
                                                      PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 3/14.01.2022 

privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care 
beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2022 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare a Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/23044/22.12.2021 și Raportul de 
specialitate al Direcției Economice nr.……/……......., din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6;  

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

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 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; 

- Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   
- Hotărârea Guvernului nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a 
serviciilor sociale; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul ministrul muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice 
minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 3 coroborat cu punctul 5.2. din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului                       
nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
- Referatul înregistrat cu nr. D/21849/02.12.2021 privind stabilirea costului mediu lunar de 
întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6, în anul 2022;  
 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 costul mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care 
beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități în cuantum de 
2835 lei/persoană asistată, în anul 2022, conform Anexei, 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. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege. 
      
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 
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REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a 

persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2022 
 

 

Având în vedere Nota de fundamenatre întocmită de către Directorul 

General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 

prin care se solicită aprobarea în anul 2022, a costului mediu lunar în cuantum de 

2835  lei/persoană asistată pentru persoanele adulte cu dizabilităţi asistate în 

Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi, din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. p)                     

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

ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 

proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a 

persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Zi 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială  şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2022. 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

În vederea stabilirii costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu 
handicap care beneficiază de serviciile oferite în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități, propunem efectuarea demersurilor necesare pentru emiterea Hotărârii 
Consililului Locala sector 6 în acest sens. 

Astfel, Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități este o componentă a 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Colpilului sector 6, București, care oferă 
persoanelor adulte cu handicap servicii de reabilitare și recuperare funcțională și 
integrare/reintegrare socială, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor. 
 

1. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare; 
 Serviciul social Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi, cod serviciu 

social 8899 CZ-D-I, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare 
şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu 
modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte 
normative secundare aplicabile domeniului.  

Tododată, serviciul social face parte din pachetul de servicii obligatorii, fiind un 
serviciu social licențiat de către Autoritate Națională pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabiltăți, Copii și Adopții (A.N.P.D.C.A.), pentru o perioada de 5 ani, începând cu data de 
10.12.2019, conform certificatului de licență LF nr 000087. 

 Propunerea A.N.P.D.C.A. referitoare la Strategia națională privind drepturile 
persoanelor cu dizabilitati 2021-2027, evidențiază importanța înființării, organizării si 
funcționării centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabiltăți. 

Conform licenței de funcționare, capacitatea centrului de zi pentru persoane adulte 
cu dizabilități este de 20 persoane pe zi. 

Pentru anul 2022, dorim să acordăm servicii sociale, în baza unui contract de 
furnizare a serviciilor sociale, unui numar de minim 40 de beneficiari. Menționăm că centrul 
își desfășoară activitatea intr-o locație cu o suprafață de 146,47 mp (două săli pentru 
activități, o sală multifuncțională, un cabinet de consilere psihologică și socială, trei grupuri 
sanitare acesibilizate conform normativului NP 051-2012), iar pentru a asigura accesul 
tuturor beneficiarilor, in mod echitabil, activitatea se desfășoara cu două grupe in fiecare zi, 
in paralel cu activitațile individuale, specifice fiecărui caz in parte. 

Totodată, la finalul trimestrului 3  al anului 2021, un număr de 53 de solicitanți au 
fost în atenția noastră. Dintre acestea, 35 de persoane au devenit beneficiare de servicii 
sociale în cadrul centrului, restul fiind îndrumate către alte servicii sau entități, în funcție de 
nevoile evaluate.  În urma procesului de acordare a servciilor sociale, în acest moment, 
centrul desfășoară activități pentru 35 de beneficiari(cu contract de furnizare a serviciilor 
sociale), 5 solicitanți în acomodare și 28 de aparținători/ reprezentanți legali. 
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Astfel, serviciul social Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi îşi 
desfăşoară activitatea şi sub următoarele aspecte legislative: 

 Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 426/20200 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale; 

 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 ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 Ordinul ministrul muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor adulte cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordin ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.73/2005 pentru aprobarea 
modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de 
servicii sociale acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale; 

 Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei 
zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si 
private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu 
dizabilitati si persoanelor varstnice; 

 Hotărârea Guvernului Nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale, iar sursele bugetare sunt asigurate de la bugetul local. 

2. Descrierea serviciului social; 

 Standardele minime de calitate, care se aplică serviciului social Centrul de Zi pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilităţi, cod serviciu social 8899 CZ-D-I, sunt reglementate de 
Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale și prin Ordinul 
82/2019 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu 
referiri specifice pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi 
şi destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

 Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități este situat în București, sector 6, 
Bulevardul Iuliu Maniu, nr 101, bl. A2, parter. 
 

3. Personalul centrului 
 
 Pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, personalul  centrului de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilități  compus din 7 persoane (1 șef centru, 3 asistenți sociali, 32 psihologi, 
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și 1 îngrijitor), a obținut calificări în următoarele specializări: evaluare și consiliere 
vocațională, pedagog de recuperare, pedagog social și mediator social.  
 
 Activitățile specifice desfășurate în cadrul centului de zi pentru persoane cu dizbilități: 

- informare și consiliere socială 
- consiliere psihologică 
- abilitare și reabilitare 
- deprinderi de viață independentă, 
- dezvoltare a abilităților lucrative, 
- integrare, participare socială și civică se asigură, 
În cadrul activităţii de  informare și consiliere socială se asigură: 
 informarea beneficiarilor cu privire la drepturile și facilitățile sociale 
 evaluarea statusului social al beneficiarului 
 acompanierea beneficiarului în realizarea demersurilor necesare pentru 

integrarea/reintegrarea socială, 
 activităţi de informare, de consiliere, de educaţie extracurriculară; 
 facilitarea accesului pe piaţa muncii şi de educaţie, la servicii de formare şi 

reconversie profesională; 

 suport in accesarea de către persoanele cu dizabilităţi/familiile 
acestora/reprezentanţii legali a unor servicii de instruire şi dezvoltare a abilităţilor, 
după caz. 

Activitățile  de informare și consiliere socială sunt realizate de către asistentul social, 
atât în cadrul centrului cât și în afara acestuia( in mediul familial, la domicililul 
benefeiciarului, in cadrul altor instituții/organizații). 

În cadrul activităţii de consiliere psihologică și de grup se asigură: 
 condiţiile necesare pentru menţinerea echilibrului psiho-afectiv şi optimizare 

personală 
 consiliere axată pe tipul de deficienţă specifică; 
 consiliere psihologică individuală şi de grup; 
 consiliere orientată spre gestionarea situaţiilor de urgenţă (conflicte etc.); 
 informare şi consiliere pentru familiile persoanelor cu dizabilităţi. 
Consilierea psihologigă este realizată de către psiholog/ psihoterapeut, atât în cadrul 

centrului cât și în afara acestuia. 
În cadrul activității de abilitare și reabiltare se asigură: 
 organizarea activităţii de terapie ocupațională, programul și condiţiile de 

funcţionare ale acestora în raport de posibilităţile beneficiarilor, 
 sesiuni de stimulare psiho-senzorio-motorie,  
 sesiuni de activități de tip vocațional /ocupațional, 
 întocmirea evidenţelor privind activitatea prestată de asistaţi, 
 elaborarea, pentru fiecare beneficiar a Planului Personalizat și dezvoltarea acestuia 

în programe de intervenţie specifică,  
 imbunătăţirea calităţii vieţii prin invăţarea de noi deprinderi și abilităţi menite să 

mențină funcţionarea psiho-socială optimă a beneficiarilor; 
 recuperarea, reabilitarea și reintegrarea persoanelor cu dizabilităţi prin tehnici 

specifice terapiei ocupaţionale, 
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Activitățile de abilitare și reabilitare sunt realizare in cadrul centrului, in mediul 
familial al beneficiarului, in locații care dispun de dotarea necesară realizării unor activități 
specificespecific ( activitățile de recuperare și stimulare senzorială sunt relaizate în cadrul 
departamentelor D.G.A.S.P.C. sector 6- ex. Centrul de Sănătate Multifuncțional „Sfântul 
Nectarie”) 

Activitățile de abilitare și reabilitare sunt realizate de către personalul centrului: pedagog 
de educație, psiholog, pedagog social, psihopedagog. 

Totodată, pentru acoperirea unei arii extinse colaborăm cu specialiști externi: terapeut 
ocupațional, coregraf, actor. 

 
În cadrul activităţii de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă se asigură: 
 sprijinul necesar pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, 
 aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru comunicare prin mesaje verbale şi 

nonverbale, dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilităţilor de a 
schimba idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea 
instrumentelor de comunicare,  

 aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să înveţe cum să-şi păstreze 
igiena personală şi a spaţiului de locuit, importanţa menţinerii unei diete echilibrate 
şi a unei activităţi fizice zilnice 

 participarea la programele de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, 
concepute în funcție de specificul ficărui beneficiar în parte, 

 aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să-și dezvolte aptitudinile 
cognitive, 

 exerciții pentru dezvoltarea abilităților educaționale, a nivelului de educație și 
altele. 

Activităţile se desfăşoară la sediul centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabiliăți, 
sau în spaţiu liber sau la domiciliul beneficiarilor, fiind susținute atăt de persoanlul de 
specilitate al centrului: psiholiog, psihoterapeut, pedagog de recuperare, asistent social, cât 
și de  specialiști externi: kinetoterapeut,terapeut ocupațional 

În cadrul activităţii de dezvoltare a abilităților lucrative se asigură: 
 sprijin pentru dezvoltarea potențialului lucrativ, 
 orientare profesională, pregătirea pentru angajarea în muncă și sprijin pentru 

menținerea locului de muncă, 
 consiliere pre și post angajare, 
 consiliere juridică, 
 evaluare vocațională, 
 activităţi suportive de orientare vocaţională, 
Activităţile se desfăşoară la sediul centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, 

în spaţiu liber, la locul de muncă al beneficiarului sau la domiciliul acestuia, fiind susținute 
atât de personalul de specialtate al centrului: asistent social, psiholog, specialist in evalauare 
vocațională, pedagog de recuperare, cât și de specialiști externi: consilier juridic. 
 

În cadrul activităţilor de integrare, participare socială și civică se asigură; 
 activităţi cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea şi relaţionarea 

dintre beneficiari, 
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 activităţi de comunicare cu publicul interesat de activităţile centrului de pe raza 
sectorului 6, 

 servicii de suport educațional pentru persoanele cu dizabilităţi, 
 programe de lucru cu părinţii sau membri ai comunităţii locale,  
 activități de socializare realizate cu ajutorul voluntarilor, 
 stimularea/învăţarea unui comportament adecvat situaţiilor sociale, 

Activităţile de integrare, participare socială și civică sunt desfășurate în cadrul 
centrului, în mediul familial, la domicililul beneficiarului, in cadrul altor 
instituții/organizații, atât de către personalul centrului: pedagog de educație, psiholog, 
asistent social, psihopedagog, cât și de specialiști externi: terapeut ocupațional, coregraf, 
actor. 

Conform raportului de reevaluare  a serviciilor sociale din luna octombrie 2021, 
pentru verificarea îndeplinirii standardelor minime de calitate, care au stat la baza licențierii, 
raport  realizat de reprezentanții  Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială, centrul a 
îndeplinit în proporție de 100%, standardele minime de calitate. 

Având  în  vedere  cele  menționate  mai  sus,  propunem aprobarea prezentului 
proiect de hotărâre. 

DIRECTOR GENERAL, 
 

GABRIELA SCHMUTZER 
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DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ ADULȚI 
Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități  
Nr. 02/ 07.01.2022 

Raport activitate pe anul 2021 
I. EVIDENȚA 

PERSOANELOR 
Număr 

persoane 
Număr intervenții Activități 

Solicitanți pe anul 2021 33 147 
Informarea potențialilor beneficiari cu privire la serviciile sociale acordate în cadrul Centrului/ 
alte servicii sociale, prestații și drepturi și responsabilități  

Monitorizare post servicii 4 49 Monitorizarea activităților desfășurate și a mediului familial 
Solicitanți aflați în perioada 
de acomodare 

20 221 
Demersuri procedurale pentru admiterea în centru- anchetă socială, depunere documente 
măsură, activități desfășurate în cadrul Centrului 

Beneficiari înscriși în program 
la începutul anului 2021 

26   

Beneficiari ieșiți din program 0 0 Demersuri procedurale pentru ieșirea din program 

Beneficiari intrați în program 10 30 
Evaluare inițială, realizarea planului de intervenție individualizat, semnarea contractului de 
acordare a serviciilor  

Beneficiari înscriși în program 
la finalul anului 2021 

36   

II. TIPUL SERVICIULUI 
ACORDAT 

Număr 
beneficiari 

Număr intervenții 
Activități 

Centru teren online tel. 

a. Informare și consiliere 
socială 

36 148 12 46 88 
Informarea beneficiarilor/ aparţinătorilor/ reprezentanţilor legali, cu privire la serviciile 
acordate în cadrul Centrului 

1 4 1 0 3 Demersuri în vederea schimbării situației locative a unei beneficiare aflate într-o situație de risc 
5 0 5 0 0 Anchete sociale la domiciliul beneficiarilor 

36 259 8 134 99 Consiliere socială 
3 3 0 2 0 Consiliere psihosocială  

22 34 12 5 33 Consiliere informațională – prestații și facilități, drepturi, demersuri medicale 
5 4 3 4 6 Îndrumare și suport cu privire la evaluărea capacității de muncă  

6 4 0 0 12 
Suport, îndrumare și exercițiu cu privire la instalarea aplicațiilor necesare desfășurării 
activităților în mediul online (Google Meet și WhatsApp) și folosirea telefonului mobil 



2 

18 0 36 0 0 
Activitate de teren (semnarea fișelor de lucru, monitorizarea activităților și furnizarea 
materialelor de lucru necesare desfășurării activităților în mediul online) 

36 10 3 2 19 
Îndrumarea beneficiarilor și a familiei către medic de familie și medic de specialitate pentru 
informarea și posibilitatea vaccinării anti-covid  

b. Consiliere psihologică 
17 146 0 241 69 Ședințe de consiliere psihologică individuală, durata de 45 de minute/ fiecare ședință 
7 23 3 53 41 Ședințe de consiliere psihologică acordată familiei 

c. Abilitare și reabilitare 

30 46 2 3 0 

Jocuri interactive de stimulare (joc Jenga, jocuri de cuvinte folosind fișă cu imagini, darts, 
popice, aruncare la țintă, joc de determinare conform criterilor de formă, dimensiune și culoare 
- Spin a Shape, joc de realizare a unei serii de asocieri între varii obiecte și întrebuințarea 
specifică a acestora 

30 83 19 169 0 
Activități de coordonare motrică grosieră: exersarea psihomotricității realizată în cadrul 
sesiunilor de grup și individuale de animație socio-educativă (dansuri și jocuri interactive), 
susținută în colaborare cu specialistul extern Adrian Perian   

30 27 7 1 0 
Ateliere de muzicoterapie (drumming și metaforă), desfășurate în colaborare cu specialistul 
extern Jean-Baptiste (exerciții de ritmicitate cu boomwhackers, sesiune de (re)cunoaștere a 
proprietăților unor obiecte uzuale din jurul nostru prin metaforă) 

20 19 10 0 0 Atelier de artă vizuală susținut în colaborare cu specialist extern Romanița Blanca Cireș 

26 239 1 50 0 

Activități de integrare senzorio-motorie, exerciţii de seriere a culorilor, 
activități de coordonare motrică fină/ activități de terapie ocupațională/ atelier creativ-
terapeutic + elemente de art terapie - activitate individuală:  ateliere de creație - Vază cu flori, 
peisaje de primăvară/ toamnă, obiecte de artizanat (brățară), dactilopictură (Peisaj de 
primăvară), pictură digitală, pictură lamele din lemn, confecționare mărțișoare, tablouri, 
felicitări, tehnica pointilismului, planșe de colorat, realizare obiecte decorative cu ocazia Zilei 

Naționale a României, ornamente de Crăciun, tehnica „de-a curmezișul“ (manipularea sforii 
de lână), tehnica înrămării, seriere cromatică, ateliere creativ terapeutice – elemente 
compoziționale: paste și nasturi, colorare prin punctare/ liniere cu acuarelă, decuparea unor 
elemente compoziționale sub forma figurilor geometrice, pictarea unui afiș tip vitraliu cu 
ocazia pregătirii pentru Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități 

6 2 0 12 0 Simțurile principale ale omului: Simțuri și simțiri - despre auz, văz, miros, gust și simțul tactil 
8 9 1 0 0 Introducere în Artele Plastice - Arta preistorică (noțiuni teoretice și aplicații practice) 

d. Deprinderi de viață 
independentă 

30 369 28 23 12 
Activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă – exersarea spălării mâinilor și a 
corpului, dezinfectarea mâinilor, pregătirea și strângerea spațiului de lucru 

5 12 0 0 0 
Aplicarea de tehnici și exerciții pentru dezvoltarea aptitudinilor cognitive (exersarea scris-
cititului pe un text la prim vedere și cu ajutorul unor cuvinte încrucișate, compuneri cu 
tematică, recunoașterea literelor și a formelor) 



3 

18 1 9 75 5 

Sesiuni și activități cu tematică care au în vedere dezvoltarea deprinderilor de viață 
independentă (folosirea produselor de îngrijire, stimularea limbajului, exerciții de așezare și 
serevirea mesei, orientarea în timp, cunoașterea ceasului, activități de conversație și de 
schimbare a ideilor, folosirea mijloacelor de transport, aranjarea hainelor, relațiile 
interpersonale, norme de comportament civilizat în comunitate și mijloacele de transport, 
caracteristici personale pozitive/negative auto-identificate) 

4 2 2 0 0 Sesiuni cu elemente din aria dezvoltării personale – povești terapeutice 

5 11 1 0 1 
Activități și exerciții de administrare a bugetului (întocmirea unei liste de cumpărături, 
folosirea cardului, acompaniere cumpărături, alcătuirea unei liste cu cheltuielile lunare) 

7 3 0 8 0 
Grup de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă - informații conform criteriului 
preferențialității, cu elemente din aria dezvoltării personale   

7 3 0 19 0 Sesiuni de cunoaștere a corpului uman: „Minte sănătoasă în corp sănătos” 
4 0 0 30 0 Sesiune online cu tematică „ABC-ul bunelor practici de comunicare eficientă în familie“ 

e. Dezvoltarea abilităților 
lucrative 

7 23 4 25 44 Monitorizare și suport cu privire la desfășurarea activităților de la locul de muncă  

8 16 4 26 3 
Pregătire și suport în vederea identificării unui loc de muncă (jocuri de rol, căutarea unui loc 
de muncă, realizarea/actualizarea unui CV, acompaniere interviuri) 

5 1 4 1 30 Menținerea contactului cu angajatorul  

f. Integrare și participare 
socială și civică 

30 2 0 28 0 
Activitate de repetiții pentru Serbarea de Crăciun – cântece, dansuri, piesă de teatru cu 
personaje 

6 2 0 0 0 Activitate de socializare, desfășurată în cadrul Centrului – Împodobirea bradului de Crăciun 
41 22 19 0 0 Distribuire cadouri cu ocazia zilei Moș Nicolae și de Moș Crăciun 
40 5 0 35 0 Activitate de sărbătorire a Crăciunului - Serbare de Crăciun 

10 0 3 0 0 

Vizită în cadrul „Asociației Prietenia“ (oraș Pantelimon) implicarea în activități de integrare 
socială a beneficiarilor participanți, cât și stimularea implicării beneficiarilor în activități de 
sezon (culesul merelor, spartul nucilor, sortare condimente pentru toamnă, terapie 
ocupațională – activitate tip handmade) 

36 25 11 0 0 Sărbătorirea zilelor de naștere ale beneficiarilor  

35 1 0 0 0 
Sărbătorirea zilelor de 1 decembrie, Ziua Națională a României și 3 decembrie, Ziua 

Persoanelor cu Dizabilități, alături de prietenii de la Asociația Prietenia 
41 1 0 1 0 Povestea lui Moș Nicolae - sărbătorirea zilei de 6 decembrie 

7 4 0 18 0 
Grup de socializare în mediul online: Prieteni cu „Prietenia“ , alături de prietenii de la 
Asociația Prietenia 

31 0 1 0 0 Excursie de o zi în localitatea Bușteni, Jud. Prahova 
20 0 6 0 0 Vizită în cadrul Grădinii Botanice Dimitrie Brândza din București 
12 0 2 0 0 Lectură asistată în aer liber în cadrul Grădinii Botanice Dimitrie Brândza 



4 

25 29 0 63 0 

Activități interactive și de socializare cu varii tematici, respectiv: Ce spun românii?, Povestea 

lui Moș Ion Roată și Vodă Cuza, reguli de politețe, stima de sine, citate celebre, activități 
desfășurate la domiciliu, De ce prețuim viața?, Sărbători Pascale, Curiozități din domeniul 
transporturilor, Vacanța de vară, Este bine să ne vaccinăm? 

III. EVALUAREA 
EVOLUȚIEI 

Număr 
persoane 

Număr intervenții Activități 

a. Monitorizare 
36 658 Menținerea contactului cu aparținătorii/ familiile beneficiarilor 
20 82 Menținerea contactului cu aparținătorii/ familiile solicitanților 

b. Actualizarea dosarelor/ 
informațiilor cu privire la 
beneficiari 

11 11 Evaluare inițială 
36 222 Fișe beneficiari 
36 327 Monitorizare 
31 48 Evaluare 
36 56 Plan personalizat 

IV. ALTE ACTIVITĂȚI 

Număr 
persoane 

Număr intervenții Activități 

7 52. Tehnoredactarea programului săptămânal al activităților susținute în cadrul CZ 
7 254. Tehnoredactarea raportului zilnic 
7 40 Întâlniri de lucru  

31 6 Testare COVID angajați și beneficiari 

2 5 
Întâlnire și contact cu reprezentanții Școlii Speciale Nr. 1 București, Școlii Speciale Nr. 3 
București, Centrul de Consiliere și Evaluare Vocațională București, AJOFM sector 6  în 
vederea promovării serviciilor CZPAD 

1 8 
Întâlnire cu potențiali angajatori (KAUFLAND, INDITEX, ISAF S.A., ASOCIAȚIA 
ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE, NAZARCEA GRUP) 

3 1 Participare la Târgul de Crăciun, 2021 

9 1 
Evenimente - Participarea la conferința Metode și Tehnici de Intervenție în Tulburările de 

Anxietate și Depresie, organizată de către Fundația Estuar 
 
 

În anul 2021, au fost efectuate 5253 intervenții, pentru 116 de persoane (beneficiari, aparținători, asistenți personali, solicitanți, terți) 
 
 

Șef Centru, 

Adrian Mirea 



ANEXĂ  
la H.C.L. al Sectorului 6 nr............./............. 

 

 

Cost mediu lunar beneficiar de servicii sociale in 

 Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități  

 

 

Nr. Crt. Tipul de cheltuială Suma lunară/beneficiar 
(lei) 

1. Hrană 140 

2 Cheltuieli de intreținere și gospodărie 57 

3. Cheltuieli chirie 193 

4. Obiecte de inventar de mică valoare și 
de scurtă durată 

50 

5. Alte cheltuieli 150 

6. Cheltuieli de personal 2245 

 Total cheltuieli 2835 
 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 


