
 

 

 

 

Nota de fundamentare a Proiectului de buget pe anul 2021 

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, deruleaza 
activitati care privesc: 

• protectia speciala a persoanelor nevazatoare; 

• acordarea alocatiilor de sprijin pentru familiile monoparentale; 

• acordarea alocatiilor suplimentare pentru copiii proveniti din familii cu venituri mici; 

• activitati de asistare si ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice si cu nevoi speciale; 

• protectia copilului; 

• protectia persoanelor cu handicap; 

• protectia si ingrijirea persoanelor varstnice 

• ajutoare sociale; 

Conform sumelor stabilite de Primaria sectorului 6, va transmitem 

fundamentarea cheltuielilor necesare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului sector 6 pentru o buna desfasurare a activitatii pe anul 2021, dupa cum 

urmeaza: 

 

TITLU I,,CHELTUIELI DE PERSONAL,, COD 10 

 

La titlu I ,,Cheltuieli de personal,, suma de 110,162 mii.lei se concretizeaza  in : 

- aplicarea prevederilor art.38 , alin ( 4) din Legea –cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit caruia 

,, În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creştere a salariilor de bază, soldelor de 

funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, fiecare creştere reprezentând 1/4 din 

diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare 



 

 

prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018. Creşterea respectivă şi 

data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor 

art. 6 lit. h) .  

- cresterea procentuala si acordarea de sporuri fata de anul de executie anterior, prin punerea 

in aplicare a sentintelor civile castigate in instanta, care au generat atat modificarea procentuala 

a sporului de conditii deosebit de periculoase de la 25% la 50% pentru categoriile de personal 

care isi desfasoara activitatea in asemenea conditii, cat si acordarea de sporuri cum este sporul 

de conditii deosebite (stres sau risc) in procent de 15% si  sporul pentru asigurarea continuitatii 

activitatii in procent de 100% ,pentru categoriile de personal care se regasesc si in buletinul de 

determinare pe puncte de lucru . 

- acordarea conform prevederilor art. 39 OUG 114/2018  a sumei de 269.564 lei reprezentand 

transa a –II-a, in precent de 10% din valoarea titlurilor executorii aferente sentintele civile 

definitive cu punere in aplicare din anul bugetar 2020, pentru urmatoarele dosare: 

• Dosar 34438/3/2018, Sentinta civila 4665/06.09.2019, care adminte acordarea incepand 

cu 01.10.2020 a sporului de conditii deosebite in procent de 15% si calcularea sporului de 

conditii deosebite  pentru perioada 01.08.2018-01.10.2020 si acordarea diferentelor ca si 

drepturi salariale, 

• Dosar 15272/3/2018 , Sentinta civila 3339/10.06.2019, care adminte acordarea sporului 

de 100% privind asigurarea continuitatii activitatii pentru perioada 01.07.2017-23.02.2019 si 

acordarea diferentelor ca si drepturi salariale, 

• Dosar 23439/3/2019, Sentinta civila 5653/18.10.2019 care admite acordarea sporului 

de conditii deosebit de periculoase in procent de 50% incepand cu 01.10.2020, si modificarea 

procentuala a sporului de conditii deosebit de periculoase acordat pentru perioada 15.10.2018-

01.10.2020 de la procentul de 25% la 50% si acordarea diferentelor ca si drepturi salariale. 

- cresterea cu un numar de 55 de posturi pentru functia de asistenti personali , fata de anul de 

executie 2020 , datorita evolutiei lunare a angajarilor pe functia de asistent personal , cu o 

variatie de 10-15 angajari lunare pe parcursului anului 2020 , la 01.12.2020 fiind inregistrati 

un numar de 648 asistenti personali , pentru anul 2021 in organigrama fiind bugetate 700 de 



 

 

posturi de asistenti personali, iar conform art.25, alin (2) si (3) din Normele Metodologice de 

aplicare a Legii 448/2006- privind Protectia si Promovarea Persoanelor cu Handicap, potrivit 

caruia ,, Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea 

dosarului cu documentele prevăzute. În această perioadă, primăria localității de domiciliu sau 

de reședință a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare în vederea efectuării 

anchetei sociale la domiciliul sau reședința persoanei care dorește să se angajeze ca asistent 

personal.Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului 

personal i se întocmeste contractul de muncă,,. 

- valoarea indemnizatiei de hrana ,care se mentine la nivelul anului 2019, si conform art 18 din 

Legea –cadru nr.153/2017, conform caruia ordonatorii de credite acorda lunar ,indemnizatia 

de hrana la nivelul anual a 2 salarii de baza minime burte pe tara garantate in plata. 

 

 

10.01,, CHELTUIELI CU SALARIILE IN BANI 

10.01.01,, Salarii de baza 

Estimam pentru anul 2021 un buget de venituri si cheltuieli pentru cheltuielile cu salariile de 

baza  in valoare de 92.490 mii lei,  luand in considerare urmatoarele: 

-analiza cuantumului salariilor , din punct de vedere al majorarii gradatiilor de vechime ca 

urmare a trecerii in trepte superioare de vechime, care se vor acorda in anul bugetar 2021, 

gradatie de vechime ce face parte din salariul de baza brut , prin respectarea nivelului similar 

in plata pentru aceeasi functie , grad/treapta profesionala, gradatie raportata, si cu respectarea 

prevederilor art.34, alin (2), din OUG nr. 1/2020 care prevede ca ,, Incepand cu luna ianuarie 

2020, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente 

ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de 

care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine cel mult la nivelul cuantumului 

acordat pentru luna decembrie 2019, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi 

desfasoara activitatea in aceleasi conditii ." 



 

 

- 10.01.05,, Sporuri pentru conditii in munca,, 

Estimam pentru anul 2021 o cheltuiala in valoare de 7.440 mii lei ,pentru categoria sporuri,  

luand in considerare urmatoarele: 

-  executia realizata la nivelul anului 2020,  

-  cresterea procentuala si acordarea de sporuri fata de anul de executie anterior, prin punerea 

in aplicare a sentintelor civile castigate in instanta, care au generat atat modificarea procentuala 

a sporului de conditii deosebit de periculoase de la 25% la 50% pentru categoriile de personal 

care isi desfasoara activitatea in asemenea conditii, cat si acordarea de sporuri cum este sporul 

de conditii deosebite (stres sau risc) in procent de 15% si sporul pentru asigurarea continuitatii 

activitatii in procent de 100% , pentru categoriile de personal care se regasesc in urmatoarele 

dosare: 

-Dosar 34438/3/2018, Sentinta civila 4665/06.09.2019, care adminte acordarea incepand cu 

01.10.2020 a sporului de conditii deosebite in procent de 15% , 

-Dosar 15272/3/2018 , Sentinta civila 3339/10.06.2019, care adminte acordarea sporului de 

100% privind asigurarea continuitatii activitatii, 

-Dosar 23439/3/2019, Sentinta civila 5653/18.10.2019 care admite acordarea sporului de 

conditii deosebit de periculoase in procent de 50% incepand cu 01.10.2020 

- acordarea conform prevederilor art. 39 OUG 114/2018  a sumei de 269.564 lei reprezentand 

transa a –II-a, in precent de 10% din valoarea titlurilor executorii aferente sentintele civile 

definitive cu punere in aplicare pe o perioada de 5 ani  , in anii 2020-2024, pentru urmatoarele 

dosare: 

• Dosar 34438/3/2018, Sentinta civila 4665/06.09.2019, care adminte acordarea incepand 

cu 01.10.2020 a sporului de conditii deosebite in procent de 15% si calcularea sporului de 

conditii deosebite  pentru perioada 01.08.2018-01.10.2020 si acordarea diferentelor ca si 

drepturi salariale, 



 

 

• Dosar 15272/3/2018 , Sentinta civila 3339/10.06.2019, care adminte acordarea sporului 

de 100% privind asigurarea continuitatii activitatii pentru perioada 01.07.2017-23.02.2019 si 

acordarea diferentelor ca si drepturi salariale, 

• Dosar 23439/3/2019, Sentinta civila 5653/18.10.2019 care admite acordarea sporului 

de conditii deosebit de periculoase in procent de 50% incepand cu 01.10.2020, si modificarea 

procentuala a sporului de conditii deosebit de periculoase acordat pentru perioada 15.10.2018-

01.10.2020 de la procentul de 25% la 50% si acordarea diferentelor ca si drepturi salariale. 

- buletinul de determinare a sporurilor pe puncte de lucru ,   

- avansari /promovari de personal conform prevederilor legale. 

Toate considerentele mentionate mai sus se vor face cu respectarea prevederilor 

Hotararii nr.589/2018 privind modificarea si completarea HG nr.153/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului –cadru privind stabilirea locurilor de munca , a categoriilor de personal, a 

marimii concrete a sporului pentru conditii de munca prevazut in Anexa nr.II la Legea –cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a conditiilor 

de acordare a acestuia, pentru familia ocupationala de functii bugetare ,,Sanatate si asitenta 

sociala,,   

- respectarea  prevederilor art.34, alin (2), din OUG nr. 1/2021 care prevede ca ,, Incepand cu 

luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al 

celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut 

lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine cel mult 

la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, in masura in care personalul ocupa 

aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii ." 

 

- 10.01.17,, Indemnizatia de hrana,, 

Plecand de la prevederile legislative, respectiv art. 36, alin. (6) din OUG nr. 1/2021  

,,prin derogare de la Legea-cadru nr.153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 

2021, valoarea indemnizatiei de hrana se mentine la nivelul anului 2019, si conform art 18 din 



 

 

Legea –cadru 153/2017, conform caruia ordonatorii de credite acorda lunar ,indemnizatia de 

hrana la nivelul anual a 2 salarii de baza minime burte pe tara garantate in plata , estimam 

necesara suma de 7.620 mii lei.   

10.03,, CONTRIBUTII,, 

10.03.07,, Contributia asiguratorie pentru munca,, ( 2,25%) 

Valoare estimata a contributiei asiguratorie in munca este de 2.609 mii lei , respectand 

OUG 79/2017 privind modificarea si completarea Legii 227/2015 a Codului fiscal, baza de 

calcul a contributiei asiguratorie de munca o reprezinta suma castigurilor realizate din salarii 

si venituri asimilate salariilor, indemnizatii de orice natura,  

 

Concluzie: 

Suma necesara la capitolul- Cheltuieli de personal, conform celor de mai sus este de 

110.162 mii lei . 

Dorim sa mentionam ca suma prevazuta in buget la cap.10 ,, Cheltuieli de 

personal,,  ar putea suporta modificari si sa fie insuficienta, fapt ce ar duce la solicitarea 

de rectificare bugetara pe parcusul anului bugetar 2021, astfel incat sa fie asigurat  fondul 

de salarii pana la 31 decembrie 2021 

 

Cheltuielile cu Bunurile si serviciile – cod indicator 20, in valoare de 41.687 mii lei 

s-au stabilit în baza calculelor proprii și a normativelor specifice, în baza necesității, 

oportunității și eficacității fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare a 

instituției, precum si a sumelor stabilite de Primaria sector 6. 

Pentru funcționarea în condiții optime a D.G.A.S.P.C., în anul 2021 la Titlul II ”Bunuri 

si servicii” cod (20), s-a avut în vedere următoarele cheltuieli:  

- 20.01.01  Furnituri de birou (rechizite, tonere, tipizate, hârtie, cutii arhivare) – s-a 

estimat o valoare de 250 mii lei  necesară pentru achiziţionarea materialelor de birotică utile 



 

 

desfăşurării activităţii angajaţilor instituţiei. Pentru furnituri de birou se va tine seama de 

cheltuielile anului anterior, de numarul de personal care desfasoara activitatea, de evolutia 

preturilor si de necesarul de rechizite pentru copiii aflati in centre si crese: 

-  20.01.02  Materiale pentru curatenie - pentru necesarul de materiale pentru 

curatenie s-a estimat o valoare de 600 mii lei. Suma este necesară pentru menținerea curățeniei 

în centrele de copii, căminele de bătrâni, centrele de zi, cantinele sociale;  

- 20.01.03  Iluminat, încălzit şi forţă motrică - s-a estimat o valoare a de 3.200 mii 

lei, ţinându-se cont de necesitatea asigurarii serviciilor de furnizare a energiei electrice şi a 

energiei termice în toate locatiile D.G.A.S.P.C. Pentru achitarea acestor utilitati s-a ţinut cont 

de cheltuielile anului anterior si de evoluția prețurilor; 

- 20.01.04  Apă, canal, salubritate - s-a estimat o valoare de 700 mii lei, ţinându-se 

cont de necesitatea asigurării serviciilor de furnizare a apei, servicii de canalizare şi salubritate 

în toate locațiile D.G.A.S.P.C.;  

- 20.01.05  Carburanţi şi lubrifianţi -  s-a estimat o valoare  de 120 mii lei, ţinând 

cont de numărul de maşini de care dispune instituţia noastră, consumul maxim lunar/ 

autoturism reglementat de  actele  normative în vigoare şi preţul mediu estimat/litru de 

combustibil;  

- 20.01.07  Transport - s-a estimat o valoare de 100 mii lei, necesara pentru cumpararea 

de abonamente pentru angajatii institutiei care indeplinesc sarcini in afara institutiei;  

- 20.01.08  Poşta, telecomunicaţii, radio tv, internet - s-a estimat o valoare de  378 

mii lei, valoare care să asigure necesităţile privind serviciile de internet, telefonie fixă şi 

mobilă, cablu TV precum şi serviciile poştale, pentru estimarea cărora s-a avut în vedere 

numărul mare de acte administrative care se transmit cu confirmare de primire;      

- 20.01.09 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional -  s-a estimat o valoare 

de 3.534 mii lei, valoarea fiind necesara pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli: 

- Servicii dirigintie santier lucrari instalatii si lucrari categoria A -232 mii lei 



 

 

- Servicii de intretinere centrale/cazane si verificare echipamente ISCIR si PRAM, 

verificare instalatii gaze, intretinere generatoare- 157 mii lei 

- Servicii de intretinere pagina web DGASPC si magazine sociale – 25 mii lei 

- Servicii legislative- 8 mii lei 

- Achizitie servicii de mentenanta retea locala – soft-uri de securitate, echipamente de 

retea, sistem control intern, contabilitate, salarizare, evidenta si plata persoane adulte cu 

handicap, suport aplicatie si email, gestiune si evidenta contacte, multifunctionale -680 mii lei 

- Servicii mentenanta si suport aplicatie si posta electronica, email 130 utilizatori – 58 

mii lei 

- Servicii intocmire liste ajutoare caldura pentru persoane defavorizate si tipizate, 

timbre de securizare holografice pt certificate cu handicap – 330 mii lei 

- Servicii metrologie – 40 mii lei 

- Chirii – 2000 mii lei 

-Proiect PIED – 4 mii lei 

 

- 20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare - s-a estimat o 

valoare de 21.445 mii lei, valoare necesara pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare 

desfăşurării activității în condiţii optime, dupa cum urmeaza: 

-     Cazarmament si echipament – 1.864 mii lei 

- Cheltuieli cu bunuri si servicii diverse (apa, caserola unica folosinta, prelungitoare, 

neoane, baterii, capac wc, bazine wc, baterii sanitare, lavoare, racord, pahare plastic, lopeti, 

panou led, europubele, ochelari de vedere, becuri, pungi plastic,jucarii, materiale didactice 

carti, vesela inox, perdele, draperii, jaluzele, prize, oglinzi, suruburi, scara metalica, liza, 

furtun, indicatoare distantare sociala, distrugatoare insecte, analize medicale pentru beneficiari, 

scule, vopsea,robineti, paravan metalic, reparatii piese IT,reparatii auto , ) – 5.223 mii lei 



 

 

- Cheltuieli cu bunuri si servicii Centrul de vaccinare – 1.840 mii lei 

- Cursuri profesori, copii (curs invatare la distanta dansuri, animatie, muzicoterapie prin 

percutie, limba engleza prin joc, limba germana, programare creativa pentru copii, dezvoltare 

personala pentru copii, public speaking, invatare eficienta,limba spaniola, teatru, sah, karate, 

tenis, etc) – 300 mii lei 

- Servicii  de colectare, transport, tratare și eliminare a deșeurilor  periculoase si 

nepericuloase – 450 mii lei 

- Servicii editare materiale informale- 100 mii lei 

- Achizitie tonere – 150 mii lei 

- Servicii de intretinere centrale/cazane si verificare echipamente ISCIR si PRAM, 

verificare instalatii gaze, intretinere generatoare – 481 mii lei 

- Servicii intretinere aparate frigorifice – 80 mii lei 

- Servicii intretinere retele interne voce – centrale telefonice, telefoane pupitru, fax, 

potch-panel – 65 mii lei 

- Servicii mentenanta panouri photovoltaice, grup pompare – 75 mii lei 

- Diverse reparatii, instalatii sanitare si electrice – 160 mii lei 

- Servicii de recoltare testare laborator PCR – 1.286 mii lei 

- Amenajare si  intretinere spatii verzi si plante – 480 mii lei 

- Teste psihologice, covoras contaminare, teste anigen COVID19, teste anticorpi 

COVID – 100 mii lei 

- Servicii verificare sisteme de detectie si alarme incendiu – 150 mii lei 

- Servicii de curatenie – 500 mii lei 

- Mentenanta central termice – 150 mii lei 

- Service auto – 80 mii lei 



 

 

- ITP- 2 mii lei 

- CASCO – 40 mii lei 

- Echipamente protectia muncii – 600 mii lei 

- Servicii de paza si protectie – 4.400 mii lei 

- Servicii de monitorizare video – 148 mii lei 

- Dezinfectanti – 750 mii lei 

- Servicii de dezinsectie, dezinfectie, deratizare – 320 mii lei 

- Nebulizare – 515 mii lei 

- Masti – 1.000 mii lei 

- Proiect PIED – 136 mii lei 

   - 20.02 Reparaţii curente - s-a estimat o valoare de 2.600 mii lei, valoare care 

reprezintă necesarul de reparatii curente ce sunt necesare in anul 2021;  

- 20.03.00 Hrana - s-a estimat o valoare de 6.000 mii lei. Alimentele sunt necesare 

preparării hranei pentru cei 505 copiii instituționalizați în centrele de plasament, 50 de 

beneficiari în centrul de recuperare și reabilitare neuropsihică, beneficiari ai căminelor de 

bătrani, 1.060 copii existenți în centrele de zi (creșe și grădinițe),  475 beneficiari pentru 

cantinele sociale si beneficiari ai proiectului PIED 

-  20.04.01 Medicamente, s-a estimat o valoare de 1.282 mii lei. Medicamentele sunt 

necesare pentru copiii din centrele de plasament, persoanele varstnice din camine, copii din 

centrele de zi (crese și gradinite); 

-  20.04.02 Materiale sanitare, s-a estimat o valoare de 700 mii lei, suma necesara 

pentru achitarea contravalorii materialelor sanitare necesare 

- 20.05.30 Obiecte de inventar - s-a estimat o valoare de 250 mii lei, valoare necesare 

achiziţionării de obiecte de inventar necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime;   



 

 

- 20.14  Protecţia muncii - s-a estimat o valoare de 28 mii lei, valoare destinată pentru 

achizitionarea si verificarea stingatoarelor, conform prevederilor legale în vigoare;  

-   20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii - s-a estimat o valoare a de  500 mii 

lei, valoare necesară pentru contravaloarea taxelor postale aferente drepturile persoanelor cu 

handicap, acordarea salariului minim tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului si 

acordarea sumelor de bani pentru nevoi personale acordate copiilor care beneficiaza de o 

masura de protectie speciala intr un serviciu public de tip rezidential, conform H.G nr. 

904/15.010.2014. 

 

La Titlul IV – Subventii se estimeaza suma de 4.500 mii lei necesara acordarii 
subventiilor fundatiilor partenere. 

 

La Titlul IX – Asistenta sociala se estimeaza suma de 69.134 mii lei , din care : 

- dobanzile creditelor persoanelor cu handicap in valoare de 139 mii lei si 1.049 mii lei 

transportul interurban acordat persoanelor cu handicap( S.N.C.F.R., Autogara Rahova, 

Transferoviar, Dacos, Regiotrans, CDI Transport, AMAL Tour, Express Transport). Aceste 

drepturi sunt reglementate de Legea nr.448/2006, iar fondurile se primesc prin repartizare de 

la bugetul de stat, prin ANPDPDCA, conform Notei privind acordarea anexei pentru finantarea 

drepturilor acordate persoanelor cu dizabilitati, primita in data de 19.03.2021. 

In cadrul aceluiasi articol bugetar, respectiv 57.02.01 din capitolul 68.02.05.02  sunt 

incluse si indemnizatiile de insotitor ale persoanelor cu handicap, in valoare de 60.000 mii lei 

estimand o valoare lunara de 5000 mii lei, raportandu-ne la sumele acordate in anul 2020. O 

parte din aceasta suma este obtinuta prin repartizarea de la bugetul de stat, din sumele defalcate 

din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

sectoarelor municipilului Bucuresti, conform Deciziei nr. 17952/19.03.2021 emisa de 

Ministerul Finantelor Publice. 

 - transport urban ( R.A.T.B si METROREX) in valoare de 3.866 mii lei, facilitatti 

acordate persoanelor cu dizabilitati, conform Legii nr. 448/2006. 



 

 

       - ajutoare sociale (ajutoare sociale cf Legii 416/2001 si servicii sociale ingrijire si 

recuperare pentru persoanele cu domiciliul in sectorul 6 si care sunt cazate in diferite centre 

sociale, din alte sectoare ale capitalei sau localitati, precum: D.GA.S.P.C Sector 1, 

D.G.A.S.P.C Sector 2, D.G.A.S.P.C Sector 3, D.G.A.S.P.C Calarasi, Fundatia MGH copii 

bolnavi SIDA, Fundatia Nane pt copii cu dizabilitati, Fundatia Bambini in Emergenzain) in 

valoare de 3.000 mii lei 

   

- Alte ajutoare (ajutoare financiare de urgenta cf Legii nr.416/2001 pentru situatii de necesitate 

datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, ajutoare de urgenta pentru probleme 

medicale deosebite, ajutoare de inmormantare, alocatii pentru sustinerea familiei, conform 

Legii nr. 277/2010, primele de fidelitate acordate cuplurilor care implinesc 50 de ani de 

casatorie) in valoare de 1.080 mii lei 

 

La capitolul 68.02.06, articolul 58.02.02 sectiunea Dezvoltare se estimeaza suma de 

11.558 mii lei necesara derularii urmatoarelor proiecte cu finantare externa : 

- Proiectul “Team-up : Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor’’  , aprobat 

cf HCL nr 269/29.11.2018 si aflat in derulare, cu suma de 983 mii lei 

- Proiectul “Leaving Care – Integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc 

sistemul de protectie speciala din regiunea Bucuresti-Ilfov” in suma de 351 mii lei,  

Proiectul ,, Leaving Care – Integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc 

sistemul de protective speciala din regiunea Bucuresti-Ilfov”, este finantat de Ministerul 

Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational 

Capital Uman, reprezentat prin Organismul Regional pentru Programul Operational Sectorial 

Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucuresti – Ilfov prin Contract de finantare 

nr.POCU/739/4/20/135808. 

Proiectul se desfasoara in parteneriat cu DGASPC sector 3 si ASOCIATIA SOS 

SATELE COPIILOR ROMANIA, prin Acordul de parteneriat din 27.01.2020. 



 

 

Proiectul este relevant pentru axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea 

saraciei si pentru Prioritatea de investitii ; axa prioritara 4.12: Reducerea numarului de copii si 

tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii la nivelul comunitatii; 4.13: Cresterea 

numarului tinerilor care parasesc sistemul institutionalizat (cu varsta pana la 18 ani) pregatiti 

pentru a avea o viata independenta. 

Proiectul se va adresa atat copiilor si tinerilor cu varsta intre 16-26 de ani si care se afla 

inca intr-un serviciu de tip residential, cat si tinerilor care au iesit din ingrijire incepand cu anul 

2016 si care nu au implinit varsta de 25 de ani.  

In proiect vor fi inclusi atat tineri care au abandonat scoala sau se afla in risc de abandon 

scolar, tineri care au un istoric lung de institutionalizare sau plasamente multiple, cat si tineri 

cu rezultate scolare satisfacatoare sau cu o buna rezilienta.Tinerii inclusi in proiect vor fi cei 

care , dupa informarea lor corespunzatoare, isi vor exprima acordul in acest sens. 

Dupa finalizarea proiectului, rezultatele obtinute vor fi mentinute.Potrivit strategiei 

Asociatiei SOS Satele Copiilor Romania, aceasta si-a propus sa contribuie la finalizarea 

procesului de dezinstitutionalizare prin extinderea proiectelor de prevenire si prin 

diversificarea serviciilor de ingrijire alternativa (case de tip familial, retea de asistenti 

maternali, servicii adresate tinerilor care parasesc sistemul de protective a copilului etc). 

- Proiectul « Aripi spre viitor » in suma de 504 mii lei 

Proiectul se va desfășura în parteneriat cu Fundația Estuar, Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București și Asociatia Four Change, prin Acordul de parteneriat din 07.12.2020. 

Obiectivul principal al proiectului este creșterea cu 500 a numărului de persoane (copii, 

tineri și adulți) care se reîntorc în sistemul de educație și formare prin derularea unui program 

de tip "A doua șansă" în Bucuresti-Ilfov, pe o perioada de 32 de luni. Programul "A doua șansă" 

este dedicat copiilor și tinerilor care au abandonat școala și adulti care nu și-au finalizat 

educația obligatorie. Programul va fi organizat în conformitate cu Ordinul nr. 5248 din 31 

august 2011. 



 

 

De asemenea, în cadrul proiectului vor fi îmbunătățite competențele profesionale pentru 

420 persoane aparținând personalului didactic din învățământul preuniversitar, personalului de 

sprijin și auxiliar din școli și echipelor manageriale la nivelul școlilor din Bucuresti în vederea 

promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli 

inclusive. Programul de formare profesionala ”Abilitatile viitorului” pentru cele 420 persoane 

contribuie la creșterea gradului de atractivitate a procesul de învățare în mediile școlare, oferind 

copiilor/tinerilor/adulților din grupul țintă, reînscrisi în învațământul obligatoriu, oportunități 

de acces la o educație inițială modernă și de calitate. 

Campania va promova educația obligatorie și beneficiile ei, combaterea și prevenirea 

discriminarii pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, dizabilitate, limbă, religie, apartenență la o 

categorie defavorizata, precum și pe orice alt criteriu, combaterea violenței în școli, inclusiv a 

celei de limbaj, nevoia de educație, acceptarea diversității, a incluziunii sociale și a solidarității 

sociale. 

- Proiectul «  Constructie si dotare Cresa Ingerasii » in suma de 9.720 mii lei 

Proiectul ,,Construcție și dotare Creșa Îngerașii”, este un program operațional regional 

2014-2020. Proiectul de investiții propus la finanțare este în concordanță cu obiectivul specific 

al priorității de investiții 10.1 – investițiile în educație și formare, inclusive în formarea 

profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare al Axei prioritare 10 – creșterea gradului de 

participare la nivelul educației timpurii și învățământul obligatoriu, în special pentru copii cu 

risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, care este finanțat prin Contract de finantare nr. 

5749/03.08.2020 și Hotărârea de Consiliu nr. 81/08.05.2020. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de participare a populatiei în 

învățământul antepreșcolar și realizarea condițiilor pentru o educație de calitate prin construirea 

unei creșe cu o capacitate de 124 locuri în Sectorul 6, cu un regim de înălțime Ds+P+1E la 

nivelul educației timpurii prin construirea și dotarea unei creșe 

 

 



 

 

La Titlul XII – Active nefinanciare se estimeaza suma de 3.707 mii lei conform Listelor 

de investitii anexate.  

 

Faţǎ de cele prezentate mai sus, va supunem atentiei Proiectul bugetului pe anul 2021 

rugandu-va sǎ-l supuneţi analizei şi sǎ ne sprijiniti în luarea mǎsurilor ce se impun. 
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