
 
 

 

 
 
                                                                                                    
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind înființarea Centrului de zi pentru persoane cu dizabilități, prin reorganizarea Centrului 

de consiliere psihosocială persoane cu dizabilități 
 

 
În conformitate cu dispozițiile cuprinse în; 
 
- Hotărarea Guvernului. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 
- Hotărârea Guvernului 584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor social; 

- Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități; 

- Prevederile art. 51 alin.(6), art. 32 alin.(1) lit.c) coroborate cu cele ale art.75 alin.(2) lit.g) din 
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, consiliul local potrivit 
competențelor sale și în condițiile legii, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind serviciile sociale acordate în scopul protecţiei copilului, 
persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii de persoane sau 
grupuri aflate în nevoie . 
Actele normative sus menţionate - coroborate cu dispoziţiile Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată, precum 
şi cu dispoziţiile Legii  asistenței sociale nr.292/2011 asigură cadrul legal necesar înfiinţării şi 
funcţionării centrelor de zi pentru persoanele adulte cu handicap, precum și stabilirea costului 
mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap, beneficiare a serviciilor sociale oferite 
în cadru serviciului social descris in prezentul referat. 
 
 Potrivit legislației menționate, autoritățile publice, furnizorii de servicii sociale dar și 
reprezentanții societății civile au un rol important în promovarea și respectarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, persoane care se confruntă în diferite situații cu o serie de limitări de 
activitate si restricții de participare. 



 
 

 

Astfel, în acest context legislativ, înființarea de servicii sociale  de zi, de tip centre de zi,  
pentru persoanele adulte cu handicap din sectorul 6, București reprezintă o prioritate locală 
pentru promovarea drepturilor acestei categorii de persoane, în scopul respectării principiilor de 
bază, prevăzute în Legea nr.448/2006 și anume: prevenirea și combaterea discriminarii, 
egalizarea sanselor, responsabilizarea comunității, adaptarea societății la persoana cu handicap, 
abordarea integrată dar și abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii. 

Ca urmare, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi si 
obligatii egale ca toți ceilalți membri ai societății, reprezintă un interes major pentru 
comunitatea locală.  

Extinderea ariei de servicii sociale de înaltă calitate în sfera serviciilor alternative de 
sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate a persoanelor cu dizabilități, devine 
o  garanție a creșterii calității vieții acestora. 

Numărul mare al persoanelor adulte cu handicap, aflat în continuă creştere, impune 
extinderea ariei serviciilor sociale destinate acestei categorii de persoane, astfel încît să se 
asigure o adresabilitate cât mai largă, la nivel de comunitate. 
 De asemenea, persoanele adulte cu handicap, reabilitate în cadrul centrelor rezidențiale 
de tip C.R.R.N și/sau locuințe protejate, au nevoie de servicii sociale adecvate nevoilor 
individuale, servicii care să asigure sprijin pentru viață independentă în comunitate. 

Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități; situat in București, sector 6, Bulevardul 
Iuliu Maniu, nr 101, bl. A2, parter, cu o suprafață de 146,47 mp, va oferi servicii integrate, 
adecvate nevoilor specifice beneficiarilor, în concordanță cu tipul de handicap. 

Beneficiarii serviciilor sociale 
Serviciile sociale acordate în Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilităţi, sunt 

adresate persoanelor adulte cu dizabilităţi, domiciliate legal sau care au reşedinţa pe raza sectorului 
6, care deţin Certificat de încadrare în grad de handicap, cât şi a familiilor/reprezentanţilor legali ale 
acestora. 

Obiectivele specifice ale proiectului, 
 

a.   Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe specializate, în favoarea 
includerii sociale a persoanelor cu handicap și a reducerii marginalizării sociale a acestora, prin 
crearea unui centru de integrare prin terapie ocupaţională; 
 
b. Furnizarea de servicii sociale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor cu 
handicap, pentru dezvoltarea și/sau consolidarea deprinderilor de viaţă independentă prin 
activităţi de terapie ocupaţională; 
 



 
 

 

c.  Participarea activă a persoanelor adulte cu handicap la demersurile specifice din cadrul 
centrului de integrare prin terapie ocupaţională, privind valorificarea potenţialului lor 
recuperator și facilitarea accesului la serviciile sociale adecvate nevoilor identificate; 
 
d.  Menţinerea și/sau ameliorarea statusului psiho-social al beneficiarului, prin programe 
specifice de recuperare, care cuprind un ansamblu de intervenții de specialitate; 
e. Realizarea unei rețele funcționale, împreună cu furnizorii de formare profesională și 
agentii economci,  pentru inserția/reinserția persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. 
f. Asigurarea  resurselor de evaluare și exersare a capacităților persoanelor cu dizabilități, 
atât pentru integrarea acestora pe piața muncii, cât și pentru dezvoltarea unei structuri de 
economie socială; 
g.  Dezvoltarea unui cadru securizat, pentru activități de socializare şi petrecere a timpului 
liber; 
h.  Creşterea capacităţii instituţionale şi administrative a D.G.A.S.P.C. sector 6 pentru 
oferirea de servicii sociale specifice terapiei ocupaţionale, destinate persoanelor cu dizabilități. 
 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6, București în 
calitate de furnizor de sevicii, realizează informarea potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor 
legali şi/sau membrilor de familie cu privire la serviciile acordate în cadrul Centrului de zi 
pentru Persoane cu Dizabilități, la modalitățile de admitere și de asistare precum și cu privire la 
condițiile privind încetarea serviciilor sociale. 

De asemenea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6, 
București, în calitate de furnizor de servicii,  asigură o structură de personal capabil să asigure 
activităţile şi serviciile acordate. Astfel, în conformitate cu  Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale și cu Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și a Persoanelor Vârstnice nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități. 
A. Structura de personal pentru Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilițăți este de 8 
angajaţi contractuali, din care: 
 

Denumirea funcţiei Număr posturi 
Șef centru 1 
Psiholog clinician/consilier/psihoterapeut/psihopedagog 3 
Asistent social 3 
Instructor de educație 1 

 



 
 

 

Ca urmare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, înfiinţarea prin 
reorganizarea Centrului de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități, situat in București, 
sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr 101, bl. A2, parter, a Centrului de Zi pentru Persoane cu 
Dizabiliăți, situat în București, sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr 101, bl. A2, parter, precum 
și aprobarea Regulamentului  de Organizare și funcționare a serviciului social înființat. 
 

La prezenta anexăm:    
1. Proiectul ,,Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilități, 
2. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de zi pentru persoane cu 

dizabilități. 
 

 
 

Director General  
Gabriela Schmutzer 

 
 
 
 
Director General Adjunct                                                                                   
Alina Simion                                                                                                           

 
 
 
 

 
 
 

  Șef C.C.P.P.D. 
Adrian Mirea 
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de consiliere psihosocială persoane cu dizabilități 

 
 

În conformitate cu dispozițiile cuprinse în; 
 
- Hotărarea Guvernului. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 
- Hotărârea Guvernului 584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor social; 

- Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități; 

- Prevederile art. 32 alin.(1) lit.c) coroborate cu cele ale art.75 alin.(2) lit.g) din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, consiliul local potrivit 
competențelor sale și în condițiile legii, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind serviciile sociale acordate în scopul protecţiei copilului, 
persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii de persoane sau 
grupuri aflate în nevoie . 
Actele normative sus menţionate - coroborate cu dispoziţiile Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi actualizată, precum 
şi cu dispoziţiile Legii  asistenței sociale nr.292/2011 asigură cadrul legal necesar înfiinţării şi 
funcţionării centrelor de zi pentru persoanele adulte cu handicap, precum și stabilirea costului 
mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap, beneficiare a serviciilor sociale oferite 
în cadru serviciului social descris in prezentul referat. 
 
 Potrivit legislației menționate, autoritățile publice, furnizorii de servicii sociale dar și 
reprezentanții societății civile au un rol important în promovarea și respectarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, persoane care se confruntă în diferite situații cu o serie de limitări de 
activitate si restricții de participare. 

Astfel, în acest context legislativ, înființarea de servicii sociale  de zi, de tip centre de zi,  
pentru persoanele adulte cu handicap din sectorul 6, București reprezintă o prioritate locală 
pentru promovarea drepturilor acestei categorii de persoane, în scopul respectării principiilor de 
bază, prevăzute în Legea nr.448/2006 și anume: prevenirea și combaterea discriminarii, 



 
 

 

egalizarea sanselor, responsabilizarea comunității, adaptarea societății la persoana cu handicap, 
abordarea integrată dar și abordarea centrată pe persoană în furnizarea de servicii. 

Ca urmare, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi si 
obligatii egale ca toți ceilalți membri ai societății, reprezintă un interes major pentru 
comunitatea locală.  

Extinderea ariei de servicii sociale de înaltă calitate în sfera serviciilor alternative de 
sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate a persoanelor cu dizabilități, devine 
o  garanție a creșterii calității vieții acestora. 

Numărul mare al persoanelor adulte cu handicap, aflat în continuă creştere, impune 
extinderea ariei serviciilor sociale destinate acestei categorii de persoane, astfel încît să se 
asigure o adresabilitate cât mai largă, la nivel de comunitate. 
 De asemenea, persoanele adulte cu handicap, reabilitate în cadrul centrelor rezidențiale 
de tip C.R.R.N și/sau locuințe protejate, au nevoie de servicii sociale adecvate nevoilor 
individuale, servicii care să asigure sprijin pentru viață independentă în comunitate. 

Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități; situat in București, sector 6, Bulevardul 
Iuliu Maniu, nr 101, bl. A2, parter, cu o suprafață de 146,47 mp, va oferi servicii integrate, 
adecvate nevoilor specifice beneficiarilor, în concordanță cu tipul de handicap. 

Beneficiarii serviciilor sociale 
Serviciile sociale acordate în Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilităţi, sunt 

adresate persoanelor adulte cu dizabilităţi, domiciliate legal sau care au reşedinţa pe raza sectorului 
6, care deţin Certificat de încadrare în grad de handicap, cât şi a familiilor/reprezentanţilor legali ale 
acestora. 

Obiectivele specifice ale proiectului, 
 

a.   Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe specializate, în favoarea 
includerii sociale a persoanelor cu handicap și a reducerii marginalizării sociale a acestora, prin 
crearea unui centru de integrare prin terapie ocupaţională; 
 
b. Furnizarea de servicii sociale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor cu 
handicap, pentru dezvoltarea și/sau consolidarea deprinderilor de viaţă independentă prin 
activităţi de terapie ocupaţională; 
 
c.  Participarea activă a persoanelor adulte cu handicap la demersurile specifice din cadrul 
centrului de integrare prin terapie ocupaţională, privind valorificarea potenţialului lor 
recuperator și facilitarea accesului la serviciile sociale adecvate nevoilor identificate; 
 
d.  Menţinerea și/sau ameliorarea statusului psiho-social al beneficiarului, prin programe 
specifice de recuperare, care cuprind un ansamblu de intervenții de specialitate; 



 
 

 

e. Realizarea unei rețele funcționale, împreună cu furnizorii de formare profesională și 
agentii economci,  pentru inserția/reinserția persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. 
f. Asigurarea  resurselor de evaluare și exersare a capacităților persoanelor cu dizabilități, 
atât pentru integrarea acestora pe piața muncii, cât și pentru dezvoltarea unei structuri de 
economie socială; 
g.  Dezvoltarea unui cadru securizat, pentru activități de socializare şi petrecere a timpului 
liber; 
h.  Creşterea capacităţii instituţionale şi administrative a D.G.A.S.P.C. sector 6 pentru 
oferirea de servicii sociale specifice terapiei ocupaţionale, destinate persoanelor cu dizabilități. 
 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6, București în 
calitate de furnizor de sevicii, realizează informarea potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor 
legali şi/sau membrilor de familie cu privire la serviciile acordate în cadrul Centrului de zi 
pentru Persoane cu Dizabilități, la modalitățile de admitere și de asistare precum și cu privire la 
condițiile privind încetarea serviciilor sociale. 

De asemenea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6, 
București, în calitate de furnizor de servicii,  asigură o structură de personal capabil să asigure 
activităţile şi serviciile acordate. Astfel, în conformitate cu  Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale și cu Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și a Persoanelor Vârstnice nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități. 
A. Structura de personal pentru Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilițăți este de 8 
angajaţi contractuali, din care: 
 

Denumirea funcţiei Număr posturi 
Șef centru 1 
Psiholog clinician/consilier/psihoterapeut/psihopedagog 3 
Asistent social 3 
Instructor de educație 1 

 
Ca urmare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, înfiinţarea prin 

reorganizarea Centrului de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități, situat in București, 
sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr 101, bl. A2, parter, a Centrului de Zi pentru Persoane cu 
Dizabiliăți, situat în București, sector 6, Bulevardul Iuliu Maniu, nr 101, bl. A2, parter, precum 
și aprobarea Regulamentului  de Organizare și funcționare a serviciului social înființat. 
 

La prezenta anexăm:    



 
 

 

3. Proiectul ,,Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilități 
4. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de zi pentru persoane cu 

dizabilități. 
 

 
 

Director General  
Gabriela Schmutzer 

 
 

 
 
 
 
 
 


