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                                                                                                   ANEXA A 

la H.C.L. Sector 6 nr…./…………..  

 
 

FIŞA TEHNICA 
privind unitatea de asistenţă socială 

 
1.Unitatea de asistenţă socială: 
 
-denumirea: Fundația Filantropica Metropolis:  Centrul de Ocrotire a Copiilor Acasa 
- tipul de unitate  centru rezidențial 
 
2. Sediul unitatii de asistenta sociala: București, Drumul Săbăreni, nr. 47-53, sector 6, 

(localitatea, strada, nr., sector/judet), tel. Tel./Fax : 314.378.525, 0728 317 344,  314.378.526. 
 
 
3. Justificarea unitatii de asistenta sociala în raport cu necesitatile si prioritatile de 

asistenta sociala ale comunitatii: 

- descrieti problemele sociale existente în comunitate si, daca este posibil, oferiti date 
cantitative si calitative ale acestora; 

De la crearea sistemului de protecție a copilului, în perioada 1997-2004, s-au produs 
schimbări semnificative ale condițiilor oferite de instituții. Au fost închise, în marea majoritate, 
instituțiile mari, s-au dezvoltat servicii noi, de tip familial, s-au adoptat standarde minime 
obligatorii, etc.  

Campaniile naționale și locale privind situația copilului instituționalizat au avut rezultate 
pozitive atat in ceea ce privește sensibilizarea populației, cât și conștientizarea ei că, toți copii au 
nevoie de protecția adulților pentru a-și exercita drepturile si libertațile lor civile. Un rol 
important în ameliorarea sistemului din România l-au avut și îl au Organizațiile 
neguvernamentale, care au creat, pilotat și transferat servicii către autoritățile administrației 
publice locale, alături de importul de expertiză. 

 În ultimii 10 ani, în România, numărul copiilor care sunt protejaţi în alternative de tip 
familial şi nu în instituţii de tip mamut a crescut de la 30% din totalul celor aflaţi în protecţia 
statului, la aproximativ 70%. Conform datelor statistice, in urma programului de reformare a 
sistemului de protecţie a copilului, numărul copiilor aflaţi în instituţii a scăzut, ca urmare a 
aplicării politicii de dezinstituționalizare, fie prin integrarea lor in familia naturală sau extinsă, fie 
prin înlocuirea măsurii de protecție de tip rezidențial cu una de tip familial, fiind promovată ideea 
că dezvoltarea armonioasă din toate punctele de vedere a unui copil, ca și posibilitatea integrării 
lui. Numărul de copii protejați în servicii de tip rezidențial, centre de plasament pubice și private, 
a scăzut de peste două ori, în perioada 2000-2011( de la un maxim de 57.181 în decembrie 2000, 
la 23.240 în decembrie 2011). Totuși, la sfârșitul anului 2011, pentru prima dată în ultimii 15 ani, 
numărul copiilor instituționalizați a crescut, ca urmare a sărăcirii populației și a reducerii 



 2

bugetului alocat acestor instituții.  

Conform ultimelor statistici din anul 2014 beneficiarii aflați în sistemul de protecție 
specială, servicii de tip rezidențial atât public, cât și privat erau în număr de aproximativ 21541. 
În intervalul 2015-2016 se poate constata o ușoară scădere a numărului copiilor instituționalizați, 
ajungând ca în anul 2015 să fie aproximativ 21146 copiii, iar în 2016 beneficiarii de măsură de 
protecție specială raportați de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției speciale și persoanelor 
Vârstnice fiind în număr de 20291, până la finalul celui de-al treilea trimestru.   

Schimbările rezultate în urma programelor de reformă a sistemului de protecţie a copilului 
sunt evidente în toate domeniile acestui sector. De-a lungul anilor, au fost dezvoltate servicii 
alternative care oferă servicii de bază familiilor care întâmpină dificultăţi în a rămâne împreună şi 
în a-şi păstra copiii în sânul familiei. Au fost înfiinţate tipuri noi de centre rezidenţiale ca urmare 
a închiderii multora dintre vechile instituţii. Impactul reformei din sistemul de protecţie a 
copilului este evident în datele statistice anuale care indică o scădere semnificativă a numărului 
de copii abandonaţi, cât şi scăderea mortalităţii infantile. 

 
- precizati, daca este cazul, alti furnizori de servicii de asistenta sociala existenti în 

comunitate, precum si tipul serviciilor acordate; 
 

Asociația Frații Mariști, servicii de tip rezidențial. 

- precizati problemele sociale carora le raspund serviciile de asistenta sociala acordate de 
unitatea de asistenta sociala. 

 

Prin Centrul de Ocrotire al Copiilor „Acasă”, Fundația Filantropică Metropolis, oferă 
copiilor aflați în situații de risc servicii de găzduire, educare, socializare și petrecerea timpului 
liber, consiliere psihologica, îngrijire de tip familial, suport social în vederea reintegrării 
familiale și comunitare.  

Profesionalismul, spiritul pedagogic și metodologia folosită în cadrul Fundației 
Filantropice Metropolis, ajută copilul în deschidere, cooperare și schimbare. Intervenția are în 
vedere obținerea unor rezultate pe termen lung.  

 
4. Serviciile de asistenta sociala acordate   (rezumati în maximum 10 rânduri) 
 
GĂZDUIRE: Centru de ocrotire a copiilor “Acasă” a fost creat pentru a oferi o șansă 

copiilor abandonați, copiilor străzii aflați în centrele de plasament, cu vârste cuprinse între 5-26 
ani. 

EDUCARE: Copilul învață în mod spontan. Mediul în care trăiește îi oferă ocazii de 
învățare. 

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ: oferă un spațiu de întâlnire și regăsire interioară, un spațiu 
de dialog verbal si nonverbal, liber și fără constrângeri ideologice, lipsit de prejudecăți. Pentru 
fiecare persoană, psihologul FFM dedică timp și atenție. 
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SOCIALIZARE ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER: angajații (asistenți sociali, 
lucrători sociali, îngrijitori) FFM îndrumă copilul cum să se comporte eficient cu alți oameni în 
toate situațiile relaționale: cu frații, părinții, alți adulți, prieteni. Interacțiunea cu alți copii este 
supervizată, iar intervenția profesionistului este imediată. 

 
5. Date despre persoanele asistate: 
 
5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în București, sector 6 (precizati 

localitatea/localitatile) 
 
5.2. Numarul de persoane asistate: 45 persoane 
 
5.3. Criterii de selectionare a persoanelor asistate  
 
Selecția persoanelor asistate ține cont de următoarele criterii: băieți și fete cu vârste 

cuprinse între 5-18 ani care provin din familii dezorganizate, familii cu o situație socio-materială 
precară, familii fără locuintă, familii în care părinții au probleme relaționale cauzate de divort, 
alcoolism, lipsa unui loc de muncă, probleme medicale. 

Selecția beneficiarilor Centrului de Ocrotire a Copiilor „Acasă” se efectueză pe mai multe 
căi: 

- în urma unei sesizări /solicitări din partea beneficiarului în cauză sau familiei acestuia; 
- în urma unei sesizări/solicitări din partea unei alte persoane fizice;  
- în urma unei sesizări/solicitări din partea unei instituții publice sau private; 
            - în urma contactării din partea Fundației Filantropică Metropolis a DGASPC-urilor 

și a altor instituții private ca urmare a  locurilor rămase disponibile.  
În urma intervievării copilului/familiei/persoanei ce a făcut sesizarea, a efectuării anchetei 

sociale la domiciliul copilului și familiei acestuia și a studierii documentației cazului (evaluarea 
inițială), se va hotărî trecerea la etapa următoare privind procesul de potrivire/adaptare a copilului 
în cadrul Fundației Filantropice Metropolis sau clasarea cazului.   

 
6. Descrierea unitatii de asistenta sociala: 
 
6.1. Functioneaza din anul 2008  

6.2. Planificarea activitatilor 

 (în maximum 3 pagini descrieti activitatile derulate in unitatea de asistenta sociala si 
planificarea acestora) 

În cadrul Fundației Filantropice Metropolis, se realizează activități cu caracter educațional, 
gospodăresc, socializare, recreere a beneficiarilor programului. Copiii sunt încurajați să participe 
și se implică în funcție de vârstă, capacitățile și aptitudinile lor. Desfășurarea activităților se 
efectuează după un plan propus de echipa pluridisciplinară, în funcție de nevoile fiecărui copil în 
parte, după o evaluare în prealabil. 

CENTRUL DE OCROTIRE A COPIILOR “ACASĂ” – este un centru de tip rezidențial 
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care a fost creat pentru a oferi o șansă copiilor abandonați, copiilor străzii aflați în centrele de 
plasament, cu vârsta cuprinsă între 5-26 ani și care pot beneficia de o dezvoltare fizică, 
intelectuală, emoțională și spirituală optimă.  

Capacitatea maximă a centrului este de 45 locuri. 
 În prezent, în centrul fundației se află în ocrotire un numar de 41 copii.  
OBIECTIVE GENERALE: 

 reinserţia socială a copiilor separaţi temporar sau definitiv de familia lor; 

 dezvoltarea capacităţii de autonomie personală a copiilor; 

 dezinstituţionalizarea şi păstrarea relaţiei cu familia naturală/lărgită, cu scopul 
integrării/reintegrării în familie; 

 asistență socială acordată copiilor aflați în dificultate; 

 asigurarea unui microclimat familial de afecțiune și deschidere pentru a răspunde eficient 
traumelor copiilor ocrotiți; 

 orientarea vocațională și cultivarea talentelor naturale; 

 recuperare prin activități terapeutice și sportive;  
 pregătirea copilului pentru reintegrare în familie și în societate; 
 pregătirea copilului pentru reintegrarea în sistemul educational; 

 asistarea socială și psihologică a familiilor biologice/lărgite, inclusiv susținerea financiară 
și morală a acestora; 

 dezvoltarea deprinderilor de viată independentă, prin cursuri de calificare și sprijin în 
vederea găsirii unui loc de muncă. 

METODOLOGIE: 
 Activitățile în centru se desfășoară pe baza unei metode de lucru care presupune: 

 acordarea de găzduire, ocrotire, educaţie pentru copiii beneficiari în vederea satisfacerii  
nevoilor de bază; 

 consilierea familiei și motivarea acesteia şi a copilului în scopul reunificării şi reabilitării 
familiei pe plan financiar şi moral; 

 consiliere acordată familiei pentru a-şi cunoaşte drepturile şi responsabilităţile; 

 asistarea copiilor şi tinerilor în demersurile făcute pe lângă autorităţi în vederea obţinerii 
actelor specifice; 

 acordarea de asistenţă socială, psihopedagogică, medicală, religioasă şi juridică prin 
parteneriate cu alte organizaţii; 

 integrarea treptată a adolescenţilor în societate, prin sprijin oferit în găsirea unui loc de 
muncă, a unei locuinţe pe termen limitat ale căror costuri vor fi preluate treptat de către tânăr; 

 terapie de grup, terapie prin joc, sport, desen la care participă şi voluntari din ţară şi din 
străinătate; 

 legături de ataşament faţă de familia naturală/substitut/persoane faţă de care copilul a 
dezvoltat legături de ataşament; 

 creșterea stimei de sine prin respect și valorizare. 
În cadrul centrului „Acasă”, în vederea sprijinirii copilului în formarea profesională se 

oferă servicii personalizate: 

 Calculatoare: Copiii beneficiază de acces la calculatoare, sunt instruiți în vederea 
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dobândirii cunoștințelor generale de operare PC.  

 Sala  recreere: Copii beneficiază de un spațiu de recreere, pe fiecare modul, spațiu în care 
se regăsesc cărți, jocuri, televizor, consola jocuri, spalier.  

 Meditații: Copiii sunt incluși într-un program special de pregătire educațională, 
beneficiind de meditații la limba română, matematică,  limba engleză, cu profesori de specialitate 
și voluntari. Beneficiarii sunt sprijiniți în efectuarea temelor de către pesonalul educativ și de 
echipe de voluntari.  

 Bazin de înot: Copii au beneficiat de lecții de înot și pe perioada verii au acces la 
activități sportive (înot, polo).  

 Teren de fotbal 

 

Asistența medicală în cadrul centrului este asigurată de : medicul de familie, un medic 
voluntar, asistentul medical. De asemenea, copiii beneficiază de servicii medicale oferite de: 
Spitalul Grigore Alexandrescu, Spitalul Alex.Obregia, Facultatea de Stomatologie, Med Life, 
Ambulatoriu CFR. 

 
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR UZUALE ÎN CADRUL CENTRULUI: 

Programul unei zile obișnuite (luni-vineri): 

 igiena personală 

 micul dejun 

 program de școală: 8-18 

 prânzul 

 meditații/odihnă/atelier 

 program de recreere (vizionare TV, computer, lectură, muzică, sport) 

 teme- pregătire examen de capacitate 

 cină 

 curățenie 

 discuții: cu teme/individuale 

 igiena corporală 

 stingerea 
 

Program : Sâmbătă/Duminică: 

 micul dejun 

 curățenie generală/vizită în familie 

 activități sportive 

 prânzul 

 studiu/ efectuare teme 

 ieșiri în parc/plimbări 

 cină 

 vizionare TV 
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 stingere 
 

6.3. Parteneri în proiect si natura parteneriatului  
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului S6 
Fundaţia Viaţa şi Lumina 
Fundația Tanner 
Asociația pentru Creșterea Speranței de Viață 
Fundația Cultural Umanitară SO.SI.SE.SA 
Fundaţia Bread of Life 
Asociația Împreună pentru o viață mai bună 
Direcția Generală de Poliție Locală sector 6 
Asociația Solmentis 
 
 
6.4. Acordarea serviciilor de asistenta sociala: 
 
6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, plan individualizat, contract de 

furnizare de servicii sociale, raport de evaluare initiala, raport de evaluare complexa) 
(inainte de a descrie instrumentele de lucru utilizate, mentionati numele standardului de 

calitate aplicat si actul normativ prin care a fost aprobat) 
 
Conform : 

 Legea nr. 272/ 21.06.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.  
 Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea 

Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de 
protecţie. 

 Ordin nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial. 

 Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului. 

 Ordinului nr. 287/ 2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul 
de pregătire și sprijinire a reintegrării sau integrării copilului  in familie.   

 Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de 
servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii 
de servicii sociale. 

 Ordinul 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile 
sociale și a modalității de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori.     

 Legea 292/2011 a  asistenței sociale. 
 Legea 257/2013 prin care se aduc modificări la Legea 272/21.06.2004 
 
Instrumente de lucru utilizate: 
- fișa de evaluare inițială; 
- fișa de evaluare complexă; 
- contract de furnizare de servicii sociale; 
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- fișa de evaluare a nevoilor copilului; 
- minuta întâlnire echipă pluridisciplinară; 
- planul individualizat de protecție (PIP); 
- fisa de traseu educațional; 
- fisa de evaluare psihologică; 
- anchetă socială/ raport de monitorizare; 
- raport de întalnire părinte-copil; 
- chestionar de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarului, diferențiat pe categorii 

de vârste; 
- caiet de vizită; 
- registru de accidente si incidente; 
- registru de reclamații 
- notă telefonică.  
 
6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenta sociala 
 
Un control periodic al calității serviciului se face de către o echipă abilitată, Director 

General și Consiliul Director al fundației, se urmărește monitorizarea, măsurarea periodică a 
gradului de respectare a cerințelor exprimate în cadrul normativ și aprecierea modului în care au 
fost atinse obiectivele calității și indicatorii de performanță stabiliți, indicatori care permit 
existența și dezvoltarea organizației. Controlul calității presupune existența unui sistem 
referențial în raport cu care să se poată aprecia măsura în care se obține "nivelul de calitate - 
satisfacție, cerut și așteptat". Indicatorii de performanță, monitorizați sau/și măsurați prin 
controlul calității, se stabilesc astfel : 

- gradul de respectare și adecvare a cadrului normativ existent în organizație; 
- satisfacția obținută de beneficiar; 
- satisfacția obținută de "celelalte părți interesate"- consiliu director, colaboratori, 

beneficiari direcți-indirecți. 
 Se folosesc: analizarea individuală a cazurilor în ședințele echipei pluridisciplinare, 

consultarea beneficiarilor asupra calității serviciilor oferite, chestionare de măsurare a gradului de 
satistacție al beneficiarului, diferențiat pe categorii de vârstă, registru de reclamații. 

6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala: 
 
a) în cazul unitatii care asista persoanele la sediul acesteia: 

- suprafata locuibila/persoana asistata 50 mp/persoană; 
- conditii de cazare, numarul de persoane/dormitor copiii beneficiază de condiții optime de 

cazare, igiena este asigurată de către personal calificat, fiecare copil are pat, dulap, cazarmament; 
4 - 6 copii/1 dormitor; 

- conditii de petrecere a timpului liber cameră de recreere, cameră calculatoare, teren de 
sport, bazin de înot, lac natural; 

- conditii de comunicare cu exteriorul : telefon, fax, internet, corespondentă scrisă;; 
- conditii de servire a mesei bucătărie complet utilată, aparatură (frigidere, congelatoare, 

mașină de tocat, aragaz, plită electrică, cuptor, veselă personal, veselă copii, etc), sala de mese; 
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- alte conditii în functie de tipul de servicii de asistenta sociala acordate : bazin de înot, 
teren de fotbal,  lac natural de pește; 

 
- grupurile sanitare: 9 grupuri sanitare la 45 persoane asistate + 5 grupuri sanitare la 

personalul angajat; 
- 1 lavabou la 2 persoane asistate; persoane asistate; 

- 1 dus/cada la 4-6 persoane asistate; 
- conditiile de preparare si servire a hranei conform standardului nr.10 din Ordinul 21/2004 

(bucătărie complet utilată și autorizată din punct de vedere sanitar-veterinar); 
 
6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unitatii de asistenta sociala (personal 

calificat/persoane asistate) . 41/45 . . .  
 
6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate îsi pot exprima nemultumirile privind 

serviciile primite .  

Plângerile se efectuează: verbal prin plângere directă și/sau în scris în registrul de 
reclamații. 

 
7. Resurse umane: 
 
7.1. Numarul total de personal: . . . 42 . . . . ., din care: 

    - de conducere : 1-  director, studii superioare, angajat cu contract individual de muncă 
pe perioadă     nedeterminată, normă întreagă (8h/zi) – 1 

    - de execuție : 41 din care:  

-  sef de centru - coordonator consilier educatie - nivel superior angajat cu contract 
individual de muncă pe perioadă nedeterminată, normă intreagă (8h/zi) – 1 

- asistent social nivel superior angajat cu contract individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată, normă intreagă (8h/zi) – 1  

- educator/referent social/lucrator social/pedagog social / terapeut ocapațional, studii medii, 
angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată , normă întreagă (8h/zi) – 10 

- educator/referent social/lucrator social/pedagog social /pedagog social/terapeut 
ocapațional/ inspector de specialitate, studii superioare, angajat cu contract individual de muncă 
pe perioadă nedeterminată , normă întreagă (8h/zi) – 6 

- asistenti sociali studii superioare, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată,  normă întreagă (8h/zi) – 1 

- supraveghetor copii, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată,  
normă întreagă (8h/zi) – 4 

- instructor logoped studii superioare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată,  (8h/zi) - 1 

- psiholog, studii superioare, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă 
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nedeterminată,  normă întreagă (8h/zi) – 2 

- psihopedagog - studii superioare, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată,  normă întreagă (8h/zi)– 1 

- bucătar, curs de specialitate, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată , normă întreagă (8h/zi) – 4 

- îngrijitor/infirmieră copii, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată, normă întreagă (8h/zi) – 2 

- gestionar, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, normă 
întreagă (8h/zi) – 1 

- paznic  - angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, normă 
întreagă (8h/zi) – 4 

- asistent medical - angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, 
normă întreagă (8h/zi) – 2  

- contabil, studii superioare, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată, normă întreagă (8h/zi) – 1 

 

Cu contract individual de muncă: 41; 

Cu contract de voluntariat 0 din care 0 persoane vârstnice. 

 

7.2. Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate 
auxiliar. Se completează pentru fiecare funcţie: 

 
 Director/sef de centru - coordonator consilier educatie 1 
 asistent social: 1 
 educator/lucrător social/referent social/pedagog social/educator/ pedagog social/terapeut 

ocapațional: 10 
 educator/referent social/lucrator social/pedagog social /pedagog social/terapeut 

ocapațional/ inspector de specialitate : 6  
 psiholog : 2 
 psihopedagog : 1; 
 logoped: 1 
 supraveghetor copii: 4 
 asistent medical: 2  
 îngrijitoare copii/ infirmieră: 2 
 personal auxiliar cu altă calificare: bucătari – 4 curs, gestionar – 1, paznic – 4, contabil – 

1. 
 
7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistenta 

sociala: 
 
- număr: 1 asistent social 
 - responsabilitati :  
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 rolul asistentului social este de a lucra ca parte din echipă, pentru a oferi o îngrijire la 
standarde înalte pentru toți copiii din centrul Acasă, oferind un mediu în care copiii să fie 
protejați, și pregatiți pentru plasamentul în familie, respectă metoda de lucru și valorile profesiei 
de asistent social.     

 asigură întocmirea, actualizarea și evidența tuturor dosarelor copiilor aflați în îngrijirea și 
monitorizarea Fundației Filantropice Metropolis 

 consiliază familiile copiilor în vederea găsirii unei alternative reale privind apropierea 
copilului de familie; 

 asistă, consiliază și sprijină familiile copiilor din centrul “Acasă” în vederea procurării 
actelor de stare civilă pentru completarea dosarelor acestor copii. 

 se ocupă de demersurile legate de înscrierea copiilor la școală sau la grădiniță (dupa caz), 
precum și de transferul copiilor de la o unitate școlară la alta. 

 se ocupă de demersurile legate de admiterea copiilor în liceu/școală profesională/școală 
post-liceală/universitate, etc. 

 prezintă regulamentul fundației noilor beneficiari, precum și obligația respectării acestuia 
de către copiii care urmează să fie plasați la Fundația Filantropică Metropolis 

 pregătește dosarele copiilor și le prezintă în comisia pentru protecția copilului / instanța;  
 monitorizează și reevaluează periodic masura de protecție a copiilor ocrotiți de Fundația 

Filantropică Metropolis 
 face demersuri pentru clarificarea situației juridice a copiilor ocrotiți (reintegrare în 

familia naturală/lărgită, adopție) 
 acordă asistență și sprijin familiei naturale, în cazul reintegrării în familie a copilului și nu 

numai pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestuia; 
 acordă asistență și consiliere de specialitate familiilor cu copii în dificultate în vederea 

asumării responsabilității acestora de a-și îndeplini obligațiile ce le revin și propune forme de 
sprijin material și financiar 

 inițiază și propune noi direcții de acțiune/ proiecte noi în sfera sa de competentă 
 monitorizează situația familială a copiilor din fundație prin păstrarea legăturilor acestora 

cu parinții 
 în cooperare cu ceilalți membrii ai echipei, ajută la pregătirea psihologică a copiilor 

pentru plasamentul în familia substitut sau cea biologică, sau în alte programe alternative 
 informează împreună cu departamentul educație copiii din fundație despre drepturile și 

responsabilitățile lor legale, sociale, morale și spirituale 
 păstrează confidențialitatea privind orice informație legată de copii 
 implică întotdeauna copiii peste 10 ani în deciziile majore cu privire la viața lor 
 intermediază și încurajează vizitele familiei biologice, prietenilor și altor persoane 
 implementează regulile legate de protecția copilului, în conformitate cu legislația în 

vigoare 
 colaborează cu departamentul educație din Fundația Filantropică Metropolis și cu alte 

instituții abilitate pentru soluționarea cazurilor de abuz. 
 participă la pregătirea și formarea personalului privind problemele legate de protecția 

copilului 
 
 
  - număr : 10 educator/lucrător social/referent social/pedagog social/terapeut ocupațional 
  - responsabilități :  
 va supraveghea și îndruma copiii, și îi va susține în activitățile zilnice din centru 
 va oferi educație în domeniul social, moral, comportamental, spiritual, intelectual, 

emoțional și fizic pentru copiii din centru 
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 va supraveghea efectuarea temelor școlare precum și alte activități inițiate de școală 
 va ajuta la organizarea activităților recreative din cadrul și din afara fundației, după cum 

va fi necesar 
 în cooperare cu ceilalți membrii ai echipei, va ajuta la pregătirea psihologică a copiilor 

pentru plasamentul în familia substitut sau cea biologică, sau în alte programe alternative 
 va îndeplini toate măsurile necesare legate de sănătatea și protecția copiilor, va fi informat 

cu privire la măsurile de prim ajutor, incendiu și proceduri de evacuare și va pune în aplicare 
aceste informații în situațiile care impun acest lucru 

 va informa copiii despre drepturile și responsabilitățile lor legale, sociale, morale și 
spirituale, și se va asigura că drepturile copiilor sunt respectate 

 va contribui la asigurarea unui mediu de familie în cadrul centrului Acasă 
 va menține un jurnal al activităților zilnice, inclusiv evenimente semnificative sau 

probleme apărute în timpul programului 
 va aplica măsuri disciplinare adecvate, conform procedurilor Fundației Filantropice 

Metropolis 
 se va asigura că toți copiii sunt bine pregătiți pentru o viață independentă, prin instruirea 

în activități gospodărești, sociale și financiare, conform nivelului vârstei lor. 
 va susține copiii în procesul de formare a deprinderilor de autoîngrijire și igienă 

personală; 
 va sprijinii copii în procesul de relații interpersonale, în educarea capacităților de acțiune,  

deprinderilor de muncă în raport cu capacitatea și vârsta acestora  
 va asigura sănătatea și fucționarea optimă a copilului în mediul de existență 
 va păstra confidențialitatea privind orice informație legată de copii. 
 va implica întotdeauna copiii în orice decizie luată cu privire la viața lor, conform 

nivelului lor de înțelegere. 
 va susține pe deplin dezvoltarea unei relații armonioase între copii și familia biologică 

și/sau familia substitut. 
 
 
- număr : 6 - educator/referent social/lucrator social/pedagog social / terapeut ocapațional/ 

inspector de specialitate 
 - responsabilități :  
 va supraveghea și îndruma copiii, și îi va susține în activitățile zilnice din centru 
 va oferi educație în domeniul social, moral, comportamental, spiritual, intelectual, 

emoțional și fizic pentru copiii din centru 
 va supraveghea efectuarea temelor școlare precum și alte activități inițiate de școală 
 va ajuta la organizarea activităților recreative din cadrul și din afara fundației, după cum 

va fi necesar 
 în cooperare cu ceilalți membrii ai echipei, va ajuta la pregătirea psihologică a copiilor 

pentru plasamentul în familia substitut sau cea biologică, sau în alte programe alternative 
 va îndeplini toate măsurile necesare legate de sănătatea și protecția copiilor, va fi informat 

cu privire la măsurile de prim ajutor, incendiu și proceduri de evacuare și va pune în aplicare 
aceste informații în situațiile care impun acest lucru 

 va informa copiii despre drepturile și responsabilitățile lor legale, sociale, morale și 
spirituale, și se va asigura că drepturile copiilor sunt respectate 

 va contribui la asigurarea unui mediu de familie în cadrul centrului Acasă 
 va menține un jurnal al activităților zilnice, inclusiv evenimente semnificative sau 

probleme apărute în timpul programului 
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 va aplica măsuri disciplinare adecvate, conform procedurilor Fundației Filantropice 
Metropolis 

 se va asigura că toți copiii sunt bine pregătiți pentru o viață independentă, prin instruirea 
în activități gospodărești, sociale și financiare, conform nivelului vârstei lor. 

 va păstra confidențialitatea privind orice informație legată de copii. 
 va implica întotdeauna copiii în orice decizie luată cu privire la viața lor, conform 

nivelului lor de înțelegere. 
 va susține pe deplin dezvoltarea unei relații armonioase între copii și familia biologică 

și/sau familia substitut. 
 

- număr : 2 psihologi 
- responsabilități:  

 Evaluează și consiliază copiii din Fundația Filantropică Metropolis și familiile acestora 
din punct de vedere psihologic 

 Aplică teste de măsurare a inteligenței, abilităților, aptitudinilor și a altor caracteristici 
umane, interpretează datele obținute și elaborează recomandări pe care le consideră necesare. 

 Efectuează rapoarte psihologice pentru copiii ocrotiți de Fundația Filantropică Metropolis 
 Urmărește evoluția copiilor ocrotiți de Fundația Filantropică Metropolis,  recomandă,  

realizează și implementează programe de terapie în funcție de fiecare caz în parte.  
 Sprijină și monitorizează activitățile de educare și îngrijire a copiilor ocrotiți de Fundația 

Filantropică Metropolis;  
 Întocmește raportul psihologic al copilului necesar în instanța pentru instituirea unei 

măsuri de protecție specială. 
 Întocmește referatele privind închiderea cazurilor și le înaintează spre avizare conducerii 

Fundației Filantropice Metropolis.  
 Participă la elaborarea strategiei  și planului de protecție socială  pentru soluționarea 

fiecărui caz și ține o evidență ordonată a tuturor cazurilor la care lucrează. 
 Contribuie împreună cu echipa multidisciplinară la întocmirea planului de servicii și a 

planului individualizat de protecție pentru fiecare copil aflat în evidența sa. 
 Prezintă superiorilor rapoarte săptămânale de activitate sau ori de câte ori este necesar; 
 Participă la ședințele organizate de superiori, seminarii și întâlniri de specialitate ori de 

câte ori este solicitat. 
 Respectă termenele legale de rezolvare a cazurilor și normele de confidențialitate. 
 
 
 - numar : 1 psihopedagog 
  - responsabilități :  
 va oferi educație în domeniul social, moral, comportamental, spiritual, intelectual, 

emoțional și fizic pentru copiii din centru 
 va oferi suport în efectuarea temelor 
 va supraveghea efectuarea temelor școlare precum și alte activități inițiate de școală 
 în cooperare cu ceilalți membrii ai echipei, va ajuta la pregătirea psihologică a copiilor 

pentru plasamentul în familia substitut sau cea biologică, sau în alte programe alternative 
 va contribui la asigurarea unui mediu de familie în cadrul centrului Acasă 
 se va asigura că toți copiii sunt bine pregătiți pentru o viață independentă, prin instruirea 

în activități gospodărești, sociale și financiare, conform nivelului vârstei lor. 
 va implica întotdeauna copiii în orice decizie luată cu privire la viața lor, conform 

nivelului lor de înțelegere. 
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- număr: 4 bucătari 
- responsabilități 

 Asigură zilnic prepararea și servirea la ghișeu a hranei pentru un număr de persoane 
comunicat de conducerea FFM și în funcție de graficul stabilit 

 Are obligația de a asigura nivelul de calorii în alimente conform meniului și a necesarului 
întocmit 

 Întocmește meniul săptămânal și îl prezintă spre aprobarea conducerii FFM 
 Răspunde în mod direct de starea de igiena a bucătăriei. 
 Întocmește zilnic graficul de temperatură ale aparatelor frigorifice în funcțiune 
 Face parte din comisia de recepție a produselor alimentare aduse de furnizori, putând 

refuza alimentele care nu corespund din punct de vedere organoleptic și aduce acest lucru la 
cunoștința managerului  

 Respectă confidențialitatea informațiilor la care are acces 
 Realizează programe prin care copiii participă în bucătărie, împreună cu bucătarii, la 

procesul de preparare a hranei, în vederea deprinderilor de viață independentă (copiii deprind 
cunoștințele necesare pentru pregătirea meselor, precum și posibilitatea aplicării acestor 
cunoștințe în limita vârstei și a gradului lor de maturitate). 

 
- număr: 2 îngrijitor copii 
- responsabilități 
 Asigură zilnic curățenia centrului, împreuna cu copiii pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viață independentă, copiii având astfel posibilitatea să aplice aceste conoștințe 
 Împreună cu copiii, schimbă și spală așternuturile de pe paturile din camere de câte ori 

este necesar, cel puțin o dată pe  săptămână. 
 Împreună cu copiii, spală hainele copiilor și se ocupă de întreținerea lor  
 Răspunde de igiena  centrului (solicită cumpărarea de produse igienico-sanitare: săpun, 

șampon, detergent, produse de curățat, echipamente pentru curățenie, etc) 
 Împreună cu copiii din centru schimbă prosoapele, săpunurile și alte articole de curățenie. 

 
- număr: 1 gestionar 
- responsabilități 
 Asigură gestiunea fizica a stocului de marfa 
 Operează in stoc miscarile de marfa 
 Pastrează documentele justificative legate de stocuri 
  Efectuează lunar inventarul stocului de marfa 
  Participă activ la operațiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia firmei 
  Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanța intre stocul fizic si cel scriptic 
 Oferă informații despre stocuri 
  Respectă legislația de gestiune a stocurilor 
  Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare 
 Efectuează operațiuni de intrare in stoc a marfii 
 Efectuează recepția fizica a marfii la intrarea in magazia firmei 
 Raportează superiorului ierarhic diferențele intre marfa fizica si cea scriptică aparute la 

recepția marfii la magazie 
 Verifică documentele la introducerea NIR-ului si semnalează eventualele neconcordanțe 
 Inregistreaza, prelucrează si pastrează informatiile referitoare la situatia stocurilor 
 Raportează lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului 
 Realizează programe prin care copiii participă la activitati de gestiune, împreună cu 
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gestionarul, la procesul de aprovizionare, recepție, realizarea stocurilor, alcatuirea necesarului 
zilnic, în vederea deprinderilor de viață independentă (copiii deprind cunoștințele necesare pentru 
gestionarea bunurilor alimentare si nealimentare necesare intr-o gospodarie, precum și 
posibilitatea aplicării acestor cunoștințe în limita vârstei și a gradului lor de maturitate). 

 
- număr: 4 paznici 
- responsabilități 
 Asigura paza institutiei prin patrulare in incinta si in afara centrului.  
 Supravegheaza zona de parcare, in scopul interzicerii accesului persoanelor neautorizate 

sau prevenirii furtului si incendiilor . 
 Interzice accesul persoanelor neautorizate in cadrul fundatiei. Tine evidenta persoanelor 

din afara institutiei care intra in fundatie. 
 Interzice scoaterea neautorizata a bunurilor din fundatie 
 Realizeaza zilnic lucrari si curatenia in curtea si gradina institutiei (matura, taie iarba, 

spala si curata aleile, repara gardul, executa lucrari in functie de anotimp in gradina institutiei, 
sapa, curata pomii, ajuta la curatenia exterioara a cladirii, etc.) 

 Respecta programul fundatiei. 
 Respecta confidentialitatea informatiilor la care are acces. 
 Nu paraseste in timpul programului de lucru obiectivul la care asigura paza 
 
- număr: 2 asistent medicali 
- responsabilități 
 Recoltarea probelor de laborator  
 Monitorizarea igienei  
 Supravegherea asistentei medicale curativo-profilactice în colectivitatile de copii si tineri  
 Urmarirea calitatii factorilor de mediu  
 Participarea la monitorizarea si influenta calitatii nutritive si igienico-sanitare a 

alimentelor asupra starii de sanatate a populatiei  
 Evaluarea potentialului epidemiogen al teritoriului  
 Supravegherea respectarii regulilor de igiena în unitate 
 Efetuarea activitatilor de inspectie sanitara 
 Identifică  nevoia de  prim ajutor respectand normele de intervenţie în situaţii de urgenţă 

identificând si analizând starea de conştienţă şi a semnelor vitale.   
  Aplică măsurile de prim-ajutor conformitate cu procedurile în vigoare si sunt aplicate  ori 

de câte ori este nevoie, aplicarea măsurilor de prim ajutor se face cu vigilenţă şi atenţie.  
 Transportă pacientul. Pacientul este transportat conform procedurilor în vigoare, cu 

aplicarea măsurilor de prim ajutor.  Pacientul se  transportă în funcție de nevoile acestuia. 
Transportarea pacientului se face cu atenţie şi responsabilitate.   

 Informează medicul. Medicul este informat despre starea pacientului conform 
regulamentului în vigoare. Medicul este informat despre starea pacientului conform procedurilor 
specifice. Informarea medicului se face cu claritate si precizie 

 
- număr: 1 Director/sef de centru - coordonator consilier educatie  
- responsabilități 
 asistă, consiliază și sprijină familiile copiilor din centrul “Acasă” în vederea procurării 

actelor de stare civilă pentru completarea dosarelor acestor copii 
 acordă asistență și consiliere de specialitate familiilor cu copii în dificultate în vederea 

asumării responsabilității acestora de a-și îndeplini obligațiile ce le revin și propune forme de 
sprijin material și financiar 
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 asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de Convenţia 
O.N.U. cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este 
adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

 asigură un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi 
particularităţilor copiilor; 

 asigură activităţi recreative şi de socializare; 
 asigură copiilor consiliere privind orientarea şcolară şi profesională; 
 asigură părinţilor consiliere şi sprijin; 
 dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi 

a violenţei în familie; 
 contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în planul 

individualizat de protecţie. 
 
- număr: 4 supraveghetor  
- responsabilități 

 
 Urmăreşte formarea şi consolidarea deprinderilor igienico-sanitare la copii sprijinindu-i şi 

îndrumându-i în efectuarea toaletei de seară, dimineaţă şi baia săptămânală;  
 Conştientizează rolul său în cadrul instituţiei şi dezvoltă relaţii profesionale, de 

colaborare, pe orizontală şi pe verticală;  
 Predă la spălătorie cazarmamentul şi echipamentul copiilor în zilele fixate, pe bază de 

proces-verbal de predare-primire şi preia echipamentele şi cazarmamentul pe bază de proces 
verbal, controlează echipamentul copiilor, îi ajută la mici reparaţii şi-i îndrumă să şi-l aşeze în 
dulap în mod corespunzător; 

 Se îngrijeşte de  încălzirea şi aerisirea corespunzătoare a dormitoarelor copiilor  
 Urmăreşte formarea/consolidarea deprinderilor de autonomie personală la copii 

îndrumându-i şi sprijinindu-i în aranjarea paturilor, îmbrăcarea corespunzătoare;  
 Sprijină personalul sanitar al instituţiei în administrarea la copii a medicamentelor pe cale 

orală şi respectă indicaţiile medicale privind tratamentul copiilor  
 Participă la întâlnirile de perfecţionare lunare, la şedinţele administrative şi are datoria de 

a se autoperfecţiona profesional; 
 Respectă, în interacţiunea cu copilul, valorile de bază ale unei  relaţii parentale de calitate: 

căldură şi afecţiune, limite clare şi bine precizate, răspuns imediat la nevoile copilului, 
disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului, sancţionare educativă, constructivă a 
comportamentului inacceptabil al copilului, respect, deschidere şi comunicare, recunoaşterea 
calităţilor şi a reuşitelor, confidenţialitate şi încredere reciprocă; 

  Respectă demnitatea copilului şi foloseşte formula de adresare preferată de copil/tânăr;  
 Cunoaşte particularităţile de vârstă, diferenţele individuale de conduită şi istoricul 

copiilor/tinerilor cu nevoi sociale sau speciale de la grupă astfel încât să poată stabili o 
comunicare şi o relaţionare adecvată cu aceştia;  

 Abordează relaţiile cu copiii sau cu grupul de copii în mod nediscriminator, fără antipatii 
şi favoritisme; trebuie să ştie să-şi controleze emoţiile în faţa copilului; să observe, să recunoască 
şi să încurajeze toate aspectele pozitive ale comportamentului copilului; să nu judece sau să 
eticheteze copilul; să fie capabil să negocieze şi să ofere recompense copilului; să ştie cum să 
formeze la copil simţul responsabilităţii, de asumare a consecinţelor faptelor sale; să transmită 
copilului prin mesaje verbale şi nonverbale că este permanent alături de el; să fie capabil să 
stabilească limite în relaţia cu copilul şi cum să le facă acceptate de către acesta; 

 Supraveghează prezenţa în unitate a copiilor cu nevoi sociale sau speciale încredinţaţi şi 
stabileşte măsurile, conform procedurilor existente,  pentru aducerea acestora în instituţie atunci 
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când o părăsesc. 
 
 
8. Date privind coordonatorul unității de asistență socială: 
 
Numele și prenumele: DANIEL EPURE , profesia TEOLOG 
Funcția în fundație : DIRECTOR  
Angajat cu : contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată  
 
9. Patrimoniul unității de asistență socială  
 
     - construcții : imobilul în suprafața de 2.051,5 mp , compus din corp principal parter 630 

mp, etaj 645 mp, corp anexă parter 85 mp, cabină portar 9 mp, cabină tehnică bazin 8,5 mp, post 
Trafo, bazin de înot 98 mp, teren de sport 576 mp. 

     - terenuri:  teren în suprafață totală de 5.427 mp 
      - alte mijloace fixe:  

 
 

Denumire Cantit
ate 

Banc de lucru (Legume)     1 
Mașina de curățat cartofi    1 
Spălător-legume                 1 
Robot-bucătărie                  1 
Banc de lucru (Carne)        1 
Spălător-carne, 2cuve        1 
Masină de tocat                  1 
Blat - tranșare                     1 
Banc- (Mezeluri)                 1 
Banc de lucru (Buc.rece) -2 sertare         1 
Mașina de feliat mezeluri   1 
Cuptor cu microunde         1 
Bloc termic-Grătar             1 

Fripteuză                           2 
Bain-Marie                         1 
Plită electrică+cuptor        1 

Aragaz+cuptor+dospitor                           1 
Banc de lucru gen. cu 2 sertare 1 

Banc de lucru gen. cu dulap și 3 sertare   1 
Suprapozabile dulap          4 
Spălător de mâini               1 

Răcitor-alimente                 1 
Vitrine frigorifice                 2 
Congelator                3 
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Rastel de uscat                  1 

Hotă 1 
Mașină spălat rufe 6 
Masina de spalat vase 1 
Uscător rufe 1 

 
 mijloace de transport :  

- 1 autoturism Dacia Logan – 7 locuri/motorină– contract de comodat 
- 1 autoutilitara Ford – motorină– contract de comodat 
- 1 autorurism Renault – 5 locuri/motorină– contract de comodat 
- 1 autoturism Dacia Duster– contract de comodat 
- 1 microbuz Volkswagen - contract de comodat 

 
 
10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției 
 
            - menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru beneficiarii centrului; 
            - asigurarea condiţiilor igienico-sanitare necesare în vederea desfăşurării în condiţii 

optime a activităţilor planificate. 
- scăderea efectelor negative asupra formării vieţii de adult a copilului instituţionalizat. 
- scăderea riscului de abandon şcolar;  
- reintegrarea în sistemul educaţional; 
- implicarea copiilor în cumpărarea alimentelor, prepararea mâncării, nutriţie, planificarea 

meniului, comportamentul corect la masă, curăţenia bucătăriei şi depozitarea mâncării, 
managementul  şi siguranţa casei ( educaţie non-formală) ; 

- însușirea deprinderilori privind gestiunea locuinţei; 
- dezvoltarea abilităților privind managementul resurselor financiare -  deprinderea în 

luarea unor decizii financiare înţelepte; noţiuni despre bani, economii, venituri şi impozite, 
operaţiuni bancare, obţinerea de credite, plan de venituri şi  cheltuieli (buget personal); 

 
 
 

Director general D.G.A.S.P.C. Sector 6                                                     Director F.F.M. 
Gabriela Schmutzer                                                                             Daniel Epure 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 


