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ANEXĂ 

la H.C.L. Sector 6 nr…………………. 

 

 

Plan anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Local sector 6  

pentru anul 2021 

 

 

Având în vedere : 

 

1. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a sectorului 6 al Municipiului 

București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/31.01.2019, 

respectiv următoarele obiective operaționale/direcții de acțiune 

Obiectiv general I. Protecția și promovarea drepturilor copilului 

Obiectiv specific 1. Protecția copil ului aflat în risc de abandon familial 

Obiectiv specific 2. Protecția copilului cu comportament deviant 

Obiectiv specific 3.Suport pentru familie și copilului de vârstă preșcolară sau 

antepreșcolară  

Obiectiv specific 4.Dezvoltarea serviciilor de prevenire a apariției situațiilor de risc 

Obiectiv specific 5.Întărirea capacității de intervenție și dezvoltarea programelor de 

prevenire în situația  

Obiectiv general II. Protecția copiilor și adulților cu dizabilități 

Obiectiv specific 1. Susținerea integrării sociale a adultului cu dizabilități 

Obiectiv specific 2. Protecția adultului cu dizabilități în sistem rezidențial 

Obiectiv specific 3. Protecția copilului cu dizabilități 

Obiectiv general III. Protecția persoanelor vârstnice 

Obiectiv specific 1. Integrare socială și viață activă pentru persoanele în vârstă 

Obiectiv specific 2. Prevenirea degradării fizice și psihice a persoanelor în vârstă 

Obiectiv general IV. Prevenirea și combaterea marginalizării sociale 

Obiectiv specific 1. Susținere pe termen determinant pentru depășirea situației de 

criză 

Obiectiv specific 2. Promovarea integrării pe piața muncii 

Obiectiv general V. Prevenirea și combaterea violenței domestice 

Obiectiv specific 1. Protecția persoanelor victime ale violenței domestice 

Obiectiv specific 2. Prevenirea violenței domestice 

Obiectiv general VI. Intervenția în regim de urgență 

Obiectiv specific 1. Protecția copilului aflat în situații care îi pun în pericol 

viața/dezvoltarea 

Obiectiv specific 2. Protecția persoanelor fără adăpost 

Obiectiv general VII. Îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor 

Obiectiv specific 1. Dezvoltarea serviciilor socio- medicale oferite 

Obiectiv specific 2. Asigurarea accesului la servicii  medicale de calitate pentru 

persoanele vulnerabile din sectorul 6 

Obiectiv specific 3. Programe de prevenție 

Obiectiv general VIII. Comunicare, informare și promovare 
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Obiectiv specific 1. Îmbunătățirea procesului de informare a membrilor comunității cu 

privire la serviciile oferite de instituție 

Obiectiv specific 2. Promovarea comunicării în relația cu alte instituții, parteneri 

publici și privați 

Obiectiv specific 3. Sensibilizarea opiniei cu privire la problemele cu care se 

confruntă categoriile sociale defavorizate sau vulnerabile, stimularea implicării 

cetățenilor sectorului 6, inclusiv prin donații sau voluntariat, în activități cu impact 

social la nivelul comunității 

Obiectiv general IX. Susținerea și atragerea de parteneriate public-private 

Obiectiv specific 1. Încheierea de parteneriate în beneficiul persoanelor și categoriile 

defavorizate 

Obiectiv general X. Elaborarea de proiecte și dezvoltarea serviciilor prin accesarea de 

fonduri nerambursabile 

Obiectiv specific 1. Elaborarea de noi proiecte sociale în beneficiul comunității 

sectorului 6 

Obiectiv specific2. Atragerea de finanțare din fonduri nerambursabile 

Obiectiv general XI. Încurajarea participării și a voluntariatului 

Obiectiv specific 1. mplicarea cetățenilor în programe și servicii destinate categoriilor 

sociale defavorizate 

Obiectiv specific 2. Promovarea voluntariatului 

Obiectiv general XII. Creșterea calității serviciilor 

Obictiv specific 1. Resurse umane și formare profesională 

Obiectiv specific 2. Îmbunățățirea metodologiei de lucru 

Obiectiv specific 3. Îmbunătățirea infrastructurii 

Obiectiv specific 4. Securizarea datelor, respectarea intimității și confidențialității, 

protejarea dreptului la imagine 

 

Strategia locală privind incluziunea socialăşi reducerea sărăciei în municipiul 

Bucureşti 2017–2021, aprobată prin HCL nr. 496 din 31.10.2017: 

Obiectiv general prevăzut în strategie: 

- Identificarea și soluţionarea urgenţelor  sociale  individuale  şi  colective  ale  

comunității   pentru  implementarea  acţiunile  antisărăcie,  prevenirea  şi 

combaterea  marginalizării sociale,  la  nivelul capitaleifolosind  resursele    

umane, materiale  şi  financiare  necesare. 

 

 

Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru 

perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

- Îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate 

- Respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii 

vulnerabile 

- Prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă 

- Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc. 

 

Strategia naţională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 

2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 

Pornind de la cadrul general al incluziunii sociale din Uniunea Europeană, principalele 

obiective generale prevăzute în strategie sunt: 

- creșterea gradului de ocupare a persoanelor sărace și vulnerabile prin programe ample 

de activare pe piața muncii;  
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- creșterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) și 

introducerea stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de beneficii 

sociale; 

- promovarea incluziunii sociale a comunităților marginalizate printr-o abordare 

integrată, concentrată asupra copiilor; 

- îmbunătățirea funcționalității serviciilor sociale; 

- integrarea beneficiilor de asistență socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de 

ocupare și a altor servicii publice prin transformarea asistentului social într-un 

”integrator” cu o atribuție solidă de management de caz; 

- investiții într-un sistem solid de e-asistență socială; 

- creșterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale; 

- consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare și evaluare. 

 

Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 

rome pentru perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea nr. 18/2015: 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

- accesarea măsurilor active în vederea creşterii şanselor de ocupare a cetățenilor 

români aparţinând minorităţii rome; 

- îmbunătăţirea stării de sănătate a cetățenilor români aparţinând minorităţii rome prin 

creșterea accesului la servicii de sănătate preventive şi curative şi prin promovarea 

unui stil de viaţă sănătos; 

- responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii. 

 

Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârsnice 

2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

- prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice 

- promovarea participării sociale active și demnea persoanelor vârstnice 

- obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu 

nevoi de îngrijire de lungă durată. 

 

Strategia naţională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și 

prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr 365/2018 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

- Consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii și combaterii violenței 

domestice  

- Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victime  

- Prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteia precum și a violenței sexuale  

- Monitorizarea și evaluarea activităților întreprinse în vederea prevenirii și combaterii 

violenței domestice. 

 

Strategia naţională ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

- Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de 

către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; 

- Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții.  

- Eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru persoanele cu dizabilități.  

- Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la un mediu de lucru deschis, incluziv 

și accesibil, atât în sectorul public cât și în cel privat, concomitent cu asigurarea 

accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creșterea ocupării pe piața muncii.  
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- Promovarea educației și formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile 

și a învățării de-a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilități.  

- Promovarea și protecția dreptului persoanelor cu dizabilități la condiții de trai decente 

pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții lor.  

- Asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilități la servicii și facilități de 

sănătate, de calitate, care acordă atenție problemelor specifice de gen, la un cost 

rezonabil și cât mai aproape posibil de comunitățile în care acestea trăiesc.  

- Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilități pe baza informațiilor și 

datelor statistice și de cercetare colectate din toate domeniile de activitate. 

 

 Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 – proiect 

Obiectivul general prevăzut în strategie 2021-2027 este de a asigura participarea 

deplină și efectivă a persoanelor cu dizabilități, bazată pe libertatea de decizie, în toate 

domeniile vieții și într-un mediu accesibil și rezilient. 

1. Programe de interes național: 

- Programul de Interes Național: „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, 

centre RESPIRO/centre de criză și locuințe protejate”  

- Programul: „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu 

dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a 

persoanelor adulte cu dizabilități.” 

 

2. Acord de parteneriat/cooperare public-public și public privat: 

- Acord de parteneriat nr. D/10482/03.06.2009/31.12.2020  - Parohia "Brâncuși -

Sfântul Ioan Rusu și Acoperământul Maicii Domnului";  

- Acord de parteneriat nr. D/20439/08.12.2012 - Parohia Ortodoxă "Sfântul Andrei; 

- Protocol de colaborare nr. D/18855/25.09.2014 - Agenția Adventistă pentru 

Dezvoltare  Refacere și Ajutor România;  

- Protocol de colaborare nr. C/7768/07.07.2016 - Asociația pentru Dezvoltarea 

Copilului;  

- Convenție de colaborare nr. 482/20.10.2016 - Fundația Principesa Margareta a 

României; 

- Convenție de colaborare nr. C/11709/24.10.2017 - Asociația ANAIS; 

- Acord de parteneriat  nr. A/28494/06.11.2017 - Asociația FREE;   

- Acord de parteneriat nr. D/2132/31.01.2018 - Colegiul Fizioterapeuților din România 

și Colegiul Teritorial București-Ilfov;   

- Protocol de colaborare nr. C/8930/20.08.2018 - Fundația Hospice Casa Speranței; 

- Protocol de colaborare nr. D/24280/14.11.2018 - Fundația Motivation România; 

- Convenție de colaborare nr. D/4769/04.03.2019 - Fundația pentru Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale;  

- Contract de colaborare nr. D/5933/20.03.2019 - Asociația The Social Incubator; 

- Convenție de colaborare nr D/7139/05.04.2019 - L' Association Mondiale pour les 

Orphelins (A.M.O.R);  

- Convenție de colaborare nr. D/19975/06.09.2019  - Asociația Casa Ioana;  

- Convenție de colaborare nr. D/20479/12.09.201 - Asociația pentru Sprijinirea Femeii 

Însărcinate și a Familiei;  

- Convenție de colaborare nr. D/21088/19.09.2019 - Asociația VAR/Sc.153; 

- Convenție de colaborare nr. D/21380/24.09.2019 - Asociația Semn de viață; 

- Acord de parteneriat nr. D/12739/18.06.2019 - Asociația Seniorilor; 

- Protocol de colaborare nr. D/16322/28.07.2017 - Asociația Solwodi;  

- Convenții de colaborare nr. D/8522/19.04.2019, D/21570/26.09.2019 - Fundația 

Filantropică Metropolis; 
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- Convenție de colaborare nr. D/18285/15.04.2019 - Universitatea Națională de 

Educație Fizică și Sport București; 

- Act adițional la acord de parteneriat nr. C/2666/08.03.2018 nr. D/4970/06.03.2019 – 

Asociația pentru Relații Comunitare; 

- Protocol de colaborare nr. A/10482/18.04.2019 – S.C. BAU MAN Construct SRL;  

- Protocol de colaborare nr. D/8528/19.04.2019 – Fundația TUNA;  

- Convenție de colaborare nr. D/11535/04.06.2019 – Școala Gimnazială Orizont;  

- Convenție de colaborare nr. D/11534/04.06.2019 – ELLYS Before & Aftershool SRL; 

- Convenție de colaborare nr. D/18982/28.08.2019 - Fundația Bambini in Emergenza; 

- Convenție de colaborare nr. D/21232/23.09.2019 - Asociația Vanner Collective;  

- Convenție de colaborare nr. C/10947/18.10.2019 - FSAS-Universitatea București;  

- Convenție de colaborare nr. D/21088/19.09.2019 - Asociația VAR Școala nr. 153;       

-  Acord de parteneriat nr. D/24195/31.10.2019 - Școala Gimnazială nr.279; 

- Acord de parteneriat nr. D/24196/31.10.2019 - Școala Gimnazială nr.167;  

- Acord de parteneriat nr. D/24197/31.10.2019 – Școala Gimnazială nr.168;  

- Convenție de colaborare nr. D/2230/08.10.2019 - Asociația FDP - Protagoniști în 

educație; 

- Convenție de colaborare nr. D/24191/31.10.2019 - Asociația Lindenfeld;  

- Convenție de colaborare nr. D/25857/20.11.2019 - Societatea Națională de Cruce 

Roșie din România;  

- Convenție de colaborare nr. C/12456/21.11.2019 - Asociația ART Fusion;  

- Act adițional la convenția de colaborare nr.12/20.012.2017 pentru prelungire 

parteneriat nr. D/28130/17.12.2019 - Asociația Animal Society;  

- Convenție de colaborare nr. D/249/16.09.2019 - Asociația Touched România;  

- Convenție colaborare nr. D/2014/28.01.2020 - Asociația Generația Verde; 

- Convenție colaborare nr. 31.01.2020 - Fundația JOYO- Sprijin Socio- Educativ 

pentru Copii, Tineri și Familii în Dificultate;  

- Acord de parteneriat nr. D/5717/03.03.2020 - Centrul pentru Seniori al Municipiului 

București; 

- Convenție colaborare nr. C/2443/09.03.2020 - Asociația Sprijinirea Integrării 

Sociale; 

- Convenție colaborare nr. D/7379/27.03.2020 - Asociația Adi Hădean;   

- Protocol de colaborare nr. D/15096/14.08.2020 - ARAS- Asociația Română Anti-Sida; 

- Convenție de colaborare nr. D/15393/21.08.2020 - Asociația FDP-Protagoniști în 

educație;  

- Parteneriat de colaborare nr. D/15444/24.08.2020 - Fundația Crucea Alb-Galbenă; 

- Convenție de colaborare nr. C/7662/27.08.2020 - Pro Vobis – Centrul Național de 

Resurse pentru Voluntariat;  

- Convenție de colaborare nr. C/7835/01.09.2020,  C/7836/01.09.2020 - Academia de 

Studii Economice 

 

Legea 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistența socială 

- Asociația Fraților Mariști, Centrul ”Sf Marcellini Champagnat” 

- Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan 

- Asociația Diaconia filiala sector 6, proiectul ”Masa Bucuriei pe roți” 

- Fundația Estuar, proiectul ”Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice” 

- Asociația Filantropică Metropolis ”Centrul de consiliere și sprijin pentru tineri în  

     situații de risc” 

- Asociația Filantropică Metropolis, ”Centrul de zi pentru copii și părinți” 

- Fundația Regală Margareta a României proiect ”Centrul Comunitar Generații ”. 

 



6 
 

3. Consultări avute cu furnizori publici și privați, în vederea elaborării Planului anual 

de acțiune privind serviciile sociale.  

 

✓ Consultări pe tema “Comunitatea – un loc accesibil pentru fiecare – nr. 

înregistrare ”C/8559 din16.09.2020 

✓ Consultări privind provocările cu care se confruntă copiii din comunitatea 

sectorului 6 generate de pandemia Covid 19 – nr. înregistrare C/1148 din 23.11.2020. 

✓ Consultări privind nevoile specifice ale categoriilor vulnerabile din comunitatea 

sectorului 6 generate de pandemia Covid 19 – nr. înregistrare C/11479 din 

23.11.2020; 

✓ Consultări privind adaptarea și dezvoltarea de servicii sociale în situații de criză – 

nr. înregistrare C/11480 din 23.11.2020.  

Furnizorii publici și privați prezenți la consultări sunt: Fundația Regală Margareta a 

României, Fundația Filantropică Metropolis, Asociația Fraților Mariști ai Şcolilor din 

România, Asociația ASIS, Asociația EduCare, Centrul Creștin București - Cantina 

socială „Harul”, Agenția Națională Antidrog C.P.E.C.A. S6, D.G.P.M.B. – Serviciul 

prevenire, Fundația Estuar; 

✓ Minuta consultărilor nr. C/11571/26.11.2020. 

 

 

Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local sector 6 cuprinde: 

- Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 

- Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 

existente la nivel local/judeţean - capitolul II; 

- Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în 

domeniul serviciilor sociale - capitolul III.    
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CAPITOLUL  I  

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

A. Servicii sociale existente la nivel local:  

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Buget de stat 

B  -  Contribuții persoane beneficiare 

C – Alte surse 

Nr. crt. 

Cod serviciu 

social, 

conform 

Nomenclatorul

ui serviciilor 

sociale 

Denumirea serviciului social Capacitatea 
Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale existente: 

Buget local 
Buget 

județean 

A 

Buget 

de stat 

B 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

C 

Alte 

surse 

1 8891CZ-C-II 

Centru de zi pentru copii aflați în 

situații de risc de separare de 

părinți 

Existent x 4 

115 
100% 388.668     

2 8891CZ-C-IV 
Centrul de zi Sfinții Impărați 

Constantin și Elena 
50 100% 1.185.100     

3 8891CZ-C-IV Centrul de Zi Sfântul Andrei 120 100% 2.844.240     

4 8891CZ-C-IV 
Centrul de zi Floare de colț 

 
45 60% 474.040     

5 8790CR – C - I 
Centrul de Plasament Acasă 

Drumul Sabareni nr 47 - 53 
36 85% 2.811.996     
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6 8790-CR-C-II 
Centrul Primire si Evaluare in 

Regim de Urgenta Arlechino 
22 locuri 90%     

7 8790-CR-C-I 
Complex de Servicii Apartament 

Social de tip Familial 1 
5 100% 

1.562.220 

    

8 8790-CR-C-I 
Complex de Servicii Apartament 

Social de tip Familial 3 
6 95%     

9 8790-CR-C-I 
Complex de Servicii Apartament 

Social de tip Familial 4 
6 95%     

10 8790 SF-C Serviciul Asistență Maternală 75 80% 2.448.553     

11 Nu se regăsește 
Centrul de recreere și dezvoltare 

personală Conacul Golescu Grant 1500 beneficiari 100% 831.830     

12 8891CZ-C III 
Complex de Servicii de 

Recuperare 
120 75% 2.867.304     

13 8891CZ-C III 

Centrul de zi de Recuperare 

pentru Copii cu Disfuncții 

Neuropsihice Ghencea 

47 75% 1.408.058     

14 8891CZ-C III 

Centrul de Zi de Recuperare 

pentru Copii cu Dizabilități 

Orșova 

20 100% 1.127.059     

15 8970CR – C-I 

Complex de Servicii Sociale 

pentru Copii cu Dizabilitati Istru – 

Căsuța Istru 4 

12 80% 

1.874.664 

    

16 8970CR – C-I 

Complex de Servicii Sociale 

pentru Copii cu Dizabilitati Istru – 

Căsuța Istru 6 

12 80%     

17 8899CPDH - I Cantina Istru 150 90% 1.105.632     

18 8790 EST R 
Internat de tip soc. pt. copii cu 

dizabilități Domnița Bălașa 
90 100% 7.264.323     
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19 8899-CZ-D-I 
Centrul de Zi pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități 
35/lună 100% 708.780     

20 8790CR-D-II 

Centrul de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Uverturii 

50 60% 4.098.930     

21 8810CZ-V-II 
CS Mihai Eminescu (Clubul 

seniorilor) 
100 100% 4.395.000     

22 8730CR-V-I 
Centrul pentru Persoane Vârstnice 

Floare Roşie 
70 locuri 

 

63% 

 

6.511.330   
 

 
 

23 8730CR-V-I 
Centrul pentru Persoane Vârstnice 

Sf. Mucenic Fanurie” 
24 85% 2.232.456     

24 8810ID-I 
Biroul Îngrijiri la Domiciliu 

pentru Persoane Vârstnice 

40 

(în funcție de 

complexitatea 

nevoilor 

persoanelor 

beneficiare 

vârstnice 

dependente) 

100% 577.104     

25 8899 CPDH-I Cantină socială Crângași 300 100% 1.925.082     

26 
8899CPDH - I 

 
Cantina socială Uverturii 100 locuri 100% 1.607.447     

27 
8790CR-PFA-

II 
Compartiment adăpost de noapte 56 70% 918.326     

Total     50.336.312     
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B. Alte servicii la nivel local:  

 

 

a. Funcționează conform H.G. Nr. 1252 din 12 decembrie 2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi 

de educaţie timpurie antepreşcolară 

 

 

Nr. crt. 

Cod serviciu 

social, 

conform 

Nomenclatorul

ui serviciilor 

sociale 

Denumirea serviciului 

social 
Capacitatea 

Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile 

sociale existente: 

Buget local 
Buget 

județean 

A 

Buget 

de stat 

B 

Contribuț

ii 

persoane 

beneficiar

e 

C 

Alte 

surse 

1 - Centrul de zi Pinochio 210 100 % 6.399.540     

2 - Centrul de Zi Harap Alb 300 100% 7.110.600     

3 - Centrul de zi Neghiniță 300 100% 8.769.740     

Total     22.279.880     
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b. Funcționează conform Hotărârii de Guvern nr. 797 / 2017, art. 11, alin. (3) și Legii nr. 292 / 2011 – Legea asistenței sociale 

 

Nr. crt. 

Cod serviciu 

social, 

conform 

Nomenclatorul

ui serviciilor 

sociale 

Denumirea serviciului 

social 
Capacitatea 

Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile 

sociale existente: 

Buget local 
Buget 

județean 

A 

Buget 

de stat 

B 

Contribuț

ii 

persoane 

beneficiar

e 

C 

Alte 

surse 

1 - 

Biroul Implicare 

Comunitară 

Magazinul SocialXchange 2 

Nu există limite 

 1.967.745 

    

2 - BIROUL SocialXchange 

Beneficiari – 

persoanele aflate 

în 

evidența DGASPC 

S 6 – nu există 

limite 

Donatori – nu 

există 

limite 

    

Total     1.967.745     
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c. Funcționează conform Hotărârii de Guvern nr. 797 / 2017, art. 2 și art. 11, alin. (3) și  Legii nr. 292 / 2011 – Legea asistenței sociale 

 

Nr. crt. 

Cod serviciu 

social, 

conform 

Nomenclatorul

ui serviciilor 

sociale 

Denumirea serviciului 

social 
Capacitatea 

Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile 

sociale existente: 

Buget local 
Buget 

județean 

A 

Buget 

de stat 

B 

Contribuț

ii 

persoane 

beneficiar

e 

C 

Alte 

surse 

1 - 

Centrul de recreere și 

dezvoltare personală 

Conacul Golescu Grant 

1500 beneficiari 100% 831.830     

Total     831.830     

 

 

 

A. Servicii sociale propuse spre a fi înființate: 

 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 

A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire) 

B – Justificare 

C – Buget local 

D – Buget județean 

E – Buget de stat 

F – Contribuții persoane beneficiare 

G – Alte surse 

H – Nr. locuri (în paturi) 
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a. Conform H.G. Nr. 1252 din 12 decembrie 2012, privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de 

educaţie timpurie antepreşcolară 

 

 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesara 

Capacitat

e clădire/ 

spațiu 

necesar 

-Mp - 

Resurse 

umane 

necesare 

(personal 

de 

specialitate 

de îngrijire 

și 

asistență; 

personal 

gospodărie, 

întreținere-

reparații, 

deservire) 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 

serviciile sociale propuse pentru a fi înființate 
Justificare 

   Nr. 

Benef.

/ zi 

Nr. 

locuri 

(în 

paturi) 

  C 

Buget 

local 

D 

Buget 

județean 

E 

Buget de 

stat 

F 

Contrib

uții 

persoan

e 

benefici

are 

G 

Alte surse 

 

Creșa 

„Îngerașii” 
- 

Antepreșco

lari 
124 124 

D+P+1E        

Suprafață 

utilă 

2169,7 mp                           

48 
5.631.007,

48 lei 
 

800.218,

50 lei 
 

Fonduri 

europene 

neramburs

abile: 

3.556.526,

66 lei 

POR/324/

10/1  

cod SMIS 

124789 - 

Constructi

e si 



14 
 

Dotare 

Cresa 

Ingerașii 

In sectorul 

6,  s-a 

constat ca 

numarul 

unitatilor 

de 

invataman

t pentru 

antepreșco

lari și 

preșcolari 

este 

insuficient 

Un nou 

centru de 

zi de tip 

creșă va fi 

construit 

în Sectorul 

6 

- 
Antepreșco

lari 
80 80   X     

Asigurarea 

îngrijirii și 

dezvoltării 

armonioase a 

copiilor de 

vârstă 

antepreșcolar

ă din sectorul 

6 
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b. Servicii conform Nomenclatorului serviciilor sociale în România 

 

 

Denumire 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesara 

Capacitat

e clădire/ 

spațiu 

necesar 

-Mp - 

Resurse 

umane 

necesare 

(personal de 

specialitate, 

de îngrijire 

și asistență; 

personal 

gospodărie, 

întreținere-

reparații, 

deservire) 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, 

pentru serviciile sociale propuse pentru a fi 

înființate 

Justificare 

   Nr. 

Benef.

/ zi 

Nr. 

locuri 

(în 

paturi) 

  C 

Buget 

local 

D 

Buget 

județean 

E 

Buget 

de stat 

F 

Contribuții 

persoane 

beneficiar

e 

G 

Alte 

surs

e 

 

Inființarea 

unui centru 

de zi pentru 

copii de 

vârstă 

preșcolară în 

zona 

Crângași - 

Giulești 

8891CZ

-C-IV 

Copii cu 

vârste între 

4-6 ani 

    X     

Asigurarea 

îngrijirii și 

dezvoltării 

armonioase a 

copiilor de 

vârstă 

preșcolară 

din sectorul 6 
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Modernizare

a Centrului 

de zi pentru 

copii cu 

dizabilități 

Orșova 

8891CZ

-CIII 

Copii cu 

dizabilități 

psihice din 

sectorul 6 

30    X     

Imbunătățirea 

serviciilor de 

recuperare a 

copiilor cu 

dizabilități 

psihice 

Centru 

respiro 

pentru 

persoane 

adulte cu 

dizabilități  

8790 

CR-D-

VI 

Persoane 

adulte cu 

dizabilități 

Minim 

4 

Minim 

4 
  X X    

Programul de 

Interes 

Național: „ 

Înființarea de 

servicii 

sociale de tip 

centre de zi, 

centre 

RESPIRO/ce

ntre de criză 

și locuințe 

protejate” 
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Un nou 

concept de 

adăpost de 

noapte 

8790CR

-PFA-II 

Persoane 

lipsite de 

adăpost din 

sectorul 6 

80 80   X    X 

Creșterea 

gradului de 

confort fizic 

și emotional, 

a șanselor de 

integrare 

social pentru 

un număr de 

80 de 

persoane fără 

adăpost 

Banca 

Locală de 

Alimente 

sector 6 

 

Persoane 

defavorizat

e 

    

       

1.000.0

00 lei 

   X 

Creșterea 

nivelului de 

trai și 

depășirea 

condiției de 

„persoană 

defavorizată” 

Extinderea 

programului 

de îngrijiri la 

domiciliu 

8810ID-

I 

Persoane 

nedeplasabi

le din 

comunitate 

care au 

nevoie de 

sprijin 

specializat 

    X     

Creșterea 

numărului de 

persoane 

nedeplasabile 

care primesc 

servicii 

specializate 

la domiciliu 
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D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 

subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu 

completările ulterioare.  

 

 

     Pentru anul 2021 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 intenționează să acorde în cadrul programului de 

subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și 

fundațiilor române cu persoanlitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare pentru 

următoarele servicii sociale: 

 

 

CRT Unităţi de asistenţă socială Încadrarea în Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială Suma estimată 

1 

Centre rezidenţiale copii, 

centrele care acordă cazare mai 

mult de 24 ore 

8790CR-C-I (centre de plasament, case de tip familial, apartamente, etc.) 

2319093 lei 

  

8790CR-PD-I (centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă persoane 

dependente: bolnavi cronici, bolnavi în faza terminală etc.);  

8790CR-PD-II (centre rezidenţiale recuperare/reabilitare persoane 

dependente - altele decât persoanele vâstnice şi persoanele cu dizabilităţi) 

8790CR-D-IV (centre de pregătire pentru o viață independentă) 

8790CR-MC-II (centre pentru gravide în dificultate) 

8790CRT-I (centre multifuncționale (consiliere și informare) 

8790CR-II (centre de tranzit (consiliere psihologică și suport emoțional) 

2 

Centre rezidenţiale adulţi, 

centrele care acordă cazare mai 

mult de 24 ore 

8730CR-V-I (cămine pentru persoane vârstnice);  

8790CR-D-I (centre de îngrijire şi asistenţă); 8790CR-D-II (centre de 

recuperare şi reabilitare); 

8790CR-PFA-II (adăposturi de noapte);  

8790CR-VD-I (cetre de primire în regim de urgenţă); 

8790CR-D-VII (locuinţe protejate);  

8710CRMS-II (centre rezidenţiale de îngrijiri paliative) 

474283 lei  
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3 

Centre de preparare și 

distribuire a hranei pentru 

persoane în risc de sărăcie 

(cantine sociale, masa pe roți) 

 

Cantine sociale şi alte servicii 

de acordare a hranei (masa pe 

roţi) 

8899CPDH-I (cantine sociale) 

8899CPDH-II (masa pe roți) 
2756496 lei  

4 

Centre de zi care acordă: 

servicii de îngrijire şi 

supraveghere, servicii de 

reconciliere a vieţii de familie 

cu viaţa profesională, servicii 

de sprijin pentru familiile aflate 

în situaţii de dificultate 

8810CZ-V-I (centre de zi de asistenţă şi recuperare adulţi);  

8899CZ-D-I (centre de zi adulţi);  

8891CZ-C-II (centre de zi pentru copii aflaţi în risc de separare de 

părinţi); 

8891CZ-C-III (Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități) 

8891CZ-C-IV (centre de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau 

reintegrării copilului în familie);  

8891CZ-C-VI (centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independentă);  

8899CZ-F-I (centre de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi 

copii) 

1491217 lei 

5 

Unităţi socio-medicale pentru 

acordarea de servicii de 

recuperare şi terapii de 

recuperare, terapii ocupaţionale 

8810ID-I (unităţi de îngrijire la domiciliu adulţi); 8891CZ-C-III (centre de 

zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi); 
100000 lei  

Sumă estimată a fi acordată în baza Legii nr. 34/1998 7.141.089 lei 
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CAPITOLUL II 

 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 

existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

 

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul Direcției Generale de Asistenţă Socială și 

Protecția Copilului Sector 6 

 

Pagina proprie de internet a instituției, www.asistentasociala6.ro va fi actualizată periodic, atunci când apar modificări, cu toate informațiile 

prevăzute de legislația în vigoare.  

 

Lista informațiilor care vor fi verificate și actualizate periodic, precum și frecvența acestor activități, conform legislației în vigoare, se regăsește mai 

jos: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Sector 6; 

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de 

eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar; 

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:  

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar; 

(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul DGASPC Sector 6: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi 

personalul/tipul 

de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 

(iii) situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti - se 

actualizează cel puţin anual; 

e) Informaţii privind alte servicii de interes public la nivelul Sectorului 6 - se actualizează cel puţin trimestrial; 

 

2. Activităţi  de  informare  a  publicului,  altele  decât  activitatea  de  informare  a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor 

sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi; 

 

În afara actualizării periodice a informațiilor de mai sus referitoare la accesarea serviciilor sociale disponibile la nivelul Sectorului 6, Biroul 

Comunicare va emite periodic materiale informative cu privire la activitățile instituției, la noi servicii, programe sau măsuri care au fost adoptate, la domenii 

cheie precum drepturile copilului, drepturile persoanelor cu dizabilități, egalitatea de șamse, fenomenul cerșetoriei etc. Aceste informații, însoțite, atunci 

http://www.asistentasociala6.ro/
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când este cazul, de materiale foto, audio sau video vor fi transmise către mass-media și vor fi difuzate prin intermediul site-ului, al paginii de Facebook sau 

Instagram pentru a ajunge la cei interesați. La această secțiune se regăsește și activitatea de răspuns la solicitările cetățenilor venite prin intermediul poștei 

electronice sau a paginii web. 

 

3. Telefonul verde – Telefonul de urgență și Call Center 

 

 La nivelul DGASPC Sector 6 funcționează în permanență o linie telefonică de urgentă, apelabilă non stop și dedicată tuturor cazurilor sociale din 

comunitate care necesită o intervenție rapidă. La începutul pandemiei Co-Vid-19, a mai fost dată în folosință o linie telefonică de urgență, destinată 

persoanelor aflate în regim de carantină sau izolare, vârstinicilor sau altor persoane lipsite de sprijin care au nevoie de produse de strictă necesitate, 

îndrumare și consiliere psihologică. Cele două linii telefonice sunt afișate pe prima pagină a site-ului DGASPC Sector 6 și vor face obiectul unor campanii 

de informare periodice, pentru ca toți cetățenii sectorului 6 să cunoască existența și rolul lor și să poată beneficia de suport prin intermediul acestora. 

 

 

4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de DGASPC Sector 6, eventual în colaborare cu alte servicii publice sau private 

de interes local; 

 

Conform planului sintetizat de acțiune, în anul 2021 DGASPC Sector 6 va iniția singură sau în parteneriat cu alte instituții publice sau organizații 

nonguvernamentale o serie de campanii de informare și sensibilizare pe teme sociale de actualitate (adopțîia, drepturile copilului etc), având ca scop 

conștientizarea la nivelul populației a unor probleme sociale cu care se confruntă comunitatea, mobilizarea resurselor de la nivel local prin atragerea 

de voluntari, sponsori sau parteneri în realizarea unor programe concrete 

 

 

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale Direcției Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

 

 Această activitate va avea ca scop creșterea gradului de cunoaștere și informare a cetățenilor cu privire la activitatea DGASPC Sector 6 și a serviciilor 

pe care instituția le pune la dispoziția acestora. Subiectele alese și procedura de derulare a campaniilor sunt prevăzute în planul sintetizat de acțiune  

 

 

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.; 

 Astfel de întâlniri fac obiectul unei dezbateri la nivelul instituției, iar după stabilirea subiectelor ce urmează a fi lansate în discuție publică se va 

stabili programul acestora pe durata întregului an 2021, ținând cont și de condițiile specifice generate de pandemia CoVid-19 
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7. Activităţi de informare şi consiliere, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 

  

Aceste activități de informare vor avea teme specifice, care se vor adresa unui anumit public țintă din rândul beneficiarilor de servicii sociale 

 

8. Alte activități de comunicare 

 

Acestea țin de specificul activității de comunicare și de atribuțiile Biroului Comunicare în cadrul DGASPC Sector 6 

 

 

Planul sintetizat de acțiune – activitatea de comunicare 

Nrt. 

Crt 

Obiectiv Acţiuni Perioada Buget Responsabili 

1 Revizuirea/Actualizarea 

informaţiilor care se publică pe 

pagina proprie de internet/se 

afişează la sediul Direcției 

Generale de Asistenţă Socială 

și Protecția Copilului Sector 6 

 

• Colectarea şi actualizarea informaţiilor de 

interes public general de la toate 

compartimentele instituţiei, de la 

organizaţiile partenere sau de la alte instituţii 

publice sau private; întocmirea materialului 

informativ şi transmiterea acestuia persoanei 

autorizate să opereze modificările pe site-ul 

instituției și conturile de socializare; un 

număr estimativ de 150 de materiale 

informative vor fi emise în anul 2021 

• Publicarea listei privind informaţiile de 

interes public se va face conform Legii 

544/2001; după primirea acceptului din 

partea conducerii instituţiei, se afişează pe 

site și la toate sediile instituţiei.  

 

 

Permanent 

 

 

Buget propriu 

 

Biroul 

Comunicare 

Serviciul/serviciile 

de specialitate 
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• Este monitorizată afișarea și actualizarea la 

fiecare avizier a informațiilor relevante 

privind serviciile care se acordă în locația 

respectivă 

2 Activităţi  de  informare  a  

publicului,  altele  decât  

activitatea  de  informare  a 

beneficiarului în cadrul 

procesului de acordare a 

serviciilor sociale, respectiv pe 

perioada realizării evaluării 

iniţiale, a anchetelor sociale 

sau a activităţii de consiliere în 

cadrul centrelor de zi; 

• Activitatea se va concretiza prin materiale 

difuzate în mediul online, materiale printate, 

organizarea de evenimente indoor sau 

aoutdoor 

 

Permanent 

 

Buget propriu 

Fonduri private 

sau nerambursabile 

 

Biroul 

Comunicare 

Serviciul/serviciile 

de specialitate 

 

 

3 3. Telefonul verde 

 
• Cele două linii telefonice (unul permanent, 

de urgență, și unul dedicat sprijinirii 

populației în perioada pandemiei) vor fi 

operate în cadrul unor structuri organizate 

special cu acest scop și deservite de personal 

instruit în prealabil.  

• Solicitările cetățenilor sunt preluate, 

centralizate și transmise departamentelor 

competente pentru soluționarea lor.  

• Se va întocmi periodic un raport cuprinzând 

situația sintetizată a numărului de apeluri, a 

tipului beneficiar, a tipului de solicitare și a 

modului de rezolvare a solicitărilor 

 

 

Permanent* 

 

 

Buget propriu 

 

Biroul 

Comunicare 

Serviciul/serviciile 

de specialitate 

 

 

4 Campanii de informare şi 

sensibilizare a comunităţii, 

organizate de DGASPC Sector 

6, eventual în colaborare cu 

alte servicii publice sau private 

• Pentru anul 2021, au fost alese ca teme de 

interes general, ce vor face obiectul unor 

campanii de informare și sensibilizare pe 

următoarele subiecte, în conformitate cu 

strategiile naționale și locale în domeniul 

 

 

 

 

 

 

 

Buget propriu 

 

Biroul 

Comunicare 

Serviciul/serviciile 
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de interes local; social: respectarea drepturilor copilului, 

adopție, violența domestică, drepturile 

persoanelor cu dizabilitati, nediscriminare 

etnică, religioasă etc, voluntariatul, 

marginalizare și grupuri vulnerabile, traficul 

de persoane, abuzul, neglijarea, bullying ul. 

• Campaniile vor fi realizate sub îndrumarea 

Biroului Comunicare în parteneriat cu 

departamentele competente, în funcție de 

subiect, și prin atragerea de eventuali 

parteneri publici sau privați 

• Fiecare campanie va fi organizată din timp, 

stabilindu-se publicul țință, locația/locațiile, 

mesajul, mijloacele de comunicare, resursele 

umane și materiale implicate, analiza de 

impact la sfârșitul campaniei. 

Periodic* Fonduri private 

sau nerambursabile 

de specialitate 

 

 

5 Campanii de promovare a 

serviciilor sociale ale Direcției 

Generale de Asistenţă Socială 

și Protecția Copilului Sector 6 

 

• Toate serviciile oferite de către instituție 

cetățenilor sunt importante și fac obiectul 

unor campanii de informare, conform unui 

plan stabilit la nivelul conducerii 

• Pentru anul 2021, au fost alese ca teme ale 

campaniilor de informe următoarele servicii: 

telefonul de urgență, sprijin pentru copiii cu 

părinți plecați la muncă în străinătate, 

adopția, servicii acordate copiilor victime ale 

oricărei forme de abuz,  

• Campaniile vor fi realizate sub îndrumarea 

Biroului Comunicare în parteneriat cu 

departamentele competente, în funcție de 

subiect, și prin atragerea de eventuali 

parteneri publici sau privați 

• Fiecare campanie va fi organizată din timp, 

 

 

 

 

Periodic* 

 

 

Buget propriu 

Fonduri private 

sau nerambursabile 

 

Biroul 

Comunicare 

Serviciul/serviciile 

de specialitate 

 

 



25 
 

stabilindu-se publicul țință, locația/locațiile, 

mesajul, mijloacele de comunicare, resursele 

umane și materiale implicate, analiza de 

impact la sfârșitul campaniei. 

6 Organizarea de întâlniri 

tripartite: furnizorii de 

servicii sociale, organizaţii 

de voluntariat, asociaţii ale 

persoanelor beneficiare etc.  

• Aceste întâlniri vor fi organizate în anul 

2021 pe următoarele subiecte: corelarea 

serviciilor acordate în comunitate cu nevoile 

reale ale categoriilor sociale defavorizate, 

încurajarea voluntariatului, programe 

comunitare pentru copii și tineri ca premise 

ale unei dezvoltări sociale durabile, cum poți 

face pasul de la beneficiar la furnizor de 

servicii sociale 

• Întâlnirile vor fi organizate din timp, prin 

cooperarea tuturor participanților, stabilindu-

se de comun acord locația, perioada, modul 

de desfășurare și popularizare a întâlnirilor, 

redactarea unui material comun la final 

 

 

 

 

 

 

Periodic* 

 

 

Buget propriu 

Fonduri private 

sau nerambursabile 

 

Biroul 

Comunicare 

Serviciul/serviciile 

de specialitate 

 

 

7 Activităţi de informare şi 

consiliere realizate în timpul 

unor întâlniri dedicate 

discuțiilor punctuale și 

destinate unui grup țintă bine 

determinat  

• Se vor organiza întâlniri de informare 

reciprocă, aprofundare a problematicii 

specifice unor categorii sociale vulnerabile și 

popularizare a serviciilor în rândul acesteia.  

• Pentru anul 2021 au fost stabilite 

următoarele teme de discuție, la care vor fi 

invitate persoane din rândul celor afectate:  

părinți și copii lor cu dizabilități, șomeri, 

victime ale violenței domestice, copii și 

adolescenți cu probleme de comportament, 

persoane care practică cerșetoria etc.  

• Întâlnirile vor fi  susținute de specialiști ai 

DGASPC Sector 6, eventual alături de 

specialiști ai unor instituții publice sau 

 

 

 

 

Periodic* 

 

Buget propriu 

Fonduri private 

sau nerambursabile 

 

Biroul 

Comunicare 

Serviciul/serviciile 

de specialitate 
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organizații nonguvernamentale 

• La sfârșitul anului 2021, temele dezbătute și 

concluziile la care s-a ajuns în urma 

discuțiilor vor face subiectul unui buletin 

informativ cu rol de diseminare ca exemplu 

de bună practică în domeniile respective 

8 Alte activități de comunicare • Preluarea și soluționarea solicitărilor din 

partea mass-media; vizite de presă 

• Elaborarea și emiterea unui newsletter 

• Elaborarea rapoartelor periodice de activitate 

a instituției, a oricăror alte rapoarte și sinteze 

solicitate la nivel intern sau extern 

• Analiza de imagine a instituției 

 

 

Periodic 

 

Buget propriu 

 

 

Biroul 

Comunicare 

Serviciul/serviciile 

de specialitate 

 

* informații care depind de evoluția pandemiei CoVid-19 în anul 2021 

 

CAPITOLUL  III 

 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurilr proprii/instruire, etc.: 

a) Cursuri de perfecționare 

Categoria de personal Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate (funcție 

publică și contractual) 

260 functie publică 

300 contractuali 

100.000 lei 

 

b) Cursuri de calificare- nu sunt prevăzute 

c) Sesiuni de instruire pentru: 
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Categorii de personal Nr. de persoane Buget estimat 

c.1.  personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate 428 0 lei 

• Personal angajat în servicii pentru copii 300  

• Personal angajat în servicii pentru persoane cu dizabilități 88  

• Personal angajat în servici pentru persoane vârstnice 40  

c.2. asistenți personali   

c.3. îngrijitori informali   

c.4. voluntari 50  

 

d) Organizarea de întălniri de tip peer review, inclusive prin structurile associative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, 

prin asociații de dezvoltare intercomunitară, etc. 

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 

Adaptarea serviciilor sociale în perioada de pandemie 30  

Armonizarea serviciilor sociale adresate beneficiarilor de pe raza sectorului 6 50  

Furnizarea de servicii de prevenire și intervenție integrate  50  

Săptămâna voluntariatului 40  

 

Obiectivele și activitățile expuse în prezentul plan de acțiune sunt orientative și pot suferi adaptări și modificări în funcție de contextual actual creat de 

pandemia CoVid-19. De asemenea, termenele stabilite pot fi decalate din același motiv 

 

DIRECTOR GENERAL 

Gabriela Schmutzer 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 


