
 

                 
                                                      

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 184/19.07.2022 

privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, nivelul și categoriile pentru care se pot 
acorda subvenții din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2023 

 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/11615/11.07.2022 
și Raportul de specialitate al ........................ 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. ......; 

Având în vedere prevederile:  
- art. 112 alin. (3) lit. c) și q) și art. 136 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 292/2011 a asistenței 

sociale, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 1 alin. (1), art. 11 și art. 2 alin. (1) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor 

subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și 
administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 alin. (2) și (3) din Anexa la H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții 
asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează 
unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
- Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 168/24.11.2020 privind aprobarea 

componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor 
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și 
a Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca 
furnizori de servicii sociale potrivit legii;  

- Hotărârii Consiliului Local 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; 

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

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

 
 
 

Consiliul Local al Sectorului 6  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

pot fi subvenţionate din bugetul local, pentru anul 2023, prevăzute în Anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile 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,                                                       AVIZEAZĂ 
PRIMARUL SECTORULUI 6                                 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, nivelul 
și categoriile pentru care se pot acorda subvenţii din bugetul local  

al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2023 
 

 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,                 
în calitate de serviciu public de asistenţă socială care funcţionează în subordinea 
Consiliului Local al Sectorului 6, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale 
pentru cetăţenii Sectorului 6 aflaţi în situaţii de dificultate socială, având ca obiectiv 
principal protejarea persoanelor, care din cauza unor motive de natură economică, 
fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale şi implicit 
să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe în vederea integrării sociale. 

Prin nota de fundamentare nr. D/11615/11.07.2022 întocmită de către 
Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Sector 6 se susţine aprobarea categoriilor de servicii sociale, nivelul și categoriile 
pentru care se pot acorda subvenţii, din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului 
București, în anul 2023. 

În conformitate cu prevederile 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 şi completările 
ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, nivelul și 
categoriile pentru care se pot acorda subvenţii din bugetul local al Sectorului 6 al 
Municipiului București, în anul 2023. 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, nivelul și categoriile 

pentru care se pot acorda subvenții, din bugetul local al Sectorului 6, București, în anul 2023 

 

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în calitate de 

serviciu public de asistență socială care funcționează în subordinea Consiliului Local al 

Sectorului 6, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Sectorului 6 

aflați în situații de dificultate socială, având ca obiectiv principal protejarea persoanelor, care din 

cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-şi 

asigure nevoile sociale şi implicit să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe în vederea 

integrării sociale. Acest obiectiv nu se poate realiza numai în cadrul structurilor din subordinea 

instituției, legislația în vigoare, precum și Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în 

Sectorul 6 – 2019-2023, permițând dezvoltarea și completarea serviciilor sociale furnizate 

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, prin realizarea 

demersurilor necesare în vederea subvenționării din bugetul local a unor servicii oferite prin 

asociații, fundații si culte recunoscute de lege. 

 Conform art. 112, alin. (3), lit. q din Legea nr. 292/2011 cu  modificările și completările 

ulterioare, în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, autorităţile 

administraţiei publice locale ”încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, 

contracte de finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi 

cofinanţarea de servicii sociale”, iar conform art. 136, alin (1), lit. a, “din bugetele locale ale 

comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti se alocă fonduri pentru finanţarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, 



 
 

2 

 

contractate sau subvenţionate în condiţiile legii, ori cofinanţate în baza contractelor de 

parteneriat”. 

Prin Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și 

cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române, 

cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 34/1998, este reglementat cadrul legal propice pentru utilizarea banilor 

publici într-un mod transparent și se asigură condiții egale tuturor furnizorilor privați de servicii 

sociale care solicită acordarea subvenției.  

Conform prevederilor din Legea nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 1 alin. (1), art. 11 ”asociaţiile și fundaţiile române cu personalitate juridică precum şi cultele 

recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care înfiinţează 

şi administrează unităţi de asistenţă socială pot primi subvenţii alocate de la bugetele locale, care 

vor fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistență socială acordate persoanelor care, 

potrivit dispozițiilor legale, au dreptul să beneficieze de acestea”  

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, alin. 

(3) ”Nivelul mediu lunar al subvenției și tipurile de servicii sociale pentru care se acordă 

subvenții din bugetul local se stabilesc prin hotărâre a consiliului local” 

Conform Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, art. 2, alin (2) ”Din 

bugetele locale se acordă subvenții pentru categoriile de cheltuieli curente de funcționare a 
unităților de asistență socială, aprobate prin hotărârea consiliului local”, iar la alin. (3) se 

precizează ”subvențiile se utilizează exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. 

(2)”. Ținând cont că la art. 2, alin. (1) din Legea 34/1998 cu modificările și completările 

ulterioare se precizează ”nivelul subvențiilor acordate nu poate depăși costul mediu lunar de 

întreținere, pe persoană asistată, din unitățile de asistență socială de stat, cu profil similar, 

organizate ca instituții publice”, iar H.G. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor minime de 

cost pentru serviciile sociale reglementează costurile minime cu anumite servicii în instituțiile de 

asistență socială publice, s-a propus ca acolo unde există standarde de cost pentru servicii sociale 

nivelul subvenției să fie conform acestora. 
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La întâlnirea din data de 29.06.2022, organizată de D.G.A.S.P.C Sector 6 cu organizațiile 

neguvernamentale relevante,în domeniul furnizării serviciilor sociale, s-a identificat nevoia 

introducerii, ca linii de subvenționare prioritare pentru anul 2023, a serviciilor sociale de îngrijire 

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

dependenţă/cod 8810 ID-I cu scopul  de prevenire, limitare sau înlăturare a efectelor temporare 

ori permanente ale unor situaţii care pot afecta viața acestor persoane sau pot genera riscul de 

excluziune socială a persoanelor vârstnice sau persoanelor adulte aflate în dificultate. 

Menționăm că D.G.A.S.P.C Sector 6 are un serviciu propriu de tip 8810 ID-I  licențiat cu 

o capacitate de 10 beneficiari /zi din data de 03.06.2022 și și-a propus extindera acestuia în anul 

2022, însă având în vedere OUG 80 din 16.06.2022, privind reglementarea unor măsuri în 

domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, dezvoltarea acestui serviciu a devenit 

imposibilă anul acesta. Așadar considerăm oportună introducerea acestui serviciu social în liniile 

de subvenționare prioritare pentru a răspunde nevoilor persoanelor vârstnice din comunitate.  

Totodată precizăm că D.G.A.S.P.C Sector 6 nu dispune de serviciu social Echipă Mobilă 

pentru persoane adulte cu dizabilități/ cod 8810 ID-VI și, din analiza nevoilor la nivelul 

serviciilor de specialitate, precum și din solicitările primite de organizațiile neguvernamentale cu 

care colaborăm rezultă necesitatea acestor servicii. 

 D.G.A.S.P.C Sector 6 nu dispune de servicii sociale rezidențiale de tip centru de îngrijire 

și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități/cod 8790 CR-D-I și se confruntă cu numeroase 

solicitări din partea D.G.A.S.P.C.-urilor din cadrul altor sectoare/județe în ceea ce privește 

preluarea persoanele adulte cu dizabilități care au domiciliul în sectorul 6 și beneficiază de 

asistență și îngrijire în cadrul centrelor rezidențiale aflate în subordinea acestora. 

           De asemenea, în cadrul Serviciului Evaluare Complexă Persoane cu Dizabilități sunt 

înregistrate 53 de persoane adulte cu dizabilități, pentru care se solicită servicii de tip 

rezidențial,de aceea se impune introducerea acestora în  liniile de subvenționare prioritare. 

             O altă necesitate în privința asigurării serviciilor sociale pentru categoria de persoane 

adulte este subvenționarea unui serviciu de tip Centru rezidențial de asistență și reintegrare 

socială pentru persoanele fără adăpost, cod 8790CR-PFA-I. La nivelul Direcției Generale de 
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 1.  Unități de asistență socială existente în prezent: 

 În anul în curs, în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare, au 

fost încheiate parteneriate cu asociații și fundații, care asigură servicii pentru următoarele unități 

de asistență socială: 

            -Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială: 

8790 CR-C-I (Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi: 

centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc.)- 1 unitate 

          -Centre rezidenţiale  pentru persoane adulte cu dizabilități: 

8790 CR-D-VII(Locuinţe protejate)-1 unitate 

         -Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate : 

8790 CRT-I (Centre multifuncţionale)- 1 unitate 

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

8891 CZ-C-II (Centre de zi pentru copii aflați în situație de  risc de separare de părinți)- 2 unități 

        -Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie: 

8899 CPDH-I (Cantine sociale)- 2 unități 

8899 CPDH-II (Servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roți)-1 unitate 

       -Centre de zi pentru familie cu copii: 

8899 CZ-F-I  (Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și familiile cu copii)- 1 

unitate 

 

2. Nevoi identificate și servicii necesare: 

 Analizând datele reflectate în rapoartele de activitate și propunerile din partea Direcției 

Protecție Socială și Direcției Protecția Copilului, în vederea stabilirii serviciilor sociale care pot 

primi subvenții pentru anul 2023, a reieșit faptul că, pe lângă menținerea serviciilor oferite de 

majoritatea unităților sus-menționate, una dintre nevoile pregnante la nivelul comunității 

sectorului 6 este asigurarea serviciilor sociale de tip rezidențial, pentru persoanele cu dizabilități, 

prin unitățile de asistență socială: centru de îngrijire și asistență/cod 8790CR-D-I , centru de 

recuperare și reabilitare/cod 8790CR-D-II. 
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Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 funcționează compartimentul Adăpost de 

Noapte, cu două locații, în care este asigurată găzduirea persoanelor fără adăpost pe timp de 

noapte, pe o perioadă de timp limitată. Majoritatea beneficiarilor serviciilor de adăpost de noapte 

este formată din adulți cu probleme severe de sănătate, incapabili să poată intra într-un program 

de reinserție socială și pentru care este necesară identificarea de soluții permanente de găzduire, 

precum și asigurarea de servicii medico-sociale. În anul 2021 au fost găzduite 64 de persoane, 

din care 70% au o tulburare psihică, o boală cronică, terminală sau o situație socio-medicală care 

impune internarea într-un centru de îngrijire și asistență. 

              Totodată, o problemă stringentă identificată la nivelul comunității este cea a persoanelor 

cu patologie cronică, persoanelor dependente de alcool,droguri,alte substanțe stupefiante și 

psihotrope și a persoanelor infectate sau bolnave HIV/SIDA, care în prezent nu au acces la 

servicii de îngrijire, support psihologic și social, întrucât nu există astfel de unități specializate pe 

raza Sectorului 6. Aceste categorii provin în mare parte din rândul persoanelor care locuiesc pe 

stradă sau au un nivel de trai scăzut, fiind expuse la multiple riscuri atât ăn privința stării de 

sănătate, cât și a siguranței personale ca urmare a violențelor și abuzurilor la care sunt supuse. 

Pentru reducerea acestor riscuri, includerea lor în centre rezidențiale de îngrijire și asistență 

pentru alte categorii de persoane în situație de dependență reprezintă o prioritate. 

      În domeniul protecției Copilului, D.G.A.S.P.C Sector 6 pune la dispoziție copiilor cu 

dizabilități o gamă largă de servicii de recuperare, abilitare,integrare psihosocială, însă aceste 

servicii se adresează cu precădere copiilor mici cu vârsta de până la 12 ani. Perioada tranziției 

adolescenților la viața de adult, reprezintă  o etapă ce reclamă o atentie deosebită, astfel că ar 

trebui să rămână în discuție posibilitatea dezvoltării unor servicii destinate lor. 

      Includerea copiilor cu dizabilități în procesul de abilitare/reabilitare, a intervenției timpurii, 

reprezintă o premisă importantă pentru o șansă reală a diminuării impactului afectării 

funcționale, a recuperării individului la nivelul comunității, a creșterii gradului de participare 

socială. Astfel, efortul  de susținere al comunității locale necesar în prezent, va avea un impact 

pozitiv pe termen mediu și lung, prin diminuarea dependenței tânărului, respectiv a adultului cu 

dizabilități, prin creșterea autonomiei personale, a capacitării acestuia. Sumarizând, apreciem ca 
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fiind necesară extinderea rețelei de recuperare, astfel încât să poată fi furnizate servicii adresate 

copiilor/adolescenților/tinerilor cu tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate(ADHD)- cod 

8891CZ-C-II și servicii destinate pregătirii tranziției copilului cu dizabilități la viața de adult , 

adresate adolescentului (14-18 ani)- cod 8891CZ-C-III, care în prezent nu pot fi oferite. 

          Pe de altă parte, cazuistica înregistrată la nivelul Serviciului Prevenirea Separării Copilului 

de Familie include categorii de copii din familii de diferite vârste: copii nou-născuți/copii mici, 

copii preșcolari și copii școlari, fiecare dintre aceste categorii având nevoi specifice de sprijin din 

partea comunității locale pentru asigurarea nevoilor de bază precum și pentru respectarea 

drepturilor lor, conform legislației în vigoare. Astfel, cazurile de copii aflați în situații potențiale 

de risc alături de mama/părinții lor sunt sesizate D.G.A.S.P.C Sector 6 de către unitățile 

spitalicești ( în baza HG 1103/2014), atunci când mama care a dat naștere copilului este  minoră, 

este victimă a violenței domestice, este consumatoare de substanțe hipotrofe, are alți copii aflați 

în sistemul de protecție specială sau se află într-o altă situație care poate reprezenta un risc pentru 

copil. Conform prevederilor legale, D.G.A.S.P.C Sector 6  are atribuții pentru monitorizarea 

situației cuplului mamă-copil, pentru o perioadă de minim un an de la externarea mamei și 

copilului din spital. Pentru această categorie de copii, în urma evaluărilor efectuate și a nevoilor 

constatate, sunt acordate mamelor/aparținătorilor copiilor, servicii de informare și consiliere 

socială, sprijin pentru întocmirea actelor de stare civilă, ajutor material-financiar pentru copii, 

din resurse proprii sau ale partenerilor cu care colaborăm, urmărindu-se prevenirea separării 

copiilor de familie.  Monitorizarea copilului se realizează prin vizite periodice, anunțate și 

neanunțate,  luându-se măsurile potrivite în funcție de situația constatată. Serviciile de consiliere 

socială se acordă, în cele mai multe cazuri, la domiciliul familiilor, realizându-se inclusiv 

informare și consiliere privind îmbunătățirea abilităților de creștere și îngrijire a copilului. Pentru 

creșterea gradului de informare și abilitare a mamei/părinților pentru a acorda copiilor nou-

născuți/de vârstă mică îngrijiri adecvate sunt necesare traininguri dedicate, metode de învățare 

specifice adulților care să se desfășoare în mod regulat și într-un spațiu special amenajat. Având 

în vedere această situație, apreciem că existența unor centre de zi pentru pentru consiliere și 

sprijin pentru părinți și copii (cod 8899 CZ – F-I), în care să se deruleze activități specifice de 
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consiliere psiho-socială, dar și de puericultură ar veni în completarea asistenței acordate până în 

prezent acestei categorii de familii cu copii. Este de menționat că la nivelul SPSCF, în anul 2021 

au fost în evidență 52 de cupluri mamă-copii, care au fost monitorizate conform legislației în 

vigoare, iar dintre acestea, un număr de 9 mame, cu domiciliul în Sectorul 6 (legal sau în fapt) 

erau minore la momentul nașterii copiilor, astfel că abilitățile lor parentale erau deficitare, 

DGASPC Sector 6 venind în sprijinul lor prin organizarea de sesiuni periodice de consiliere și 

abilitare. 

O categorie importantă de copii aflați în evidența Serviciului Prevenirea Separării 

Copilului de Familie  sunt cei care înregistrează absenteism școlar, precum și alte 

comportamente asociate ( violență fizică, verbală în mediul școlar, nerespectarea regulilor și 

normelor sociale) și pentru care instituția noastră primește sesizări din partea unităților școlare și 

din partea părinților; în anul 2021 au fost înregistrate un număr de 77 de sesizări privind situații 

de absenteism școlar și 58 de sesizări de comportament deviant sau delicvent  Centrele de zi 

pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți care funcționează în incinta unor școli 

din sector s-au dovedit utile pentru ameliorarea absenteismului școlar/îmbunătățirea rezultatelor 

școlare ale copiilor, precum și pentru sprijinirea părinților în realizarea responsabilităților de 

supraveghere și asigurarea unor resurse necesare pentru creșterea copiilor lor, dar considerăm 

utilă extinderea rețelei unor asemenea centre de zi. În prezent, funcționează centre de zi pentru 

copii aflați în situații de risc de separare de părinți în cart. Giulești-Sârbi (în incinta școlii nr. 

153), Giulești (în incinta școlii nr. 168), Drumul Taberei (din incinta școlii nr. 279). Este de 

menționat că nu există un asemenea centru în cartierul Militari, unde, de asemenea, sunt situații 

de absenteism sesizate de școlile din zonă ( în special de către Școala Gimnazială nr. 117).  

 

 

3. Situația serviciilor sociale acordate la nivelul sectorului 6, conform datelor preluate de 

pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale:  

    

nr. unitati 
servicii 

sociale/tip 
furnizor* 

nr. 
furnizori 

tip 3 

nr. 
furnizori 

tip 4 
nr. total 
unitati nr. total locuri/tip furnizor* 
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Cod 
serviciu 
social 

Tip furnizor*                 
 

Tip serviciu 
 social  

1 2 3 4 

     

1 2 3 4 

8730 
CR-V-I 

Centre  rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice 
(cămine pt. persoane 
vârstnice)  2 0 6 3 4 2 11 94 0 134 303 

8790 
CR-C-I 

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

 
 
8790 
CR-D-II 

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

8790 
CR-D-
IV 

Centre rezidenţiale  pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități (centre de 
pregătire pentru o viașă 
independentă) 0 0 3 0 1 0 3 0 0 14 0 

8790 
CR-D-
VII 

Centre rezidenţiale  pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4 0 

8790 
CR-II 

Centre rezidenţiale pentru 
tineri în dificultate (centre 
de tranzit) 0 0 1 0 1 0 1 0 0 10 0 

8790 
CRT-I 

Centre rezidenţiale pentru 
tineri în dificultate (centre 
multifuncționale) 0 0 2 0 2 0 2 0 0 44 0 

8790 
CR-
VD-I 

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

100

/60 0 0 

8810 
ID-I 

Servicii de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane 
vârstnice, persoane cu 
dizabilităţi, persoane aflate 
în situaţie de dependenţă 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

0 

0 
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nr. unitati 
servicii 

sociale/tip 
furnizor* 

nr. 
furnizori 

tip 3 

nr. 
furnizori 

tip 4 
nr. total 
unitati nr. total locuri/tip furnizor* 

Cod 
serviciu 
social 

Tip furnizor*                 
 

Tip serviciu 
 social  

1 2 3 4 

     

1 2 3 4 

8810 
ID-III 

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

- 

0 

8891 
CZ-C-II 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de 
separare de părinți (centre 
de zi pentru copii aflați în 
situație de risc de separare 
de părinți) 1 0 4 0 3 0 5 50 0 210 0 

8891 
CZ-C-
III 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de 
separare de părinți (centre 
de zi de recuperare pentru 
copii cu dizabilități) 3 0 1 0 0 0 4 70 4 0 0 

8891 
CZ-C-
IV 

Centre de zi pentru copii: 
copii în familie, copii 
separaţi sau în risc de 
separare de părinți (centre 
de zi pentru pregătirea ți 
sprijinirea integrării sau 
reintegrării copilului în 
familie) 2  0  0 0   0 0   0 140  0  0  0 

 
 
8899 
CPDH-I 

 
Centre de preparare şi 
distribuire a hranei pentru 
persoane în risc de sărăcie 
(cantine sociale) 

1 0 2 0 2 0 3 300 0 190 0 

8899 
CZ-D-I 

Centre de zi pentru 
persoane adulte cu 
dizabilitati (centre de zi) 1 0 1 0 1 0 2 20 0 40 0 

8899 
CZ-F-I 

Centre de zi pentru familie 
cu copii (centre de zi 0 0 1 0 1 0 1 0 0 30 0 
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nr. unitati 
servicii 

sociale/tip 
furnizor* 

nr. 
furnizori 

tip 3 

nr. 
furnizori 

tip 4 
nr. total 
unitati nr. total locuri/tip furnizor* 

Cod 
serviciu 
social 

Tip furnizor*                 
 

Tip serviciu 
 social  

1 2 3 4 

     

1 2 3 4 

pentru consiliere și sprijin 
pentru părinți și copii) 

8899 
CZ-
PFA-I 

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

30/

zi 0 

8899 
CZ-PN-
III 

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

- 

0 

8899 
CZ-PN-
V 

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

8899 
CZ-VD-
III 
 

Centre de zi  victimele 
violenţei în familie şi 
agresori 

1 0 0 0 0 0 1 2/zi 0 0 0 

 
*Tip furnizor servicii sociale: 

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

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

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

 
 

 

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

parcursul activităţilor curente ale compartimentelor şi serviciilor specializate din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, problemele 

specialiştilor implicaţi  în acordarea de servicii sociale, probleme identificate în cadrul 
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acţiunilor de monitorizare a serviciilor sociale acordate de furnizorii din sectorul 6, precum și 

consultările cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale din domeniul serviciilor sociale  

şi în conformitate cu prevederile HCL nr. 11/2019 privind aprobarea Strategiei Locale de 

Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-

2023, supun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6, prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

Director General 

Gabriela Schmutzer 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


