MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 46/10.02.2010

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010,
pentru derularea proiectului „Centrul medico-social” desfăşurat de Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia AHAVA
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 şi Raportul de
specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
Luând în considerare raportul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului
Local Sector 6; În temeiul prevederilor H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei
Nationale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind sistemul
naţional de asistenţă socială, a Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, a O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si
completarile ulterioare, a Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
a Legii 116/2004 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 2, lit. a”, precum şi cele ale art. 81, alin. 2 lit.
„d” şi „n” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă finanţarea pentru derularea proiectului „Centrul medico-social”
în anul 2010, cu cele doua componente „Cabinet stomatologic” si „Cabinet
oftalmologic”, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA.
Valoarea totală a proiectului este de 969.924 lei, conform costurilor menţionate în
Anexele nr. 1 şi 2, care constituie parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2: Dispoziţiile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data emiterii Hotărârii
Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu privire la aprobarea cooperării
Consiliului Local sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6, cu Asociatia AHAVA în vederea implementării în comun a
proiectului “Centrul medico-social” cu cele două componente „Cabinet stomatologic” şi
„Cabinet oftalmologic”.
Art. 3: Primarul Sectorului 6 si Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

Nr.:
Data:

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010,
pentru derularea proiectului „Centrul medico-social” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia AHAVA

Luând în considerare Raportul de Specialitate întocmit de Directorul General al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în care se susţine necesitatea dezvoltării
de servicii sociale de calitate pentru promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile şi realizarea
de parteneriate efective între autorităţile publice locale şi organizaţiile nonguvernamentale care
activează ca furnizori acreditaţi de servicii sociale;
Având în vedere necesitatea înfiinţării un Centru medico-social profesional la nivelul
comunităţii sectorului 6 şi acordarea de asistenţă medicală de specialitate pentru persoane aflate în
dificultate, care necesită măsuri de protecţie socială justificată prin faptul că în prezent, la nivelul
sectorului 6 nu există un astfel de Centru, iar numărul mare de persoane defavorizate care nu au acces la
consultaţii medicale de specialitate impun înfiinţarea unor astfel de servicii, consider oportună
aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 a proiectului „Centrul medico-social” derulat de către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia
AHAVA, în conformitate cu Anexa.
În conformitate cu

art. 81 alin. 2 lit. d) şi n) şi art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 a

Administraţiei Publice Locale republicată, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6
Hotărârea privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010, pentru derularea proiectului
„Centrul medico-social” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în
parteneriat cu Asociaţia AHAVA.
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea finanţării din bugetul local, în anul 2010,
pentru derularea proiectului „Centrul medico-social” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Asociaţia AHAVA

Potrivit prevederilor Legii nr.47/2006 privind Sistemul Naţional de Asistenţă Socială, aceasta,
componentă a sistemului de protecţie socială, are la bază o serie de măsuri prin care administraţia locală
asigură prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente care pot genera
excluderea sau marginalizarea socială a unor categorii de persoane din care fac parte copii, persoanele
singure, persoanele cu dizabilităţi, persoanele vârstnice, precum şi orice alte persoane aflate în nevoie.
Actul normativ sus menţionat, coroborat, cu dispoziţiile H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi
Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, prin care obiectul principal al activităţii de asistenţă socială se îndeplineşte prin intervenţia
statului, a administraţiilor locale şi a organizaţiilor societăţii civile, ale Legii nr. 272/2004 privind
protecţia si promovarea drepturilor copilului, ale Legii 116/2002 privind prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale şi ale Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, asigură
cadrul legal necesar dezvoltării parteneriatelor public private din domeniul protecţiei sociale.
Scopul proiectului este acela de a înfiinţa un Centru medico-social profesional, având două
componente, respectiv un cabinet stomatologic şi un cabinet oftalmologic, la nivelul comunităţii
sectorului 6 şi acordarea de asistenţă medicală de specialitate pentru persoane aflate în dificultate, care
necesită măsuri de protecţie socială. Precizăm că în prezent, la nivelul sectorului 6 nu există un astfel de
Centru, iar numărul mare de persoane defavorizate care nu au acces la consultaţii medicale de
specialitate impun înfiinţarea unor astfel de servicii.
Grupul ţintă al servciilor oferite de Centrul medico-social este reprezentat de urmatoarele
categorii:
• copii (copii beneficiari de servicii sociale în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 – copii din centre de
zi, copii aflaţi în plasament familial, copii din apartamente sociale, copii care provin din familii
defavorizate cu un risc crescut de marginalizare socială);
• persoane adulte aflate în dificultate şi persoane cu dizabilităţi (persoane beneficiare de ajutor
social sau de alte forme de sprijin social, persoane/familii cu risc crescut de marginalizare
socială, fără locuinţă, care au nevoie de suport specific şi intervenţii interdisciplinare);
• persoane vârstnice (instituţionalizate în cadrul Complexul de Servicii Sociale “Sf. Nectarie”,
persoane vârstnice din comunitatea locală beneficiare de programe sociale sau care necesită
acordarea unor măsuri de protecţie socială).
La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 sunt asistate în
momentul de faţă 11000 persoane cu diferite dizabilităţi. Această categorie de persoane întâmpină
dificultăţi în accesarea serviciile medicale si sociale şi au probleme în a beneficia de ajutorul specific de
care au nevoie.

Persoanele vârstnice reprezintă o altă categorie de persoane defavorizate, una dintre cele mai
vulnerabile datorită limitării motorii sau fragilităţii legate de vârsta înaintată, care au probleme de
locomoţie, nevoi sociale şi medicale crescute. În prezent, 1/3 din populaţia sectorului 6 este alcătuită din
persoane în vârstă, mulţi dintre ei având peste 70 de ani. A fost identificat un număr în creştere a
persoanelor în vârstă care locuiesc singure, schimbări în structura familială, limitări datorate pauperităţii
situaţiei care limitează posibilitatea ca cei mai tineri din familie să poată să-i ajute pe cei în vârstă.
Persoanele adulte aflate în dificultate, familiile cu risc crescut de marginalizare necesită
intervenţie directă în acordarea de asistenţă socială şi medicală. În prezent, se constată o creştere a
numărului persoanelor care solicită ajutor social sau alte forme de sprijin social, persoane/ familii cu
risc crescut de marginalizare socială, fără locuinţă sau pe cale de a pierde locuinţa. Menţionăm că
şomajul, criza financiară accentuează problemele sociale cu care se confruntă persoanele adulte şi
familiile lor.
Copiii aflaţi în dificultate, atât cei care beneficiază de o formă de protecţie socială, cât şi cei din
familiile defavorizate, reprezintă un segment important care necesită acordarea unor servicii
sociale/medicale de specialitate. D.G.A.S.P.C. sector 6 are ca şi rol fundamental monitorizarea modului
în care drepturile copilului sunt respectate şi să intervină cu măsuri de protecţie adecvate pentru copii cu
risc, precum şi să promoveze reunificarea familiilor sau un ajutor specific pentru diferite familii
vulnerabile care realmente au nevoie de suport.
Crearea unui Centru medico-social la nivelul D.G.A.S.P.C. sector 6, în cadrul căruia să fie
asistaţi şi copii, se justifică şi prin faptul că în prezent se înregistrează o creştere a afecţiunilor
stomatologice şi oftalmologice, mai ales printre copiii din familiile sărace, vulnerabile. Copiii din aceste
familii sau cei aflaţi în plasament nu beneficiază de asistenţă stomatologică şi oftalmologică sau au
acces într-o mică măsură la acest tip de serviciu.
Există în momentul de faţă anumite provocări cărora D.G.A.S.P.C. 6 trebuie să le facă faţă, ca
de exemplu numărul crescut de cereri de ajutor social şi medical specific din partea persoanelor care se
confruntă cu grave probleme sociale. Dat fiind numărul ridicat de cereri, solicitări, este puţin probabil
ca alte instituţii în complementaritate să răspundă adecvat acestor nevoi atâta vreme cât Direcţia de
Sănătate şi Casa de Asigurări nu acoperă anumite servicii necesare sau nu au nici personalul necesar
care să presteze anumite activităţi în favoarea acestor beneficiari.
Principalul motiv care stă la baza acestui proiect este criza financiară care a afectat şi populaţia
sectorului 6, astfel încât s-a înregistrat o scădere a numărului de persoane care se adreseaza cabinetelor
de stomatologie şi oftalmologie din cauza incapacităţii de a achita costurile serviciilor medicale.
Dificultăţile financiare duc la o ignorare a tratării afecţiunilor stomatologice şi oftalmologice de către
persoanele în cauză, fapt ce implică accentuarea şi agravarea bolilor specifice. Trebuie precizat că la
nivelul D.G.A.S.P.C. sector 6 au fost înregistrate cazuri în rândul beneficiarilor de servicii sociale care
au solicitat sprijin financiar în vederea soluţionării unor probleme de sănătate (consultaţii pentru
diagnosticarea corectă a afecţiunilor, tratarea acestor afecţiuni, achiziţionarea de ochelari conform
prescripţiilor medicale).
Având în vedere aceste aspecte, precum şi faptul că există o slabă acoperire a serviciilor
medicale stomatologice şi oftalmologice de care au nevoie copiii şi bătrânii aflaţi în dificultate, care au
aceste tipuri de afecţiuni, se poate justifica necesitatea înfiinţării Centrului medico-social.
Proiectul “Centrul medico-social” va fi implementat de către D.G.A.S.P.C. sector 6 în
parteneriat cu Fundaţia AHAVA. Cabinetele, stomatologic şi respectiv oftalmologic, vor fi amenajate
în cadrul Complexului de Servicii Sociale „Sf. Nectarie” şi vor fi accesibile pentru comunitatea locală,
populaţia va primi informaţie adecvată, necesară din partea echipei D.G.A.S.P.C. sector 6.
D.G.A.S.P.C. sector 6 va pune la dispoziţie spaţiul (locaţia în care vor fi amenajate cabinetele
medicale), va asigura cheltuielile de întreţinere necesare desfăşurării activităţii cabinetului.
Fundaţia parteneră va dota cabinetele medicale cu aparatura necesară, va asigura
consumabile/materiale specifice precum şi personalul medical de specialitate, personal care va fi evaluat
şi angajat de către Fundaţia AHAVA.
Cabinetele medicale nu vor înlocui la modul general capacitatea de intervenţie a altor unităţi
specilizate în intervenţii dentare ca de exemplu spitale, policlinici, Centrul medico-social cu cele două
cabinete constituind doar un serviciu complementar care va fi desfăşurat pentru categoriile cele mai
defavorizate ale populaţiei astfel încât să nu se ajungă la situaţii de afectiuni severe ale dentiţiei.
Îngrijirea va fi asigurată pentru rezidenţii din centru sau pentru persoanele din familie, în baza unor

cereri şi evaluări sociale realizate de către personalul desemnat din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6,
precum şi în urma evaluării medicale realizată iniţial de echipele cabinetelor medicale.
•
•
•
•
•
•
•

Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă/beneficiarilor:
Crearea unor cabinete, stomatologic şi respectiv oftalmologic, profesionale la nivelul
comunităţii sectorului 6 ;
Dezvoltarea unui parteneriat solid cu un O.N.G. în vederea acordării de asistenţă stomatologică
şi oftalmologică persoanelor aflate în dificultate.
Obţinerea tuturor avizelor necesare pentru funcţionarea cabinetelor în conformitate cu
standardele medicale;
Acordarea de asistenţa medicală stomatologică pentru 600 de persoane şi asistenţă medicală
oftalmologică pentru 600 de persoane, în primul an de funcţionare;
Intervenţie terapeutică, evaluare şi recuperare medicală de specialitate pentru 1200 de persoane
aflate în dificultate: copii, persoane adulte aflate în dificultate şi cu dizabilităţi şi persoane
vârstnice;
Creşterea accesibilităţii comunităţii sectorului 6 la servicii stomatologice şi oftalmologice;
Creşterea gradului de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la regulile minime de
igienă orală şi profilaxie oftalmologică.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, a Legii nr.
272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, a Legii 116/2002 privind prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale, a Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, a
prevederilor H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor
Sociale, a Legii nr. 47/2006 privind Sistemul Naţional de Asistenţă Socială, O.G. nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6 asigurarea finanţării pentru derularea proiectului „Centrul medico-social”, în anul 2010, cu
cele două componente „Cabinet stomatologic” si „Cabinet oftalmologic”, de către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA şi sustenabilitatea
acestuia, prin asigurarea contribuţiei în valoare de 493.773 lei, respectiv 298.908 lei pentru funcţionarea
„Cabinetului stomatologic” şi 194.865 lei pentru funcţionarea „Cabinetului oftalmologic”, din valoarea
totală a proiectului de 969.924 lei, pentru anul 2010.
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