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CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                             
Nr. 188/01.04.2021 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în  anul 2021, 

a proiectului ”Centrul de zi EduCare”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația Educare 

 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/ 3562/25.02.2021 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului 
Local Sector 6; 
 Având în vedere prevederile: 
- H.C.L. Sector 6 nr. 131/30.07.2020 privind aprobarea liniilor de subvenționare 
prioritare, din bugetul local, în anul 20201, pentru asociațiile, fundațiile și cultele 
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum 
și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 168/24.11.2020 privind aprobarea componenței Comisiei de 
evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, 
acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a 
Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate 
ca furnizori de servicii sociale potrivit legii; 
-   H.C.G.M.B. nr. 172/30.04.2020 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al 
Sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 
cu Asociația Educare, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului ”Centrul 
de zi EduCare”; 
-  Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 
pentru anul 2020 nr. 100/31.12.2020; 
-  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 
modificările și completările ulterioare;  
-  H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor 
sociale; 
-  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 
personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială cu 
modificările și completările ulterioare; 
-  H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor 
române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență 
socială, cu modificările și completările ulterioare; 
-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 



În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2) 
lit. p) și s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art. 1. Se aprobă derularea şi finanţarea în limita sumei de 416.180 lei din 
bugetul local al Sectorului 6,  în  anul 2021, a proiectului ”Centrul de zi EduCare”, 
desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în 
parteneriat cu Asociația Educare, conform Anexelor A şi B, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. (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 General al Sectorului 6. 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                            AVIZEAZĂ 

                                                                    pentru legalitate conf. art. 243   alin. (1) lit. a)  
                                                                 din O.U.G. nr. 57/2019 

                                                                             Secretarul General al Sectorului 6, 
 

                                                                                 
                                                                     Demirel Spiridon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.: 
Data: 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

  Asociația EduCare, înființată în anul 2017, acordă suportul permanent și personalizat 

copiilor cu nevoi speciale și familiilor acestora. Activează în domeniul psiho-socio-emoțional al 

copilului încă de la faza de puericultură (0-2 ani) prin mijloace de ludo-terapie și terapii 

psihomotrice, iar pentru părinții ori reprezentații legali ai acestora, oferă o mai bună informare 

prin resurse, workshop-uri și ateliere create special pentru ei, susținute de specialiști din 

domeniul psihologiei, medicinii și kinetoterapiei.  

Proiectul „Centrul de zi EduCare” este realizat în parteneriat cu Asociația Educare, cu 

scopul de a creşte calitatea vieţii copiilor cu nevoi speciale şi a familiilor acestora prin: creşterea 

gradului de independenţă a copiilor, diminuarea consecinţelor dizabilităţii şi integrarea                  

socio-educaţională a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani cu dizabilităţi uşoare, medii, 

accentuate şi grave (afecţiuni genetice, tulburări din spectru autist, dizabilități intelectuale sau 

tulburări de limbaj). 

         Acest parteneriat se desfășoară începând cu anul 2020, colaborarea fiind reglementată prin    

H.C.G.M.B. nr. 172/30.04.2020 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 6 

prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația Educare, 

în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului ”Centrul de zi EduCare”. 

   Având în vedere cele menționate, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local 

Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al 

Sectorului 6, în  anul 2021, a proiectului ”Centrul de zi EduCare”, desfăşurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația 

Educare. 

 
 
 
 

PRIMAR, 

 

Ciprian Ciucu 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 



 
 
  
 
                                                   RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

    Proiectul „Centrul de zi EduCare” este realizat în parteneriat cu Asociația Educare, cu 
scopul de a creşte calitatea vieţii copiilor cu nevoi speciale şi a familiilor acestora prin: 
creşterea gradului de independenţă a copiilor, diminuarea consecinţelor dizabilităţii şi 
integrarea socio-educaţionala a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani cu dizabilităţi uşoare, 

medii, accentuate şi grave (afecţiuni genetice, tulburari din spectru autist, dizabilitati 
intelectuale sau tulburări de limbaj). 
         Acest parteneriat se desfășoară începând cu anul 2020, colaborarea fiind reglementată 
prin    H.C.G.M.B. nr. 172/30.04.2020 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al 
Sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu 
Asociația Educare, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului ” Centrul de zi 
EduCare” 
 

1. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare 
 
    Prin proiectul „Centrul de zi EduCare”sunt furnizate servicii sociale de tip centru de 

zi de recuperare pentru copii cu dizabilități, respectiv terapii în vederea dezvoltării 
abilităților de autocontrol și a dezvoltării deprinderilor de viață independentă. 

 
      Centrul de zi EduCare - cod 8891 CZ-C-III, funcționează cu respectarea prevederilor 
cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările 
ulterioare, Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 
managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului, Ordinul Nr. 27/2019 din 3 
ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi 

destinate copiilor, Ordinul Nr. 286 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea 
Planului individualizat de protectie, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. 
 

 Serviciile Asociației Educare sunt în concordanță cu obiectivele Strategiei de Dezvoltare 
și Performanță Administrativă 2019-2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6, Obiectiv general II. Protecţia copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi 
c. Obiectiv specific – Protecţia copilului cu dizabilităţi. 

 

 Conform licenței de funcționare nr. LF/000731/14.06.2019, capacitatea unității de 
cantină socială este de 4 beneficiari pe zi. 
 
 



2. Descrierea serviciilor sociale acordate: 
           Unitatea de asistență socială, cu sediul în Aleea Domnișoara Pogany, nr 1, vila 1, 
Sector 6,  oferă suport constant, permanent si de specialitate, familiilor în dificultate, care au 
copii cu nevoi speciale. 
           Principalele servicii oferite sunt: 

-   Terapie cognitiv-comportamentală 
-  Terapia Dispraxiei 
-  Terapie de procesare senzoriala  
-  Logopedie și stimularea limbajului 
-  Terapie ocupațională 
-  Terapie de integrare senzorială 
-  Terapie prin arte combinate 
-  Terapie logico matematică 
-  Terapie socio-emoțională 
-  Meloterapie și artă teatrală 

-  Terapie cu nisip (sandplay) și ikebana 
-  Terapie centrată pe joc si ludoterapie 
 

3. Rezultate 
 

         La finalul anului 2020, un număr mediu de 12 copii au beneficiat de serviciile Asociației 
Educare, costurile pentru furnizarea acestor servicii fiind de 3.698,19 lei/lună pentru un 
beneficiar.    
               Pentru anul 2021, Asociaţia Educare  preconizează deservirea un număr maxim de 
12 beneficiari. 

Statistică anii 2017-2020: 
 

Anul Valoarea finanțării 
de la bugetul local 

Valoarea decontată Nr. beneficiari 

2017 - - - 

2018 
 

- - - 

2019 - - - 

2020 
 

397.160 lei 174.801,10 lei 12 

 
Ca urmare a celor prezentate mai sus şi în conformitate cu decizia Comisiei de 

evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, 
acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, supun spre  aprobare Consiliului Local 
al Sectorului 6 subvenția solicitată în anul 2021 de „Asociația Educare”, unitatea de asistență 
socială Centrul de zi EduCare, în cuantum de 416.180 lei, pentru un număr de 12 persoane 
asistate lunar. 

 
Director General 

Gabriela Schmutzer 


