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CUPRINS 

 

          Având în vedere: 

1. Documente strategice și reglementări legale: 
 

a) Strategia locală a DGASPC Sector 1 privind  dezvoltarea  serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 68/06.03.2020, ce 

cuprinde obiectivele și  direcţiile de acţiune privind diversificarea serviciilor sociale și asigurarea unei bune funcționări a Direcției de Asistență 

Socială și Protecția Copilului, Sector 1 

b) HCGMB nr. 496/31.10.2017 privind aprobarea Strategiei locale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei în Municipiul București, pentru 

perioada 2019-2023; 

c) Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022 - 2027 aprobată prin H.G. nr. 440/2022;  

d) Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă 2022-2027” aprobată prin H.G. nr.490 /2022; 5. Strategia 

națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale “SINERGIE” 2021-2030 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestei strategii 

aprobat prin H.G. nr. 592/2021Strategia naţională privind îngrijirea de lungă durată şi îmbătrânirea activă pentru perioada 2023-2030, aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1492/2022. Strategia urmărește creșterea numărului persoanelor vârstnice care reușesc să trăiască o viață 

independentă cât mai mult timp posibil pe măsură ce îmbătrânesc și îmbunătățirea accesului la servicii adecvate de îngrijire de lungă durată 

pentru persoanele vârstnice dependente. 

e) Strategia Națională privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2022. 

Obiectivul general al Strategiei 2022-2027 este de a asigura participarea deplină și efectivă a persoanelor cu dizabilități, bazată pe libertatea de 

decizie, în toate domeniile vieții și într-un mediu accesibil și rezilient. 

f) Hotărârea nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și  

structurii orientative de personal. 

 

2. Programele de finanţare: 

 

3. Acordurile de parteneriat și convențiile de colaborare: 

 

4. Procesul verbal al consultării furnizorilor publici și privați de servicii sociale  din data de ________________ în vederea elaborării 

Planului anual de acţiune privind serviciile sociale care include prezentarea serviciilor sociale existente și cele proiectate pentru anul 2023 – 

DGASPC Sector 1:  
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Planul a fost postat pe site -ul DGASPC sector 1 la data de 27.02.2023; 

 

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 1, prin Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cuprinde:  

 

CAP.I. Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

A. Serviciile sociale existente la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1; 

B.Servicii sociale propuse spre a fi înființate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Sector 1; 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice. 

CAP.II. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente 

CAP.III Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 

CAP. I: Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale  

A. Serviciile sociale existente la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Sector 1 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice 

 

A. Serviciile sociale existente la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

Nr.  

crt. 

Cod serviciu 

social 

conform 

nomenclator

ului 

serviciilor 

sociale 

Denumirea 

serviciului social 

Descriere serviciu/ 

Beneficiari 

Adresa/ 

sediu 

Capaci

tate 

Grad de 

ocupare 

Bugete estimate pe surse de finantare, pentru serviciile 

sociale existente 

 

 

 Buget local  Buget 

județean 

Buget 

de 

stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1.  8810CZ-V-II Centrul de zi de 

socializare și 

petrecere a timpului 

liber( tip club) 

Senior Expert  

În cadrul centrului de zi 

de socializare si 

petrecere a timpului 

liber, persoanele 

vârstnnice pot participa 

Centrul de zi de 

socializare și 

petrecere a timpului 

liber( tip club) 

Senior Expert cu 

90 100% 1.250.000 lei     
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la următoarele activități: 

Socializare și petrecerea 

timpului liber 

Work- shopuri de 

abilități practice 

(gastronomie, 

fitoterapie) 

Consiliere psihologică 

și cursuri de dezvoltare 

personal 

Consiliere socială și 

suport informational 

Activități de mișcare și 

recuperare medicală - 

gimnastică și 

kinetoterapie 

sediul din Str. Ion 

Slătineanu nr. 16, 

Sector 1 mai are 

atribuite două 

puncte de lucru: 

 Punct de lucru 

Bunicii Comunității 

( str. Barbu 

Delavrancea nr.18, 

sector 1) și punctul 

de lucru  Central 

Club ( Str. Ion 

Campineanu, nr.20, 

sector 1) 

2.  8899 CZ-D-I Centru de zi pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități 

Phoenix 

Servicii de terapie 

ocupationala pentru 

persoanele adulte 

incadrate intr-un grad 

de handicap, adaptate 

nevoilor acestora, in 

scopul integrarii / 

reintegrarii socio-

profesionale, precum si 

in scopul stimularii / 

dezvoltarii potentialului 

functional restant.  

 

Bld Luptătorilor, nr 

40, Sector 1 

40 100% 1.730.000 lei     

3.   Centru de zi pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități 

Un Pas Împreună 

Servicii de terapie 

ocupationala pentru 

persoanele adulte 

incadrate intr-un grad 

de handicap, adaptate 

nevoilor acestora, in 

scopul integrarii / 

reintegrarii socio-

profesionale, precum si 

Cal Dorobanților, 

nr.187, sector 1 

50  1.745.000 lei     
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in scopul stimularii / 

dezvoltarii potentialului 

functional restant.  

4.   Centru de zi pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități 

 TSA 

Servicii sociale din   

sfera protecției 

persoanelor adulte 

diagnosticate cu o 

tulburare de spectru 

autist, aflate în 

dificultate, urmărind ca 

finalitate  menținerea, 

refacerea și dezvoltarea 

capacităților psiho-

sociale. 

B-dul Maresal 

Averescu 

,nr.17,Pavilion E, 

etaj 1, Sector 1 

30  1.250.000 lei     

5.  8790 CR-D-II Centrul de Abilitare 

si Reabilitare pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități Milcov 

Servicii de găzduire,  

îngrijire, recuperare și 

reabilitare pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități - femei 

pentru care s-a dispus 

măsura de protecție 

specială 

Str. Milcov, nr 2, 

Sector 1 

24 100% 3.800.000 lei     

6.  8790CR-D-II Centrul de Abilitare 

si Reabilitare pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități Stejărel 

Servicii de găzduire,  

îngrijire, recuperare și 

reabilitare pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități - femei 

pentru care s-a dispus 

măsura de protecție 

specială 

Str. Nazarcea, nr. 

22, Sector 1 

18 100% 2.200.000 lei     

7.  8790CR-D-II Centrul de Abilitare 

si Reabilitare  

pentru persoane 

adulte cu dizabilități 

Brăduț 

Servicii de găzduire,  

îngrijire, recuperare și 

reabilitare pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități -bărbați 

pentru care s-a dispus 

măsura de protecție 

specială 

Str. Someșul Rece, 

nr 47, Sector 1 

20 100% 2.500.000 lei     
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8.  8790 CR-D-I Centru de Îngrijire 

și Asistență pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități Sf Elena 

Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă pentru 

Persoane Adulte cu 

Dizabilități Sf. Elena 

are ca scop principal 

asigurarea de ingrijiri 

socio-medicale pentru 

persoanele incadrate 

intr-un grad de 

handicap, adaptate 

nevoilor acestora, in 

scopul integrării sau 

reintegrării sociale a 

acestora, precum şi in 

scopul dezvoltării 

potenţialului funcţional 

restant. 

 

Bld Luptătorilor, nr 

40, Sector 1 

40 100%  

4.120.000lei 

    

9.  8790 CR-D-I Centru de Îngrijire 

și Asistență  pentru 

persoane adulte cu 

dizabilități Sf Vasile 

Servicii sociale, 

persoanelor adulte cu 

dizabilități aflate în 

situație de dificultate 

socială, care îndeplinesc 

criteriile de eligibilitate, 

servicii de găzduire, 

asistenţă medicală, 

îngrijire, recuperare, 

reabilitare, consiliere 

psihologică, terapie 

ocupaţională, 

socializare, petrecere a 

timpului liber, asistenţă 

paleativă, în vederea 

aplicării politicilor şi 

strategiilor de asistenţă 

specială a persoanelor 

cu dizabilităţi, pentru 

creşterea şanselor 

recuperării şi/sau 

integrării acestora în 

Str. Barbu 

Delavrancea, nr 17, 

Sector 1 

40 100%  

4.050.000 lei 
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familie ori în 

comunitate şi de a 

acorda sprijin şi 

asistenţă pentru 

prevenirea situaţiilor ce 

pun în pericol 

securitatea acestora. 

10.  8730 CR- V-I Complexul de 

Servicii  Sociale 

Străulești 

Servicii găzduire, 

îngrijire, asistență 

socială și medicală și 

psihologică, servicii de 

recuperare, a  

persoanelor vârstnice. 

Șos București 

Târgoviște, nr 10, 

Sector 1 

76 100%  

6.450.000 lei 

    

11.  8730 CR- V-I Complexul de 

Servicii  Sociale 

Odăi- Cămin 

persoane vârstnice 

Servicii găzduire, 

îngrijire, asistență 

socială, medicală și 

psihologică  persoanelor 

vârstnice  

Șos Odăi nr. 3-5, 

Sector 1 

160 100%  

13.900.000 

lei 

    

12.  8790CR-PFA-

II 
Complexul de 

Servicii  Sociale 

Odăi- Centrul de 

Urgență persoane 

fără adăpost – 

Modul Adăpost de 

Noapte 

Servicii de găzduire pe 

timpul nopții, îngrijire, 

asistență socială  

persoanelor adulte fără 

adăpost aflate în situații 

de risc. 

Șos Odăi nr. 3-5, 

Sector 1 

60 100% 2.400.000 lei     

13.   Complexul de 

Servicii  Sociale 

Odăi- Centrul de 

Urgență persoane 

fără adăpost – 

Modul Rezidențial 

Servicii de găzduire, 

îngrijire, asistență 

socială și psihologică  

persoanelor adulte fără 

adăpost aflate în situații 

de risc. 

Șos Odăi nr. 3-5, 

Sector 1 

37  1.650.000 lei     

14.  8899 CZ-D-I Centrul de zi 

Alternativa 2003 

Servicii îngrijire, 

servicii de asistență 

socială, servicii 

psihologice, pregătire 

pentru munca a tinerilor 

cu dizabilități. 

Str. Fortunei, nr 51, 

Sector 1 

20 100% 340.000 lei     

15.  8899 CZ-D-I Centrul de zi Sf Ana Servicii îngrijire, 

servicii de asistență 

Str. Petru Rareș, nr 

1, Sector 1 

35 40% 450.000 lei     
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socială, servicii 

psihologice, pregătire 

pentru munca a tinerilor 

cu dizabilități. 

16.  8790CR-C-I Complexul Social de 

Servicii  

Pinocchio 

Servicii de găzduire,  

îngrijire și asistență 

pentru copiii strazii si 

pentru copiii aflați în 

dificultate pentru care s-

a dispus măsura de 

protecție specială 

Str. Minervei nr. 31 

A, Sector 1 

19 74%  

2.500.000 lei 
    

17.  8790CR-C-I Casa Sf. Iosif Servicii de găzduire, 

îngrijire și asistență 

pentru copiii aflați în 

dificultate pentru care s-

a dispus măsura de 

protecție specială  

Str. Buziaș nr. 23, 

Sector 1 

30 57% 

 

49% la 

cap. 35 

 

2.950.000 lei 
    

18.  8790CR-C-I Modul Pavilionar de 

Recuperare și 

Reabilitare  

Neuropsihiatrică 

Alexandra 

Servicii de găzduire, 

îngrijire, recuperare și 

reabilitare pentru copii/ 

tineri cu dizabilități 

aflați în dificultate 

pentru care s-a dispus 

măsura de protecție 

specială 

Str. Vrancea nr. 9B, 

Sector 1 

12 100% 1.800.000 lei     

19.  8790CR-C-I Modul Pavilionar de 

Recuperare și 

Reabilitare  

Neruropsihiatrică 

Buburuza 

Servicii de găzduire, 

îngrijire, recuperare și 

reablitare pentru copii/ 

tineri cu dizabilitati 

grave pentru care s-a 

dispus măsura de 

protecție specială 

Str. Plavei nr. 26-

30, Sector 1 

12 100% 1.950.000 lei     

20.  8790CR-C-I Casa Sf. Constantin Servicii de îngrijire 

găzduire, recuperare și 

reablitare pentru copii/ 

tineri cu dizabilitati   

pentru care s-a dispus 

măsura de protecție 

specială 

Str. Cireșoaia nr. 

70, Sector 1 

12 100% 1.850.000 lei     



 PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE 

 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 1 

pe anul 2023 
 

 
- 9 - 

21.  8790CR-C-I Casa Sf. Ștefan Servicii de îngrijire, 

găzduire, reabilitare și 

pregătire pentru copiii 

cu dizabilități aflați în 

dificultate pentru care s-

a dispus măsura de 

protecție specială 

Bld. Luptătorilor nr. 

40, Sector 1 

30 83% 2.650.000 lei     

22.  8790CR-C-I Apartamente sociale Tineri care beneficiaza 

 de o masura de 

protectie 

Calea Griviței, 

Sector 1 

16 50% 1.250.000 lei     

23.  8790CR-MC-I Complexul de 

Servicii Sociale Sf. 

Nicolae- centru 

maternal 

Servicii de găzduire, 

îngrijire, informare, 

consiliere pentru cuplu 

mama/ copil. gravidă 

Str. Dobrogeanu 

Gherea nr. 74, 

Sector 1 

9 100% 1.530.000 lei     

24.  8891CZ-C-I Complexul de 

servicii sociale Sf. 

Nicolae centru de zi 

Servicii de îngrijire,  

socializare 

Str. Dobrogeanu 

Gherea nr. 74, 

Sector 1 

120 100% 3.850.000 lei     

25.  8891-CZ-C-I Centrul de zi Sf. 

Andrei 

Servicii de îngrijire,  

socializare 

Str. Cosmești nr. 

15, Sector 1 

144 100% 3.970.000 lei     

26.  8891CZ-C-I Centrul de zi Jiului Servicii de îngrijire,  

socializare 

Str. Pajurei nr. 2 C, 

Sector 1 

200 100% 4.200.000 lei     

27.  8891CZ-C-I     Centrul Româno- 

Danez pentru 

Educație Integrată 

Servicii de îngrijire,  

socializare 

Bld. Mareșal 

Averescu nr. 17, 

Sector 1 

30 100% 1.250.000 lei     

28.  8891CZ-C-I Centrul de zi 

Vrancei 

Servicii de îngrijire,  

socializare 

Str. Vrancei nr. 9, 

Sector 1 

180 100% 4.050.000 lei     

29.  8891CZ-C III Centrul de zi de 

recuperare pentru 

copii cu dizabilități 

Sf. Ecaterina 

Servicii de îngrijire,  

socializare, abilitare, 

reabilitare, socializare, 

activităţi recreative 

pentru copii cu 

dizabilități 

Bld. Mareșal 

Averescu nr. 17, 

Sector 1 

125 96% 3.600.000 lei     

30.  8891CZ-C III Centrul de zi copii 

T.S.A 

Servicii de îngrijire,  

socializare, abilitare, 

reabilitare, socializare, 

activităţi recreative 

pentru copii cu 

dizabilități 

Bld. Mareșal 

Averescu nr. 17, 

Sector 1 

50 100% 1.450.000 lei     

TOTAL                                                                                86.685.000 lei     
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 Prezentarea centrelor de zi de tip cresă se realizează având în vedere prevederile legale cu privire la Metodologia de organizare și funcționare a 

creșelor și a altor unități de educație timpurie anteprescolară. 

Numărul total al copiilor înscriși în prezent la centrele de zi de tip cresa respectă normele în vigoare, în scopul implementării cerințelor 

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi, în contextul SARSCOV 2. 
 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Sector 1 

Nr. 

crt.  
Cod serviciu 

social conform 

nomenclatorul

ui serviciilor 

sociale 

Denumire 

serviciu 

social/ Adresa 

 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesara 

C
a

p
a

ci
ta

te
 c

la
d

ir
e/

sp
a

ti
u

 n
ec

e
sa

r 
- 

m
p

 -
 

Resu

rse 

uman

e 

neces

are 

(pers

onal 

de 

speci

alitat

e, 

îngrij

ire 

etc) 

Bugete estimate pe surse de finanțare, 

pentru serviciile sociale propuse pentru a 

fi înființate 

 

Justificare 

 

n
r.

 b
en

ef
./

zi
 

N
r.

 L
o

cu
ri

 (
in

 p
a

tr
u

ri
) 

Buget local Bug

et 

jud

ețea

n 

Buget 

de 

stat 

Contr

ib. 

pers. 

benef 

Alte 

surs

e 

 

1.  8810 CZ-V-I Centrul de zi 

de socializare 

și petrecere a 

timpului liber 

(tip club) -  I 

 

 

Zona Pajura 

Persoane 

vârstnice aflate în 

comunitatea 

sectorului 1 

30 30 125-200m2 

  

4 475.000 lei     Strategia  DGASPC 

SECTOR  1 

2019-2027( HCL 

Nr.68/06.03.2020) 

Dezvoltarea de servicii 

de tip club în zone 

distincte ale sectorului 

cu scopul menținerii 

persoanelor vârstnice 

active și în comunitate, 

prevenind astfel 

intituționalizarea 

2.  8790 CR - D - 

VI 
Centrul 

respiro 

Servicii sociale 

pentru perioadă 

Max4 Max4 50-100m2 4 1.000.000 lei     Asigurarea se servicii sociale 

cat mai diverse pentru a 
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pentru 

persoane 

adulte cu 

dizabilități 

(CRes) 

care cuprinde un 

ansamblu de 

activităţi realizate 

pe durată 

determinată şi în 

anumite situaţii, 

pentru a răspunde 

nevoilor 

individuale 

specifice ale 

persoanelor adulte 

cu dizabilităţi 

aflate în îngrijirea 

asistenţilor 

personali, 

asistenţilor 

personali 

profesionişti, 

tutorilor sau a 

altor membri ai 

familiei, în 

vederea 

menţinerii 

potenţialului 

personal şi 

prevenirii 

instituţionalizării. 

acoperii nevoile persoanelor 

adulte cu dizabilități 

 

3.  8790-CR-D-VII Locuință 

maxim 

protejată 

pentru 

persoane 

adulte cu 

dizabilități  - 

femei 

(LMP) 

Servicii sociale 

care asigură 

găzduire şi 

realizează, 

preponderent prin 

Centrul de zi, 

activităţi 

corespunzătoare 

nevoilor 

individuale 

specifice ale 

persoanelor adulte 

cu dizabilităţi, pe 

Max4 Max4 50-100m2  1.500.000     Asigurarea de servicii 

sociale pentru asigurarea 

nevoilor persoanelor cu 

dizabilități. 

Respecatrea direcțiilor de 

acțiune stabilite prin 

Strategiile din domeniul 

dizabilității- 

imbunătățirea accesului 

la servicii sociale în 

comunitate necesare 

pentru o viață 

independentă 
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perioadă 

determinată, în 

vederea pregătirii 

pentru viaţă 

independentă. 

 

4.  8790-CR-D-VII Locuință 

maxim 

protejată 

pentru 

persoane 

adulte cu 

dizabilități  - 

barbati 

(LMP) 

Servicii sociale 

care asigură 

găzduire şi 

realizează, 

preponderent prin 

Centrul de zi, 

activităţi 

corespunzătoare 

nevoilor 

individuale 

specifice ale 

persoanelor adulte 

cu dizabilităţi, pe 

perioadă 

determinată, în 

vederea pregătirii 

pentru viaţă 

independentă. 

 

Max4 Msx4 50-100m2  1.500.000 lei     Asigurarea de servicii 

sociale pentru asigurarea 

nevoilor persoanelor cu 

dizabilități. 

Respecatrea direcțiilor de 

acțiune stabilite prin 

Strategiile din domeniul 

dizabilității- 

imbunătățirea accesului 

la servicii sociale în 

comunitate necesare 

pentru o viață cât mai 

independentă 

5.  8790CR-C-I Casa de tip 

familial I 

Servicii sociale de 

tip familial care 

acoperă 

necesitățile 

esențiale de 

odihnă, preparare 

a hranei, educație 

și igienă. 

Serviciul social de 

tip rezidențial 

pentru copii 

pentru care a fost 

stabilită măsura 

plasamentului în 

regim de urgență 

12 12 140 – 200 

m2 

18 1.900.000 lei     Prin modificările 

legislative din domeniul 

serviciilor sociale 

destinate copiilor din 

sistemul de protecție 

socială și pornind de la 

necesitatea asigurării 

unui mediu cât mai 

apropiat de cel familial 

tuturor copiilor îngrijiți 

în servicii de tip 

rezidențial, sunt definite 

categoriile de servicii 
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sau, după caz, a 

plasamentului, în 

conițiile legii 

sociale. Astfel, sunt 

considerate servicii de tip 

rezidențial: casele de tip 

familial, apartamentele, 

centrele de primire în 

regim de urgență și 

centrele maternale. În 

acest sens se 

fundamentează 

înființarea serviciului de 

tip familial cu cap de 12 

locuri. 

În conformitate cu 

art.VII din Lg. 

Nr.191/2022 pentru 

modificarea și 

completarea Lg. 

Nr.272/2004, este 

necesar a se include în 

Planul anual de acțiune 

privind serviciile sociale, 

măsurile necesare 

organizării serviciilor de 

tip rezidențial, potrivit 

prevederilor art.123 din 

Lg nr.272/2004 

6.  8790CR-C-I Casa de tip 

familial II 

Servicii sociale de 

tip familial care 

acoperă 

necesitățile 

esențiale de 

odihnă, preparare 

a hranei, educație 

și igienă. 

Serviciul social de 

tip rezidențial 

12 12 140 – 200 

m2 

18 1.900.000 lei     Prin modificările 

legislative din domeniul 

serviciilor sociale 

destinate copiilor din 

sistemul de protecție 

socială și pornind de la n 

ecesitatea asigurării unui 

mediu cât mai apropiat 

de cel familial tuturor 
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pentru copii 

pentru care a fost 

stabilită măsura 

plasamentului în 

regim de urgență 

sau, după caz, a 

plasamentului, în 

conițiile legii 

copiilor îngrijiți în 

servicii de tip rezidențial, 

sunt definite categoriile 

de servicii sociale. 

Astfel, sunt considerate 

servicii de tip rezidențial: 

casele de tip familial, 

apartamentele, centrele 

de primire în regim de 

urgență și centrele 

maternale. În acest sens 

se fundamentează 

înființarea serviciului de 

tip familial cu cap de 12 

locuri. 

În conformitate cu 

art.VII din Lg. 

Nr.191/2022 pentru 

modificarea și 

completarea Lg. 

Nr.272/2004, este 

necesar a se include în 

Planul anual de acțiune 

privind serviciile sociale, 

măsurile necesare 

organizării serviciilor de 

tip rezidențial, potrivit 

prevederilor art.123 din 

Lg nr.272/2004 

7.  8790CR-C-I Casa 

Alexandra 

Servicii de 

îngrijire, găzduire, 

reabilitare și 

pregătire pentru 

copiii cu /fara 

dizabilități aflați 

în dificultate 

12 12 140 – 200 

m2 

18 1.600.000     Prin modificările 

legislative din domeniul 

serviciilor sociale 

destinate copiilor din 

sistemul de protecție 

socială și pornind de la n 
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pentru care s-a 

dispus măsura de 

protecție specială 

ecesitatea asigurării unui 

mediu cât mai apropiat 

de cel familial tuturor 

copiilor îngrijiți în 

servicii de tip rezidențial, 

sunt definite categoriile 

de servicii sociale. 

Astfel, sunt considerate 

servicii de tip rezidențial: 

casele de tip familial, 

apartamentele, centrele 

de primire în regim de 

urgență și centrele 

maternale. În acest sens 

se fundamentează 

înființarea serviciului de 

tip familial cu cap de 12 

locuri. 

În conformitate cu 

art.VII din Lg. 

Nr.191/2022 pentru 

modificarea și 

completarea Lg. 

Nr.272/2004, este 

necesar a se include în 

Planul anual de acțiune 

privind serviciile sociale, 

măsurile necesare 

organizării serviciilor de 

tip rezidențial, potrivit 

prevederilor art.123 din 

Lg nr.272/2004 

8.  8790 CR -C-II Centrul de 

Abilitare si 

Reabilitare 

Servicii de 

găzduire,  

îngrijire, 

28 28 895 50 3.900.000     Prin forma propusă spre 

înființare, structura 

existentă CABR Milcov 
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pentru 

persoane 

adulte cu 

dizabilități 

Milcov 

recuperare și 

reabilitare pentru 

persoane adulte 

cu dizabilități - 

femei pentru care 

s-a dispus măsura 

de protecție 

specială 

cu o cap de 24 locuri 

poate fi extinsă la o 

capacitate de 28 de 

locuri, prin 

refuncționalizarea 

spațiilor existente și prin 

echilibrarea resurselor 

umane existente. 

Prin măsura propusă 

instituția urmărește 

reorganizarea MPRRN 

Alexandra, serviciu 

social existent prin care 

se acorda servicii sociale 

persoanelor cu / fara 

dizabilitati, in serviciu 

social  -  casa de tip 

familial pentru copii, in 

conformitate cu art.VII 

din Lg. Nr.191/2022 

pentru modificarea și 

completarea Lg. 

Nr.272/2004, este 

necesar a se include în 

Planul anual de acțiune 

privind serviciile sociale, 

măsurile necesare 

organizării serviciilor de 

tip rezidențial, potrivit 

prevederilor art.123 din 

Lg nr.272/2004. 
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C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice sector 1 

 

Cod 

serviciu 

social 

conform 

nomenclato

rului 

serviciilor 

sociale 

Denumirea 

serviciului 

social 

Descriere serviciu/ Beneficiari Adresa/ 

sediu 

Capa

citate 

Grad de 

ocupare 

Bugete estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile 

sociale existente 

 

 

 Buget local  Buget 

județean 

Bu

get 

de 

stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

8790CR-D-

VII 

Centru de 

pregătire pentru 

viață 

independentă 

Asociația Pro 

Act Suport 

Prestarea de servicii sociale 

 cu cazare în comunitate  

pentru persoane adulte cu dizabilitati 

care au nevoie de sprijin pentru 

pregătire pentru viață independentă. 

Str. Soldat 

Simion, 

nr.34, sector 

5 

25 80%  

2.100.000 lei 
    

8790-CR-

D-I 

Centru de 

Îngrijire și 

Asistență 

Asociația Vârste 

Prestarea de servicii sociale cu cazare pentru 

persoane adulte cu dizabilități având ca scop 

îngrijirea și supravegherea socio-medicală 

adaptată nevoilor acestora. 

 

Str. 

Gimnaziului, 

nr.21, 

Târgoviște 

25 80% 2.100.000 lei   Conform 

prevederilor  

Legii 

448/2006 

 

87980-CR-

DVII 

Locuință 

protejată 

Casa Hannes 

Organizația 

Umanitară 

Concordia 

Prestarea de servicii sociale cu cazare în 

comunitate pentru persoane adulte cu 

dizabilitati care au nevoie de sprijin pentru 

pregatire pentru viață independentă. 

Str. Petru 

Maior, nr.32, 

sector 1 

6 90% 500.000   Conform 

prevederilor  

Legii 

448/2006 

 

8790-CR-

D-I 

Centru de 

Îngrijire și 

Asistență 

Romantic Club 

Prestarea de servicii sociale cu cazare pentru 

persoane adulte cu dizabilități având ca scop 

îngrijirea și supravegherea socio-medicală 

adaptată nevoilor acestora. 

 

Str. Dacia, 

nr.154, Oras 

Mihăilești, 

Jud. Giurgiu 

25  2.100.000   Conform 

prevederilor  

Legii 448/2006 

 

8790CR-C-I Furnizor privat 

licențiat 

Servicii de găzduire, îngrijire și asistență  

pentru copiii aflați în dificultate pentru care 

s-a dispus măsura de protecție specială 

cu respectarea prevederilor Legii nr.272/2004 

privind protectia si promovarea drepturilor 

copilului 

Se urmăreşte protectia drepturilor copilului 

 prin asigurarea următoarelor servicii:  

neidentificat 20 100% Conform 

HGR 

NR.426/2020 

privind 

aprobarea 

standardelor 

de cost pentru 

servciile 

  Conform 

prevederilor  

Legii 272/2004  
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- găzduire, îngrijire şi 

pregatire/consiliere de specialitate 

în vederea reintegrării sau integrării 

familiale;  

- dezvoltarea în toate privinţele 

existenţei copilului, inclusiv cele 

fizice, afective, psihosociale, 

cognitive, sociale şi culturale 

- nivel de trai corespunzător 

- servicii eficiente de ocrotire a 

sănătăţii 

- îngrijire specială şi securitate 

socială 

- ocrotire şi pregatire personalizată 

- protecţie împotriva oricăror forme 

de abuz sau maltratare 

-  libertate spirituală, religioasă, a 

conştiinţei şi a cuvântului 

-  exprimare liberă şi consiliere 

socio-profesională sau vocational 

- standarde de viaţă corespunzătoare; 

odihnă, joc şi vacanţă 

Prin măsura propusă instituția urmărește 

reorganizarea serviciilor de tip rezidential. 

sociale                    
 

  

 

 TOTAL :  101.760.000  lei  

 

 

 

Nr. Crt. Categorie /Numar  beneficiari Structura nouă de îngrijire și asistență prin decontarea cheltuielilor 

în baza costului mediu lunar al cheltuielilor stabilite prin hootarâre 

de consiliu local  

Buget estimat 

1.  Copii  32 -ONG-uri licentiate, 1.400.000 lei 

2.  Adulți cu dizabilități  6  instituții publice 700.000 lei 

Total  1.704.000 lei 
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CAP. II. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile existente la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 1 

 

1. Revizuirea/actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet a DGASPC Sector 1, www.dgaspc-

sectorul1.ro: 

a) Actele normative care reglementează organizarea  şi   funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;  

    Termen: actualizare semestrial. 

b) Publicarea pe pagina de internet a formularelor necesare pentru obținerea drepturilor și prestațiilor sociale oferite de DGASPC Sector 1, în 

format editabil; Termen: actualizare ori de câte ori este necesar. 

c) Publicarea pe pagina de internet DGASPC Sector 1 a ”Strategiei Structurilor Integrate de Asistență Socială și Asistență Medicală Comunitară 

DGASPC Sector 1 2019-2027” şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/26.03.2020 de aprobare a acesteia;  

d) Publicarea pe pagina de internet DGASPC Sector 1 a ”Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul     

Consiliului Local,  Sector 1”.Termen: anual. 

e) Publicarea pe pagina de internet DGASPC Sector 1 a informaţiilor privind serviciile sociale la nivelul sectorului 1 acordate de furnizori publici 

sau privați cu care colaborăm.Termen: anual;  

f) Transparența decizională a Serviciului Economic; Bugetul din toate sursele de venituri și publicarea costurilor serviciilor sociale acordate, 

pentru  fiecare serviciu acordat; Termen: anual;  

g) Transparenţă decizională a Serviciului Achiziţii Publice. Contracte de achiziţie publică, după încheierea procedurii de achiziţie, cu respectarea   

dispoziţiilor în vigoare privind accesul la informaţiile de interes public - actualizare ori de câte ori este necesar;  

h) Transparenţă decizională a Serviciului Contencios, Resurse Umane; informațiile privind organizarea concursurilor de selecție a candidaților în 

vederea angajării și condiţiile necesare - actualizare ori de câte ori este necesar; 

i) Publicarea pe pagina de internet DGASPC Sector 1 a Raportului de activitate 2022 şi a Buletinului Informativ.Termen: anual; 

j)  Publicarea pe pagina de internet a comunicatelor și informărilor de interes public- actualizare ori de câte ori este necesar ; 

k) Publicarea pe pagina de internet DGASPC Sector 1 a altor informaţii de interes public, coordonate de contact, programul de funcționare al 

serviciilor, bilanțul contabil, agenda telefonică a instituției; Termen: actualizare lunar. 
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2. Numere TELVERDE în Sectorul 1: 

a) Telefonul copilului:119, având misiunea de a asigura informare telefonică și intervenția în situațiile de abuz/neglijare/ orice formă de abuz 

asupra copilului; 

b) Telefonul vârstnicului: 0800 800 063, având misiunea de a oferi sprijin persoanelor vârstnice; 

c) Intervenție în regim de urgență: 0734 454 543. 

 

3. Campanii de sensibilizare și informare a populației. 

a) Campania de recrutarea a ”Asistenților maternali profesioniți”- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 extinde 

campania de recrutare a asistenților maternali în vederea implementării Proiectului Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, 

     Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

4. Activități de sensibilizare și conștientizare a populației. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va desfășura pe parcursul anului 2023 acțiuni de sensibilizare și 

conștientizare a importanței familiei, copilului în cadrul comunității, activități de promovare a persoanelor cu dizabilități. Activitățile, campaniile pot 

fi programate fie în cadrul zilelor internaționale ale copilului, persoanei vârstnice, persoanei cu dizabilități, fie în alt calendar al instituției și/sau prin 

colaborare cu societatea civilă. 

 

5. Programe de Interes Național: 
 Programul de Interes Național: Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială 

a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabiltăți. 

 

6. Proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” (cod proiect 127169) în care D.G.A.S.P.C. Sector 1 are calitatea de 

partener, finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, obiectiv general: creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială şi a numărului 

de asistenţi maternali la nivelul comunităţii, prin introducerea de instrumente şi proceduri si prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe al 

profesioniştilor din sistem. 
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    7. Acorduri de parteneriat/ cooperare public-public și public-privat: 

Nr. 

crt. Denumire partener Tipul de parteneriat Termen valabilitate 

1 CNAIR/ Conventia nr. 3427/22.01.2018  prelungită prin Act adițional nr. 5 Public- Public 22.01.2018/09.01.2024 

2 Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane Public - Public 20.07.2012/ prelungire automata 

3 Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bucureşti Public - Public 07.08.2013/ prelungire automata 

4 Ambasada Indiei în România Public - Privat 28.08.2022/ 28.08.2023 

5 AMOFM Public- Public 30.03.2022/ 30.03.2023 

6 ANAIS Public - Privat 13.03.2018/ prelungire automata 

7 ANDPD (Act adițional Convenție vouchere tehnologii assistive) Public- Public 29.03.2022/ 23.07.2023 

8 S.C ARTIMA SA Public - Privat 08.07.2022/  08.07.2023 

9 Asociaţia "Împreuna vom reuşi" Public - Privat 19.10.2012/ prelungire automata  

10 Asociatia ”Sf. Capitanio și Geroza” Public - Privat 10.11.2022/ 10.11.2024 

11 Asociația ”Tineri pentru Tineri” Public - Privat 18.11.2022/ 18.11.2023 

12 Asociația ADRA Public - Privat 11.10.2022/ 11.10.2023 

13 Asociația Alternativa 2003 Public - Privat cu HCL 08.04.2022/ 08.04.2023 

14 Asociația Ateliere fără Frontiere Public - Privat 03.12.2021/ prelungire automata 

15 Asociația Club Sportiv Aqua Swim Public - Privat 25.02.2023/ 24.02.2024 

16 Asociația Congregația Inimii Neprihănite Public - Privat cu HCL 21.02.2022/ 20.02.2023 

17 Asociația Create Yourself Public - Privat 06.04.2022/ 05.04.2023 

18 Asociația Culturală Metropolis Public - Privat 15.04.2022/ 15.04.2023 

19 Asociația de Psihoterapie Cognitiv Comportamentală de Grup Public - Privat 09.03.2022/ 09.03.2023 

20 Asociația Dream Project Public - Privat 19.08.2021/18.08.2023 

21 Asociația Eliberare Public - Privat 23.06.2022/ 23.06.2023 

22 Asociația Lindenfeld/ Act aditional nr. 1 pentru prelungirea Conventiei de 

colaborare nr. 9645/21.02.2022 Public - Privat 

21.02.2023/ 20.02.2024 

 

23 Asociația MAME Public - Privat 08.11.2021/ prelungire automată 

24 Asociaţia pentru o Comunitate Solidară şi Intervenţie Socială Public - Privat 31.07.2013/ prelungire automata 

25 Asociația pentru Sprijinirea Femeii Însărcinate și a Familiei Public - Privat 28.07.2020/ prelungire automată 

26 Asociația Pro Democrația Public - Privat 18.02.2015/ 18.02.2025 
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27 Asociația Serviciul de Ajutor Maltez din România Public - Privat 29.09.2020/ 19.09.2024 

28 Asociația Sf. Ana Public - Privat cu HCL 08.04.2022/ 08.04.2023 

29 Asociația SOS Satele Copiilor România Public - Privat cu HCL 08.04.2022/ 08.04.2023 

30 Asociația The Social Incubator Public - Privat 09.03.2022/ 08.03.2024 

31 Asociația Timotei Cipariu Public - Privat 02.06.2022/ 02.06.2023 

32 Asociația Viață Independentă Public - Privat 18.02.2015/ 18.02.2025 

33 Asociația Vocea Copiilor Abandonați Public - Privat 11.03.2022/ 10.03.2023 

34 Asociația Ateliere Fără Frontiere Public - Privat 16.07.2018/ prelungire automata 

35 Asociația Zi din An cu Dar Public - Privat 13.02.2023/ 12.02.2024 

36 Asociatia Persoanelor cu Dizabilitati WELL Public - Privat 04.01.2023/ 04.01.2024 

37 Asociatia StArt.Act Public - Privat 05.01.2023/ 05.01.2024 

38 Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi/ Registrul electronic 

central privind persoanele cu handicap (copii şi adulti)/ transferul periodic al 

datelor înregistrate în bazele de date ale părţilor semnatare, pe baza unei 

machete centrale. Public- Privat 17.10.2017/ prelungire automata 

39 Biblioteca Metropolitană Bucureşti Public - Public 12.03.2009/ prelungire automata 

40 C.N. Poşta Română Public- Public 14.02.2019/ prelungire automata 

41 Cămin pentru Persoane Vârstnice ”Burlacii Social SRL” Public - Privat 31.05.2022/ 31.05.2023 

42 CARREFOUR ROMANIA SA Public - Privat 08.07.2022/ 31.05.2023 

43 CASMB Public - Public 05.06.2014/ prelungire automata 

44 Centrul Național de Recuperare Neuropsihomotorie Copii ”Dr. N. Robănescu” Public- Public 08.08.2022/ 08.08.2025 

45 Complexul Multifunctional Caraiman Public- Public 16.08.2021/ 16.08.2024 

46 Coaliția Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC)/ Spitalul 

Militar Central Public - Privat 02.08.2022/ 31.12.2023 

47 COLUMBUS OPERATIONAL SRL Public - Privat 08.07.2022/ 08.07.2023 

48 D.E.P.A.B.D. - Act adiţional la Protocolul de colaborare nr. 8159/15.02.2018 Public- Public 15.02.2019/ prelungire automata 

49 DGASMB - Act aditional Conventie - Furnizare date stimulent copii cu 

dizabilitati Public- Public 25.02.2020/ prelungire automata 

50 DGASMB - Act aditional Conventie - Furnizare date stimulent reinsertie 

persoane adulte cu dizabilitati Public- Public 25.02.2020/ prelungire automata 

51 DGASMB (asigurarea unui numar de 5 locuri in cadrul centrelor de primire ale Public- Public 11.11.2022/ prelungire automata 
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DGASMB pentru victimele violentei domestice cu domiciliul pe raza sectorului 

1) 

52 DGASPC Covasna Public- Public 26.07.2021/ prelungire automata 

53 DGASPC Dîmbovița Public- Public 20.07.2021/ prelungire automata 

54 DGASPC Giurgiu - Act adițional la Convenția nr. 47960/29.09.2021 Public- Public 06.09.2022/ 29.09.2023 

55 DGASPC Ialomița - Act adițional la Convenția nr. 49738/ 08.10.2021 Public- Public 14.09.2022/ 08.10.2023 

56 DGASPC Iași Public- Public 06.07.2021/ 06.07.2024 

57 DGASPC Ilfov  Public- Public 06.09.2022/ 05.09.2023 

58 DGASPC Sectoare 1-6, Ilfov Public- Public 01.08.2022/ 01.10.2023 

59 DGASPC Sector 2 - Act adițional nr. 3 la Convenția de colaborare nr. 110457/ 

19.08.2019 Public- Public 19.08.2019/ 19.08.2023 

60 DGASPC Sector 3 Public- Public 20.03.2020/ 20.03.2023 

61 DGASPC Sector 6 - Act adițional la Conventia nr. 47127/24.09.2021 Public- Public 14.09.2022/ 24.09.2023 

62 DGITL Sector 1 Public - Privat 23.04.2021/ prelungire automata 

63 DGPMB/ IGPR/ POLIȚIA SECTOR 1, SERVICIUL INVESTIGAȚII 

CRIMINALE Public- Public 02.07.2021/ 06.07.2026 

64 Direcția Generală de Poliție a Municipiului București Public- Public 08.03.2021/ 08.03.2023 

65 Direcţia Generală de Taxe şi Impozite Locale sector 1 Public - Public 03.02.2017/ prelungire automata 

66 ECDL Romania Public - Privat 27.01.2023/ 27.01.2024 

67 Federația Comunităților Evreiești Amalia și Șef Rabin Dr. Moses Rosen Public - Privat 04.04.2022/ 03.04.2023 

68 Fundaţia "Principesa Margareta a României" Public - Privat 21.03.2016/ prelungire automata 

69 Fundația ”Light into Europe” Public - Privat 28.10.2021/ 28.10.2023 

70 Fundația Ana Aslan International Public - Privat 20.06.2022/ 31.08.2024 

71 Fundația Crucea Alb-Galbenă România Public - Privat 16.02.2017/ prelungire automata 

 72 Fundația Hospice Casa Speranței Public - Privat 02.03.2022/ 01.03.2023 

73 Fundația ICAR Public - Privat 11.10.2022/ 30.08.2023 

74 Fundatia Inimi Deschise Public - Privat 14.03.2018/ prelungire automata 

75 Fundația Internațională pentru Copil și Familie ”Dr. Alexandra Zugrăvescu”  Public - Privat 30.03.2022/ 30.03.2023 

76 Fundația Nordis Public - Privat 30.05.2022/ 30.05.2024 

77 Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale Public - Privat 12.07.2022/ 22.07.2024 

78 Fundatia SERA si Asociatia pentru Dezvoltarea Copilului Public - Privat 14.06.2010/ 14.06.2030 
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79 

Fundaţia TANNER (Act adiţional la Convenţia nr. 48384/ 10.12.2010) Public - Privat 

16.06.2016/ pana la implinirea 

varstei de 18 ani a ultimului 

subiect din studiu 

80 

Fundația Terre des Hommes Public - Privat 

25.08.2022/ pana la finalizarea 

conflictului din Ucraina 

81 Fundatia Tineri pentru Tineri Public - Privat 18.11.2022/ 17.11.2023 

82 Fundația Viață și Lumină/ Desfășurarea de acțiuni comune în scopul prevenirii 

marginalizării și excluziunii sociale a persoanelor și familiilor defavorizate 

aflate în evidența DGASPC Sector 1 Public - Privat 23.02.2023/ 22.02.2024 

83 Fundația Viață și Lumină Public - Privat cu HCL 08.04.2022/ 08.04.2023 

84 Fundația Viață și Lumină (Colaborarea părților în cadrul proiectului PN1044: 

facilitarea accesului la servicii integrate de educație, sănătate, ocupare și 

abilitare pentru persoanele vulnerable (inclusiv de etnie roma) din sectorul 1, 

prin schimb de informații privind cazuistica eligibilă în carul proiectului) Public - Privat 28.07.2022/ 27.07.2024 

85 Fundația Viață și Lumină (Protecția tinerilor postinstituționalizați din Sectorul 1 

în cadrul Centrului de Reședință pentru Tineri al Fundației) Public - Privat 29.09.2022/ 28.09.2023 

86 Institutul National de Endocrinologie "C.I. Parhon" Public- Public 05.12.2022/ prelungire automata 

87 Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu - 

Rusescu"/ Spitalul Clinic de Obstetrică -  Ginecologie "Polizu" Public- Public 01.02.2018/ prelungire automata 

88 Ministerul Muncii (MMFPSPV) Public - Public 31.10.2013/ prelungire automata 

89 O.N.P.H.R. Public - Privat 18.02.2015/ 18.02.2025 

90 Organizația Salvați Copiii Public - Privat 11.11.2021/ 30.10.2023 

91 Parchetul București Public- Public 27.04.2021/ prelungire automata 

92 Patronatul European al Intreprinzatorilor cu Dizabilitati Public - Privat 13.06.2018/ prelungire automata 

93 SC Motivation SRL Public - Privat 08.08.2022/ 08.08.2023 

94 Serviciul de Probaţiune Bucureşti Public- Public 08.12.2021/ 08.12.2023 

95 Societatea Nationala de Crucea Rosie Public - Privat 23.09.2021/ 23.09.2024 

96 Spitalul Clinic CF 2  Public- Public 21.08.2020/ prelungire automata 

97 Spitalul Clinic de Chirurgie OMF ”Prof. Dr. Dan Theodorescu” Public- Public 30.12.2021/ prelungire automata 

98 Spitalul Clinic de Obstetrică -  Ginecologie "Polizu" Public- Public 11.02.2018/ prelungire automata 

99 Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" Public- Public 18.10.2021/ prelungire automata 

100 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Public- Public 26.08.2020/ prelungire automata 
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101 Spitalul Clinic Filantropia Public- Public 03.08.2021/ prelungire automata 

102 Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Public- Public 02.08.2022/ prelungire automată 

103 Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București Public- Public 17.02.2023/ 16.02.2025 

104 SUPECO INVESTMENT SRL Public - Privat 08.07.2022/ 08.07.2023 

 105 Universitatea ADVENTUS, Facultatea de Teologie şi Ştiinţe Sociale Public - Privat 11.11.2022/ 30.09.2023 

106 Universitatea București, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, 

Specializarea Asistență Socială Public- Public 21.10.2022/ 30.09.2023 

107 Universitatea București/ Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Public- Public 30.09.2022/ 30.09.2023 

108 World Vision Romania Public - Privat 01.05.2011/ prelungire automată 

109 Universitatea Bucuresti/ Facultatea de Administratie si Afaceri Public- Public 06.12.2022/ 30.05.2023 

110 Academia de Studii Economice/ Facultatea de Administratie si Management 

Public Public- Public 28.11.2022/ 30.05.2023 

111 Universitatea București, Facultatea de Teologie Baptista Public- Public 13.01.2023/ 31.05.2023 

112 UNICEF Public - Privat 27.12.2022/ 31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE 

 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 1 

pe anul 2023 
 

 
- 26 - 

CAP.III. Programul de formare profesională a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale de la nivelul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 1 

 

În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 se regăsesc funcții de natură contractuală dar și funcții publice. 

Funcţiile de natură contractuală sunt predominante faţă de numărul total al funcţiilor din statul de funcţii aprobat, şi se regăsesc cu precădere în 

structurile care asigură servicii sociale cu şi fără cazare şi, punctual în unele structuri care alcătuiesc aparatul propriu al Direcţiei Generale. 

 

Potrivit prevederilor în vigoare, Direcţia Generală are deplină competenţă în a stabili programele de formare pentru salariaţii săi, dar nu exclude 

nici posibilitatea de a răspunde unor recomandări în acest sens, venite fie de la nivelul entităţilor de control fie din partea organizaţiilor sindicale 

reprezentative la nivelul instituţiei. 

 

Identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii 

obiectivelor stabilite se realizează în cadrul unui raport privind necesarul de formare, întocmit de şeful ierarhic care realizează şi evaluarea 

performaneţelor profesionale individuale. 

Potrivit HGR nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici, participarea la programele de 

formare profesională a funcţionarilor publici se finanţează, după caz, din bugetul instituţiei, din sumele special prevăzute în acest scop, sau din alte 

surse, de regulă după cum urmează: 

    a) pentru programele de formare urmate la iniţiativa ori în interesul instituţiei în domeniile care se regăsesc în fişa postului, care au fost 

identificate ca necesare la evaluarea performanţelor profesionale individuale şi se regăsesc în planul anual de perfecţionare elaborat şi aprobat în 

condiţiile legii, precum şi pentru cele rezultate din nevoia de instruire ca urmare a intrării în vigoare a unor modificări ale cadrului normativ sau 

instituţional, finanţarea se asigură integral din bugetul instituţiei; 

b) pentru fiecare dintre programele de formare urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului instituţiei, în domenii care se 

regăsesc în fişa postului, dar care nu au fost identificate ca necesare la evaluarea performanţelor profesionale individuale şi nici nu se regăsesc în 

planul anual de perfecţionare elaborat şi aprobat în condiţiile legii, finanţarea se asigură din bugetul instituţiei, în limita fondurilor disponibile. În 

funcţie de resursele financiare disponibile şi de gradul în care programul de formare este în interesul instituţiei, funcţionarului public i se poate solicita 

suportarea unei părţi de până la 50% din taxa de participare; 
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c) pentru programele de formare urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului instituţiei, în alte domenii decât cele care se 

regăsesc în fişa postului şi cele identificate ca necesare la evaluarea performanţelor profesionale individuale şi care nici nu se regăsesc în planul anual 

de perfecţionare elaborat şi aprobat în condiţiile legii, finanţarea se asigură integral de către funcţionarul public participant. 

Participarea angajaților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 la cursurile de formare/ perfecționare profesională 

se va face în limita bugetului alocat și cu respectarea procedurilor în material achizițiilor publice 

 

Categorie funcție Număr posturi ocupate Buget* 

Funcționari publici (diverse specializări) 216  

Personal contractual (diverse specializări) 995,5  

Asistenți maternali profesioniști 85  

Asistenți personali 323  

 

            *Participarea la cursurile de formare profesională se va face în funcție de bugetul alocat acestui domeniu. 

 

 

Avizat,                                                                                                                                                              Întocmit,   

                                  

        

Direcţia Economică,                              Director General Adjunct Persoană și Familie,  

Director General Adjunct                                                                                                                                     Nicoleta Mioara Voicu 

Daniela Victorița Niță 

       

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

         Mariana Țâțan 

 

 


