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1.DESCRIERE 
 

 
 
Titlul: Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au 

                   posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare 
 
 
1.1 Localizare: Bucureşti, sector 6 
 
1.2 Bugetul solicitat pentru acordarea de prestații financiare excepționale de către 

DGASPC Sector 6 în anul 2022 
 

 Cost total prestații financiare 
excepționale 

Suma solicitată de  către 
DGASPC Sector 6 

% din costul total al 
prestațiilor financiare 

excepționale 

300.000 lei 300.000 lei 100 % 

 
1.3 Suma solicitată de către DGASPC Sector 6 este de 300.000 lei, suma solicitată 
reprezentând 100% din costul total al prestațiilor financiare excepționale pentru anul 2022 
 
1.4 Rezumat 
 

Acordarea unor prestații financiare excepționale este prevăzută prin Legea 272/2004 
privind protecția și promovarea drepturilor copilului, unde se specifică la art. 130, 131 și 132 
următoarele:  

Primarii acordă prestaţii financiare excepţionale, în situaţia în care familia care 
îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie 
excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Prestaţiile excepţionale se acordă cu prioritate copiilor ale căror familii nu au 
posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea corespunzătoare ori ca urmare a 
necesităţii suportării unor cheltuieli particulare destinate menţinerii legăturii copilului cu familia 
sa. 

În funcţie de fiecare caz în parte, primarul decide, prin dispoziţie, cu privire la acordarea 
prestaţiei financiare excepţionale şi cuantumul acesteia. 

Cuantumul maxim, precum şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale 
se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. 

Prestaţiile financiare excepţionale pot fi acordate şi sub formă de prestaţii în natură, pe 
baza dispoziţiei primarului, constând, în principal, în alimente, îmbrăcăminte, manuale şi 
rechizite sau echipamente şcolare, suportarea cheltuielilor legate de transport, procurarea de 
proteze, medicamente şi alte accesorii medicale. 

Având în vedere această formă de sprijin prevăzută de lege, la nivelul sectorului 6 au fost 
acordate prestații financiare excepționale familiilor cu copii vulnerabile cu domiciliul în sectorul 
6 începând cu anul 2016, aceste prestații fiind aprobate prin hotărâri ale consiliului local, conform 
prevederilor legale menționate mai sus.  

Pentru ca prestațiile financiare excepționale alocate să ajungă la categoriile de copii care 
provin din familiile cele mai defavorizate sau care se află în situații medicale deosebite, s-au 
stabilit în fiecare an criterii de eligibilitate, astfel încât sprijinul acordat să fie oportun și să ajute 
familiile în a-și redobândi capacitatea de a le asigura copiilor lor satisfacerea nevoilor de îngrijire 
și de educație adecvate. Sprijinul acordat a constat în oferirea unor bonuri valorice sau sume de 



2 

 

bani copiilor din familii pentru asigurarea nevoilor de bază, alocate în funcție de analizarea 
nevoilor copiilor și familiilor din care provin, și în limitele prevăzute prin hotărârea de consiliu.  

Prestațiile oferite au fost însoțite de servicii de consiliere socială, psihologică și 
vocațională, adresate copiilor dar și părinților, iar unii copii au fost incluși și în cadrul unor centre 
de zi sau au fost referiți către alte servicii ale unor organisme  neguvernamentale de profil pentru 
a beneficia de servicii complementare. Din anul 2017, pentru beneficiile acordate de la nivel 
local, părinții/reprezentanții legali ai copiilor sau alți membrii din familia copilului apți de muncă 
și care nu erau angajați în activități lucrative în mod legal au fost orientați și au efectuat ore de 
muncă în folosul comunității, stabilite de serviciul de resort din cadrul Direcției Protecție Socială 
în funcție cuantumul prestației acordate (conform HCL nr. 324/19.12.2017). 

Beneficiile constând în prestații financiare excepționale au fost acordate prin obiective 
specifice care prevăd acordarea de prestații constând în bonuri valorice sau bani, sau și bonuri și 
bani, precum și prin criterii diferite de eligibilitate, astfel încât situațiile diverse în care se pot afla 
copiii în familiile lor/în familiile substitutive să poată fi soluționate/ameliorate prin ajutorul 
acordat, scopul urmărit fiind ca minorii în cauză să rămână în mediul familial. Obiectivele și 
criteriile de eligibilitate au fost ajustate în fiecare an, pe baza cazuisticii înregistrate la nivelul 
Direcției pentru Protecția Copilului, precum și în funcție de situația socio-economică existentă în 
perioada respectivă (necesitatea acoperirii unor nevoi specifice, creșterea salariului minim brut, 
creșterea unor alocații, indemnizații, creșterea inflației, creșterea nivelului șomajului etc.).  

În anul 2022 se propune acordarea prestațiilor financiare excepționale, în funcție de 
nevoile copilului, pe 4 obiective specifice, după cum urmează: obiectivul I constând în bonuri 
valorice, acordate pe o perioadă de maxim 6 luni, obiectivul II și obiectivul III constând în bani, 
sume acordate o singură dată și obiectivul IV constând în bonuri și bani. Și în acest an, ca și în 
anul precedent, se propune, prin obiectivul IV, posibilitatea acordării unor prestații care pot 
consta în bani și/sau bonuri valorice pentru gravide/mame/părinți cu copii mici (0-3 ani) care 
întâmpină dificultăți majore socio-economice de natură să afecteze starea de sănătate a copilului 
sau care pot conduce la abandonul/necesitatea instituirii unei măsuri de protecție specială pentru 
acesta. Apreciem că este necesar să menținem acest obiectiv pentru alocarea de resurse și în acest 
an deoarece în evidența instituției s-au aflat în mod constant mame singure care au în îngrijire 
unul sau mai mulți copii și care nu au locuință sau care, din cauza unor situații deosebite (violență 
domestică, respingerea familiei de origine), au rămas fără locuință pentru care cea mai adecvată 
formă de sprijin ar fi acordarea unui sprijin financiar pentru plata chiriei pentru o perioadă de 
maxim 6 luni. Prin acest sprijin venim în întâmpinarea mamelor cu copii care se află într-o 
situație critică, de natură să conducă la instituirea unei măsuri de protecție pentru copil/copii, cu 
atât mai mult cu cât instituția noastră nu dispune de un centru maternal în care să poată fi 
integrate mamele respective. Organizațiile/instituțiile care dețin asemenea centre maternale și cu 
care colaborăm în situațiile în care avem în evidență asemenea mame, au propriile criterii de 
selecție a beneficiarilor și nu au întotdeauna locuri disponibile astfel că în multe situații nu am 
avut posibilitatea de a oferi sprijinul adecvat pentru menținerea copilului/copiilor alături de 
mamă. De asemenea, sunt situații în care, din diverse motive, părinții cu copii mici (0-3 ani) au 
rămas fără locuință, iar părinții nu își permit să plătească contravaloarea unei chirii și nici nu 
îndeplinesc criteriile necesare pentru a beneficia de plata chiriei prin serv. Prevenire 
Marginalizare Socială, astfel că soluția acordării unui sprijin financiar pentru plata chiriei pentru 
aceste familii este cea mai bună soluție pentru menținerea copilului alături de părinții săi.  

În anul 2022, se va avea în vedere alocarea resurselor prin Metodologia privind criteriile 
de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a 
acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare copiilor care frecventează/reiau frecventarea cursurilor 
școlare în mod constant, prin această măsură urmărindu-se combaterea 
absenteismului/abandonului școlar. Astfel, pentru a se atinge obiectivul vizând ameliorarea 
absenteismului școlar, se vor acorda beneficiile aprobate către copiii din familii atâta timp cât 
copilul/copiii frecventează cursurile școlare în mod constant,  urmând ca în situația în care se 
constată întreruperea cursurilor școlare (până la 5 absențe nemotivate pe lună) să se suspende 
ajutorul acordat, urmând ca sprijinul respectiv să fie reluat dacă și când se constată reînceperea 
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frecventării cursurilor de către copii (suspendarea acordării formei de sprijin se poate realiza în 
cazul bonurilor valorice care se acordă pe mai multe luni). Situația școlară va fi monitorizată 
lunar de către responsabilul/managerul de caz astfel că, dacă se constată situația de absenteism 
menționată anterior, se va sista acordarea beneficiilor aprobate pentru luna următoare celei în care 
s-a constatat nefrecventarea cursurilor școlare de către copiii în cauză. Aceste aspecte privind 
condițiile de acordare a beneficiilor se vor regăsi în documentele care vor fi întocmite pentru 
accesarea beneficiilor respective (dispoziție de acordare, plan de servicii, contract cu familia), 
documente care vor fi aduse la cunoștința părinților/reprezentanților legali ai copilului. 
 

Durata susținerii 8 luni 

Obiectivele  Obiectivul I: acordare de prestații sub formă de bonuri valorice, în 
cuantum de maxim 500 lei/copil cu sau fără dizabilități pentru o 
perioadă de până la 6 luni pentru achiziționarea de alimente, 
medicamente, haine, rechizite, produse de igienă și de îngrijire pentru 
copii aflați în familii  care, din cauza lipsei resurselor financiare, nu le 
pot asigura satisfacerea nevoilor de bază. 
Obiectivul II: acordare de sprijin sub formă de bani, în sumă de 
maxim 4000 lei, o singură dată, familiilor cu copii cu sau fără 
dizabilități care nu reușesc să le asigure acestora condiții adecvate de 
creștere și dezvoltare astfel încât să se prevină separarea copiilor de 
familie, precum și respectarea drepturilor lor. Prestațiile acordate prin 
acest obiectiv vizează sprijinirea familiilor pentru a acoperi costuri 
legate de îmbunătățirea condițiilor de locuit (renovări, igienizări, 
achiziționarea unor piese de mobilier), pentru asigurarea frecventării 
unor unități de învățământ preșcolar (creșe, grădinițe), pentru 
supraveghere și suport educațional – se vor avea în vedere în mod 
special acordarea unui sprijin pentru copiii cu cerințe educaționale 
speciale/tulburări de învățare integrați într-o formă de învățământ de 
masă și care nu sunt eligibili pentru încadrarea într-un grad de 
handicap. Prin acest obiectiv se pot acoperi și costuri pentru 
închirierea unor locuințe pentru mame care au în îngrijire unul sau 
mai mulți copii și care nu sunt eligibile pentru integrarea în cadrul 
unor centre maternale sau pentru care nu se identifică locuri în 
asemenea servicii rezidențiale. De asemenea, sprijinul financiar poate 
fi acordat și pentru acoperirea unor costuri legate de chiria locuinței 
pentru familiile cu copil/copii care nu au venituri suficiente și care nu 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de acest sprijin 
prin programul specific derulat de către instituția noastră (prin 
Serviciul Prevenire Marginalizare Socială). Este posibil ca, pentru 
susținerea familiilor în contextul pandemiei cu coronavirus, să fie 
necesară în continuare alocarea unor resurse prin acest obiectiv pentru 
depășirea unor situații problematice care pot induce o stare de 
vulnerabilitate pentru copil/copii. 
 Pentru copiii cu rezultate deosebite la învățătură se pot acorda 
prestații prin acest obiectiv pentru achiziționarea unor materiale 
didactice, pentru susținerea participării la diferite concursuri, 
manifestări; pot fi sprijiniți prin acest obiectiv și copiii care practică 
sporturi la nivel de performanță și au nevoie de asigurarea unor  
echipamente, materiale ale căror costuri nu pot fi acoperite de familie, 
precum și pentru participarea la diferite evenimente sau concursuri.  
 
Obiectivul III: acordare de sprijin sub formă de bani, în cuantum de 
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maxim 8 000 lei, o singură dată, familiilor care au în îngrijire unul sau 
mai mulți copii  cu sau fără dizabilități care traversează o situație 
excepțională care pune în pericol sănătatea, integritatea, dezvoltarea 
copilului/copiilor pentru acoperirea unor servicii, echipamente, 
intervenții, demersuri  de natură să înlăture sau să diminueze riscul 
crescut pentru copil și familie.  
Se are în vedere sprijinirea părinților pentru efectuarea unor 
intervenții chirurgicale sau alte proceduri medicale fără de care viața 
copilului este grav afectată, asigurarea unor echipamente sau servicii 
medicale absolut necesare pentru ameliorarea stării de sănătate a 
copilului/copiilor, ale căror costuri depășesc capacitatea familiei de a 
le susține. Pot fi alocate resurse și în cazurile în care  locuinţa este  
degradată sau distrusă ca urmare a unor fenomene naturale, calamități, 
incendii etc., și care necesită o reparaţie urgentă pentru a asigura un 
adăpost cu confort minim din punct de vedere fizic pentru copil.  
Prin acest obiectiv se poate acorda sprijin familiei cu copil/copii care 
se află în situații de violență domestică în urma cărora copilul 
împreună cu părintele care îl are în grijă nu are resurse necesare 
pentru acoperirea costurilor legate de locuință, satisfacerea nevoilor 
de bază ale copilului/copiilor, alte situaţii excepţionale pe care 
comisia pentru acordarea prestaţiilor le va considera eligibile. 
Se au în vedere și familiile care realizează venituri ( care pot depăși 
baremul de venit până la care copiii din familii pot fi sprijiniți prin 
obiectivul II) dar care, prin resurse proprii, nu pot să asigure costurile 
necesare ameliorării situației critice cu care se confruntă copilul lor. 
Prin alocarea unei sume de bani prin acest obiectiv se are în vedere 
prevenirea intrării copilului în sistemul de protecție specială sau 
prevenirea agravării situației lui medicale. 
Obiectivul IV: acordare de prestații sub formă de bonuri valorice 
și/sau bani, în cuantum de maxim 500 lei/caz pentru o perioadă de 
maxim 8 luni (suma totală alocată pentru un caz va fi în cuantum de 
maxim 4000 de lei), femeilor gravide și/sau mamelor/părinților care 
au în îngrijire copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani. Prestațiile 
acordate pot fi folosite pentru subvenționarea costurilor necesare 
pentru hrană (achiziționarea alimentelor prin bonuri valorice), plata 
analizelor medicale, plata unor utilități, a unor chirii și/sau a unor 
reparații necesare pentru îmbunătățirea condițiilor  de locuit, precum 
și acoperirea unor costuri legate de supravegherea și îngrijirea 
copilului/copiilor, etc. 

Grupul (grupurile) ţintă1 Copii şi familii din categorii sociale vulnerabile. 
1. Copii din familii care, temporar, din cauza lipsei/insuficienţei 
resurselor material-financiare, nu reuşesc să le asigure o îngrijire 
corespunzătoare, în special satisfacerea nevoilor legate de hrană, 
îmbrăcăminte, igienă, transport, educație etc.  
 
Număr minim estimat de beneficiari direcți în cadrul obiectivului: 44 
 
2. Copii aflaţi într-o situaţie de vulnerabilitate care, din cauza 
veniturilor insuficiente ale familiei, nu pot beneficia de condiții mini- 
me de trai (locuința este degradată și necesită reparații care nu pot fi 
suportate de familie, sunt necesare obiecte de mobilier de strictă 

 
1  “Grup ţintă” sunt grupurile / entităţile care sunt afectate în mod direct de rezultatele acordării beneficiilor 
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necesitate pe care familia nu le poate achiziționa, există restanțe la 
plata cotelor de întreținere/chirie care pot duce la evacuarea familiei); 
copii pentru care familia nu poate susține din resurse proprii costurile 
frecventării unor forme de educație și îngrijire preșcolară (creșe 
grădinițe) sau de supraveghere și îndrumare după orele de curs (centre 
tip after school); copii care suferă de afecțiuni/tulburări care necesită 
intrervenții sau proceduri costisitoare care nu pot fi acoperite de 
familie; copii cu nevoi speciale, încadraţi într-un grad de handicap, al 
căror diagnostic impune programe de recuperare, controale şi 
intervenţii medicale repetate, şi/sau o alimentaţie specială mai 
costisitoare decât cea obişnuită, iar familiile lor nu dispun de resursele 
financiare necesare acoperirii acestor costuri; copii care au rezultate 
deosebite la învățătură sau în practicarea unui sport și care, pentru a 
continua dezvoltatea abilităților lor, au nevoie de resurse care nu pot 
fi acoperite de familie; copii aflați în altă situație de dificultate 
evidențiată în evaluarea responsabilului de caz.  
 
Număr minim estimat de beneficiari direcţi în cadrul obiectivului: 15 
 
3.Copii aflați într-o situație de risc crescut din cauza situației medicale 
grave: sunt încadrați în grad de handicap și necesită intervenții 
medicale sau proceduri costisitoare pentru recuperare; copii care se 
află în riscul de a fi  separați de familie din cauza lipsei unor condiții 
minime de locuit în urma distrugerii/degradării locuinței din cauza 
unor calamități, incendii etc.; se au în vedere și copii din familii care 
sunt afectate de scăderea veniturilor în urma pandemiei de Covid – 19 
 
4. Copii aflați într-o altă situație de risc evaluată și  evidențiată de 
către responsabilul de caz.  
Număr minim estimat de beneficiari direcţi în cadrul obiectivului: 6 
 
5. Femei gravide aflate în situație crescută de vulnerabilitate psiho-
socială: situație finanaciară precară, relații disfuncționale în familie, 
lipsa unei rețele de suport, violență domestică, mame minore, adicții, 
nivel de școlarizare redus, etc. 
Copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, aflați în îngrijirea 
mamei/părinților, care se află în situație de risc de separarea de 
familie ca urmare a condițiilor financiare precare și/sau a mediului 
familial neadecvat. 
 
Număr minim estimat de beneficiari direcţi în cadrul obiectivului: 15 
 

Beneficiarii finali2 Femeile gravide/viitoarele mame, copiii şi familiile acestora, aflate 
temporar în situații de vulnerabilitate. 

 
2 “Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele acordării prestațiilor financiare excepționale, la 

nivelul societăţii sau sectorului în ansamblu. 
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Rezultatele aşteptate Prevenirea separării copilului de familie prin susținerea femeii 
gravide/proaspetei mămici/părinților prin acordarea timpurie a unor 
servicii de sprijin și prestații de natură să înlăture/diminueze situația 
de vulnerabilitate identificată.  
Menținerea copilului în familie în perioada critică, cauzată de 
pandemia cu virusul Covid – 19 care a determinat scăderea veniturilor 
familiei astfel încât părinții să nu poată acoperi nevoile de bază ale 
copilului/copiilor prin forțe proprii. 
Încurajarea şi multiplicarea comportamentelor de implicare şi 
coparticipare ale familiei copilului în procesul de îmbunătăţire a 
condiţiilor de trai şi a modului în care acesta este îngrijit şi educat. 
Întărirea capacităţilor parentale prin asumarea responsabilităţilor faţă 
de creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii. 
Maximizarea efectelor suportului acordat familiei pentru creşterea şi 
îngrijirea copilului, prin aplicarea principiilor intervenţiei oportune şi 
pertinente. 
Creşterea numărului serviciilor de prevenire a separării copilului de 
părinţi, servicii de sprijin ale familiilor, derulate la nivelul 
comunităţilor locale în vederea adaptării serviciilor  sociale oferite 
nevoilor  beneficiari. 
Scăderea absenteismului școlar în rândul copiilor din familiile 
vulnerabile socio-economic. 
Prevenirea abandonului școlar, segregării sau reorientării într-o formă 
de învățământ special, de către  copii cu cerințe educaționale 
speciale//tulburări de învățare ce frecventează învățământul de masă 
 

Principalele activităţi  

 

Identificarea beneficiarilor; 
Constituirea şi depunerea dosarului pentru acordarea prestaţiilor 
financiare excepţionale; 
Adoptarea deciziei privind acordarea prestaţiilor financiare 
excepţionale de către Comisia  privind acordarea prestațiilor 
financiare excepționale; 
Realizarea diligențelor necesare pentru emiterea Dispozițiilor de 
acodare a  prestațiilor financiare excepționale; 
Acordarea efectivă a prestaţiilor financiare excepţionale, 
monitorizarea modului în care sunt utilizate resursele alocate, precum 
și urmărirea îndeplinirii responsabilităților stabilite prin Planul de 
servicii/Planul individualizat de protecție/planul de intervenție, 
precum și prin Contractul cu familia.  
Monitorizarea post servicii, a modului în care prestațiile acordate au 
contribuit la îmbunătățirea situației copilului și familiei sale. 

 
1.5 Obiective 
 
 

Obiective generale:  
● Prevenirea separării copilului de părinţii săi/menținerea copilului în mediul familial. 
● Susţinerea familiilor cu copil/copii cu dizabilități aflate în situaţie de criză pentru 

depăşirea acesteia. 
● Susținerea și abilitarea femeilor gravide vulnerabile pentru a-și asuma creșterea și 

îngrijirea propriilor copii. 
● Respectarea drepturilor copilului conform prevederilor legale. 
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 Obiective specifice: 

● Prevenirea intrării familiilor cu copii în situaţii de dificultate majoră. 
● Prevenirea situaţiilor prin care copilul ar putea ajunge în dificultate, prin sprijinirea 

familiei naturale sau substitutive pentru creşterea, îngrijirea şi educarea corespunzătoare a 
acestuia. 

● Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor din familii cu posibilităţi materiale reduse; reducerea 
efectelor pandemiei de coronavirus la nivelul familiilor vulnerabile din cadrul sectorului 6. 

● Efectuarea demersurilor și procedurilor oportune pentru ameliorarea stării de sănătatea a 
copiilor cu dizabilități. 

● Sprijinirea familiilor copiilor cu dizabilități pentru depășirea situațiilor de dificultate.  
● Sprijinirea femeilor însărcinate și a proaspetelor mămici/părinților pentru însușirea 

deprinderilor necesare îngrijirii copilului nou-născut și pentru dezvoltarea abilităților 
parentale. 

● Scăderea abandonului școlar în rândul copiilor proveniți din familii cu venituri reduse 
și/sau copiilor cu cerințe educaționale speciale/tulburări de învățare. 

 
 

1.6 Justificare 
 

Conform legislației si a reglementărilor din domeniu, o atenţie sporită se acordă copiilor 
aflaţi la risc de separare de părinţi (grup care include şi copiii din familii aflate în situaţie de criză, 
provocată de exemplu de efectele unor calamităţi naturale, de lipsa unei locuinţe, de pierderea 
veniturilor, în general de evenimente neprevăzute cu efecte negative asupra dezvoltării şi 
securităţii copilului) pentru care modalitatea de intervenţie trebuie să fie rapidă. Pentru aceşti 
copii, planul de servicii trebuie să cuprindă şi măsuri imediate, sprijin material – financiar, de 
natură să susţină familia până la ieşirea din situaţia care a generat criza şi refacerea echilibrului 
din punct de vedere socio-economic. 

Intervențiile se adresează părinţilor, în calitate de beneficiari direcţi ai serviciilor sociale, 
alături de copii, în vederea responsabilizării lor în creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii, 
dar şi comunităţii locale, care trebuie să se manifeste responsabil în susţinerea familiilor care nu 
au posibilitatea sau capacitatea de a asigura îngrijirea corespunzătoare a copiilor lor. 

Obligaţia de a asigura copiilor condiţiile necesare pentru creşterea, educarea, învăţătura şi 
pregătirea profesională revine în principal părinţilor însă, dacă aceştia (sau persoanele care au, 
potrivit legii, obligaţia de a întreţine copilul) nu pot asigura, din motive independente de voinţa 
lor, satisfacerea nevoilor minime de locuinţă, hrană, îmbrăcăminte şi educaţie ale copilului, 
autorităţile publice competente trebuie să acorde sprijin corespunzător familiilor respective din 
comunitate, sub formă de prestaţii financiare, prestaţii în natură, precum şi sub formă de servicii, 
în condiţiile legii. În acest sens, părinţii au obligaţia să solicite autorităţilor competente acordarea 
alocaţiilor, indemnizaţiilor, prestaţiilor în bani sau în natură şi a altor facilităţi prevăzute de lege 
pentru copii sau pentru familiile cu copii. 

În Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, la art.130, este 
prevăzut că primarii acordă prestaţii financiare excepţionale în situaţia în care familia care 
îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie 
excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului. Aceste prestaţii se acordă 
cu prioritate copiilor ale căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a le acorda îngrijirea 
corespunzătoare sau ca urmare a necesităţii suportării de către familii a unor cheltuieli 
suplimentare destinate satisfacerii unor nevoi particulare ale copiilor lor, iar decizia de sprijin se 
ia în funcţie de caracteristicile fiecărui caz în parte. 

Includerea unui fond în bugetul local pentru acordarea de sprijin şi suport material de 
urgenţă familiilor cu copii aflate în dificultate, în scopul menţinerii copilului în propria familie, se 
înscrie astfel în programele strategice prioritare în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi în 
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direcţia accentuării rolului comunităţii locale în susţinerea membrilor săi care fac parte din 
grupuri vulnerabile.  

În situația actuală, se observă că pandemia cu noul coronavirus a dus la restrângerea 
activităților economice în sectoare importante astfel că mulți părinți nu mai pot asigura resursele 
necesare pentru acoperirea nevoilor de bază ale copiilor lor astfel că este necesar să se acorde un 
sprijin material-financiar familiilor din comunitate pentru a se suplini resursele financiare scăzute. 
Soluţionarea problemelor cu care se adresează potenţialii beneficiari care intră în evidenţa 
Direcției de Protecţie a Copilului presupune o evaluare detaliată şi o intervenţie complexă, atât 
asupra situaţiei familiale, sociale, de dezvoltare fizică şi psihică a copilului, cât şi asupra familiei 
acestuia, intervenţie care de cele mai multe ori necesită includerea în programe multiple de 
prestaţii şi servicii sociale. 

Instituirea unui fond cvasi-permanent de urgenţă pentru cazuri sociale de copii din familii 
aflate în situaţii de risc social sau de criză şi acordarea unor prestaţii financiare cu titlu 
exceptional acestora poate contribui, prin corelare cu oferirea altor prestaţii şi/sau servicii de 
specialitate, la soluţionarea eficientă a situaţiilor de risc/dificultate în care se află copilul. 

Rezultatele monitorizării şi reevaluării cazurilor sociale intrate în evidența Direcției de 
Protecţie a Copilului din Bucureşti, sectorul 6, în ultimii  ani, arată că în multe cazuri dreptul 
copilului de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, 
spirituală, morală şi socială, nu poate fi respectat din cauza lipsurilor materiale şi financiare cu 
care familia se confruntă. La o mare parte dintre aceste cazuri, situaţia de dificultate material-
financiară este determinată de o situaţie de criză ce intervine în viaţa familiei şi care, în lipsa unor 
forme de suport care să susţină temporar familia, poate conduce la afectarea gravă şi uneori 
ireversibilă a echilibrului pe care relaţiile familiale sănătoase se bazează şi, pe cale de consecinţă, 
există riscul apariţiei premiselor pentru disoluţia familiei şi separarea copilului de părinţi. 

În ultimii 4 ani (2018 – 2021) au fost sprijiniți un număr de 425 copii provenind din 261 
de   familii din comunitatea sectorului 6. Deși prin criteriile de eligibilitate există posibilitatea 
susținerii în ani succesivi a copiilor prin acest program, s-a constatat că doar o mică parte dintre 
copii a avut nevoie de susținere în mod repetat prin această formă de suport. Dintre copiii și 
familiile lor beneficiari ai susținerii financiar-materiale, un procentaj de aproximativ 10% au fost 
susținuți în ani consecutivi prin beneficiile acordate deoarece situațiile socio-economice în care se 
aflau erau greu de surmontat de către părinți/reprezentanți legali prin forțe proprii (familii 
monoparentale, copii mulți în cadrul aceleiași familii, slabă calificare sau lipsa școlarizării 
părinților care determină obținerea unor venituri mici și care nu pot acoperi cheltuielile familiei). 
Pentru majoritatea copiilor susținuți prin prestații financiare excepționale, beneficiile oferite au 
reușit să corespundă nevoilor cu care se confruntau și să depășească situația de dificultate primind  
într-un singur an prestații din partea comunității locale. Prin urmare, apreciem că sprijinul acordat 
a fost oportun și a venit în întâmpinarea familiilor pentru a le susține în efortul de a acorda 
copiilor lor îngrijirea corespunzătoare în mediul familial. 

 
Tabel sintetic cu beneficiarii direcți de prestații financiare excepționale în anii 2018, 2019 

2020 și 2021 aflați în evidența serviciilor din cadrul Direcția Protecția Copilului: Serviciul 
Prevenirea Separării Copilului de Familie, Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu 
Dizabilități, Serviciul Asistență Maternală și Management de Caz, Serviciului de Asistență în 
Situații de Abuz, Neglijare, Trafic și Exploatare a Copilului. 
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Situatie prestatii centralizata 2018 2019 2020 2021 
TOTAL - 4 

ANI 

TOTAL COPII 91 85 147 102 425 

TOTAL FAMILII 53 55 97 56 261 

            

TOTAL PRESTATII (nr), din care: 91 85 147 102 425 

         - bonuri valorice 46 42 116 49 253 

        - numerar 45 43 31 53 172 

          

VALOARE PRESTATII (lei), din 

care: 

  

130,000.0

0  

  

150,000.0

0  

  

300,000.0

0  

  

194,800.0

0  

       

774,800.00  

         - bonuri valorice 
          

40,000.00  

          

60,000.00  

        

169,700.0

0  

          

80,300.00  

              

350,000.00  

        - numerar 
          

90,000.00  

          

90,000.00  

        

130,300.0

0  

        

114,500.0

0  

              

424,800.00  

          

MEDIA VALORII PRESTATIILOR 

(lei) 
1237.06 1646.75 1644.95   4528.76 

         
REPARTIZARE PE SERVICII, din 

care: 
91 85 147 102 425 

          - SPSCF 84 77 103 80 344 

          - SECCD 6 8 38 14 66 

         - MC/SAM 1 0 4 8 13 

         - SASANTEC 0 0 2 0 2 

 
 
În anul 2021, în sectorul 6 a fost identificat un număr semnificativ de familii aflate în 

situaţii de risc social din cauza dificultăților financiar-materiale, familii în care sunt îngrijiţi în jur 
de 200 de copii, cu vârste și nevoi diferite. În urma evaluărilor efectuate în familiile vulnerabile 
social, au fost acordate mai multe forme de suport copiilor și familiilor acestora pentru a evita 
intrarea în situaţie de dificultate majoră: servicii de consiliere socială și psihologică, integrarea 
unui număr semnificativ de copii în centrele de zi funcționale din subordinea instituției noastre, 
acordarea de obiecte, alimente și a altor produse de strictă necesitate prin intermediul Biroului 
Implicare Comunitară, referirea către fundațiile/asociațiile cu care DGASPC sector 6 colaborează 
și care oferă servicii de sprijin, precum și acordarea de prestații financiare excepționale constând 
în bonuri valorice sau bani, sprijin prevăzut prin HCL Sector 6 nr. 66/15.04.2021. 

Astfel, în anul 2021 s-au acordat prestații sub formă de bonuri valorice și bani pentru un 
număr de 102 de copii, provenind din 56 de familii, în funcție de cele 4 obiective prin care se pot 
aloca resurse financiare și de criteriile de eligibilitate stabilite pentru fiecare în parte.  

Sprijinul acordat copiilor și familiilor lor care a constat în bonuri valorice, prevăzut prin  
obiectivul I, pentru achiziționarea de alimente, obiecte de igienă, haine, încălțăminte în cuantum 
de maxim 400 lei/copil pentru o perioadă de maxim 6 luni a fost acordat unui număr de 38 de 
copii provenind din 14 familii; această formă de sprijin a fost alocată pentru copii din familii în 
care există un copil încadrat în grad de handicap (3 copii), pentru copii care beneficiază de o 
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măsură de protecție specială-plasament (2 copii), precum și pentru copii aflați în propriile familii 
care se confruntă cu o situație  socio-economică precară (33 copii) 

În anul 2021, prin  obiectivul II, costând în bani în valoare de maxim 4000 de lei/copil au 
beneficiat de sprijin un număr de 31 de copii  aflați în 16 familii din comunitate și pentru care a 
fost necesar acest sprijin pentru renovarea/îmbunătățirea condițiilor de locuit, achiziționarea unor 
obiecte de uz casnic și/sau de mobilier de folosință îndelungată: aragaz, mașină de spălat rufe, 
vopsea lavabilă, forarea unui puț pentru asigurarea apei potabile etc. achitarea unor sume de bani 
pentru închirierea unor locuințe, plata unor restanțe la utilități astfel încât copiii să beneficieze de 
condiții decente în propriile familii. Menționăm că banii alocați pentru plata unor chirii și, 
respectiv pentru achitarea unor restanțe la utilități au fost acordați pentru familii care nu 
îndeplineau criteriile de eligibilitate necesare pentru a fi sprijinite prin proiectele specifice 
dezvoltate de instituție. 

Beneficiile acordate prin obiectivul III, constând în bani de până la 8000 de lei, au fost 
accesate în special pentru copiii încadrați în grad de handicap – astfel, din totalul de 16 copii care 
au beneficiat de sume de bani prin acest obiectiv, 11 se află în evidența Serviciului Evaluare 
Complexă a Copilului cu Dizabilități, resursele alocate pentru acești copii fiind necesare pentru 
diferite proceduri și echipamente medicale: aparat auditiv, intervenție stomatologică complexă, 
medicamente nesubvenționate de casa de asigurări de sănătate, materiale de îngrijire și igienă 
speciale pentru copii cu afecțiuni rare, plata unor investigații complexe etc. 

Prin obiectivul IV, dedicat femeilor însărcinate/mamelor/părinților care au în grijă copii 
din categoria de vârstă 0-3 ani, s-au accesat beneficii pentru un număr de 17 copii din 14 familii, 
acordându-se sprijin atât prin oferirea unor bonuri valorice (în cuantum de până la 500 lei) cât și 
bani (beneficiile cumulate neputând depăși suma de 4000 lei/familie), în funcție de nevoile 
identificate. Pentru această categorie de beneficiari, nevoile de sprijin constatate au fost cele de 
hrană și de igienă: lapte praf, scutece de unică folosință, dar și de susținere a unor costuri legate 
de achitarea unor sume pentru chirii și plata utilităților pentru locuință. Complementar sprijinului 
financiar-material, părinții/reprezentantul legal al copilului au fost consiliați și s-a facilitat accesul 
către alte servicii de sprijin oferite de instituție sau de organizații de profil cu care colaborăm: 
centre de zi de tip creșă, servicii de informare și abilitare parentală.  

 
Distribuția copiilor și a familiilor lor care au primit prestații financiare excepționale în 

anul 2021 pe cartiere/zone ale sectorului 6 este sintetizat in tabelul de mai jos: 
 

CARTIER  NR. FAMILII NR COPIII 

Drumul Taberei 18 39 

Militari 13 17 

Giulesti-Sarbi 7 19 

Giulesti 5 6 

Crangasi  3 4 

Grozavesti 3 4 

Giulesti S1 3 3 

Altele 2 4 

Plevnei 1 4 

Giulesti-Sarbi 

S1 1 2 

TOTAL 56 102 

 
 
 
 



11 

 

De asemenea, pentru o evidențiere a distribuției comparative a familiilor si copiilor pe 
cartiere, prezentăm mai jos două grafice sugestive: 

 

 
 

 
 
Soluţia acordării unor bonuri valorice sau a unor sume de bani s-a dovedit a fi eficientă în 

cele mai multe dintre cazuri pentru redarea capacităţii funcţionale a familiei şi menţinerea unităţii 
acesteia. Apreciem că prin acordarea acestor forme de prestații copiilor din familiile proprii sau 
din familiile substitutive se poate realiza în mod eficient prevenirea separării copilului de familie.  
 
 

1.7 Descrierea detaliată a activităţilor 
Constituirea Comisiei privind acordarea de prestaţii financiare excepţionale, la 
nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6 
 

A.1. Formularea propunerilor cu privire la componenţa Comisiei, de către Directorul executiv pe 
probleme de protecţia copilului al D.G.A.S.P.C. Sector 6 
A.2. Adoptarea deciziei de constituire a Comisiei, prin dispoziţie a Directorului general al 
D.G.A.S.P.C. Sector 6. 
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A.3. Adoptarea Procedurilor de aplicarea a Metodologiei privind criteriile de acordare a 
prestaţiilor financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor 
îngrijirea corespunzătoare de către membrii Comisiei pentru aprobarea prestațiilor financiare 
excepționale 
A.4. Diseminarea Procedurilor de aplicarea a Metodologiei privind criteriile de acordare a 
prestaţiilor financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor 
îngrijirea corespunzătoare către serviciile implicate direct în procesul de propunere, evaluare, 
acordare şi monitorizare a prestaţiilor financiare excepţionale. 
 
 B. Identificarea beneficiarilor 
 
       Acordarea prestaţiilor se va realiza în baza analizării nevoilor de asistenţă socială ale 
copilului şi familiei acestuia prin: 

 
B.1. Analiza cererilor/sesizărilor/cazurilor de familii cu copii care au caracteristicile grupurilor 
ţintă vizate de către asistenţii sociali sau responsabilii/managerii de caz desemnaţi din cadrul 
serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 6. 
 
B.2. Identificarea cauzelor materiale şi sociale pentru care copilul/copiii nu dispun de o îngrijire 
corespunzătoare în familie, prin anchetă socială/raport de evaluare detaliată efectuată de asistenţii 
sociali sau responsabilii/managerii de caz desemnaţi din cadrul serviciilor de specialitate ale 
D.P.C. Sector 6.  
 
B.3. Întocmirea referatului de specialitate de către asistentul social sau responsabilul/managerul 
de caz desemnat în care se va propune includerea copilului în programul de acordare a prestaţiilor 
financiare excepţionale, pe obiectivul operaţional ce corespunde cel mai bine nevoilor lui şi ale 
familiei şi, după caz, evidenţierea modului în care prestaţiile financiare excepţionale vor fi 
corelate şi completate cu alte tipuri de prestaţii/servicii acordate copilului. Pe lângă obiectivul 
operaţional, referatul de specialitate va specifica beneficiul acordat (bani sau bonuri valorice), 
cuantumul şi perioada de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale. 
 
B.4. Avizarea propunerilor formulate de către şeful ierarhic al asistentului social sau 
responsabilului de caz desemnat. 
 

C. Constituirea şi depunerea dosarului pentru acordarea de prestaţii financiare 
excepţionale 
C.1. Asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului va proceda la constituirea 
sau completarea dosarului social cu următoarele documente, minim necesare pentru o analiză 
pertinentă a cazului: 
- solicitarea în baza căreia cazul copilului/femeii gravide a intrat în atenţia sistemului local de 
asistenţă socială (excepţie pot face cazurile aflate în evidenţa DGASPC pentru care s-a numit un 
manager de caz/responsabil de caz ce propune includerea copilului/familiei ca beneficiari de 
prestații financiare excepționale) 
- actele de stare civilă şi de identitate ale copilului şi ale membrilor familiei acestuia (respectiv ale 
reprezentantului legal sau ale persoanei care are în îngrijire copilul prin efectul legii); 
- acte care să evidenţieze situaţia locativă a copilului şi familiei (dacă situaţia o impune); 
- acte doveditoare cu privire la veniturile familiei; 
- adeverinţă de înscriere în evidenţa ALOFM, după caz; 
- acte medicale cu privire la starea de sănătate a copilului şi, după caz, a familiei acestuia sau a 
persoanei în grija căreia se află copilul; 
- raportul de anchetă socială/evaluare detaliată în care se vor descrie explicit problemele cu care 
se confruntă copilul, cauzele care au determinat aceste probleme, obiectivele de îmbunătăţire a 
situaţiei copilului, modul în care acordarea de prestaţii financiare excepţionale poate contribui, 



13 

 

eventual alături de alte servicii, la îndeplinirea obiectivelor de îmbunătăţire a situaţiei copilului, 
motivele pentru care acordarea de prestaţii financiare excepţionale reprezintă alternativa optimă 
de suport pentru copil şi familie la momentul realizării evaluării situaţiei; 
- după caz, alte acte şi documente care fac dovada situaţiei în care se află copilul/femeia gravidă 
şi în baza cărora se justifică acordarea de prestaţii financiare excepţionale, după caz, proiectul 
planului de servicii, planului individualizat de protecţie, planului de recuperare al copilului cu 
dizabilităţi. 
C.2. Dosarul cu propunerea de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale se depune la 
secretarul Comisiei, conform Procedurilor adoptate de aceasta. 
C.3. Secretarul Comisiei întocmește ordinea de zi a Comisiei, pe care o diseminează în mod 
corespunzător. 

 
D. Adoptarea deciziei privind acordarea de prestaţii financiare excepţionale 

D.1. Analiza fiecărui dosar în parte are loc în prezenţa a cel puțin jumătate plus unu dintre 
membri Comisiei, care pot solicita ca asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al 
copilului să prezinte în rezumat situaţia copilului/femeii gravide, descrisă pe larg în raportul de 
anchetă socială/evaluare detaliată. 
D.2. Verificarea încadrării fiecărui caz în parte în criteriile de eligibilitate evidenţiate pentru 
fiecare obiectiv operaţional. 
D.3. Adoptarea deciziei de admitere, respingere sau modificare a cererii/propunerii de acordare a 
prestaţiilor financiare excepţionale, cu votul majorităţii membrilor Comisiei. Decizia se 
consemnează în minuta şedinţei. 

 
E. Efectuarea operaţiunilor necesare pentru emiterea Dispoziţiei Primarului Sectorului 

6 prin care se aprobă acordarea prestaţiilor financiare excepţionale 
E.1. Redactarea Hotărârii Comisiei de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale de către 
secretarul Comisiei. 
E.2. Întocmirea, după caz, a planului de servicii, planului individualizat de protecţie sau planului 
de recuperare pentru copil, de către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al 
copilului şi înaintarea acestuia spre avizare şi semnare, conform procedurilor. 
E.3. Întocmirea actelor necesare pentru emiterea Dispoziţiei Primarului Sectorului 6 cu privire la 
acordarea prestaţiilor financiare excepţionale, de către asistentul social sau 
responsabilul/managerul de caz al copilului (referatul de specialitate, adresa de înaintare, 
dispoziţia de acordare) şi înaintarea acestora spre avizare şi semnare, conform procedurilor. 

 
F. Acordarea efectivă a prestaţiilor financiare excepţionale 

F.1. Întocmirea referatelor de plată a prestaţiilor financiare excepţionale, conform cu Hotărârea 
Comisiei şi Procedurile adoptate, şi înaintarea acestora, (la cerere, împreună cu Dispoziţiile şi, 
după caz, de notele/chitanţele de plată necesare) către serviciul competent din cadrul Direcţiei 
Economice a D.G.A.S.P.C. Sector 6 
F.2. Încheierea contractului cu familia de către asistentul social sau responsabilul/managerul de 
caz al copilului, conform metodologiei şi procedurilor de lucru aplicabile, în care vor fi stipulate 
drepturile şi obligaţiile părţilor. 

 
G. Monitorizarea modului de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale şi a 

impactului acestora asupra situaţiei copilului şi familiei 
     G.1. efectuarea de întâlniri, vizite, analiză documente privind modul în care au fost folosite    
     resursele alocate copiilor/familiilor lor.  
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      H. Evaluarea programului de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale 
 
1.8 Metodologia 
 

Criterii de eligibilitate pentru acordarea prestaţiilor financiare excepţionale 
Condiţii generale: 
 

● Copii din familii care au domiciliul pe raza sectorului 6 și care traversează o situație de 
vulnerabilitate din punct de vedere social, economic, relațional, medical; pot beneficia de 
prestații și copii din familii care au reședința pe raza sectorului 6 și care nu beneficiază de 
sprijin din partea comunității de la domiciliul legal;  

● Copii din familii care îndeplinesc condiţiile specifice obiectivului pentru care se solicită 
alocarea de resurse . 

 

Criterii de eligibilitate pentru Obiectivele operaţionale I,  II 
1. Venitul lunar net pe membru de familie este mai mic sau egal cu 1400 lei.  
2. Familia cu copil/copii nu dispune de venituri, iar membrii săi adulţi nu pot, din motive 

obiective, să muncească (ex: afecţiuni medicale cu pierderea capacităţii de muncă, femei 
însărcinate sau lăuze etc). 

3. Familia copilului nu dispune de venituri, iar membrii adulţi apţi de muncă 
(părinţii/reprezentantul legal al copilului) sunt înscrişi în evidenţa Agenţiei Locale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă şi nu au refuzat consecutiv mai mult de trei locuri de muncă 
oferite;  

4. Familia nu dispune de venituri, iar membrii adulţi apţi de muncă (părinţii/reprezentantul 
legal al copilului) sunt înscrişi în evidenţa Compartimentului Servicii de Implicare 
Comunitară și nu au refuzat  prestarea de activităţi de implicare socială  

5. Părintele/reprezentantul legal al copilului a executat o pedeapsă privativă de libertate și a 
fost liberat recent din penitenciar 

6. Familii/persoane, aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. Sector 6, care beneficiază de ajutor 
social (venitul minim garantat)  

7. Familii/persoane, aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. Sector 6, care fac dovada că nu pot 
suporta din veniturile proprii cheltuielile integrale/parţiale pentru includerea copilului în 
programul unei unităţi de îngrijire şi educaţie pe timp de zi (creşă, grădiniţă, centru de tip 
afterschool) în timpul în  care membrii familiei se află la muncă sau se află în 
imposibilitatea de a asigura copilului supravegherea corespunzătoare (ex: boală, 
incapacitate fizică/psihică etc). 

8. Familii/persoane care au domiciliul legal pe raza sectorului 6, dar care locuiesc, în fapt, pe 
raza altor unităţi administrativ-teritoriale (sectoare ale municipiului Bucureşti sau judeţe) 
şi care se află într-una dintre situaţiile descrise mai sus. 

9. Părinte singur care are în îngrijire unul sau mai mulți copii și care se află în imposibilitatea 
de a asigura resursele necesare copilului/copiilor. 

10. Copilul/copiii de vârstă școlară din familie frecventează cursurile școlare, la una din 
formele de învățământ: zi, frecvență redusă, fără frecvență. 

11. Copilul/copiii  din familie care frecventează cursurile școlare într-o formă de învățământ 
de masă, prezintă CES sau tulburări de învățare și nu întrunește condițiile necesare 
încadrării în grad de handicap. 

 
Menţiuni :  
- La calcularea veniturilor se ţine seama de totalitatea veniturilor cu caracter permanent,  
- Condițiile pe care trebuie să le întrunească persoanele pentru a fi apte de muncă se 

regăsesc în procedurile privind aplicarea metodologiei privind criteriile de acordare a 
prestaţiilor financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda 
copiilor îngrijirea corespunzătoare 
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Criteriile de eligibilitate pentru Obiectivul operaţional III 

1. Copilul necesită o intervenţie medicală/tratament/îngrijire medicală pentru o afecţiune ce 
pune în pericol viaţa sau dezvoltarea acestuia, care presupune cheltuieli pe care familia nu 
le poate acoperi din veniturile proprii în timp util pentru aceasta. 

2. Familii care se află într-o situaţie de criză ce poate constitui risc de intrare a copilului în 
situaţie de dificultate şi/sau separare a copilului de părinţii săi, sau este în măsură să 
afecteze semnificativ starea de sănătate a copilului. Exemple de situații în care se poate 
afla copilul/copiii care pot beneficia de prestații financiare excepționale: familia locuieşte 
într-un imobil degradat ce necesită reparaţii urgente pentru a constitui un adăpost de 
minimă siguranţă şi confort pentru copil; familia locuieşte într-un imobil ce a fost distrus 
parţial sau total de incendiu, inundaţie, cutremur sau alt dezastru/calamitate naturală; 
familia se află in imposibilitatea de a achita costurile legate de locuință (chirie, întreținere) 
riscând să fie evacuate.  

Menţiune:  
● includerea copilului/familiei ca beneficiar al prestațiilor financiare excepționale este 

condiţionată de identificarea unuia dintre riscurile majore precizate sau de identificarea 
altor riscuri identificate și evidențiate de responsabilul/managerul de caz, Comisia de 
acordarea a prestațiilor fiind cea care stabilește eligibilitatea cazului. 
 
 

Criteriile de eligibilitate pentru Obiectivul operaţional IV 
1. Domiciliul în sectorul 6 al femeii gravide (începând din trimestrul II de sarcină), al 

mamei/părinților care au în grijă copii cu vârsta de 0-3 ani;  
2. Femeia gravidă/părinții traversează o situație dificilă din punct de vedere social, 

economic, relațional, ce pot constitui un risc de separare a copilului mic de familie; 
3. Venitul net pe membru de familie să fie de până 1400 lei/lunar. 

 
Criterii de încetare a acordării prestaţiilor financiare excepţionale 

1. Utilizarea prestaţiilor financiare acordate în alte scopuri decât pentru îmbunătăţirea   
situaţiei copilului.  

2. Furnizarea de informaţii eronate sau care s-au dovedit a fi denaturate cu privire la situaţia 
copilului sau familiei. 

3. Refuzarea consecutivă a mai mult de trei locuri de muncă oferite prin intermediul 
ALOFM. 

4. Refuzarea consecutivă a unor prestaţii sau servicii care pot contribui la îmbunătăţirea  
situaţiei copilului într-o măsură vădit superioară acordării de prestaţii financiare 
excepţionale. 

5. Refuzarea accesului asistentului social sau a responsabilului/managerului de caz pentru 
monitorizarea sau evaluarea situaţiei copilului pe parcursul acordării prestaţiilor financiare 
excepţionale. 

6. Refuzul beneficiarilor înscrişi în evidenţa Compartimentului Servicii de Implicare  
Comunitară de a  presta de activităţi de implicare socială. 

7. Înregistrarea de absențe școlare a copilului/copiilor școlari din familie fără o motivație  
obiectivă. 

 
Metode utilizate: 

 managementul de caz în domeniul protecţiei copilului; 
 planificarea prestaţiilor, serviciilor şi intervenţiilor; 
 evaluare pe bază de observaţie şi interviu; 
 documentare; 
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 monitorizare; 
 consiliere socială individuală şi de grup. 

 
Modalităţi de selectare a beneficiarilor: 
Beneficiarii de prestații vor fi selectați pe baza concluziilor evaluării situaţiei socio-

economice concrete ale fiecărui solicitant şi în limita capacităţii de oferire a serviciilor disponibile 
și a plafonului alocat pentru susținerea financiar-materială aprobată în anul în curs. Se vor acorda 
prestații, cu prioritate, copiilor provenind din familiile care au situațiile cele mai dificile din punct 
de financiar- material. 

Pentru depistarea cât mai multor cazuri de femei gravide/familii cu copii mici în 
întreținere care traversează situații de dificultate, se vor realiza campanii de informare și de 
popularizare a formelor de sprijin pe care le pot obține acestea din cadrul instituției noastre. Se 
vor avea în vedere întâlniri cu reprezentanți ai spitalelor, medici de familie, cu reprezentanți ai 
unor ONG-uri care activează în comunitate cât și cu reprezentanți ai diferitelor parohii din sector 
care pot facilita transmiterea informațiilor către grupul țintă astfel încât adresabilitatea acestor 
persoane către instituția noastră să crească în mod semnficativ. De asemenea, se vor face 
cunoscute serviciile noastre de sprijin și prin pagina de web a instituției, precum și prin materiale 
de informare care se pot publica prin mijloace media.  

De asemenea, cazurile mamelor/viitoarelor mame aflate în situație de risc de a abandona 
copilul vor intra în evidența instituției în continuare la sesizarea unităților spitalicești și a 
celorlalte DGASPC-uri, conform legislației în vigoare. 

 
Modalităţi de implicare a beneficiarilor în activităţile desfăşurate: 
Copiii şi familiile acestora, respectiv femeile însărcinate vor fi implicaţi în activităţile 

desfăşurate planificat, direct şi activ, în cadrul procesului de realizare, implementare, monitorizare 
şi revizuire a planului de servicii sau a planului individualizat de protecţie pentru copil, în 
conformitate cu procedurile de implementare a standardelor minime obligatorii pentru serviciile 
de protecţie a copilului. 

 
Proceduri pentru evaluare internă/externă: 
Modalităţile de control periodic al calităţii: 
● Monitorizarea activităţilor desfăşurate prin supervizare directă; 
● Evaluarea indicatorilor de urmărire stabiliţi prin standardele minime obligatorii; 
● Evaluarea performanţelor organizaţionale. 
 
Modalităţile periodice de control al gradului de satisfacţie al beneficiarilor: 
● Discuţii directe cu beneficiarii; 
● Evaluarea modului de relaţionare responsabil de caz – beneficiar (în cadrul  procesului 
de supervizare a cazurilor); 

● Evaluarea indicatorilor specifici de urmărire (ex: număr de sesizări cu privire la 
nerespectarea   prevederilor legale în activităţile desfăşurate, număr de sesizări cu 
privire la încălcarea drepturilor copilului în activităţile desfăşurate, rezultatul 
anchetelor de control intern sau extern întreprinse în urma sesizărilor/plângerilor cu 
privire la modul de desfăşurare a activităţilor etc). 

 
Evaluarea evenimentelor de referinţă: 

Rezultate intermediare raportat la obiectivele intermediare (la momentul evaluat) 
durată estimată/durată reală 

      cantitate preconizată/cantitate realizată 
calitate preconizată/calitate obţinută 
costuri estimate/costuri reale 
impactul schimbării asupra grupurilor ţintă 
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perturbări semnificative 
riscuri şi măsuri de evitare. 

 
Evaluarea rezultatelor finale: 

 eficienţa – rezultatul obţinut în raport cu resursele investite 
 eficacitatea – rezultatele reale în raport cu rezultatele preconizate 
 economia – costurile reale în raport cu costurile prevăzute 
 participarea – numărul real de beneficiari în raport cu numărul estimat 
 conştientizarea – numărul de persoane informate în raport cu populaţia ţintă 
 adresabilitatea – numărul real de copii asistaţi în raport cu dimensiunea grupurilor ţintă 
 disponibilitatea – numărul şi calitatea serviciilor oferite în raport cu numărul şi calitatea     
serviciilor preconizate 
 adecvarea – serviciile oferite faţă de nevoile beneficiarilor 
 acceptabilitatea – satisfacţia beneficiarilor faţă de serviciile oferite 
 impactul rezultatelor obţinute asupra politicii în domeniu. 

 
Echipa propusă pentru implementarea metodologiei: 

1) Comisia de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale, formată din: preşedinte, 4 
membri, dintre care 2 specialişti din cadrul Direcţiei Protecţia Copilului, 1 specialist din 
cadrul Direcţiei Economice, 1 jurist din cadrul Serviciului Juridic și Contencios, 2 persoane 
din cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familei care asigură secretariatul 
comisiei 
2) Şefii serviciilor direct implicate în evaluarea şi instrumentarea cazurilor sociale 
3) Asistenţii sociali sau responsabilii/managerii de caz, din cadrul serviciilor direct implicate   
în evaluarea şi instrumentarea cazurilor sociale 

 
    Principalele mijloace propuse pentru implementarea metodologiei privind criteriile de acordare 
a prestaţiilor financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor 
îngrijirea corespunzătoare (echipamente, instrumente, etc.): 

Acordarea prestațiilor financiare excepționale nu necesită echipamente sau instrumente 
speciale pentru implementare, derulare şi evaluare. 
 

1.9 Durata şi planul de acţiune 
 
 

   
 Semestrul I Semestrul II Comentarii 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

 

Constituire comisiei 
privind acordarea de 
prestaţii financiare 
excepţionale, la 
nivelul D.G.A.S.P.C. 
Sector 6 

 

  ///           

Identificarea, 
evaluarea și 
formularea 
propunerilor către 
Comisia de prestații 
financiare pentru 

   //
/ 

//
/ 

//
/ 

//
/ 

//
/ 

/// /// /// ///  
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acordarea prestațiilor 
conform obiectivelor 
care corespund cel 
mai bine situațiilor 
evaluate  
Furnizarea efectivă a 
prestațiilor 

  
 
 

 
 
/// 
 

 
 

//
/ 

 
 

//
/ 

 
 

//
/ 

 
 

//
/ 

 
 

//
/ 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 
 

/// 

 

 
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă/beneficiarilor 

⮚ Scăderea numărului de copii cu risc de separare de propria familie. 
⮚ Îmbunătățirea calității vieții pentru un număr semnificativ de familii aflate în risc de pe 
raza sectorului 6. 
⮚ Scăderea numărului de copii instituționalizați. 
⮚ Reducerea abandonului școlar. 

 
 
 

1.2.BUGETUL NECESAR PENTRU ACORDAREA PRESTAȚIILOR FINANCIARE 
EXCEPȚIONALE 

Buget pentru acordarea prestaţiilor financiare excepţionale pentru familii care nu au 

posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare 2021 

  

Obiectiv operațional Nr. beneficiari 
Cost 

maxim/beneficiar
/lună 

Perioada de 
acordare 

Total lei Susținere 

            DGASPC 

             

1 Costuri obiectiv 1           

    44 500 lei 6 luni 132.000  

  

Total costuri 
obiectiv 1 

   132.000 132.000 

2 Costuri obiectiv 2      

    15 4.000 lei 1 lună 60.000  

  

Total costuri 
obiectiv 2 

   60 000 60.000 

3 Costuri obiectiv 3      

    6 8.000 lei 1 lună 48.000  

  

Total costuri 
obiectiv 3 

   48.000 48. 000 

4 Costuri obiectiv 4      

   15 500 lei 8 luni 60.000  

  

Total costuri 
obiectiv 4 

     60.000 60.000 

  

TOTAL COSTURI 
PRESTAȚII 

80   300.000 300.000 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 


