
 
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                      PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                             
Nr. 477/19.07.2021 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, nivelul și categoriile pentru care se pot 
acorda subvenții, din bugetul local al Sectorului 6, București, în anul 2022 

 
 

 Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare                      
nr. D/13152/19.07.2021, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
6 şi Raportul de specialitate nr. 1228/18.08.2021 al Direcției Economice din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului sectorului 6; 

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local 
Sector 6; 

Având în vedere prevederile:  
- art. 112 alin. (3) lit. c) și q), ale art. 136 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenței 
sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1), ale art. 11 și art. 2 alin. (1) 
din 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, ale art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările 
ulterioare, ale art. 2 alin. (2) și (3) din Anexa la H.G. nr. 1153/2001, ale H.G. nr. 867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de 
organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare,                     
ale H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
- Hotărârii Consiliului Local 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;  
- Hotărârii 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; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p) art. 196 alin. 
(1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6  
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se aprobă categoriile de servicii sociale, nivelul și categoriile de cheltuieli care 

pot fi subvenţionate din bugetul local, pentru anul 2022, prevăzute în Anexa, care face 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 OUG nr. 57/2019 

                                                                                Secretarul General al Sectorului 6,                              
 
Nr.:                                                                                               
Data:                                                                                              Demirel Spiridon 



 

 

 

 

  

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 
Ținând seama de faptul că obiectivul protejării persoanelor, care din cauza unor motive 

de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale 

şi implicit să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe în vederea integrării sociale, nu se 

poate realiza numai în cadrul structurilor din subordinea instituției, legislația în vigoare, precum 

și Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în Sectorul 6 – 2019-2023, permițând dezvoltarea 

și completarea serviciilor sociale furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, prin realizarea demersurilor necesare în vederea subvenționării din bugetul 

local a unor servicii oferite prin asociații, fundații si culte recunoscute de lege. 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și cele ale art. 166 alin. (2)                

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

ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre 

privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, nivelul și categoriile pentru care se pot acorda 

subvenții, din bugetul local al Sectorului 6, București, în anul 2022. 

 
 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în calitate de serviciu 
public de asistență socială care funcționează în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, 
furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Sectorului 6 aflați în situații de 
dificultate socială, având ca obiectiv principal protejarea persoanelor, care din cauza unor motive 
de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale şi 
implicit să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe în vederea integrării sociale. Acest 
obiectiv nu se poate realiza numai în cadrul structurilor din subordinea instituției, legislația în 
vigoare, precum și Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în Sectorul 6 – 2019-2023, 
permițând dezvoltarea și completarea serviciilor sociale furnizate de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, prin realizarea demersurilor necesare în 
vederea subvenționării din bugetul local a unor servicii oferite prin asociații, fundații si culte 
recunoscute de lege. 
 Conform art. 112, alin. (3), lit. q din Legea nr. 292/2011 cu  modificările și completările 
ulterioare, în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, autorităţile 
administraţiei publice locale ”încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, 
contracte de finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi 
cofinanţarea de servicii sociale”, iar conform art. 136, alin (1), lit. a, “din bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti se alocă fonduri pentru finanţarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, 
contractate sau subvenţionate în condiţiile legii, ori cofinanţate în baza contractelor de parteneriat”. 

Prin Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor 
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române, cu 
personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
34/1998, este reglementat cadrul legal propice pentru utilizarea banilor publici într-un mod 
transparent și se asigură condiții egale tuturor furnizorilor privați de servicii sociale care solicită 
acordarea subvenției.  
 Conform art. 1, alin. (1) și art. 11 din Legea nr. 34/1998, cu modificările și completările 
ulterioare, ”asociaţiile și fundaţiile române cu personalitate juridică precum şi cultele recunoscute în 
România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială pot primi subvenţii alocate de la bugetele locale, care vor fi utilizate, în 
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exclusivitate, pentru serviciile de asistență socială acordate persoanelor care, potrivit dispozițiilor 
legale, au dreptul să beneficieze de acestea”. 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, alin. (3) 
”Nivelul mediu lunar al subvenției și tipurile de servicii sociale pentru care se acordă subvenții din 
bugetul local se stabilesc prin hotărâre a consiliului local” 

Conform Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, art. 2, alin (2) ”Din bugetele 
locale se acordă subvenții pentru categoriile de cheltuieli curente de funcționare a unităților de 
asistență socială, aprobate prin hotărârea consiliului local”, iar la alin. (3) se precizează ”subvențiile 
se utilizează exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2)”. Ținând cont că la art. 2, 
alin. (1) din Legea 34/1998 cu modificările și completările ulterioare se precizează ”nivelul 
subvențiilor acordate nu poate depăși costul mediu lunar de întreținere, pe persoană asistată, din 
unitățile de asistență socială de stat, cu profil similar, organizate ca instituții publice”, iar H.G. nr. 
426/2020 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale reglementează 
costurile minime cu anumite servicii în instituțiile de asistență socială publice, s-a propus ca acolo 
unde există standarde de cost pentru servicii sociale nivelul subvențiilor acordate, pe persoană 
asistată să țină cont de valoarea acestora. 
 
          1.  Unități de asistență socială existente în prezent: 
 În anul în curs, în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare, au fost 
încheiate parteneriate cu asociații și fundații, care asigură servicii pentru următoarele unități de 
asistență socială: 
            -Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială: 
8790CR-C-I (Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi: centre 
de plasament, case de tip familial, apartamente etc.) - 1 unitate 
          -Centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilități: 
8790CR-D-VII (Locuinţe protejate) - 1 unitate 
         -Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate: 
8790 CRT-I (Centre multifuncţionale) - 1 unitate 
        -Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinți:  
8891CZ-C-II (Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți) - 2 unități 
8891 CZ-C –III (Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități-spectru autism) -1 unitate 
        -Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie: 
8899 CPDH-I (Cantine sociale) - 2 unități 
8899 CPDH-II (Servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roți) - 1 unitate 
       -Centre de zi pentru familie cu copii: 
8899CZ-F-I (Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și familiile cu copii) - 1 unitate 
 

2. Nevoi identificate și servicii necesare: 
 Analizând datele reflectate în rapoartele de activitate și propunerile din partea Direcției 
Protecție Socială și Direcției Protecția Copilului, în vederea stabilirii serviciilor sociale care pot 
primi subvenții pentru anul 2022, a reieșit faptul că, pe lângă menținerea serviciilor oferite de 
majoritatea unităților sus-menționate, una dintre nevoile pregnante la nivelul comunității sectorului 
6 este asigurarea serviciilor sociale de tip rezidențial, pentru persoanele cu dizabilități, prin unitățile 
de asistență socială: centru de îngrijire și asistență/cod 8790CR-D-I, centru de recuperare și 
reabilitare/cod 8790CR-D-II,  locuințe protejate/cod 8790CR-D-VII. 

 D.G.A.S.P.C Sector 6 nu dispune de servicii sociale rezidențiale de tip centru de îngrijire și 
asistență pentru persoane adulte cu dizabilități și se confruntă cu numeroase solicitări din partea 
D.G.A.S.P.C.-urilor din cadrul altor sectoare/județe în ceea ce privește preluarea persoanele adulte 



 

cu dizabilități care au domiciliul în sectorul 6 și beneficiază de asistență și îngrijire în cadrul 
centrelor rezidențiale aflate în subordinea acestora, respectiv: 

- preluarea în regim de urgență a unui număr de 12 persoane adulte cu handicap, care au 
domiciliul în sectorul 6 și se află în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare 
Bălăceanca; 

- preluarea a 4 persoane adulte cu dizabilități, cu domiciliul în sectorul 6, beneficiare de 
îngrijire în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr.1, respectiv 
în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2; 

- preluarea unei persoane adulte cu dizabilități, care are domiciliul în sectorul 6 și 
beneficiază de îngrijire în cadrul Centrului de Reabilitare și Recuperare Neuropsihiatrică 
Plătărești. 

           De asemenea, în cadrul Serviciului Evaluare Complexă Persoane cu Dizabilități sunt 
înregistrate 45 de persoane adulte cu dizabilități, pentru care se solicită servicii de tip rezidențial, 
dintre care 4 sunt persoane cu dizabilități care au împlinit vârsta de 18 ani și care provin din 
sistemul de protecție a copilului.  
             La nivelul Serviciului Asistență Persoane Vârstnice și la nivelul Serviciului Prevenire, 
Marginalizare Socială sunt înregistrate numeroase cazuri (172), ca urmare a sesizărilor asociațiilor 
de proprietari, vecinilor (sesizări scrise și telefonice) referitoare la persoane adulte cu afecțiuni 
neuropsihice și persoane vârstnice aflate în dificultate, care nu se mai pot gospodări singure, cu 
dizabilități, fără aparținători, persoane vârstnice abandonate de către familie, care necesită sprijin, 
intervenție în regim de urgență, multe dintre acestea necesitând îngrijire într-un centru specializat, 
motiv pentru care este necesară extinderea serviciilor de îngrijire și asistență pentru persoane 
vârstnice în cadrul centrelor rezidențiale- cod 8730CR-V-I (cămine pentru persoane vârstnice);  
             O altă necesitate în privința asigurării serviciilor sociale pentru categoria de persoane adulte 
este subvenționarea unui serviciu de tip Centru rezidențial de asistență si reintegrare socială pentru 
persoanele fără adăpost, cod 8790CR-PFA-I. La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6 funcționează compartimentul Adăpost de Noapte, cu două locații, în 
care este asigurată găzduirea persoanelor fără adăpost pe timp de noapte, pe o perioadă de timp 
limitată. Majoritatea beneficiarilor serviciilor de adăpost de noapte este formată din adulți cu 
probleme severe de sănătate, incapabili să poată intra într-un program de reinserție socială și pentru 
care este necesară identificarea de soluții permanente de găzduire, precum și asigurarea de servicii 
medico-sociale. În anul 2020 au fost găzduite 144 de persoane, din care 70% au o tulburare psihică, 
o boală cronică, terminală sau o situație socio-medicală care impune internarea într-un centru de 
îngrijire și asistență. 
          Totodată, o problemă stringentă identificată la nivelul comunității este cea a persoanelor cu 
patologie cronică, persoanelor dependente de consumul de alcool, droguri sau alte substanţe toxice 
și a persoanelor infectate sau bolnave HIV/SIDA, care în prezent nu au acces la servicii de îngrijire, 
suport psihologic și social, întrucât nu există astfel de unități specializate pe raza sectorului 6. 
Aceste categorii provin în mare parte din rândul persoanelor care locuiesc pe stradă sau au un nivel 
de trai scăzut, fiind expuse la multiple riscuri, atât în privința stării de sănătate, cât și a siguranței 
personale, ca urmare a violențelor și abuzurilor la care sunt supuse. Pentru reducerea acestor riscuri, 
includerea lor în centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru alte categorii de persoane în 

situaţie de dependenţă reprezintă o prioritate. 
         În ceea ce privește situația din domeniul protecției copilului, dinamica înregistrată la nivelul  

cazurilor nou intrate în sistem în perioda ianuarie – iunie 2021, indică o creștere a numărului de 
copii cu dizabilități, astfel că, din totalul celor 1391 copii cu dizabilități aflați în evidența DGASPC 
Sector 6 la finele lunii mai, un procent de 12% dintre cazuri o reprezintă copiii  nou intrați în 
sistemul de protecție socială. Rețeaua serviciilor de abilitare-reabilitare existente în structura 
DGASPC Sector 6 - compusă din  Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități 
,,Împreună”, Centrul De Zi De Recuperare Pentru Copii cu Dizabilități “Ghencea”, Centrul de Zi de 



 

Recuperare pentru Copii cu Dizabillități ”Orșova” însumează o capacitatate maximă de 130 de 
locuri. Concluzia datelor evidențiază o necesitate de a dezvolta aceste servicii pentru a răspunde 
nevoii reale a acestei categorii de beneficiari, identificată cu ocazia evaluărilor, reevaluărilor și 
monitorizării copiilor cu dizabilități. 

        Categoria copiilor cu deficiențe grave neuropsihomotorii, precum și cea a copiilor cu 
tulburări psihice, copiii cu tulburări de spectru autist (28% dintre cazurile noi), copiii cu Sindrom 
Down, considerăm că trebuie să   rămână o prioritate de interes local, în sensul asigurării serviciilor 
specializate. De asemenea, există necesitatea stringentă privind crearea/contractarea unor servicii 
specializate de tip rezidențial/respiro și de zi, pentru copiii cu tulburări psihice și devieri 
comportamentale severe, precum și a serviciilor rezidențiale adresate copiilor ce necesită îngrijiri 
paliative.  

      Perioada tranziției adolescenților la viața de adult reprezintă o etapă ce reclamă o atenție 
deosebită, astfel că ar trebui să rămână în discuție posibilitatea dezvoltării unor servicii destinate 
lor. 

      Includerea copiilor cu dizabilități în procesul de abilitare/reabilitare, a intervenției timpurii, 
reprezintă o premisă importantă pentru o șansă reală a diminuării impactului afectării funcționale, a 
recuperării individului la nivelul comunității, a creșterii gradului de participare socială. Astfel, 
efortul de susținere al comunității locale necesar în prezent, va avea un impact pozitiv pe termen 
mediu și lung, prin diminuarea dependenței tânărului, respectiv a adultului cu dizabilități, prin 
creșterea autonomiei personale, a capacitării acestuia. Sumarizând, apreciem ca fiind necesară 
extinderea rețelei de recuperare, astfel încât să poată fi furnizate servicii adresate 
copiilor/adolescenților/tinerilor cu tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) - cod 
8891CZ-C-II și servicii destinate pregătirii tranziției copilului cu dizabilități la viața de adult, 
adresate adolescentului (14-18 ani) - cod 8891CZ-C-III, care în prezent nu pot fi oferite. 
          Cazuistica înregistrată la nivelul Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie 
include categorii de copii din familii de diferite vârste: copii nou-născuți/copii mici, copii preșcolari 
și copii școlari, fiecare dintre aceste categorii având nevoi specifice de sprijin din partea comunității 
locale pentru asigurarea nevoilor de bază precum și pentru respectarea drepturilor lor, conform 
legislației în vigoare. Astfel, cazurile de copii aflați în situații potențiale de risc alături de 
mama/părinții lor sunt sesizate D.G.A.S.P.C Sector 6 de către unitățile spitalicești (în baza HG 
1103/2014) atunci când mama care a dat naștere copilului este minoră, este victimă a violenței 
domestice, este consumatoare de substanțe hipotrofe, are alți copii aflați în sistemul de protecție 
specială sau se află într-o altă situație care poate reprezenta un risc pentru copil. Conform 
prevederilor legale, D.G.A.S.P.C Sector 6 are atribuții pentru monitorizarea situației cuplului 
mamă-copil, pentru o perioadă de minim un an de la externarea mamei și copilului din spital. 
Pentru această categorie de copii, în urma evaluărilor efectuate și a nevoilor constatate, sunt 
acordate mamelor/aparținătorilor copiilor, servicii de informare și consiliere socială, sprijin pentru 
întocmirea actelor de stare civilă, ajutor material-financiar pentru copii, din resurse proprii sau ale 
partenerilor cu care colaborăm, urmărindu-se prevenirea separării copiilor de familie.  
Monitorizarea copilului se realizează prin vizite periodice, anunțate și neanunțate, luându-se 
măsurile potrivite în funcție de situația constatată. Serviciile de consiliere socială se acordă, în cele 
mai multe cazuri, la domiciliul familiilor, realizându-se inclusiv informare și consiliere privind 
îmbunătățirea abilităților de creștere și îngrijire a copilului. Pentru creșterea gradului de informare 
și abilitare a mamei/părinților pentru a acorda copiilor nou-născuți/de vârstă mică îngrijiri adecvate 
sunt necesare traininguri dedicate, metode de învățare specifice adulților care să se desfășoare în 
mod regulat și într-un spațiu special amenajat. Având în vedere această situație, apreciem că 
existența unor centre de zi pentru pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii (cod 8899CZ – 
F-I), în care să se deruleze activități specifice de consiliere psiho-socială, dar și de puericultură ar 
veni în completarea asistenței acordate până în prezent acestei categorii de familii cu copii. Este de 
menționat că la nivelul SPSCF, în anul 2020 au fost în evidență 70 de cupluri mamă-copii, care au 



 

fost monitorizate conform legislației în vigoare, iar dintre acestea, un număr de 9 mame erau 
minore la momentul nașterii copiilor, astfel că abilitățile lor parentale erau deficitare, DGASPC 
Sector 6 venind în sprijinul lor prin organizarea de sesiuni periodice de consiliere și abilitare. 

De asemenea, situația copiilor aflați în evidența SPSCF, care înregistrează absenteism 
școlar, precum și alte comportamente asociate (violență fizică, verbală în mediul școlar, 
nerespectarea regulilor și normelor sociale) și pentru care instituția noastră primește sesizări din 
partea unităților școlare și din partea părinților, este de maximă importanță; în anul 2020 au fost 
înregistrate un număr de 58 de sesizări privind situații de absenteism școlar.  Centrele de zi pentru 
copii aflați în situații de risc de separare de părinți care funcționează în incinta unor școli din sector 
s-au dovedit utile pentru ameliorarea absenteismului școlar/îmbunătățirea rezultatelor școlare ale 
copiilor, precum și pentru sprijinirea părinților în realizarea responsabilităților de supraveghere și 
asigurarea unor resurse necesare pentru creșterea copiilor lor, dar considerăm utilă extinderea 
rețelei unor asemenea centre de zi. În prezent, funcționează centre de zi pentru copii aflați în situații 
de risc de separare de părinți în cartierul Giulești-Sârbi (în incinta școlii nr. 153), Giulești (în 
incinta școlii nr. 168) în timp ce, din cauza situației create de pandemia cu coronavirus, cel din 
cartierul Drumul Taberei (din incinta școlii nr. 279) are activitatea suspendată. Este de menționat că 
nu există un asemenea centru în cartierul Militari, unde, de asemenea, sunt situații de absenteism 
sesizate de școlile din zonă (în special de către Școala Gimnazială nr. 117).  

 
Pentru a oferi toate serviciile specializate la care am făcut referire, sunt necesare 

următoarele unități de asistență socială: 
-Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială;  
-Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități;  
-Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate;  
-Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice;  
-Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane fără adăpost;  
-Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie; 
-Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;  
-Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități; 
-Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii; 
-Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, 
alte substanțe toxice etc. 
 

3. Situația serviciilor sociale acordate la nivelul sectorului 6, conform datelor preluate 
de pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale:  

 
 

    nr. unitati 
nr. 
asoc./3 

nr. 
Furni-
zori/4 

nr. 
unitati nr. locuri 

cod serviciu 
furnizor 

Tip serviciu 
social1 

1 2 3 4 
      

1 2 3 4 

8730 CR-V-I Centre  rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă 
pentru persoane 
vârstnice 
(cămine pt. persoane 2 0 5 4 4 3 11 94 0 141 341 

 
 

 

 



 

vârstnice) 

8790 CR-C-I Centre rezidenţiale 
pentru copii în sistemul 
de protecție specială 
(Centre rezidențiale 
pentru copilul separat 
temporar sau definitiv 
de părinții săi: centre de 
plasament, case de tip 
familial, apartamente, 
etc.);  6 0 1 0 1 0 7 77 0 32 0 

8790 CR-C-II Centre rezidenţiale 
pentru copii în sistemul 
de protecție special 
(centre de primire în 
regim de urgență) 1 0 0 0 0 0 1 22 0 0 0 

 
 
8790 CR-D-II 

Centre rezidenţiale 
pentru persoane adulte 
cu dizabilități (centre de 
recuperare și 
reabilitare) 1 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 

8790 CR-D-IV Centre rezidenţiale 
pentru persoane adulte 
cu dizabilități (centre de 
pregătire pentru o viașă 
independentă) 0 0 2 0 1 0 2 0 0 7 0 

8790 CR-II Centre rezidenţiale 
pentru tineri în 
dificultate (centre de 
tranzit) 0 0 1 0 1 0 1 0 0 10 0 

8790 CRT-I Centre rezidenţiale 
pentru tineri în 
dificultate (centre 
multifuncționale) 0 0 2 0 2 0 2 0 0 44 0 

8790 CR-VD-I Centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă 
pentru victimele 
violenţei în familie 
(domestice)- centre de 
primire în regim de 
urgență 0 1 0 0 0 0 1 0 

100/6
0 0 0 

8810 CZ-V-II Centre de zi pentru 
persoane vârstnice -
centre de zi de 
socializare și petrecere 
a timpului liber (tip 
club) 1 0 0 0 1 0 1 

100/
zi 0 0 0 

8810 ID-III Servicii de îngrijire la 
domiciliu pentru 
persoane vârstnice, 
persoane cu dizabilităţi, 
persoane aflate în 
situaţie de dependenţă 
(servicii specializate la 
domiciliu destinate 
persoanelor adulte cu 
dizabilități, inclusiv 
prin echipa mobilă) 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

- 

0 
8891 CZ-C-I Centre de zi pentru 

copii: copii în familie, 
copii separaţi sau în risc 
de separare de părinți 
(creșe) 

3 0 0 0 0 0 3 190 0 

 
 
 
 
0 0 

8891 CZ-C-II Centre de zi pentru 
copii: copii în familie, 
copii separaţi sau în risc 
de separare de părinți 
(centre de zi pentru 
copii aflați în situație de 
risc de separare de 
părinți) 0 0 4 0 4 0 5 0 0 210 0 



 

8891 CZ-C-
III 

Centre de zi pentru 
copii: copii în familie, 
copii separaţi sau în risc 
de separare de părinți 
(centre de zi de 
recuperare pentru copii 
cu dizabilități) 1 0 2 0 2 0 3 20 0 44 0 

8891 CZ-C-
IV 

Centre de zi pentru 
copii: copii în familie, 
copii separaţi sau în risc 
de separare de părinți 
(centre de zi pentru 
pregătirea ți sprijinirea 
integrării sau 
reintegrării copilului în 
familie) 3 

 
0 

0
   0  0 0   0 190  0  0  0 

8891 CZ-C-
VI 

Centre de zi pentru 
copii: copii în familie, 
copii separaţi sau în risc 
de separare de părinți 
(centre de zi pentru 
dezvolatarea 
deprinderilor de viață 
independentă) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 20 

 
 
8899 CPDH-I 

 
Centre de preparare şi 
distribuire a hranei 
pentru persoane în risc 
de sărăcie (cantine 
sociale) 2 0 3 0 3 0 5 400 0 440 0 

8899 CZ-D-I Centre de zi pentru 
persoane adulte cu 
dizabilitati (centre de 
zi) 1 0 1 0 1 0 2 20 0 45 0 

8899 CZ-F-I Centre de zi pentru 
familie cu copii (centre 
de zi pentru consiliere 
și sprijin pentru părinți 
și copii) 0 0 1 0 1 0 1 0 0 30 0 

8899 CZ-
PFA-I 

Centre de zi pentru 
persoanele fără adăpost 
(centre de zi pentru 
informare și consiliere) 0 0 1 0 1 0 1 0 0 30/zi 0 

8899 CZ-PN-
III 

Centre de zi pentru 
asistenţă şi suport 
pentru alte persoane 
aflate în situaţii de 
nevoie (centre de zi de 
consiliere și informare) 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

- 

0 
8790 CR-PD-
I 

Centre rezidențiale de 
îngrijire și asistență 
persoane 
dependente(bolnavi 
cronici, bolnavi în fază 
terminală, etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8790 CR-PD-
II 

Centre rezidențiale 
recuperare/reabilitare 
persoane dependente 
(altele decât persoanele 
vârstnice și persoane le 
cu dizabilități) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8899 CZ-PN-
V 

Centre de zi  pentru 
asistenţă şi suport 
pentru alte persoane 
aflate în situaţii de 
nevoie (servicii de 
asistență comunitară) 0 1 0 0 0 0 1 0 152 0 0 

 
1 Tip serviciu social: 

1. Structuri specializate din cadrul/subordinea autărităților administrației publice locale și 
autorități executive din unitățile administrative-teritoriale; 



 

2. Autorități ale administrației publice locale ori alte instituții aflate în subordinea sau 
coordonarea acestora care au stabilit prin lege atribuții privind acordarea de servicii 
sociale pentru anumite categorii de beneficiari; 

3. ONG-uri (asociații și fundații); 
4. Operatori economici, în condiții speciale, prevăzute de lege. 

 

 
Ca urmare a celor prezentate mai sus, având în vedere situațiile identificate pe parcursul 

activităţilor curente ale compartimentelor şi serviciilor specializate din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, din colaborarea cu furnizorii de servicii sociale 
din sectorul 6, problemele specialiştilor implicaţi în acordarea de servicii sociale, probleme 
identificate în cadrul acţiunilor de monitorizare a serviciilor sociale acordate de furnizorii din 
sectorul 6 și în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții 
asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale 
potrivit legii române, cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență 
socială, ale Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii 292/2011, ale HCL nr. 11/2019 privind aprobarea Strategiei 
Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 
2019-2023, propunem spre dezbatere Consiliului Local al Sectorului 6 proiectul de hotărâre 
privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, nivelul și categoriile pentru care se pot 
acorda subvenții, din bugetul local al Sectorului 6, București, în anul 2022. 
 

 

 

Direcția Economică 
Director Executiv, 

 
                                                             Bogdan CIOCÎRLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



la H.C.L.S. 6 nr. _______ / ___________ 
 
   
 

Tabel privind categoriile de servicii sociale pentru care se pot acorda subvenții de la bugetul local al Consiliului Sector 6, 
precum și nivelul și categoriile eligibile de cheltuieli curente de funcționare a acestor unități de asistență socială, cu 

standardul minim de cost 
 

Nr.crt
. 

Cod serviciu 
social 

Categorii de servicii 
sociale organizate 

ca centre de servicii 
sociale 

Servicii/activități 
principale 

Cost 
minim/beneficiar/l

ună 
(lei) 

Categorii eligibile de cheltuieli 
curente de funcționare a unităților de 
asistenșă socială pentru care se pot 

acorda subvenții 
0 1 2 3 4 5 

 
SERVICII SOCIALE CU CAZARE 

                                                             Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială 
 
1 8790CR-C-I Centre rezidențiale 

pentru copilul 
separat temporar 
sau definitiv de 
părinții săi: centre 
de plasament, case 
de tip familial, 
apartamente, etc.); 

Îngrijire personală 
Educare 
Dezvoltare abilități de 
viață independentă  
Consiliere psihosocială și 
suport emoțional  
Supraveghere                 
Reintegrare familială și 
comunitară  
Socializare și activități 
culturale                    
Cazare pe perioada 
prevăzută în măsura de 
protecție 
Masă: inclusiv preparare 
hrană caldă, după caz 
Curățenie 
Alte activități, după caz: 

 
4.433 lei* 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea, aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul, aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 



îngrijiri medicale curente 
asigurate de asistente 
medicale, 
inserție/reinserție socială, 
terapie ocupațională, 
consiliere și informare, 
orientare vocațională, 
consiliere juridică, pază, 
menaj, alte activități 
administrative etc. 
 

telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ)3 
6.cheltuieli cu materiale didactice 
pentru persoanele asistate care au 
legătură directă cu acordarea  
serviciului social 
7.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
8.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
9.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
10.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele asistate 
(folosite pentru curățenia spațiilor 
unde se prestează serviciul social) 
11.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
12.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități 
 
2 8790CR-D-I Centre de îngrijire 

și asistență 
Îngrijire personală 
Asistență pentru sănătate 

 
5.571 lei* 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 



Socializare, activități 
culturale 
Terapie de recuperare 
Logopedie 
 

2.cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul, aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
7.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
8.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
9.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele asistate 
(folosite pentru curățenia spațiilor 
unde se prestează serviciul social) 
10.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 



mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
11.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

3 8790CR-D-II Centre de 
recuperare și 
reabilitare) 

Îngrijire personală 
Asistență pentru sănătate 
Recuperare/reabilitare 
funcțională 
Socializare, activități 
culturale 
Terapie de recuperare 
Logopedie 
 

 
5.660 lei* 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2. cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
7.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
8.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 



(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
9.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele asistate 
(folosite pentru curățenia spațiilor unde se 
prestează serviciul social) 
10.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
11.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 
 

4 8790CR-D-VII Locuințe protejate Îngrijire personală 
Asistență pentru sănătate 
Recuperare/reabilitare 
funcțională 
Socializare, activități 
culturale 
Terapie de recuperare 
Logopedie 
 

 
5.078 lei* 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2. cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 



telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
7.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
8.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
9.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele asistate 
(folosite pentru curățenia spațiilor 
unde se prestează serviciul social) 
10.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
11.alte cheltuieli care au legătură directă 

cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate 
 
5 8790CRT-I Centre 

multifuncționale 
 

Informare 
Consiliere psihologică și 
suport emoțional 
Educare 
Socializare și activități 
culturale 

 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 



Integrare familială și 
comunitară 
Dezvolatre abilități de 
viață independentă 
Orientare vocațională 
Cazare pe perioadă 
determinată 
Masă 
Menaj 
Curățenie 
Îngrijiri medicale 
Inserție/reinserție socială 
Terapie ocupațională 
Consilere juridică 
 

3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu materiale didactice 
pentru persoanele asistate care au 
legătură directă cu acordarea  
serviciului social 
7.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
8.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
9.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
10.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
11.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 



mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
12.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 
 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ 

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice 
 

6 8730CR-V-I Cămine pentru 
persoane vârstnice 

Îngrijire personală 
Supraveghere 
Consiliere psihosocială și 
suport emoțional 
Socializare și activități 
culturale 
Cazare pe perioada 
nedetermintă 
Masă 
Îngrijiri medicale 
Terapie de recuperare 
 

 
4.213 lei* 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2. cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
7.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 



8.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
9.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
10.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
11.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 
 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane fără adăpost 
 

7 8790CR-
PFA-I 

Centre rezidențiale 
de îngrijire și 
asistență și 
reintegrare/reintegr
are socială pentru 
persoanele fără 
adăpost 

Îngrijire personală 
Supraveghere 
Consiliere și informare 
Reintegrare familială și 
comunitară 
Cazare pe perioadă 
determinată 
Masă 
Menaj 
Curățenie 
Îngrijiri medicale 
Inserție/reinserție socială 
Orientare vocațională 
Consilere juridică 

 
 
 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 



5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
7.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
8.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
9.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
10.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 
 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

 
SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE 

Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie 
8 8899CPDH-I Cantine sociale Preparare și servire a 

mesei calde 
  
 

 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 



2.cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
7.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
8.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
9.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 



Servicii de intervenție în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familie, 
victime ale dezastrelor naturale 

9 8899 SIS-I Servicii de 
intervenţie în stradă 

Identificare și 
monitorizare persoane 
care trăiesc în stradă 
Asistență medicală de 
urgență Evaluări medicale 
și sociale periodice 
Transport persoane greu 
deplasabile fără 
aparținători și fără venituri 
la serviciile de evaluare 
complexă sau la unități 
medicale și centre de zi 
Informare Acordare 
alimente și băuturi 
calde,pături și 
îmbrăcăminte Alte 
activități specifice 
categoriei de beneficiari 

 1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ)3 
4.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
5.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
6.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice etc. 
 8899CZ-AD-

III 
Centre de zi pentru 
asistență integrată a 
adicțiilor 

Consiliere psihosocială 
Informare Consiliere 
familială Consiliere 
vocațională Terapie 
ocupațională Educare și 
socializare Grup de suport 

 1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli cu încălzirea, aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 



Linie telefonică de 
urgență Alte activități, 
după caz: servicii 
medicale de bază, testarea 
prezenței drogurilor, 
consultații și tratamente 
psihiatrice, schimb de 
seringi, masă, pază, 
activități administrative 
etc 

social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
3.cheltuieli cu iluminatul, aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
4.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ)3 
5.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
6.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor  
7.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
8.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele asistate 
(folosite pentru curățenia spațiilor 
unde se prestează serviciul social) 
9.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
10.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

Centre de zi pentru copii : copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți 



 
10 8891CZ-C-II Centre de zi pentru 

copii aflaţi în risc de 
separare de părinţi); 

Supraveghere 
Îngrijire 
Educare și dezvoltare 
timpurie 
Asistență și recuperare 
medicală 
Terapii de recuperare 
Suport pentru dezvoltarea 
abilităților de viață 
independentă 
Servicii adresate copiilor 
cu tulburare de deficit de 
atenție și 
hiperactivitate(ADHD) 
 

 

1.386 lei* 

 
 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu materiale didactice 
pentru persoanele asistate care au 
legătură directă cu acordarea  
serviciului social 
7.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
8.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
9.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 



(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
10.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
11.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
12.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

11 8891CZ-C-
III 

Centre de zi de 
recuperare pentru 
copii cu dizabilități) 

Servicii furnizate atât în 
centru, cât și la domiciliu ; 
-Servicii destinate 
pregătirii tranziției 
copilului cu dizabilități la 
viața de adult , adresate 
adolescentului( 14-18 ani) 

 
1.887 lei* 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2. cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 



telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu materiale didactice 
pentru persoanele asistate care au 
legătură directă cu acordarea  
serviciului social 
7.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
8.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
9.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
10.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
11.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
12.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 
 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

Centre de zi pentru familie cu copii 
12 8899CZ-F-I Centre de zi pentru 

consiliere şi sprijin 
Consiliere psihosocială 
pentru familie și copil 
Informare  

 
 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 



pentru părinţi şi 
copii) 

Educație în puericultură 
Suport emoțional 

 2.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
8.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
9.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
10.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
11.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
12.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență 
13 8810 ID-I Servicii de îngrijire 

la domiciliu pentru 
persoane vârstnice, 
persoane cu 
dizabilităţi, 
persoane aflate în 

Sprijin pentru realizarea 
activităţilor instrumentale 
ale vieţii zilnice, potrivit 
prevederilor Legii nr. 
292/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare 
 

gradele de 
dependenţă IA, IB 
şi IC – 2.600 lei 
 
gradele de 
dependenţă IIA, 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 



situaţie de 
dependenţă 

 
 
 
Ajutor pentru realizarea 
activităților de bază ale 
vieții zilnice – ABVZ 
Ajutor pentru realizarea 
activităților instrumentale 
ale vieții zilnice – AIVZ 
Consiliere familială 
Integrare socială și 
participare Informare 
Evaluare Îngrijire 
personală Alte activități, 
după caz: terapii de 
recuperare, îngrijiri 
medicale, activități de 
amenajare și adaptare 
mediu ambiant etc. 

IIB şi IIC – 1950 
lei 
 
gradele de 
dependenţă IIIA – 
1300 lei 

3.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
4.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
5.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
6.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
7.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

 
*Conform Hot. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
 
 
Precizări: 
 
1 Conform H.G. nr. 867/14.10.2015, cu modificările și completările ulterioare. 
2 Cheltuielile de personal nu vor depăși limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al     
Sectorului 6 ,raportate  la funcție, grad, treapta și gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigură activitățile auxiliare 
serviciului social. 
3În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deservește unitatea de asistență socială 
subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfășoară activitatea și nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se 
solicită subvenție pentru personalul administrativ care  desfășoară  același tip de activitate, cursurile de perfecționare ale angajaților 



4Se va prezenta la DGASPC S6 în vederea aprobării o Notă Justificativă cu privire la necesitatea și valoarea estimată a achiziției , la valori peste 500 lei 
5Se va prezenta la DGASPC S6 în vederea aprobării o Notă Justificativă cu privire la necesitatea reparației și/sau a achiziției , la valori peste 1000 lei ; 
 

1. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială 
subvenționate și vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de 
calitate și de Regulamentele de Organizare și Funcționare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015 care include modificările și completările aduse de 
HG584/2016 și HG 476/2019) specifice tipului de serviciu social acordat.  
2. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură 
3. În cazul serviciilor de tip rezidențial se vor deconta cheltuieli din subvenție proporțional cu numărul zilelor în care beneficiarii de servicii sociale au fost 
prezenți în unitatea de asistență socială. Pentru decontarea la nivelul maxim aprobat al subvenției/beneficiar se solicită o prezență de 100% în unitatea de 
asistență socială. Se vor accepta absențe din unitățile de tip rezidențial numai în cazuri bine motivate, cum ar fi spitalizare, învoiri pentru vizite în familie, 
participări la evenimente sportive sau de altă natură, tabere. 
 


