
   MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 PROIECT 

   CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                             AVIZEAZĂ 

   S.T. 249/04.04.2019                                                                                      pentru legalitate 

                                                                                                                  Secretarul Sectorului 6, 

                                                                                                                 Demirel Spiridon 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind preluarea Centrului de Ocrotire a Copiilor “Acasă” aparținând Fundației Filantropice 

Metropolis de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6  

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. D/7059/04.04.2019 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului              

Sectorului 6;  

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;  

Având în vedere:  

- Adresele Fundației Filantropice Metropolis nr. D/19477/11.09.2018 și D/916/17.01.2019 

privind preluarea Centrului de Ocrotire a Copiilor “Acasă” și a personalului acestuia de către 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

- Adresa Fundației Filantropice Metropolis nr. D/2530/07.02.2019 privind preluarea 

beneficiarilor și a personalului Centrului de Ocrotire a Copiilor “Acasă”; 

- Contractul de comodat nr. D/16322/28.07.2017 dintre Fundația Filantropică Metropolis și 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,                       

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,                      

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1), precum şi cele ale art. 81 alin. (2) lit.  n)  din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă preluarea Centrului de Ocrotire a Copiilor “Acasă” aparținând 

Fundației Filantropice Metropolis de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6. 

           Art. 2. Se aprobă preluarea unui număr de 22 de angajați ai Centrului de Ocrotire a 

Copiilor “Acasă” de către  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, 

personal care va fi reîncadrat conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, iar postul de conducere va fi ocupat în condițiile legii. 

 Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 

                                            pentru legalitate 

      Secretarul Sectorului 6,                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                      Demirel Spiridon 

 

 Nr.                                                                                                                           

 Data:          



 

 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Centrul de Ocrotire a Copiilor „Acasă” funcționează din anul 2008 și este un serviciu 

social iniţiat de către Fundaţia Filantropică Metropolis, care are ca scop furnizarea sau asigurarea 

accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în 

vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale şi prevenirea  abandonului şi 

instituţionalizarea copiilor,  prin asigurarea,  pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, 

educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, 

orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, 

educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în 

îngrijire copiii.  

Din anul 2009 și până în prezent, Fundația Filantropică Metropolis a colaborat cu 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în vederea implementării în 

comun a proiectului “Centrul de Ocrotire a Copiilor „Acasă”, conform Hotărârii Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti nr. 172/27.05.2009.  Astfel, se poate remarca faptul că în 

ultimii  3 ani aportul financiar al Fundației  privind implementarea proiectului „Centrul de 

ocrotire a copiilor „Acasă” , a fost  descrescător (aport mai mic de 20%), aceasta conducând la 

creșterea cofinanțării din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 6, pentru a întrunii procentul de 100%, reprezentând valoarea totală a proiectului depus de 

către Fundație spre aprobarea  Consiliului Local Sector 6. 

În anul 2017, Fundația Filantropică Metropolis (în calitate de Comodat) a încheiat cu 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, (în calitate de Comodatar) 

contractul de comodat nr. D/16322/28.07.2017, al cărui  obiectul îl constituie cedarea dreptului 

de folosință, cu titlu gratuit, de către Comodat către Comodatar a imobilului (teren și construcții) 

în suprafață de 5324 mp, situat în Drumul Săbăreni nr. 47-53, Sector 6, înscris în Cartea Funciară 

nr. 211022, cu numărul cadastral 211022, pe o perioadă de 10 ani, unde își desfășoară activitatea 

Fundația Filantropică Metropolis. 

În anii 2018 și 2019, președintele Fundației Filantropice Metropolis ne informează în 

scris(adresa nr. D/19477/11.09.2018 și D/916/17.01.2019) că se află într-o situație financiară 

precară, Fundația fiind nevoită să apeleze (în ultimii 6 ani) la credite bancare și împrumuturi 

pentru menținerea copiilor în centru, solicitând totodată preluarea Centrului și a personalului 

acestuia.     

În prezent, Centrul găzduiește un număr de 37 copii cu vârste cuprinse între 4 și 19 de ani.  

 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 

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 

 

Centrul pentru Ocrotire a Copiilor “Acasă”  este organizat  după cum urmează : 

Modulul 1 (camera mică, cameră cu mansardă și mansardă ) – în care se află 10 băieți cu vârste 

cuprinse între 3 și 7 ani; 

Modulul 2 (camera mică, cameră cu mansardă și mansardă )  – în care se află 11 fete cu vârste 

cuprinse între 3 și 16 ani; 

Modulul 3 (tineri) -  în care se află 11 tineri cu vârste cuprinse între 17 și 19 ani. 

❖ 5 copii sunt învoiți în vederea reintegrării în familie. 

Luând în considerare că pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor este nevoie de 

menținerea acestora într-un  mediu de viață stabil și tinând cont de faptul că acești copii provin 

din medii sociale defavorizate (sărăcie, abuz fizic și emoțional, violență, alcoolism, etc.), este 

necesară asigurarea continuității serviciilor dezvoltate în cadrul Centrului de Ocrotire a Copiilor 

Acasă, respectiv: găzduire, educare, consiliere psihologică, socializare și petrecere a timpului 

liber, mai ales că spațiul în care se desfășoară aceste activități a fost renovat recent, conform 

standardelor  și este dotat corespunzător. 

Având în vedere că în ultimii 6 ani, Fundația Filantropică Metropolis “Centrul de Ocrotire 

a Copiilor Acasă” s-a confruntat cu probleme de natură financiară, iar în acest moment nu-ți mai 

permite menținerea copiilor în Centru și plata personalului implicat direct în acordarea serviciilor 

de asistență socială, vă rugăm să analizați și să aprobați prezentul proiect de hotărâre. 

 

Director General, 

Gabriela Schmutzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

 

Prin Raportul de specialitate nr. D/7059/04.04.2019, Directorul General al 

Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 susţine 

preluarea Centrului de Ocrotire a Copiilor “Acasă” aparținând Fundației 

Filantropice Metropolis, de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sector 6. 

Pentru asigurarea măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 

copilului, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local Sector 6, prezentul 

proiect de hotărâre.  

 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 _________________________________________________________________________________ 

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 
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