
 

 

                                     
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 273/13.10.2022 
privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul 

“Reabilitarea/renovarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” 

în cadrul apelului de proiect PNRR/2022/C13 
 

 
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. .............. și Raportul de 
specialitate al ...................., nr......, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. .........., 
nr. ......... și nr. .........;  

Luând în considerare prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență aprobat de 
către Comisia Europeană la data de 27.09.2021 și de către Consiliul Uniunii Europene la data de 
28.10.2021;  

În conformitate cu prevederile: 
- Ghidului solicitantului pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 

Componenta C13 – Reforme Sociale, Investitia I2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea 
infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional 
și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul                      
de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență                
a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare 
și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile 
în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 
instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței            
de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național 
de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile                  
și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările 
ulterioare;  

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  
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului cu titlul “Reabilitarea/renovarea Centrului de Zi 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR), apelul de proiecte PNRR/2022/C13, Componenta C13 – REFORME SOCIALE, 
Investitia I.2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 
dizabilități.  

 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

 
 
 
Art. 2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului cu titlul “Reabilitarea/renovarea 

Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități”, conform Anexei - propunere financiară, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se asigură sustenabilitatea serviciului social și respectarea perioadei de 
sustenabilitate timp de cel puțin 5 ani. 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile care pot apărea pe durata implementării 
proiectului cu titlul “Reabilitarea/renovarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități” se vor asigura din bugetul local al Sectorului 6 al municipiului București.  
Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.  
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin 

grija Secretarului general al Sectorului 6.  
Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 

termenul prevăzut de lege. 
 
 
 
 
 

INIȚIATOR PROIECT, 
PRIMAR, 

CIPRIAN CIUCU 

AVIZEAZĂ 
          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 
Secretarul general al Sectorului 6, 

Demirel Spiridon 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul 
“Reabilitarea/renovarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi”  

în cadrul apelului de proiect PNRR/2022/C13 

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6 își 

propune să implementeze proiectul “Reabilitarea/renovarea Centrului de Zi pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilităţi”. 

Acest proiect propus spre finanţare se încadrează în obiectivele generale ale 
Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă cât și în legislaţia naţională și locală prin 
contribuţia semnificativă la prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, 
concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă 
independentă şi integrare în comunitate. 

Serviciul social  Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilităţi funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare 
şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările 
ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale 
altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
 În vederea depunerii cu celeritate a proiectului este necesară aprobarea 
urgentă a acestuia de către Consiliul Local al Sectorului 6 al municipiului București. 

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 și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul 
“Reabilitarea/renovarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi”                    în 
cadrul apelului de proiect PNRR/2022/C13. 

 

 
PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 
  

CABINET PRIMAR 

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

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

WWW.PRIMARIE6.RO 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul 

“Reabilitarea/renovarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” 

în cadrul apelului de proiect PNRR/2022/C13 

 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat în data de 10.10.2022 apelul de proiecte 

necompetitiv cu titlul ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru persoanele cu 

dizabilități” din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Planul Național de Redresare și 

Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 - Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea 

infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități. 

Obiectivul general al investiției constă în creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități 

instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu 

dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în 

comunitate1. 

Solicitanții eligibili sunt direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene/ 

locale ale sectoarelor municipiului București sau unitățile administrativ-teritoriale, prin serviciile 

publice de asistență socială/ direcțiile de asistență socială.  

Astfel, în Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

(DGASPC), este prezentat proiectul cu titlul “Reabilitarea/renovarea Centrului de Zi pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități” în vederea depunerii acestuia în cadrul apelului 

PNRR/2022/C13/I.2.  

 
1 Conform Ghidului Solicitantului, secțiunea A3 

DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE LOCALĂ, 
DIGITALIZARE, PROIECTE CU FONDURI 

EXTERNE 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
WWW.PRIMARIE6.RO 
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Având în vedere cele prezentate anterior, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției 

Generale Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe în vederea analizării 

oportunității de inițiere și aprobare de către Consiliul Local Sector 6 a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Reabilitarea/renovarea Centrului de Zi pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități” în cadrul apelului de proiect PNRR/2022/C13. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Valeriu BUNEA 

                 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

    Octavian ARON 

 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, 

                Consilier  
 Mădălina IACOB 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul 
“Reabilitarea/renovarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” 

în cadrul apelului de proiect PNRR/2022/C13 
 
 
 
Potrivit Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, principiile care stau la baza dezvoltării 

serviciilor socio medicale sunt acces echitabil la servicii esenţiale, cost-eficacitate, fundamentare 
pe dovezi, optimizarea serviciilor de sănătate, cu accent pe serviciile şi intervenţiile cu caracter 
preventiv, descentralizare, parteneriat cu toţi actorii ce pot contribui la îmbunătăţirea stării de 
sănătate. 

Venind în întâmpinarea prevederilor acestor cadre strategice, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 își propune să implementeze proiectul 
“Reabilitarea/renovarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități”. 

Acest proiect propus spre finanțare se încadrează în obiectivele generale ale Planului 
Național de Redresare și Reziliență cât și în legislația națională și locală prin contribuția 
semnificativă la prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi, concomitent cu 
dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate. 

Serviciul social Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi funcţionează cu 
respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 
reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu 
modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

Totodată, 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 
Adopți (A.N.P.D.C.A.), pentru o perioada de 5 ani, incepând cu data de 10.12.2019, conform 
certificatului de licență LF nr 000087. 

Pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, personalul  centrului de zi pentru persoane adulte 
cu dizabilități a obținut calificări în următoarele specializări: evaluare și consiliere vocațională, 
pedagog de recuperare, instructor de educție, pedagog social și mediator social. 

Accesul beneficiarilor la programele oferite în cadrul centrului de zi este foarte important 
pentru procesele de identificare, menținere si dezvoltare a resurselor acestora. Cu toate că centrul 
de zi este amplasat intr-o zonă care oferă acces facil către toate mijlocele de transport în comun, 
există cel puțin doi factori care influențează prezența fizică a beneficiarilor. Astfel, 30% dintre 
beneficiarii noștri au dificultăți majore de deplasare ceea ce face aproape imposibilă utilizarea 
mijlocelor de transport în comun( urcarea și coborârea, in si din, mijloacele de transport, gradul 
redus de adaptare a mijlocelor de transport la nevoile persoanelor cu dizabilități). 

Mobilitatea beneficiarilor constituie un factor important în abilitarea și reabilitarea 
funcțională a acestora, totodată fiind un element favorizant al dezvoltării deprinderilor de viață 
independentă. Dincolo de acest aspect, 80% dintre beneficiarii centrului au asistent personal, care 
este angajat și remunerat de către autoritatea locală. De obicei, asistentul personal este rudă a 
beneficiarului, rudă care în majoritatea cazurilor are o pregătire profesională solidă, cu experiență 
în diferite domenii lucrative, dar care, din motive ce țin de dizabilitatea celui pentru care a optat să 
devină asistent personal, nu mai poate activa in acord cu profesia. Aceste considerente întăresc 
nevoia achiziționării unui mijloc de transport adaptat, iar prin utilizarea acestuia, beneficiarii pot 
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participa la activitățile din cadrul centrului, fără a fi obligatorie prezența asistentului personal, care 
se poate reintegra intr-un mediu profesional compatibil cu pregătirea profesională a acestuia, ceea 
ce ar putea determina, pe termen mediu și lung, o scădere a efortului bugetar susținut de 
autoritarea locală. 

Accesibilizarea spațiilor precum și dotările precum cele presupuse de amenajarea 
atelierului de croitorie, vor contribui decisiv atât la optimizarea funcționalității centrului cât și la 
dezvoltarea activităților în zona terapiei ocupaționale, cu efecte directe în ceea ce privește 
aboradrea terapeutică a intervenției specializate. 

În temeiul art.3, alin.3, lit.(c) din Anexa nr.1 la Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa 
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, și având în 
vedere cele expuse mai sus, prezentăm spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
GABRIELA SCHMUTZER 

 
 


