire la acordarea de către Consiliul Local  al municipiului București prin DGASPC sector 1 a unui ajutor 

umanitar în suportarea costurilor intervenției de reconstrucție buco-maxilo-faciale pentru copilul Miu Alexandru Cristian, 

 HCL nr.321/ 31.10.2017 privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 la nivelul aparatului de specialitate și la 

nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1- Directia Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, 

D.G.A.S.P.C Sector 1, D.G.I.T.L- Sector 1, Poliția Locală- Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman- Sector 1, 

 HCL nr.327/ 31.10.2017 cu privire la aprobarea încheierii Contractului colectiv de muncă la nivelul D.G.A.S.P.C - Sector 1, 

 HCL nr.334/31.10.2017 privind decontarea de către D.G.A.S.P.C - Sector 1 a contravalorii unor cheltuieli medicale de excepție, pe care 

asistenții maternali le realizează pentru copiii protejați în asistența maternală a instituției, 

 HCL nr.335/31.10.2017 privind aprobarea continuării Proiectului ” Centru de zi  Sf .Ana”, derulat în parteneriat de către Asociația ”Sf. Ana” și 

Consiliului Local al Sectorului 1, prin D.G.A.S.P.C - Sector 1, 

 HCL nr. 336/31.10.2017 privind aprobarea continuării Proiectului ”Centru de zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociația ”Alternativa 

2003” și Consiliului Local al Sectorului 1, prin D.G.A.S.P.C- Sector 1, 

 HCL  nr.337/31.10.2017 privind alocarea sumei de 1.550 lei Clubului Sportiv Antares pentru transportul a 28 copii defavorizați ce vor participa 

la o competiție sportivă, cu masura de prevenire a marginalizării sociale, 

 HCL nr.338/ 31.10.2017 privind aprobarea continuării implementării Proiectului ”Centru de Plasament Viață și Lumină” derulat în parteneriat 

de Fundația ”Viață și Lumină” și  Consiliului Local al Sectorului 1, prin D.G.A.S.P.C. Sector 1, 

 HCL nr. 364/31.10.2017 privind reglementarea situației juridice a unei părți dintr-un imobil și pentru stabilirea destinației acesteia, 

 HCL  nr.366/31.10.2017  privind aprobarea Proiectului ”Crăciunul Veteranilor”, 

 HCL nr.386/28.11.2017 privind  aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială, aflate în proprietatea sau 

după caz, administrarea DGASPC sector 1, a caror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2017, precum si stabilirea nivelului 

chiriei lunare pentru aceste locuințe, 

 HCL nr.408/28.11.2017 cu privire la constituirea a două comisii în vederea aprobării achiziționării de pe piața liberă a unui imbobil –

teren+construcții de către DGASPC Sector 1 având destinația de creșă, 

 HCL nr.382/28.11.2017 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local sector 1 prin DGASPC SECTOR 1 și Asociația Diaconia 

 HCL nr.385/28.11.2017 privind prelungirea acordării ajutorului financiar în suma de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul 

achitării chiriei pentru doamna Nadia Armean Mărioara, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, 
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 HCL nr.381/28.11.2017 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local  sector 1 prin DGASPC Sector 1 și Asociația SOS Satele 

Copiilor România 

 HCL nr.380/28.11.2017 privind aprobarea continuării între s Consiliul Local  sector 1 prin DGASPC sector 1 și Asociația Caritas, 

 HCL nr.419/18.12.2017 privind aprobarea continuării Proiectului Pilot de către Complexul Caraiman și DGASPC Sector 1 în scopul asigurării 

de către DGASPC Sector 1 a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru  supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul DGASPC 

sector 1 pentru  perioada 01.01.2018-31.12.2018 

 HCL nr.423/18.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al DGASPC Sector 1, 

 HCL nr.434/18.12.2017 privind constituirea a două comisii pentru identificarea pe piața liberă a unui spațiu comercial în vederea închirierii de 

către DGASPC sector 1, având destinația de magazin social Romaro, 

 HCL nr.435/18.12.2017 privind aprobarea suplimentării numărului de locuri pentru Adăpostul de noapte în cadrul CSS ODAI din structura 

DGASPC Sector 1, 

 HCL nr.436/18.12.2017 privind aprobarea modificării și completării Anexelor 1-5 la HCL nr.16/31.01.2017 privind aprobarea finanțării 

Proiectului –Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1-implementat de DGASPC sector 1, 

 HCL nr.438/18.12.2017 privind aprobarea efectuării de către DGASPC Sector 1 a demersurilor necesare, în vederea calității de membru în 

cadrul CEC, 

 HCL nr.439/18.12.2017 privind transmiterea în Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice sector 1 a 

imobilului situat în str.Minervei nr.31 A sectorul 1 compus din construcțiile (C1,C2, C3,C4,C5) și teren, în suprafață de 2.863 mp în vederea 

intrării acestuia în folosință  Școlii Gimnaziale „Alexandru Costescu”.  

 

c. Puncte de vedere la proiectele altor instituţii: 

 
S-a depus plângere prealabilă împotriva HCL nr. 439/18.12.201 privind transmiterea în Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitare Publice sector 1 a imobilului situat în str.Minervei nr.31 A sectorul 1 compus din construcțiile (C1,C2, C3,C4,C5) și teren, în 

suprafață de 2.863 mp în vederea intrării acestuia în folosință  Școlii Gimnaziale “Alexandru Costescu”, în care s-a solicitat revocarea acesteia. A fost 

depusă la Registratura Consiliului Local Sector 1 unde a fost înregistrată cu nr. 49.959/27.12.2017. 

 
d. Priorităţi legislative pentru perioada următoare: 

 HCL pentru achiziționarea de creșe, 

 HCL pentru relocarea Căminului de la Străulești, CIA Sf. Vasile, CIA Sf. Elena și CSS Odăi- Cămin  pentru Persoane Vârstnice, într-un 

ansamblu numit HUMANITAS 1. 

 

Șef Serviciu, 

 

Barbu Nicoleta Adriana 
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