
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 575/11.10.2021 

 
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Zi 

de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Împreună” din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare              
nr. D/14675/11.08.2021 și Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic și Contencios 
Administrativ nr. …….. /………..din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. ....../............ și nr. ......./...........;         

Ţinând seama de prevederile: 
-  H.C.L. Sector 6 nr. 93/29.04.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și 
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6;  
- Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 
sociale de zi destinate copiilor; 
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
- Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- art. 2 alin. (1) și (3) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Referatului nr. D/14646/11.08.2021 întocmit de către Șeful Centrului de Zi de Recuperare 
pentru Copii cu Dizabilități „Împreună”; 
        În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) 
lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Zi de 
Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Împreună” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură din bugetul local al sectorului 6 al 
Municipiului București. 

 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



Art. 3. (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. 
 
 
 
 

 
INIȚIATOR PROIECT                                                                      AVIZEAZĂ 
        PRIMAR,                                                            pentru legalitate conf. art. 243 alin.(1) lit.a) 
   CIPRIAN CIUCU                                                                    din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                         Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                                          Demirel Spiridon 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Scopul Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Împreună” este acela 
de a oferi copiilor până la 18 ani, cu diferite tipuri de dizabilități, care au domiciliul legal pe raza 
sectorului 6, un pachet de servicii integrate de recuperare în vederea creșterii gradului de 
integrare socială. Serviciile acestui centru asigură menținerea, refacerea și dezvoltarea 
capacităților copilului și ale părinților/reprezentanților legali pentru depășirea situațiilor care ar 
putea determina separarea copilului de familia sa. 
 Nota de fundamentare nr. D/14675/11.08.2021, întocmită de Directorul General al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, susţine aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii 
cu Dizabilități „Împreună” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6.  

Având în vedere prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. 
(1) lit. a) și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, 
Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități 
„Împreună” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 
 

 
 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 



 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Sector 6 este instituţia 
publică specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 
serviciilor sociale, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, cu scopul de a 
asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate 
în nevoie socială. 

Legea nr. 272/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, precum şi dispoziţiile Legii nr. 292/2011 asistenței 
sociale, cu modificările și completările ulterioare, asigură cadrul legal necesar înfiinţării şi 
funcţionării centrelor de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități.  

Astfel, în acest context legislativ, înființarea de servicii sociale de zi, de tip centre de zi, 
pentru copii cu dizabilități din sectorul 6, reprezintă o prioritate locală pentru promovarea 
drepturilor acestei categorii de copii, în scopul respectării principiilor de bază, prevăzute în 
Legea nr. 272/2004 și anume: copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială adaptată 
nevoilor lui, dreptul la educație, recuperare, compensare, reabilitare.   

 Scopul Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Împreună” este 
acela de a oferi copiilor până la 18 ani, cu diferite tipuri de dizabilități, care au domiciliul legal 
pe raza sectorului 6, un pachet de servicii integrate de recuperare în vederea creșterii gradului 
de integrare socială. Serviciile acestui centru asigură menținerea, refacerea și dezvoltarea 
capacităților copilului și ale părinților/reprezentanților legali pentru depășirea situațiilor care ar 
putea determina separarea copilului de familia sa. 

Astfel, serviciul social Centrul de Zi de Recuperare  pentru Copii cu Dizabilități 
”Împreună” îşi desfăşoară activitatea sub următoarele aspecte legislative: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 
sociale de zi destinate copiilor; 

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

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

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare ; 



- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Centrul de Zi de Recuperare  pentru Copii cu Dizabilități ”Împreună”  este situat pe  
str. Aleea Istru, nr.4, sector 6, București într-un spaţiu special amenajat, şi oferă următoarele 
tipuri de servicii: 

 terapie psihologică (individuală și de grup) 
 logopedie, 
 terapie psihopedagogică 
 terapie educaţională, 
 stimulare senzorială, 
 kinetoterapie, 
 consiliere părinţi (individuală și de grup) 
 activități zilnice de grup (sunt  organizate activităţi educative cu copii de vârstă mică, 

în funcţie de nevoile evaluate, copii care nu sunt integraţi în nicio formă de 
învăţământ; grupuri cu copiii mari, în vederea dezvoltarii abilităţilor de socializare şi a 
creşterea gradului de integrare socială. 

Pentru copiii care nu pot fi deplasaţi la sediul Centrul de Zi de Recuperare  pentru Copii 
cu Dizabilități ”Împreună”, o parte dintre servicii vor putea fi oferite la domiciliul acestora, 
prin intermediul echipei mobile. 

Centrul de Zi de Recuperare  pentru Copii cu Dizabilități ”Împreună”  poate oferi 
servicii de recuperare unui număr de maxim 60 de beneficiari.  

Serviciile sunt oferite de către o echipă multidisciplinară de specialişti: psihologi, 
psihopedagogi, educatori, logopezi, kinetoterapeuţi, asistenţi sociali. 

Centrul de Zi de Recuperare  pentru Copii cu Dizabilități ”Împreună” funcţionează cu 
un număr total de 25 angajati, conform prevederilor Hotărârii Consiliului local sector 6 dintre 
care: 

- personal de conducere: sef centru: 1 
- personal de specialitate: 23 
- personal medical auxiliar: 1 (infirmier) 
În cadrul Centrul de Zi de Recuperare  pentru Copii cu Dizabilități ”Împreună” copiii 

beneficiază de activităţi individuale şi de grup, de socializare care îi ajută în creşterea gradului 
de integrare socială, a stimei de sine, a valorizării personale. 

Având în vedere cele menționate mai sus, supun spre aprobarea Consiliului Local 
sector 6 al Municipiului București prezentul proiect de hotătâre. 

 

DIRECTOR GENERAL 

GABRIELA SCHMUTZER 

 

 


