
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6          
S.T. 962/15.11.2019 
     

      
HOTĂRÂRE 

 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 191/23.07.2019 
privind înființarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități prin 
reorganizarea Centrului de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități 

 
 

 
      Văzând Raportul de specialitate nr. D/25505/15.11.2019 al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Referatul de 
aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului 
Local Sector 6; 
     Ţinând seama de: 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea 
Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al 
Municipiului București, pentru perioada 2019-2023; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   

- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a 
serviciilor sociale; 

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

- Prevederile art. 51 alin. (6) lit. a), 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; 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 
calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 191/23.07.2019 privind înființarea 
Centrului de Zi pentru Persoane cu Dizabilități, prin reorganizarea Centrului 
de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități; 

- Nota pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local 
Sector 6 nr. 191 din  23.07.2019; 

- Avizul de înființare prin reorganizare pentru Centrul de Zi pentru persoane 
adulte cu dizabilități, emis de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu 
Dizabilități în data de 22.07.2019; 

 
 



 
- Răspunsul primit de la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu 

Dizabilități cu nr. D654/SAA/31.10.19, înregistrat de Registratura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu                 
nr. D/24809/07/11/2019, privind evaluarea documentelor cuprinse în dosarul 
înregistrat la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități cu                 
nr. 5979/27.06.2019, în vederea acordării licenței de funcționare provizorie a 
serviciului social Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități; 
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) 

lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 191/23.07.2019 
privind înființarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Diazabilități prin 
reorganizarea Centrului de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități, după 
cum urmează: 

a) Se înlocuiește Anexa nr. 1 din art. 1 alin. (1) la Hotărârea Consiliului 
Local Sector 6 nr. 191/23.07.2019 cu Anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

b) Se înlocuiește Anexa nr. 2 din art. 1 alin. (2) la Hotărârea Consiliului 
Local Sector 6 nr. 191/23.07.2019 cu Anexa nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II.  Începând cu data prezentei Anexa nr. 1 prevăzută la Art. 1 alin. (1) 
și Anexa nr. 2 prevăzută la Art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 
nr. 191/23.07.2019, își încetează aplicabilitatea. 
 Art. III. (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 ȘEDINŢĂ,                                  AVIZEAZĂ 
                                                             pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)   
                                                                              din O.U.G. nr. 57/2019                                     
                     SECRETARUL SECTORULUI 6, 
                                                                               
 
                                                                                  Demirel Spiridon 
            
 
 
Nr.: 
Data: 



 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
  

Având în vedere: 
- Avizul de înființare prin reorganizare pentru Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități, emis de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, în data de 
22.07.2019; 

- Răspunsul primit de la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități cu nr, 
D654/SAA/31.10.19, inregistrat de  Registratura  Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului sector 6, cu nr. D/24809/07/11/2019, privind evaluarea 
documentelor cuprinse in dosarul inregistrat la Autoritatea Națională pentru Persoanele 
cu Dizabilități  cu nr. 5979/27.06.2019, în vederea acordarii licenșței de funcționare 
provizorie a serviciului social Centrul de zi pentru personae adulte cu dizabilități; 
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6, nr. 191 din data de 23.07.2019 privind înființarea 
Centrului de Zi pentru Persoane cu Dizabilități, prin reorganizarea Centrului de 
Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități; 
- Nota pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 191 
din  23.07.2019; 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, cu modificările ulterioare; 

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

 
propunem Consiliului Local Sector 6, modificarea anexelor nr.1 și 2 cuprinse în 

Hotărârea nr. 191/23.07.2019 după cum urmează; 
 

  Anexa nr.1, punctul 5 Rezumatul proiectului/ Beneficiarii 
 se modifică din; 

 
- Capacitatea centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități este de 40 de 

beneficiari. 
 

 în; 
 
- Capacitatea centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati este de 20 beneficiari 

/zi. 
 
Anexa nr.2,  

Art. 4.   Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare 
se modifică din; 

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare (republicată 
03.07.2008); 

în 
            -  O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 



 
 
 
 

Art.7. Activități și funcții  
se modifică din; 

 
Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilităţi  sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale, de interes public local, prin asigurarea următoarelor 
măsuri integrate: 

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. asigurarea şi facilitarea accesului la programe de integrare/reintegrare socială în vederea 
prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, prin: 

- activităţi de informare, de consiliere, de educaţie extracurriculară; 
- facilitare acces pe piaţa muncii şi de educaţie la servicii de formare şi reconversie profesională; 
- activităţi suportive de orientare vocaţională; 
- terapii diverse (terapie ocupaţională, etc.); 
- activităţi de petrecere a timpului liber (activităţi artistice, educaţionale, etc). 

3. activităţi specifice de recuperare/reabilitare în vederea menţinerii sau ameliorării statusului 
psiho-social al beneficiarului/familiei acestuia, prin: 

- consiliere psihologică axată pe tipul de deficienţă (individuală şi/sau de grup); 
- consiliere orentată spre gestionarea situaţiilor de urgenţă (conflicte etc); 
- consiliere şi informare acordată familiilor persoanelor cu dizabilităţi. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 
despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. distribuirea de materiale informative, în forme adaptate, pe suport de hârtie cât şi în variantă 
electronică; 

2. editarea şi utilizarea Codului de etică; 
3. organizarea unui program de informare a beneficiarilor şi de comunicare cu publicul interesat; 
4. elaborarea rapoartelor de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a 
drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 
acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. promovarea de materiale informative specifice; 
2. organizarea de grupuri de informare pe diverse tematici; 
3. colaborearea cu alte servicii pentru acordarea unor servicii complementare; 
4. încurajarea participării persoanelor cu dizabilităţi la activităţi educative, cultural-recreative etc; 
5. susţinerea şi consilierea persoanelor cu dizabilităţi în vederea participării active la rezolvarea 

anumitor probleme care îi afectează în mod direct; 
6. centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități respectă întocmai reglementările din 

Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6 prelucrează datele cu caracter personal respectând noile 
reglementări impuse prin Regulamentul European 2016/679. 

7. promovarea activităţilor de voluntariat. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea şi aplicarea unui chestionar de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. punerea la dispoziţie a unei cutii poştale destinată depunerii sesizărilor, reclamaţiilor dar şi a 

propunerilor cu privire la îmbunătăţirea activităţii centrului; 



4. utilizarea unui Registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor. 

e) de administrare a resurselor materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. susţinerea unor sesiuni planificate pentru instruirea personalului în domeniul protecţiei sociale a 

persoanelor cu dizabilităţi; 
2. identificarea oportunităţilor de perfecţionare a personalului în vederea creşterii competenţei; 
3. promovarea unui plan propriu de dezvoltare. 

 
 
în; 
 
 

Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi  
sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale, de interes public local, prin asigurarea 
următoarelor activități conform Ordinul 82/2019 privind aprobarea Standardelor minime 
de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități:  
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. consiliere psihologică; 
- condiţiile necesare pentru menţinerea echilibrului psiho-afectiv şi optimizare personală; 
- consiliere axată pe tipul de deficienţă specifică; 
- consiliere psihologică individuală şi de grup în vederea: dezvoltări comportamentului 
adecvat situațiilor sociale, dezvoltarea atenției și gândirii positive, adecvarea 
emoțiilor,conștientizarea de sine, evitarea situațiilor de izolare socială și depresie,optimizare și 
dezvoltarea personală ,autocunoaștere, altele; 
- consiliere orientată spre gestionarea situaţiilor de urgenţă (conflicte, etc.); 
- informare şi consiliere pentru familiile persoanelor cu dizabilităţi. 
3. abilitare și reabilitare, după caz, constau în; 
- activităţii de terapie ocupațională cu metode variate pentru a îmbogăţi deprinderile 
cognitive, fizice şi motorii şi pentru a spori încrederea în sine a beneficiarilor, pentru a dezvolta 
abilităţile de motricitate fină (mişcarea şi dexteritatea muşchilor mici din mâini şi degete), de 
motricitate grosieră (mişcarea muşchilor mari din braţe şi picioare), abilităţile oral-motorii 
(mişcarea muşchilor din gură, buze, limbă, maxilar), abilităţile de auto-îngrijire, altele în raport 
de posibilităţile beneficiarilor, 
- activităţii de artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse 
materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică; 
- sesiuni de stimulare psiho-senzorio-motorie, 
- sesiuni de activități de tip vocațional /ocupațional, 
- elaborarea, pentru fiecare beneficiar a Planului Personalizat și dezvoltarea acestuia în 
programe de intervenţie specifică,  
- se urmărește îmbunătăţirea calităţii vieţii prin învăţarea de noi deprinderi și abilităţi 
menite să mențină funcţionarea psiho-socială optimă a beneficiarilor;  

Activitățile de abilitare și reabilitare sunt realizare în cadrul Centrului, în mediul familial al 
beneficiarului, în locații care dispun de dotarea necesară realizării unor activități specifice  
(stimulare senzorială). 

Activitățile de abilitare și reabilitare sunt realizate de către personalul Centrului: pedagog de 
educație, instructor de educație, psiholog, pedagog social, psihopedagog. 

Totodată, pentru acoperirea unei arii extinse colaborăm cu specialiști externi: terapeut 
ocupațional, coregraf, actor. 
4.  deprinderi de viață independentă; 
- sprijinul necesar pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, 
- aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru pentru ca beneficiarii să-şi dezvolte aptitudinile 
cognitive; 



- aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să-şi dezvolte deprinderile zilnice 
de organizare, planificare şi finalizare a programului zilnic, pentru gestionarea timpului, pentru a 
face faţă stresului, situaţiilor de tensiune, urgenţă sau criză, pentru autocontrolul 
comportamentului şi exprimării emoţiilor adecvate, altele; 
- aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru comunicare prin mesaje verbale şi nonverbale, 
dezvoltarea abilităţilor de a schimba idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, 
utilizarea instrumentelor de comunicare, altele; 
- aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru schimbarea poziţiei corpului, mutarea corpului 
dintr-un loc în altul, pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, braţul, 
alte părţi ale corpului, pentru deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind 
echipamente sau mijloace de transport; 
- aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să-şi dezvolte deprinderile de 
autonomie personală/autoîngrijire, pentru învăţarea acţiunilor de spălat şi şters corpul sau părţile 
corpului, de îngrijit pielea, dinţii, părul, unghiile, nasul, de realizat toaleta intimă, de 
îmbrăcat/dezbrăcat, de mâncat/băut; activităţile cuprind totodată exerciţii de conştientizare 
privind alegerea îmbrăcăminţii şi încălţămintei în mod adecvat, ţinând cont de anotimp şi 
eveniment, de păstrare în ordine şi curăţenie a obiectelor personale, altele. 
- aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să înveţe cum să-şi păstreze igiena 
personală şi a spaţiului de locuit, importanţa menţinerii unei diete echilibrate şi a unei activităţi 
fizice zilnice, altele 
- aplicarea de exerciţii de conştientizare pentru a înţelege pericolele ce pot ameninţa 
securitatea personală sau a altora, riscurile legate de situaţii care pot determina accidente, 
traumatisme sau leziuni, riscuri legate de consumul de alcool, droguri, infectarea cu infecţii cu 
transmitere sexuală, HIV/SIDA, altele; 
- aplicarea de tehnici şi exerciţii necesare pentru ca beneficiarii să-şi dezvolte deprinderi 
de autogospodărire prin prepararea şi servirea hranei, curăţenia spaţiului propriu, gestionarea 
deşeurilor, aranjarea îmbrăcămintei şi încălţămintei, îngrijirea dispozitivelor de sprijin (ochelari, 
lupe, scaun rulat, cadru de mers etc.), achiziţionarea de bunuri şi servicii şi altele; 
- aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să înveţe cunoaşterea diferitelor 
tipuri de relaţii, exersarea unor abilităţi sociale, acţiuni şi comportamente necesare pentru 
stabilirea de interacţiuni cu membrii familiei, alţi beneficiari, cu persoane cunoscute sau 
necunoscute, educaţie sexuală şi altele; 
- aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să facă faţă tranzacţiilor economice 
de bază (să utilizeze bani pentru a cumpăra produse), să gestioneze resurse proprii şi altele; 
- exerciţii pentru dezvoltarea abilităţilor educaţionale, a nivelului de educaţie şi altele. 
- activitățile de de viață independent sustinute în cadrul Centrului sunt concepute în 
funcție de specificul ficărui beneficiar în parte, 

Activităţile se desfăşoară la sediul Centrului de Zi pentru persoane adulte cu dizabiliăți, sau 
în spaţiu liber sau la domiciliul beneficiarilor, fiind susținute atăt de persoanlul de specilitate al 
centrului: psiholiog, psihoterapeut, pedagog de recuperare, asistent social, instructor de educție, 
cât și de  specialiști externi: kinetoterapeut,terapeut ocupațional. 
5. dezvoltarea abilităților lucrative, pregătirea pentru muncă angajarea în muncă și sprijin 
pentru menținerea locului de muncă; 
- sprijin şi exerciţii pentru ca beneficiarii să-şi exerseze/consolideze cunoştinţele în 
vederea dezvoltării abilităţilor practice şi comportamentelor sociale necesare lucrului în grup, 
încadrării în muncă şi gestionării bugetului propriu; 
- sprijin pentru ca beneficiarii să-şi dezvolte nivelul de educaţie şi de formare 
profesională; 
- consiliere pre şi post angajare; 
- consiliere juridică; 
- organizarea de grupuri de suport, altele. 
- acţiuni şi demersuri pentru conştientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, 
potenţialul şi facilităţile angajării persoanelor cu dizabilităţi, realizarea analizei locului şi a 
mediului de muncă, altele. 



- orientare profesională, pregătirea pentru angajarea în muncă și sprijin pentru menținerea 
locului de muncă, 
- facilitarea accesului pe piaţa muncii şi de educaţie, la servicii de formare şi reconversie 
profesională; 

Activităţile se desfăşoară la sediul centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, în 
spaţiu liber, a locul de muncă al beneficiarului sau la domiciliul acestuia, fiind susținute atât de 
personalul de specialtate al centrului: asistent social, psiholog, specialist in evalauare 
vocațională, pedagog de recuperare, instructor de educație, cât și de specialiști externi: consilier 
juridic. 
6. integrare, participare socială și civică; 
- activităţi care duc la cunoaşterea mediului social, stimularea/învăţarea unui 
comportament adecvat situaţiilor sociale, implicarea în activităţi sportive, culturale, artistice 
desfăşurate în comunitate, participarea la acţiuni de recreere şi petrecere a timpului liber, la 
acţiuni de meşteşugărit, vizite, altele. 
- activităţi cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea şi relaţionarea dintre 
beneficiari, 
- activităţi de comunicare cu publicul interesat de activităţile centrului de pe raza 
Sectorului 6, 
- programe de lucru cu părinţii sau membri  ai comunităţii locale,  
- activități de socializare realizate cu ajutorul voluntarilor, 

Activităţile de  integrare, participare socială și civică  sunt desfășurate în cadrul Centrului, în 
mediul familial, la domicililul beneficiarului, în cadrul altor instituții/organizații, atât de către 
personalul Centrului: pedagog de educație, instructor de educație, psiholog, asistent social, 
psihopedagog, cât și de specialiști externi: terapeut ocupațional, coregraf, actor. 
 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
 
1. informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări 
privind demersurile de obţinere; 
2. sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.; 
3. informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obţinerea de tehnologii şi 
dispozitive asistive şi tehnologii de acces; 
4. informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei; 
5. informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii de 
abilitare şi reabilitare, tratamente balneo etc.; 
6. informare şi sprijin pentru obţinerea unor servicii de transport: rovinietă, card de parcare, 
bilete de tren/autobuz; 
7. informare despre activităţi şi servicii alternative sau complementare oferite de furnizori 
sociali privaţi, îndeosebi organizaţii neguvernamentale; 
8. sprijin pentru identificare locuri de muncă, angajare, păstrarea locului de muncă, 
obţinerea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces necesare; 
9. demersuri pentru conştientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potenţialul 
şi facilităţile angajării persoanelor cu dizabilităţi, realizarea analizei locului şi a mediului de 
muncă; 
10. informare privind reţelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane 
aflate în situaţii de viaţă asemănătoare. 
11. evaluarea statusului social al beneficiarului 
12. acompanierea beneficiarului în realizarea demersurilor necesare pentru integrarea/ 
reintegrarea socială, 
13. activităţi de informare, de consiliere, de educaţie extracurriculară; 
14. suport in accesarea de către persoanele cu dizabilităţi/familiile acestora/reprezentanţii 
legali a unor servicii de instruire şi dezvoltare a abilităţilor, după caz. 



15. distribuirea de materiale informative, în forme adaptate, pe suport de hârtie cât şi în 
variantă electronică; 
16. editarea şi utilizarea Codului de etică; 
17. organizarea unui program de informare a beneficiarilor şi de comunicare cu publicul 
interesat; 
18. elaborarea rapoartelor de activitate. 
Activitățile  de informare și consiliere socială sunt realizate de către asistentul social, atât în 
cadrul Centrului cât și în afara acestuia ( în mediul familial, la domicililul benefeiciarului, în 
cadrul altor instituții/organizații). 
 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
 
1. promovarea de materiale informative specifice; 
2. organizarea de grupuri de informare pe diverse tematici 
- respectarea drepturilor beneficiarului; 
- managementul situațiilor de risc: 
- codul de etică; 
- protecția împotriva neglijării, exploatării, violenței și abuzului; 
- protecția împotriva torturii și  tratamentelor crude, inumane sau degradante;  
- sesizări și reclamații; 
- satisfacția beneficiarilor . 
3. colaborearea cu alte servicii pentru acordarea unor servicii complementare; 
4. încurajarea participării persoanelor cu dizabilităţi la activităţi educative, cultural 
recreative etc; 
5. susţinerea şi consilierea persoanelor cu dizabilităţi în vederea participării active la 
rezolvarea anumitor probleme care îi afectează în mod direct; 
6. centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități respectă întocmai reglementările din 
Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6 prelucrează datele cu caracter personal respectând noile 
reglementări impuse prin Regulamentul European 2016/679. 
7. promovarea activităţilor de voluntariat. 
 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
 
1. utilizarea unui regulament-cadru de organizare şi funcţionare;   
2. elaborarea unui tabel cu participanţii la sesiunile de informare despre regulament-cadru 

de organizare şi funcţionare;   
3. realizarea unui raport de activitate elaborat de coordonatorul C.Z. ;   
4. crearea unui plan anual de instruire şi formare profesională pentru personalul angajat;     
5. utilizarea unui registru privind perfecţionarea continuă a personalului;   
6. realizarea de contracte de parteneriat cu organisme neguvernamentale sau 
guvernamentale ;  
7. elaborarea unui tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunoştinţă a 
prevederilor privind suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de 
semnarea contractului de furnizare ;    
8. procedura de evaluare a nevoilor specifice ale beneficiarilor;    
9. chestionare pentru cunoaşterea părerii beneficiarilor despre activităţi/servicii/atitudini 
generale ;                                                                                                                                                                  



10. elaborarea şi aplicarea unui chestionar de măsurare a gradului de satisfacţie a 
beneficiarilor; 
11. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
12. punerea la dispoziţie a unei cutii poştale destinată depunerii sesizărilor, reclamaţiilor dar 
şi a propunerilor cu privire la îmbunătăţirea activităţii centrului; 
13. utilizarea unei proceduri în care se precizează: modul de informare a beneficiarilor sau 
reprezentanţilor lor legali despre posibilitatea depunerii de sesizări/reclamaţii sau despre 
exprimarea unei nemulţumiri în legătură cu calitatea îngrijirii şi protecţiei în C.Z.; 
e) de administrare a resurselor materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. personalul C.Z. este instruit/format anual cu privire la: egalitatea de şanse; prevenirea, 
recunoaşterea şi raportarea formelor de exploatare, violenţă şi abuz; respect pentru diversitate; 
respect şi încurajare pentru autonomia individuală şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi, 
altele; dovada instruirilor/formărilor se include în  dosarul de personal 
2. susţinerea unor sesiuni planificate pentru instruirea personalului în domeniul protecţiei 
sociale a persoanelor cu dizabilităţi; 
3. identificarea oportunităţilor de perfecţionare a personalului în vederea creşterii 
competenţei; 
4. promovarea unui plan propriu de dezvoltare. 

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local 
Sector 6 prezentul proiect de hotărâre. 
 
 

 
Director General, 

Gabriela Schmutzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 

 
Prin Raportul de specialitate nr. D/25505/15.11.2019 întocmit de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, se susţine modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6                   

nr. 191/23.07.2019 privind înființarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități prin reorganizarea Centrului de Consiliere Psihosocială Persoane cu 

Dizabilități. 

Pentru asigurarea măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 

persoanelor adulte cu handicap, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului 

Local Sector 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 6 nr. 191/23.07.2019 privind înființarea Centrului de Zi pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități prin reorganizarea Centrului de Consiliere 

Psihosocială Persoane cu Dizabilități. 

 

 
PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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