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Raportul anual de activitate al 

Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București 

2018 

Serviciul Stimulente Financiare  

 

Serviciul Stimulente Financiare acordă beneficii de asistență socială persoanelor dezavantajate cu 

domiciliul-reședința pe raza municipiului București, conform legii și a metodologiilor aprobate de 

Consiliul General al Municipiului București. 

1. Stimulent financiar pentru nou-născuți 

Prin H.C.G.M.B. nr. 209/2017, completată prin H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor 

condiții de acordare a stimulentelor financiare, s-a aprobat acordarea unui stimulent financiar 

pentru nou-născuți în cuantum de 2.500 lei net/nou-născut. Beneficiarii sunt părinții/părintele 

copilului/copiilor nou-născuți, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ – teritorială a 

municipiului București de cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii, iar nașterea este necesar să 

fie înregistrată într-o maternitate din cadrul unităților sanitare cu paturi la nivelul municipiului 

București. Stimulentul financiar se acordă o singură dată, pentru fiecare nou-născut, iar cererea, 

însoțită de documentele doveditoare, se depune în termen de maxim o luna de la naștere. 

Cererile pentru acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți se depun la următoarele 

puncte de lucru, luni – joi, între orele 09.00-15.00: #bebedebucuresti 1 – Sos. Ștefan cel Mare nr. 

1, (PERLA) sector 1;  #bebedebucuresti 2 – (în incinta Complexului de Servicii Sociale – OMINIS) 

– Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, sector 4; #bebedebucuresti 3 – (în incinta sediului Direcției 

Generale de Asistență Socială a Municipiului București) – Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1. 

Indicatori cantitativi realizați în anul 2018: 

Dosare complete – 19.433 

Lună Număr de dosare depuse Modalitate de plată/sumă plătită Total sumă 

plătită/lună 

Ianuarie 1695  Virament 1529 =3.822.500 lei  

4.237.500 lei Numerar 166 = 415.000 lei 

Februarie 1910 Virament 1731 = 4.327.500lei  

4.775.000 lei Numerar 179 =447.500 lei 

Martie 1586 Virament  1446 = 3.615.000lei  

3.965.000 lei Numerar 140 = 350.000 lei 

Aprilie 1802 Virament 1633 = 4.082.500 lei  

4.505.000 lei Numerar  169 =  422.500 lei 
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Vă prezentăm, în cele ce urmează, reprezentarea grafică a informațiilor menționate în tabelul de 

mai sus. 

Număr dosare depuse/lună 

 

Mai 1575 Virament 1434 =  3.585.000 lei  

3.937.500 lei Numerar   141 =  352.500 lei 

Iunie 1742 Virament  1611 =  4.027.500 lei  

4.355.000 lei Numerar   131  = 327.500 lei 

Iulie 1257 Virament  1196  =  2.990.000 lei  

3.142.500 lei 
Numerar  61 =  152.500 lei 

August 1584 

Virament  1486  = 3.715.000 lei 

 

    3.960.000 lei 

  

Numerar  98 =245.000 lei 

 

Septembrie 1625 

Virament  1504 = 3.760.000 lei 

 

 

4.062.500 lei 

  

Numerar  121 =  302.500 lei 

 

Octombrie 1348 

Virament  1265 = 3.162.500 lei 

 

 

3.370.00 lei 

  

Numerar  83 =  207.500 lei 

 

Noiembrie 1742 

Virament  1627  = 4.067.500 lei 

 

 

4.355.000 lei 

  

Numerar 115 = 287.500 lei 

 

Decembrie 1567 Virament  1480 =  3.700.000 lei      3.917.500 lei 

 
  Numerar 87 =  217.500 lei 

Total 2018  

Virament 17.942 = 

44.855.000 lei 

 

48.582.500 

 19.433 Numerar 1491 = 3.727.500  lei 
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Sume alocate lunar 

 

113 – dosare depuse care nu se încadrează în condițiile de acordare, conform metodologiei de 

acordare pentru care s-a întocmit și transmis răspuns în scris. 

37 -  răspunsuri la petiții primite de către Biroul Nou Născut și Monoparental, perioada februarie 

- decembrie 2018. 

2. Stimulent financiar pentru copii cu handicap 

Prin H.C.G.M.B. nr. 292/2017, completată prin H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor 

condiții de acordare a stimulentelor financiare, s-a aprobat acordarea unui stimulent financiar 

pentru copiii cu handicap, în cuantum de 1.000 lei/lună. 

Beneficiarii sunt copiii cu handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului București.  

Cererile pentru acordarea stimulentului pentru copiii cu handicap se depun la sediul Direcției 

Generale de Asistență Socială a Municipiului București din sectorul 1, strada Constantin Mille nr. 

10 sau la Complexul de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Magurele nr. 17A, sector 4.  

Programul de lucru: luni – joi, între orele 09.00-15.00. 

De asemenea, solicitanții pot transmite cererile, însoțite de documentele care atestă eligibilitatea, 

pe adresa de e-mail: copiicuhandicap@dgas.ro.  

Depunerea dosarelor a început cu data de 1 August 2017. 
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Indicatori cantitativi realizați în anul 2018: 

Dosare complete – 5030 

Luna Număr de 

dosare nou 

depuse 

Număr de beneficiari unici 

plătiți lunar 

Valoare lunară lei 

Ianuarie 137 3856 4.107.000 

Februarie 120 3862 4.073.000 

Martie 144 4055 4.403.000 

Aprilie 103 4101 4.393.000 

Mai 117 3863 4.400.000 

Iunie 94 4339 4.742.000 

Iulie  136 4534 4.855.000 

August 97 4671 5.002.000 

Septembrie 87 4782 5.061.000 

Octombrie 123 4827 5.109.000 

Noiembrie 98 4941 5.198.000 

Decembrie 90 5030 5.273.000 

  Total beneficiari unici în 

plată la sfârșitul anului 

2018: 5030 

Total sume plătite în 

2018: 56.616.000 

           

NOTĂ: Numărul de beneficiari plătiți nu este egal cu numărul de plăți, stimulentul fiind acordat, 

în funcție de caz, pentru o singura lună (cea de plată) sau pentru mai multe luni (retroactiv).  

 

Vă prezentăm, în cele ce urmează, reprezentarea grafică a informațiilor menționate în tabelul de 

mai sus. 
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IAN, 3856

FEB, 3862

MAR, 4055

APR, 4101

MAI, 3863

IUN, 4339

IUL, 4534

AUG, 4671

SEPT, 4782

OCT, 4827

NOV, 4941

DEC, 5030



7 

 

Sume alocate lunar 

 

 

 

 

Număr petiții/actualizări de dosare:  

- sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București din sectorul 1, strada 

Constantin Mille nr. 10: 3997 

- punctul de lucru Complexul de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Magurele nr. 17A, sector 

4: 2315           

3. Stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap 

Prin H.C.G.M.B. nr. 330/2017, completată prin H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor 

condiții de acordare a stimulentelor financiare, s-a aprobat acordarea unui stimulent pentru 

integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, în cuantum de 500 lei/lună. Beneficiarii sunt 

adulții cu handicap, încadraţi în oricare dintre cele 4 grade de handicap, cu domiciliul stabil de cel 

puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti sau reședința pe raza 

administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti de cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii 

și al căror certificat de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București. 
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Cererile pentru acordarea stimulentului se depun la sediul Direcției Generale de Asistență Socială 

a Municipiului București din sectorul 1, strada Constantin Mille nr. 10 sau accesând link-ul 

online.dgas.ro. 

Programul de lucru: luni – joi, între orele 09.00-15.00 

Depunerea dosarelor a început cu data de 13 Noiembrie 2017. 

Indicatori cantitativi realizați în anul 2018: 

Număr dosare depuse = 15.560 

Luna Număr de beneficiari plătiți lunar Valoare lunară lei 

Ianuarie - - 

Februarie 10004 14.933.000 

Martie 52794 45.743.500 

Aprilie 36006 19.522.500 

Mai 35464 19.329.500 

Iunie 36616 19.615.500 

Iulie  38148 21.019.000 

August 39838 21.147.500 

Septembrie 41749 21.980.000 

Octombrie 43137 22.130.500 

Noiembrie 43480 22.059.500 

Decembrie 44509 22.441.000 

 Total beneficiari unici în plată la sfârșitul 

anului 2018: 44509 

Total sume plătite în 

2018: 249.921.500 

NOTĂ: Prima lună de plată a fost luna februarie 2018 pentru lunile noiembrie - decembrie 2017 

și ianuarie 2018.  

Numărul de beneficiari plătiți nu este egal cu numărul de plăți, stimulentul fiind acordat, în funcție 

de caz, pentru o singură lună (cea de plată) sau pentru mai multe luni (retroactiv). 

 

Vă prezentăm, în cele ce urmează, reprezentarea grafică a informațiilor menționate în tabelul de 

mai sus. 
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Număr de beneficiari plătiți lunar 

 

 

 

  

Număr documente depuse în completarea dosarelor/petiții: 14.942   
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4. Ajutor social comunitar lunar pentru familia monoparentală 

Prin H.C.G.M.B. nr. 492/2017, completată prin H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor 

condiții de acordare a stimulentelor financiare și H.C.G.M.B. nr. 516/2018, s-a aprobat acordarea 

unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentală. 

Beneficiarii ajutorului comunitar pentru familia monoparentală sunt familiile cu domiciliul sau 

reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti de cel puțin 6 luni înainte de 

depunerea cererii, formate din persoana singură și copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în 

întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta. Ajutorul social comunitar se acordă lunar 

familiilor monoparentale, al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 

530 lei inclusiv. 

Cuantumul ajutorului social comunitar lunar pentru familia monoparentală este: 

- pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează 

până la 200 lei inclusiv, după cum urmează: 300 lei pentru familia cu un copil, 600 lei pentru 

familia cu 2 copii, 900 lei pentru familia cu 3 copii și 1200 lei pentru familia cu 4 sau mai multi 

copii; 

- pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează 

peste 201 lei şi până la 530 lei inclusiv, după cum urmează: 200 lei pentru familia cu un copil, 400 

lei pentru familia cu 2 copii, 600 lei pentru familia cu 3 copii și 800 lei pentru familia cu 4 sau mai 

mulți copii. 

Dosarul se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, str. 

Constantin Mille nr. 10, sector 1, București. 

Programul de lucru cu publicul: Luni – Joi, între orele 9.00 – 15.00 

Dosarele pot fi transmise și online pe adresa de e-mail: nounascutisimonoparentale@dgas.ro 

Depunerea dosarelor a început cu data de 4 Decembrie 2017. 

Indicatori cantitativi realizați în anul 2018: 

Dosare depuse: 149 

 

Luna Nr. dosare Dosare pe sector Număr 

beneficiari 

unici aflați în 

plată 

Sumă 

plătită 

lunar 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Ianuarie  12 1 2 3 2 3 1 - - 
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Februarie  10 6 1 0 1 0 2 - - 

Martie  6 5 0 1 0 0 0 - - 

Aprilie  10 2 1 0 0 1 6 - - 

Mai  14 9 0 1 1 1 2 43 64.600 lei 

Iunie  7 0 1 1 0 2 3 51 22.600 lei 

Iulie  2 1 0 0 0 0 1 41 18.000 lei 

August  6 1 0 1 3 1 0 40 16.500 lei 

Septembrie  17 5 0 5 2 2 3 38 15.800 lei 

Octombrie   23 7 2 2 2 6 4 39 17.100 lei  

Noiembrie 29 5 4 2 0 13 5 42 29.600 lei  

Decembrie  13 1 3 2 3 4 0 75 37.800 lei 

TOTAL 149  43 14 18 14 33 27 149 222.000 lei 

NOTĂ: Prima lună de plată  a fost luna mai 2018 pentru lunile decembrie 2017, ianuarie-aprilie 

2018. 

Din totalul dosarelor depuse în anul 2018: 

- 14 dosare au fost depuse on-line 

- 135 dosare au fost depuse la ghișeu  

 

Vă prezentăm, în cele ce urmează, reprezentarea grafică a informațiilor menționate în tabelul de 

mai sus. 
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Număr dosare depuse lunar 
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Serviciul Protecția Copilului/ Biroul Voucher Materna și Sprijin Financiar 

 

Biroul Voucher Materna și Sprijin financiar acordă beneficii de asistență socială persoanelor cu 

domiciliul stabil în București de cel puțin 6 luni sau reședința de cel puțin 6 luni pe raza 

administrativ-teritorială a Municipiului București, la data depunerii cererii, conform legii și a 

metodologiilor aprobate de Consiliul General al Municipiului București. 

 Sprijin financiar pentru prevenirea abandonului școlar în Municipiul București 

Prin H.C.G.M.B. nr. 482/2018  s-a aprobat 

acordarea unui sprijin financiar pentru 

prevenirea abandonului școlar în Municipiul 

București .  

Beneficiarii sprijinului financiar pentru 

prevenirea abandonului școlar în Municipiul 

București sunt părinții/părintele/reprezentanții 

legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 

ani, încadrați într-o formă de învățământ publică sau privată, cu domiciliul stabil în București de 

cel puțin 6 luni sau reședința de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a Municipiului 

București, la data depunerii cererii. 

Depunerea dosarelor a început cu data 7 

septembrie 2018. 
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Indicatori cantitativi realizați în anul 2018: 

Număr dosare depuse: 480 

Număr dosare aprobate:452 

Număr dosare respinse : 28 

Plăţi sprijin financiar, prin virament: 

Perioada septembrie-decembrie: 1168.779.30 lei 

Septembrie  

Dosare aprobate - 156; 

Plăţi sprijin financiar, prin virament: 92.823.76 lei 

Octombrie  

Dosare aprobate - 102; 

Plăţi sprijin financiar, prin virament: 62,524.54 lei 

Noiembrie 

Dosare aprobate - 149; 

Plăţi sprijin financiar, prin virament: 85.192.51 lei 

Decembrie 

Dosare aprobate - 45; 

Plăţi sprijin financiar, prin virament: 28.238.51  lei 

 

 

 

 Sprijin financiar acordat femeilor gravide 

din Bucurest - Voucher Materna 
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Prin H.C.G.M.B. nr. 120/2018  s-a aprobat acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din 

București, pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale, denumit Voucher-ul Materna 

București 

 

Beneficiarii  programului Voucher Materna privind 

acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din 

Bucuresti, pentru achitarea medicamentelor si 

serviciilor medicale, se acordă oricărei femei cu 

vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în 

București sau viză de reședință, de cel puțin 6 luni pe raza Capitalei, la data depunerii cererii, după 

săptămâna a 10 – a de sarcină. 

Depunerea dosarelor a început cu data 11 iunie 2018. 
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2018 - Număr dosare depuse = 11.275 

 Număr carnete voucher eliberate = 16.973 

 

 

 

 

   
Iunie    

Număr dosare depuse = 2.111 

Număr carnete voucher eliberate = 1.150 

Iulie  

Număr dosare depuse = 3.076 

Număr carnete voucher eliberate = 5.639 

August  

Număr dosare depuse = 1.746 

Număr carnete voucher eliberate = 2.095 

Septembrie  

Număr dosare depuse = 1.209 

Număr carnete voucher eliberate = 2.449 

Octombrie  

Număr dosare depuse = 1.184 

Număr carnete voucher eliberate = 2.141 

Noiembrie  

Număr dosare depuse = 1.067 

Număr carnete voucher eliberate = 1.843 

Decembrie  

Număr dosare depuse = 882 

Număr carnete voucher eliberate = 1.656 
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Serviciul Cantine Sociale a desfăşurat prin cele patru sedii (Bucur-relocat la Sfântul Constantin, 

Griviţa, Ferentari, Sfăntul Constantin), în baza Legii 208/1997 (prestarea serviciilor sociale 

gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico - sociale sau medicale deosebite) 

activităţi specifice, în colaborare cu Serviciul Anchete Sociale și alte servicii din cadrul intituției. 

Serviciul Cantine Sociale a coordonat, monitorizat şi verificat aceste activităţi în ansamblul lor şi 

în particular: 

- informarea potenţialilor beneficiari şi a oricăror persoane interesate cu privire la serviciile oferite; 

- evaluarea persoanelor care solicită serviciile cantinelor în colaborare cu asistenţii sociali/ 

tehnicienii sociali, pe baza criteriilor de selecție: 

(1) pot beneficia de serviciile cantinelor: 

 a)  copiii în varstă de până la 18 ani, aflaţi  în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu 

lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul 

la stabilirea ajutorului social; 

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţămănt ce funcţionează în condiţiile legii, 

până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani respectiv 26 de ani în cazul celor 

care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la 

lit. a); 

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile 

legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în 

calcul la stabilirea ajutorului social; 

d) pensionarii; 

e) persoanele care au îndeplinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele condiţii: 

sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri; 

f) invalizii şi bolnavii cronici; 

g) orice persoană care temporar nu realizează venituri (cel mult 90 zile); 

(2) persoanele prevăzute la alin.(1) lit. g) beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, în 

condiţiile prevăzute de lege, pe o perioada de cel mult 90 de zile pe an; 

(3) beneficiarii  de la lit. a) - f) care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net 

lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de 

serviciile cantinei cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a depăşi costul 

meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă; 
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(4) beneficiarii au dreptul la serviciile cantinei pe baza de anchetă socială; 

- pregătirea şi distribuirea  hranei pentru 2 mese/zi, de 3 ori/săptămână ( luni pentru luni şi marţi, 

miercuri pentru miercuri şi joi şi vineri pentru vineri, sâmbătă şi duminică; orele 9-14) de persoană, 

prânzul şi cina (hrană caldă şi rece), în limita alocaţiei de hrană prevăzute de reglementările legale 

(15 lei/zi/beneficiar), pe bază de cartelă; 

- admiterea/încetarea serviciilor pentru beneficiari; 

- furnizarea hranei/prepararea; 

- distribuirea hranei; 

- amenajare/dotare; 

- igiena;  

- recepţia produselor achiziţionate de către Serviciul Administrativ; 

- transportul gratuit pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu 

(nedeplasabile din motive obiective rezultate din ancheta socială); 

- comunicarea cu beneficiarii/respectarea drepturilor beneficiarilor. 

Pe fiecare unitate de cantină socială au fost derulate următoarele activități: 

Unitatea Sf. Constantin (conf. Stat de funcții, HCGMB 198/28.03.2018, 14 posturi plus şef 

serviciu, 13 persoane, 2 vacante) 

- avize/autorizaţii: autorizaţie sanitară de funcţionare, autorizaţie sanitar veterinară şi pentru 

siguranţa alimentelor, licenţă, ISU; existente/în lucru; 

- nr.beneficiari  195 (conform informare unitate); 

- preluare beneficiari şi personal Unitate Bucur; 

- din 07.05.2018 preparare hrană pentru 200 persoane vârstnice (HCGMB 639/19.12.2017; acord 

asociere nr. 546/07.03.2018 între DGASMB şi CARP OMENIA BUCUREŞTI ); 

 Unitatea Griviţa (conf. Stat de funcții, HCGMB 198/28.03.2018, 21 posturi, 21 persoane ) 

 - avize/autorizaţii: autorizaţie sanitară de funcţionare, autorizaţie sanitar veterinară şi pentru 

siguranţa alimentelor, licenţă, ISU-în lucru; 

 - nr.beneficiari 435 (conform informare unitate); 

 - preparare şi livrare hrană 9 creşe - 200 copii; 

-  preparare hrană (cca. 10.000 sandwich-uri) pentru  exercițiu - simulare seism 2018; 

Unitatea Bucur (conf. Stat de funcții, HCGMB 198/28.03.2018, 19 posturi, 13 persoane, 6 

vacante) 
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- avize/autorizaţii: autorizaţie sanitară de funcţionare, autorizaţie sanitar veterinară şi pentru 

siguranţa alimentelor, ISU; în lucru - funcție finalizare lucrări reabilitare; 

- nr.beneficiari 400 (conform informare unitate); 

- în renovare din 11.12. 2017- aliniere standarde; 

Unitatea Ferentari (conf. Stat de funcții, HCGMB 198/28.03.2018, 14 posturi, 11 persoane, 3 

vacante) 

- avize/autorizaţii: autorizaţie sanitară de funcţionare, autorizaţie sanitar veterinară şi pentru 

siguranţa alimentelor, ISU; existente/în lucru; 

- nr. beneficiari  674 (conform informare unitate); 

- reluare activitate din 04.06.2018; revenire beneficiari de la Centrul Ominis; 

Transport hrană la domiciliu 

Hrana/zi/asistat conform meniului stabilit de personalul desemnat se transportă la domiciliul 

beneficiarului în recipiente, în baza cererii transmise către director, retransmisă cantinelor; 
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conform documentelor care certifică imposibilitatea 

deplasării beneficiarului se efectuează transportul (9 

persoane Griviţa); Serviciul Administrativ asigură 

transportul hranei cu cinci autoturisme. 
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Serviciul Protecţia Persoanelor Adulte 

Tip serviciu acordat (activităţi) 

- iniţiază şi aplică programe de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere 

socială;  

- urmăreşte dezvoltarea strategiilor de intervenţie pentru protecţia familiei şi a tinerilor, de 

prevenire a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială, în sprijinul persoanelor vârstnice cât 

şi a persoanelor cu dizabilităţi la nivelul Municipiului Bucureşti; 

- asigură consiliere şi informare privind problematica socială;  

- acordă asistenţă psihologică vizând optimizarea dezvoltării personale şi autocunoaşterea, 

promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos;  

-acordă consiliere psihologică persoanelor aflate în situatii de risc crescut de marginalizare, 

victimelor violenţei domestice în vederea depăşirii situaţiilor de criză, cât şi pentru optimizarea 

proceselor de cuplu şi familie;   

- identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor cu 

dizabilităţi în mediul familial natural şi în comunitate, în colaborare cu alte servicii din cadrul 

D.G.A.S.M.B.; 

- colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi instituţiilor care au 

responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, 

precum şi cu reprezentanţii societăţii civile implicaţi în derularea programelor/ proiectelor/ 

acţiunilor sociale;  

- asigură Secretariatul Tehnic al Comisiei de admitere a persoanelor adulte cu handicap în 

Complexul de Servicii Socio-Medicale al Municipiului Bucureşti din subordinea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti  

Categorie beneficiari: femei, persoane adulte cu dizabilităţi, persoane vârstnice, persoane adulte 

fără adăpost, victime ale violenţei domestice, tineri cu risc crescut de marginalizare socială. 

1. Număr total de solicitari pe anul 2018 -  984 din care: 

   151 dosare analizate și admise în vederea internării în Centrele Rezidențiale de Îngrijire și 

Asistență pentru Persoane Dependente; 

    16  dosare analizate și admise în vederea accesării serviciilor sociale de îngrijiri la domiciliu; 

   817 solicitări diverse (beneficii sociale, servicii sociale, locuință socială, informări 

D.G.A.S.P.C., sesizări încalcări drepturi, solicitări de colaborare). 
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2. Solicitări scutire de la plata serviciilor de apă și canalizare (APANOVA): 264 persoane, 

dintre care: 

pentru a beneficia de scutire în perioada mai 2018 – noiembrie 2018: 186 beneficiari 

pentru a beneficia de scutire în perioada decembrie 2018 – mai 2019: 78 beneficiari 
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3. POLICLINICA SOCIALĂ “REGINA MARIA” 

Locația: București, sector 3, str. Dristor, nr.81-88 funcţionează fără personalitate juridică proprie, 

aflat în subordinea Serviciului protecţia persoanelor adulte) 

Categorie beneficiari:  

- persoana fără adăpost – persoana fără locuinţă şi care trăieşte în stradă, parcuri, pieţe, scări de 

bloc, canalizări sau în locuinţe improvizate din carton, clădiri dezafectate, sau aflaţi în unităţi 

sanitare (spitale) şi care se afla în situaţie de nevoie socială. În cadrul acestei categorii de populaţie 

se includ: persoanele adulte fără adăpost, dependente de stradă, deprofesionalizate, fără şanse de 

reinsertie socio-profesională; persoanele care nu au adăpost de un timp relativ îndelungat; 

- persoanele care nu beneficiază de asigurare medicală. 

Tip de servicii acordate: 

- servicii medicale (medicină internă, cardiologie, ecografie, laborator, ORL, stomatologie, dermatologie, 

oftalmologie);  

- servicii psihologice (consiliere şi terapie suportivă, consiliere în situaţii de criză, consiliere 

familială, consiliere specifică obiectivelor medicale, consiliere şi terapie în cazul adicţiilor); 

-  servicii sociale (informare, igiena personală, haine de schimb, pregătire pentru viaţa 

independentă, îndrumare vocaţională, formare, orientare, asistenţă pentru relaţii cu diferite 

instituţii). 

În anul 2018 s-au efectuat, în medie, urmatoarele consultații în cadrul policlinicii sociale:  

Servicii oferite ian feb 

ma

r 

ap

r 

ma

i iun iul 

au

g sep oct 

no

v 

de

c 

tota

l 

medicina interna 

13

2 

11

6 

15

0 

13

5 

13

3 

16

2 

15

8 

11

8 

14

1 

15

4 

14

9 81 

162

9 

stomatologie 

11

5 

15

6 

18

5 

14

7 

18

1 

23

5 

24

1 

22

6 

11

0 

24

8 

21

8 

14

8 

221

0 

ginecologie 15 20 28 10 21 19 15 22 13 24 27 14 228 

psihologie 28 22 25 16 20 20 19 4 17 25 25 13 234 

ecografie 14 1 28 17 17 20 26 27 27 24 16 19 236 

recoltări probe 

biologice 44 40 43 49 31 40 30 20 27 33 33 33 423 

evaluări psihologice 15 19 19 1 18 21 10 14 22 14 16 7 176 

oftalmologie 16 8 4 17 28 30 32 21 15 34 27 13 245 

 



25 

 

 

 

 

Conform datelor centralizate, la nivelul anului 2018, din serviciile oferite la nivelul Policlinicii 

Sociale cel mai des accesate au fost cele de medicină internă, cu un procent de 30% din totalul 

consultațiilor și consultațiile stomatologice, reprezentând un procent de 41%. 

 

Numărul total de 
consultații în 2018, 
medicina interna, 

1629

Numărul total de 
consultații în 2018, 
stomatologie, 2210

Numărul total de 
consultații în 2018, 

ginecologie, 228

Numărul total de 
consultații în 2018, 

psihologie, 234

Numărul total de 
consultații în 2018, 

ecografie, 236

Numărul total de 
consultații în 2018, 

recoltări probe 
biologice, 423

Numărul total de 
consultații în 2018, 

evaluări psihologice, 
176

Numărul total de 
consultații în 2018, 
oftalmologie, 245

Numărul total de consultații în 2018
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4. CENTRUL  ''O NOUĂ ȘANSĂ'' DESTINAT AGRESORILOR FAMILIALI 

a) Date despre centrul ''O Nouă Șansă'' 

Acest Centru a fost înfiinţat în 2007 prin Programul de Interes Național “Dezvoltarea serviciilor 

de recuperare si reintegrare socială destinate agresorilor familiali” finanțat de către Agenția 

Națională pentru Protecția Familiei. Serviciul își are sediul în aleea Turnu Măgurele nr. 17A, sector 

4, Bucureşti. 

b) Specificul activității 

Centrul asigură, în mod gratuit, servicii specializate pentru asistența agresorilor familiali. Aceste 

servicii sunt: consiliere psihologică, consiliere pentru părțile implicate în vederea depașirii 

situațiilor de risc, consiliere în domeniul adicțiilor, consiliere juridică, informare și consiliere 

socială. 

c) Categorii de beneficiari ai centrului ''O Nouă Șansă'' 

Serviciile centrului ''O Nouă Șansă'' se adresează în primul rând agresorilor familiali, care au emis 

pe numele lor un Ordin de protecție, de către instanță, ordin în  care este stipulată și obligativitatea 

consilierii psihologice. 
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De asemenea, serviciile acestui centru  se 

adresează cetățenilor de pe raza Municipiului 

București, care solicită ajutor și care își doresc să-

și îmbunătățească viața de familie, prin eliminarea 

violenței domestice, de orice fel. În cadrul acestui 

centru se oferă servicii de consiliere psihologică 

individuală pentru tineri, pe diverse problematici 

de natură psihică, consiliere în domeniul adicţiilor, 

consiliere psihologică pe probleme de cuplu şi de 

familie (părinţi şi copii). Acest tip de consiliere 

psihologică are caracter preventiv, știind faptul  

că, violenţa începe cu diverse probleme 

individuale, cu disfuncţionalităţi în cuplu şi 

familie, cu probleme de adicţii, ca mai apoi, să se 

contureze clar tabloul patologic al violenţei 

domestice. 

d) Număr de beneficiari, care au primit consiliere psihologică și psihosocială în anul 2018 

 Numărul total al celor care au solicitat servicii de consiliere psihologică și consiliere în domeniul 

adicțiilor, este de 76 persoane, din care: 

- 17 persoane care au beneficiat de consiliere în domeniul adicțiilor, respectiv 204 ședințe de 

consiliere în domeniul adicțiilor și 17 de ședințe de monitorizare  

- 59 persoane care au beneficiat de consiliere psihologică, respectiv 590 ședințe de consiliere 

psihologică și 59 de ședințe de monitorizare.  

5. CENTRUL DE SPRIJIN PENTRU FAMILII DEFAVORIZATE 

a) Date despre centru 

 Locația: București, sector 5, șos. Viilor, nr. 44. 

b) Specificul activității 

Este înfiinţat ca centru aflat în subordinea D.G.A.S.M.B. fără personalitate juridică proprie şi oferă 

servicii sociale familiilor aflate în situații de marginalizare socială.  

Serviciile sunt acordate în sistem integrat cu celelalte măsuri de protecţie legală, de asigurare a 

sănătăţii, de prevenire a situațiilor de marginalizare socială, de integrare/reintegrare socială. 
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c) Categorii de beneficiari ai centrului: familie împreună cu copilul/copiii, care au domiciliul/ 

reședința, sau care locuiesc pe raza administrativ-teritorială a municipiului București. 

d) Numărul de beneficiari în anul 2018 

S-a înregistrat un număr de  21  de solicitări care au vizat în principal următoarele activități:  

- găzduire, acordare hrană și consiliere  pentru  familiile care au fost evacuate în data de 

02.02.2017 din imobilul situat în str. Sfinţilor (7 familii au fost beneficiare ale serviciilor oferite 

de către DGASMB, respectiv, cazare, hrană, consiliere juridică socială şi la cerere, consiliere 

psihologică, produse igienico-sanitare); 

- au fost sprijiniţi şi îndrumaţi în vederea întocmirii dosarelor, atât pentru locuinţă socială, 

cât şi pentru plata chiriei. 

6. Propuneri HCGMB:  

 A. HCGMB nr. 442/2018 privind aprobarea 

Acordului de Asociere dintre municipiul Bucureşti, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti şi Asociaţia „Agenţia 

Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor” – 

ADRA România, în vederea implementării în comun 

a proiectului privind susţinerea „Centrului de 

primire în regim de urgenţă a victimelor violenţei 

– Casa ADRA” 

Din 2009 până în prezent, a beneficiat de serviciile 

Centrului un număr de peste 684 de persoane, victime 

ale violenţei în familie, respectiv femei însoțite de 

minori. 

Valoare totală a proiectului: 231268 lei 
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B. HCGMB nr. 441/2018  privind aprobarea Acordului de Asociere dintre municipiul Bucureşti, 

prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociatia ANAIS, în 

vederea implementării în comun a proiectului “Stop violenței în familie!”. Serviciile integrate au 

fost furnizate la nivelul a două servicii sociale distincte și anume: „Centrul de consiliere pentru 

prevenirea și combaterea violenței în familie” și „Centrul de primire în regim de urgență destinat 

victimelor violenței domestice ”Casa INVICTA”. Cele două servicii fucționează cu respectarea 

legislației în vigoare și standardelor minime de calitate. 

Scopul proiectului este acela de a participa activ prin 

diferite acțiuni la conștientizarea drepturilor 

victimelor violenței în familie – în special a 

măsurilor de protecție aplicabile din 15.05.2012 prin 

modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 

pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.  

Durata de implementare a proiectului este de 6 luni. 

Valoare totală a proiectului: 755476 lei 

C. H.C.G.M.B. nr. 871/2018 privind aprobarea Acordului de Asociere dintre municipiul 

Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociația 

Centrul Creștin București, în vederea implementării în comun a proiectului “Cantina Socială 

Harul – 1000 de beneficiari/lună din cele șase sectoare ale municipiului București”. 

Cantina Socială Harul prestează servicii sociale gratuite, persoanelor aflate într-o situaţie socio-

economică dificilă și/sau care se confruntă cu diverse probleme medicale. Acest  serviciu este 

conceput ca parte a unui pachet de servicii de  asistenţă socială, având rolul de serviciu de suport 

material, în vederea reinserţiei sociale a persoanelor marginalizate sau, în cazul persoanelor 

vârstnice, ca serviciu de susţinere în vederea unui minim necesar existenţei. 

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni. Valoare totală a proiectului: 8398442 lei 

 

D. H.C.G.M.B. nr. 483/23.08.2018 privind implementarea proiectului ”O șansă la integrare 

socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului din municipiul 

București”. Beneficiarii proiectului sunt tinerii care au părăsit de maxim un an/urmează să 

părăsească sistemul de protecție a copilului, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului 
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București și nu au posibilitatea de reintegrare familială, nu au locuință și nu dispun de mijloace 

financiare necesare închirierii sau cumpărării unei locuințe. 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului General al municipiului București nr. 483/23.08.2018 

privind implementarea proiectului ”O șansă la integrare socială pentru tinerii care părăsesc 

sistemul de protecție a copilului din municipiul București” Direcția Generală de Asistență Socială 

a Municipiului București va înregistra cererile depuse de tineri împreună cu documentele 

doveditoare, urmând să le acorde consiliere vocațională și să îi acompanieze în vederea angajării 

în cadrul Companiilor Municipale, în baza Protocoalelor de Colaborare și a listelor cu locurile 

vacante transmise, lunar, de către Companii. 

În anul 2018, instituția noastră a informat Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului de la nivelul sectoarelor municipiului București cu privire la prevederile proiectului 

amintit anterior. Totodată instituția noastră a transmis către Companiile Municipale propunerea în 

ceea ce privește Protocolul de Colaborare. 

 

E. H.C.G.M.B. nr. 275/17.05.2018 privind aprobarea Acordului de Asociere dintre Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Asociația RE: Start Cauză Bună, în 

vederea implementării în comun a proiectului pilot ”ABILITAXI - servicii de transport gratuit 

dedicate persoanelor cu dizabilități”. 

Obiectul specific al proiectului pilot îl constituie asigurarea unui serviciu de transport gratuit 

pentru persoanele cu dizabilități. Acest serviciu își dorește să faciliteze deplasarea persoanelor cu 

dizabilități pe raza municipiului București, în condiții speciale de siguranță și comoditate, în 

mijloace de transport atent adaptate nevoilor acestora. 

Prin oferirea acestui serviciu dedicat persoanelor cu dizabilități se va încerca, în mod gratuit, 

facilitării accesului persoanelor cu dizabilități la programările medicale, la serviciu, la întâlnirile 

de recuperare, la diverse activități sociale, etc., ajutând în mod indirect la reintegrarea în societate 

a acestora. Grupul țintă al proiectului este reprezentat de persoanele cu handicap fizic, respectiv 

cu dizabilități motorii care nu se pot deplasa cu 

transportul public și care nu realizează venituri în 

afara prestațiilor sociale acordate de la bugetul de 

stat (indemnizația lunară și bugetul personal 

complementar) și a celor acordate de la bugetul 
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local (stimulentul pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap). Aceste persoane 

constituie beneficiarii direcți ai serviciilor ABILITAXI. Beneficiarii indirecți sunt familiile sau 

membrii familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi, reprezentanţii legali. De asemenea, 

crearea condiţiilor care asigură participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi este indirect în 

beneficiul tuturor membrilor societăţii. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni. 

Valoare totală a proiectului: 731275.16 lei. 

7. Spălătorie Socială 

a) Date despre centre 

Spalatoria Sociala din Strada Armenis nr. 2, sector 3;  

Spalatoria Sociala din Aleea Turnu Magurele, nr. 17, 

Sector 4;  

Spalatoria Sociala din Drumul Taberei nr. 24, sector 

6; 

b) Specificul activității 

Înființată în parteneriat cu Asociația Portico, obiectivul îl reprezintă integrarea socială a 

categoriilor de persoane defavorizate din Municipiul Bucureşti care locuiesc în zonele periferice 

ale Capitalei, precum şi prevenirii riscurilor cauzate de igiena precară a obiectelor vestimentare 

ale acestor persoane. 

c) Număr de beneficiari în anul 2018: 336 beneficiari  
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Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente Darvari  

Centrul este un serviciu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi 

funcţionează ca unitate de îngrijire socio-medicală de tip rezidenţial, destinată îngrijirii socio-

medicale a persoanelor aflate în situație de dependență funcțională, cu domiciliul stabil/reşedinţa 

în Municipiul Bucureşti.   

Capacitatea centrului este de 27 locuri, iar în perioada 01.01-31.12.2018 au beneficiat de 

serviciile oferite de centrul nostru 26 de persoane. Dintre acestea, 14 au fost femei şi 12 au fost 

bărbaţi. În anul 2018 nu au existat decese, singura externare din unitate a fost o reintegrare în 

comunitate. În luna ianuarie 2019 s-a efectuat un studiu statistic la nivelul centrului nostru, în 

cadrul căruia s-au aplicat și chestionare pentru măsurarea satisfacției beneficiarilor rezidenți față 

de serviciile primite în centru unui număr de 17 beneficiari din totalul de 25. Studiul statistic 

efectuat a evidențiat următoarele rezultate:        

1. În luna ianuarie 2019 au fost prezenți în centru 25 beneficiari, structura beneficiarilor pe sexe 

fiind 14 femei și 11 bărbați. 

2. Repartiția beneficiarilor pe grupe de vârstă este următoarea: la grupa de vârstă de 25-29 ani 

nu au fost beneficiari, la grupa de vârstă 30-34 ani am avut 1 beneficiar, iar la grupa de vârstă 35-

39 ani nu au existat beneficiari, la grupa de vârstă 40-44 ani a fost 1 beneficiar, 1 beneficiar la 

grupa de vârstă 45-49 ani, la grupa de vârstă 50-54 ani a existat 1 beneficiar, la grupa de vârstă 55-

59 ani au existat 2 beneficiari, 11 beneficiari la grupa de vârstă 60-64 ani, 2 beneficiari la grupa 

de vârstă 65-69 ani, 1 beneficiar la grupa de vârstă 70-74 ani, 4 beneficiari la grupa de vârstă 75-

79 ani, 1 beneficiar la grupa de vârstă 80-84 ani, iar la grupa de vârstă 85+ nu au existat beneficiari. 
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3. Structura veniturilor beneficiarilor internaţi: 10 beneficiari nu au venituri, 11 beneficiari au 

venituri între 600-899 lei, 3 beneficiari cu venituri cuprinse între 900-1199, între 1200-1499 nu au 

fost beneficiari, iar cu venituri peste 1500 lei a fost 1 beneficiar. 

4. Incidența bolilor cronice în unitatea noastră arată că afecţiunile cardio-vasculare au cea mai 

mare incidență (78 de cazuri de afecțiuni cardio-vasculare în rândul beneficiarilor), afecțiunile 

neuropsihice au o incidență de 72 cazuri, bolile de nutriţie 35, cele osteoarticulare 15, afecțiunile 

pulmonare 15, afecțiunile renale 17, afecțiunile oculare au fost în număr de 14, cele hepatice 6, iar 

cele gastrice 2, iar afecțiunile ORL o singură incidență, după cum se evidențiază și în diagrama 

următoare: 
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6. Un număr de 13 dintre beneficiari primește sprijin din partea familiei şi a prietenilor, iar 12 

dintre ei nu primesc nici un sprijin din partea familiei sau a prietenilor. 

7. În anul 2018 unitatea noastră a acordat beneficiarilor rezidenți următoarele tipuri de servicii: 

- 10 beneficiari au primit servicii medicale, constând în administrare de medicamente şi perfuzii, 

manevre terapeutice, consultaţii medicale de specialitate, analize medicale; 

- 14 beneficiari au primit servicii medico-sociale, constând în ajutor la hrănire, hidratare, igienă 

personală, aplicare pampers, mobilizare, schimbarea lenjeriei personale şi de pat; 

- 26 beneficiari au primit consiliere socială din partea personalului de specialitate constând, fie în 

şedinte individuale şi de grup cu diferite teme de discuţii în funcţie de nevoile lor identificate, fie 

ședințe de comunicare terapeutică pentru menţinerea echilibrului psiho-afectiv şi comportamental; 

- 7 beneficiari au primit servicii de terapie ocupaţională și activităţi recreative; 

- 26 beneficiari au primit cazare şi hrană, precum şi servicii de spălătorie-călcătorie. 

8. În privința aprecierii meniurilor oferite zilnic în centru, 17 beneficiari au considerat că acestea 

sunt suficiente sub raportul cantității și a conținutului caloric, că sunt oferite estetic și este 

diversificat. 

În ceea ce privește timpul alocat pentru servirea mesei, cei 17 beneficiari au răspuns că timpul 

alocat este suficient. Cele mai apreciate meniuri au fost șnițele cu soteuri de legume, salatele de 

crudități, dar și mezelurile. Ca sugestii în alcătuirea viitoarelor meniuri, beneficiarii chestionați au 

răspuns că și-ar mai dori să li se ofere mai des mai multe lactate, legume proaspete, mai puțin 
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agreate au fost orezul, mămăliga, mazărea, ghiveciul și fasolea. 12 beneficiari au acordat 

calificativul „foarte bine” meniurilor oferite, iar 5 dintre ei au acordat calificativul ”bine”. 

9. În privința aprecierii activităților cu rol de socializare toți cei 17 beneficiari respondenți au 

considerat că acestea le sunt utile. Dintre activitățile desfășurate, printre preferințele beneficiarilor 

au fost plimbările, consilierea socială și ședințele cu rol de informare, iar ca propuneri pentru 

organizarea unor activități viitoare, beneficiarii au răspuns că intenționează să participe des la 

excursii.                            

10. În privința aprecierii serviciilor medicale acordate în C.R.I.A.P.D. Darvari, 10 beneficiari au 

considerat că acestea le sunt foarte utile. Beneficiarii au răspuns că aceste servicii sunt oferite la 

timp și adecvat, iar ca timp alocat pentru acordarea serviciilor răspunsul a fost că timpul alocat 

este suficient, iar intervenția medicală destul de promptă.                            

11. Serviciile de îngrijire personală acordate celor 15 beneficiari dependenți și semidependenți 

d.p.d.v. funcțional au fost considerate utile de cei care au astfel de nevoi și au considerat că aceste 

servicii răspund nevoilor pe care le au. În privința promptitudinii acordării serviciilor de îngrijire 

personală, 9 beneficiari au considerat că au fost acordate rapid, iar 6 dintre ei au considerat că 

aceste servicii au fost acordate suficient de prompt.  

În decursul anului 2018 personalul centrului a organizat, în continuare, ieșiri împreună cu 

beneficiarii în aer liber în parcul “Tineretului”, ocazii pentru socializare cu membrii comunității. 

La fiecare plimbare beneficiarii au avut ocazia de a relaționa și schimba opinii, impresii despre 

viață cu ceilalți cetățeni și cu copiii din parcuri 
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Sărbătorile de peste an au fost întâmpinate de beneficiari, fie la Biserica din curtea Spitalului „Sf 

Luca”, fie în cadrul instutuției primind colindătorii, iar angajații au făcut toate eforturile pentru ca 

ei să se simtă ca acasă. 

                                   

 

 Împreună cu beneficiarii centrului nostru au fost organizate excursii, la Mănăstirea „Pantocrator” 

Județul Teleorman unde au fost prezenți beneficiarii deplasabili 
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                                       ... și la Mănăstirile Pasărea și Cernica din Județul Ilfov. 

 

                                     
 

 

          

Serviciul Anchete Sociale 
 

Serviciul Anchete Sociale are rolul de a asigura la nivelul municipiului Bucureşti efectuarea 

anchetelor sociale pentru toţi cetăţenii municipiului Bucureşti, care se află într-o situaţie de risc 

social, financiar sau medical şi care solicită servicii / prestaţii sociale din partea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, fără discriminare. 

Serviciul include un număr de 8 posturi, din care 6 asistenți sociali, un referent și un șef serviciu, 

conform Organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de 

Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, 

aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 198/28.03.2018. 

Activitatea asistenţilor sociali din cadrul serviciului anchete sociale constă în: 

a. efectuarea de anchete sociale la domiciliul solicitanţilor/beneficiarilor  prestaţiilor şi serviciilor 

sociale acordate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti; 

b. întocmirea şi redactarea rapoartelor de anchetă socială şi a corespondenţei cu petenţii sau 

alte instituţii de specialitate din domeniul asistenţei sociale, atunci când soluţionarea cazurilor 

sociale implică acest lucru; 

c. informarea şi orientarea persoanelor defavorizate socio-economic prin identificarea 

nevoilor, precum și a resurselor disponibile la nivel instituțional; 

d. consilierea socială și orientarea persoanelor aflate într-o situaţie de risc socio-economic sau 

medical către instituţiile de asistenţă socială specializate în rezolvarea problemelor cu care aceştia 

se confruntă; 
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e. elaborarea fișelor de informare și consiliere sociale; 

f. identificarea situaţiilor de risc şi stabilirea măsurilor de prevenţie şi/sau de reinserţie 

socială. 

 

Anchetele sociale se efectuează în funcţie de cererile primite din partea altor instituții sau din 

cadrul celorlalte compartimente ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti, pentru evaluarea corectă şi în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare, a 

următoarelor categorii de persoane defavorizate social: 

 persoane adulte/familii care solicită acordarea serviciilor sociale oferite de Serviciul 

Cantine Sociale, conform Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; 

 persoane care solicită acordarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, conform Legii nr. 

114/1996, Legea locuinţei şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea 

fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi 

din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 

 persoane singure sau familii care solicită scutirea de la plata taxei administrative pentru 

serviciile sociale oferite în cadrul Centrelor de Îngrijire și Educație Timpurie pentru 0 – 3 

ani ANTANTE; 

 orice alte persoane adulte sau familii aflate într-o situație de risc social, la solicitarea 

Serviciului Urgențe Sociale; 

 persoane aflate într-o situație de risc social și găzduite în cadrul Complexului Integrat de 
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Servicii Sociale pentru Adulți „Sf. Ioanˮ, care solicită anchetă socială pentru completarea 

dosarului privind obținerea altor drepturi /beneficii sociale din cadrul Direcțiilor de 

Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul Consiliilor Locale; 

 familii monoparentale care solicită acordarea ajutorului social comunitar pentru susținerea 

familiei monoparentale, stipulat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

București nr. 516/23.08.2018 pentru modificarea HCGMB nr. 492/31.10.2017. 

Angajaţii serviciului anchete sociale propun măsurile pentru remedierea situaţiilor de criză şi a 

combaterii excluziunii sociale şi le comunică serviciilor specializate, în cazul în care cel care 

solicită, se încadrează în prevederile legale, ca urmare a evaluării situaţiei socio-economice şi 

medicale la domiciliul acestuia/instituției în care se află găzduit. 

 

Obiectivele generale și specifice activităţii: 

Asigurarea reinserţiei sociale şi prevenirea marginalizării sociale pentru persoane aflate în situaţii 

socio-economice şi/sau medicale dificile, cetăţeni ai municipiului Bucureşti, care se adresează 

instituţiei noastre sau care intră în atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti prin intermediul celorlalte instituţii, care au ca obiect de activitate promovarea şi 

aplicarea politicilor de reinserţie socială. 

Indicatorii de performanţă caracteristici: 

 prevenirea riscului de marginalizare socială prin măsurile propuse în referatele de anchetă 

socială şi colaborarea cu toate compartimentele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti, cât şi cu celelalte instituţii care oferă servicii şi prestaţii sociale la 
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nivelul capitalei în vederea accesării pârghiilor necesare pentru soluţionarea favorabilă a 

cazurilor. 

Măsuri asumate: 

Testarea mijloacelor socio-economice pentru persoanele evaluate, 

Orientarea în cadrul sistemului de asistenţă socială,  

Prevenirea riscului de marginalizare socială, 

Identificarea actorilor sociali şi a resurselor din comunitate, 

Formare profesională continuă în asistență socială. 

Indicatori cantitativi: 

Scopul evaluării Număr rapoarte 

de anchetă socială 

Acordarea serviciilor oferite de 

cantinele de ajutor social 

Admiteri 67 

Suplimentări 48 

Reevaluări /mențineri 206 

Repuneri 161 

Solicitări atribuire locuință socială 202 

Scutire taxă administrativă în cadrul centrelor ANTANTE 11 

Evaluarea persoanelor aflate într-o situație de risc social 6 

Evaluare pentru completarea dosarului privind încadrarea într-o categorie 

de persoane cu handicap 
12 

Ajutor social comunitar pentru susținerea familiei monoparentale 59 

Solicitări adresate de către instituția Judecătoriei /alte instituții publice 8 

Total 780 

Mențiune: pentru realizarea celor 780 de rapoarte de anchetă socială s-a efectuat un număr de 837 

de deplasări ale echipelor de asistenți sociali, întrucât, o parte dintre petenți nu au putut fi 

identificați la domiciliul indicat în solicitările adresate instituției noastre. 

Alte categorii de evaluări sociale (fișe socio-medicale) 33 
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Centrul Rezidential de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Dependente Berceni  

 

Din punct de vedere al integrării psiho-sociale: 

În anul 2018 în cadrul Centrului Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Dependente Berceni a beneficiat de serviciile de tip rezidenţial un număr mediu de 216 de 

persoane. Efectivul la 1 ianuarie 2018 a fost de 234 de beneficiari şi la 31 decembrie 2018 a fost 

de 197  beneficiari. Au fost inregistrate 18 internări, 5 externări şi 50 decese. 

Beneficiarii centrului au avut parte de activităţi psiho-sociale, grupe de consiliere și reminescenţă, 

şedinţe de art terapie, terapie prin dans şi terapie 

suportivă. Beneficiarii au fost implicaţi în diverse 

activităţi cu ocazia sărbătorilor, iar în desfăşurarea 

activităţilor au fost implicaţi voluntarii de la Fundaţia 

Niciodată Singur şi Asociaţia Fluens.  

Telefonul bunicului – beneficiarii Centrului au la 

dispoziție două telefoane mobile, de la care pot suna 

sau pot fi găsiţi de către aparținători. În centru se mai organizează: 

Beneficiarii au fost monitorizaţi în mod continuu de 

personalul medical. S-au efectuat analizele şi 

radiografiile pacienților care au avut nevoie de 

investigaţii suplimentare, pentru stabilirea sau 

modificarea tratamentului medical. Este încheiat un 

protocol în acest sens cu Spitalul de Boli Cronice 

„Sf.Luca”. Beneficiarii au primit consultaţii în mod 

curent, tratamente specifice și consultații medicale 

de specialitate de la medici specialişti, în interiorul şi 

în exteriorul unităţii.  

S-a continuat colaborarea cu diferiţi specialişti 

(psihiatru, orelist, oftalmolog, chirurg). Persoanele 

asistate au beneficiat de şedinţe de fizioterapie şi 

masaj, în funcţie de recomandările medicilor.  
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Beneficiarii au primit opţiunea înscrierii la medicul de familie cu care centrul colaborează pe 

medicina de familie, existănd facilitatea de a primi o subvenţie din partea DGASMB pentru 

achitarea medicamentelor compensate, prescrise prin medicul de familie. Au fost contactate pe 

email sute de companii, în vederea unor sponsorizari sau a unor potenţiale colaborări.  

Din punct de vedere administrativ: 

- Au fost efectuate reparaţii la centrala termică, 

echipamente din bucătărie şi spălătorie, acoperiş; 

- S-au efectuat reparaţiile curente ale clădirii, 

instalaţiilor şi echipamentelor din dotare; 

- Au fost asigurate servicii de spălătorie pentru 

creşele ANTANTE; 

- A fost schimbată instalaţia electrică a clădirii; 

- A fost incepută zugrăvirea clădirii, o lucrare de mare anvergură, care se va finaliza în 2019; 

- A fost modernizată sala clubului cu un TV cu diagonala 140, canapele de stat și calculator pentru 

beneficiari; 

- Au fost aduse la zi procedurile interne și 

armonizate cu restul procedurilor exitente în cadrul 

DGASMB 
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Din punct de vedere al resurselor umane: 

- Au fost menţinute cele 10 asistente, 8 infirmiere 

și 8 îngrijitoare angajate subcontractate pentru 

creşterea calităţii îngrijirii beneficiarilor; 

- A avut loc un concurs de angajare pentru 

posturile deficitare de asistent medical, 

infirmieră şi îngrijitoare; 

- Au fost menţinuţi în regim de colaborare 2 

medici şi 2 medici angajaţi direct; 

- A fost menţinută colaborarea cu medicul 

epidemiolog, pentru a îmbunătăţi procedurile şi 

verificările în acest domeniu; 

- A fost menţinută colaborarea cu medicul 

psihiatru; 

- S-a început colaborarea cu un medic chirurg 

pentru operațiuni de mică chirurgie; 

- A fost stabilită o poziţie de pompier permanent, 

adus printr-o firmă de specialitate;  

- Au fost făcute cereri pentru organizarea unui concurs pentru posturile de medic, kinetoterapeut, 

electrofizioterapeut, electrician, concurs care se va realiza în anul 2019. 

 

 

Serviciul Complex de Servicii Sociale OMINIS  

A fost deschis în luna august 2014 şi funcţionează în str.Turnu Magurele nr. 17A, sector 4. În anul 

2018, în cadrul Complexului au funcţionat următoarele servicii: Cantina socială, Centrul de 

Îngrijire şi Educaţie Timpurie Steluţe Zâmbitoare – Serviciul Protecţia Copilului, Centrul Covorul 

Magic – Serviciul Protecţia Copilului, Spălătoria Socială – Biroul  Spălătorii Sociale, Centrul de 

zi pentru copii cu autism – Asociaţia Învingem autismul, Centrul de zi pentru tineri cu sindrom 

Down – Asociaţia Down Plus, Joy Place, Loc de joacă pentru copii cu dizabilităţi – Asociaţia 

Vreau şi Eu să Merg, Sala de formare. 

Cantina Sociala - a asigurat hrana zilnică pentru două centre de îngrijire şi educaţie timpurie 

(aprox. 50  copii) şi  pentru copiii care frecventează centrul de zi al Asociaţiei Învingem Autismul 
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(12 copii).  În fiecare zi de marţi şi  joi a fost desfăşurat programul „Joia noastră”, care constă în 

oferirea unei mese calde persoanelor vârstnice cu venituri mici. Săptămânal au fost prezente peste 

80 de persoane. Alimentele au fost preparate din produse primite ca şi donaţii. În anul 2018 au 

beneficiat de programul Joia noastră 7468 persoane. 
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Contract sponsorizare SC MEGA IMAGE SRL 

Complexul de Servicii Sociale OMINIS desfăşoara începând din luna august 2016 un proiect prin 

care distribuie alimente persoanelor care se află într-o situaţie de dificultate socio-economică din 

Municipiul Bucureşti. Produsele distribuite sunt asigurate de SC MEGA IMAGE SRL, printr-un 

contract de sponsorizare. Produsele sunt colectate zilnic 

de la magazinele MEGA IMAGE, o parte fiind 

distribuită beneficiarilor, iar o parte fiind folosită la 

prepararea hranei, care se oferă în fiecare zi de marţi şi  

joi, prin programul”Joia noastră”. În anul 2018, a 

beneficiat de produsele Mega Image un număr de 263 

persoane, care au 

ridicat produse 

ambalate de 1.273 ori şi 

un număr de 7.468 

persoane, care au primit 

hrană caldă prin 

programul” Joia 

noastră”. 

Protocol 

de 

colaborare între DGASMB şi Asociaţia 

Ateliere Fără Frontiere 

Prin acest protocol DGASMB  luptă împotriva 

risipei alimentare prin folosirea de fructe şi 

legume proaspete din supermarket care nu mai 

sunt destinate vânzării, acestea fiind colectate şi 

sortate de către Asociaţia Ateliere Fără Frontiere 

şi apoi donate către DGASMB.Produsele sunt 

folosite la prepararea mesei calde oferite în cadrul 

proiectului Joia noastră. 
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Spălătoria Socială - oferă servicii gratuite de 

spălare şi uscare a obiectelor vestimentare pentru 

persoanele defavorizate din municipiul Bucureşti. În 

anul 2018 au beneficiat de serviciile spălătoriei 

sociale aprox 60 de persoane, care în urma anchetei 

sociale au îndeplinit condiţiile din metodologie; au 

fost înregistrate 702 spălări. Spălătoria socială 

deserveşte cele 2 centre de îngrijire şi educaţie 

timpurie și cantina socială, pentru care asigură 

spălarea şi igienizarea lenjeriilor și echipamentelor 

de lucru, aprox 1000 spălări. 

 

 

Sala de formare este un spaţiu multifuncţional de aproximativ 100 mp, în care se organizează 

diferite activităţi, seminarii, cursuri de formare, serbări, seminarii. În urma încheierii unor 

protocoale de colaborare, se oferă posibilitatea unor ONG-uri să desfăşoare diferite activităţi cu 

impact pozitiv asupra comunităţii. Pe parcursul anului 2018, conform protocolului încheiat între 

DGASMB și Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Neurodegenerative  APAN, am găzduit şi am 

participat la derularea proiectului  #SPISM (servicii psihologice integrate în scleroză multiplă), 

care a presupus un proiect pilot de 9 întâlniri, organizate în cadrul Complexului OMINIS,  

abordând teme ca: Despre cogniţie, 30 ianuarie; Planul somatic, 28 februarie; Despre identitatea 

de gen, 28 martie; Relaţiile de cuplu, 25 aprilie; Planul familial, 30 mai; Planul cu autoritatea, 5 

septembrie; Planul social, 3 octombrie; Planul existenţial, 7 noiembrie; Copii cu SM, Halloween 

party (parteneriat Salvați Copiii). 

Centrul de zi pentru copii cu Sindrom Down 

Protocol de colaborare cu Asociaţia Down Plus, prin care DGASMB pune la dispoziţie spaţiul 

pentru desfăşurarea activităţii Centrului de zi pentru copii cu sindrom down. În anul 2018 

Asociaţia Down Plus a desfăşurat în cadrul Complexului OMINIS următoarele activităţi: 

6 ianuarie 2018 – Revelion întarziat  - deschidere activități pe anul 2018. De asemenea, am făcut 

și antrenament de dans popular și am sărbătorit și ziua beneficiarei Brezeanu Teodora. Activitatea 
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a avut loc la Complex de Servicii Sociale OMINIS si au participat 30 de beneficiari, 38 de 

insotitori, 4 voluntari si 2 instructori de la Scoala de Dans Popular Larisa si Marin Barbu. 

12 ianuarie 2018 – Demarare activitati in Complex de Servicii Sociale OMINIS: terapie 

ocupationala si dans modern. 

13 ianuarie 2018 – Petrecere dedicata sarbatoritilor lunii ianurie: Miron Anca si Duican Nicolae la 

Complex de Servicii Sociale OMINIS. 

21 martie 2018 - Ziua Mondiala a Persoanelor cu Sindrom Down – ora 14.00 – sesiune de make-

up si de coafat a tinerelor si a tinerilor cu sindrom Down, precum si a mamicilor acestora. 

Infrumusetarea participantilor a fost realizata de Academia de Make-up Gheorghe Dorina. – 

Complex Ominis 

27 aprilie 2018 – Filmare si activitate realizata la Complex de Servicii Sociale OMINIS impreuna 

cu cateii terapeutici. 

19 mai 2018 - Activitate realizata la Complex de Servicii Sociale OMINIS impreuna cu cateii 

terapeutici. 

15 iunie 2018 – Atelier de dans la Complex de Servicii Sociale OMINIS. Atelierul a avut loc in 

cadrul proiectului „Cultopia”, realizat in parteneriat cu ASRA. 

8 septembrie 2018 – Ziua de nastere a copiilor nascuti in luna august. Au participat 60 de persoane 

la Complex de Servicii Sociale OMINIS. 

4 noiembrie 2018 – Petrecere de Halloween in cadrul Complexului de Servicii Sociale OMINIS. 

Au participat 70 de copii, avand invitati de la asociatii partenere, precum si de la Ansamblul de 

balet Arabesque. 

8 decembrie 2018 - Complex de Servicii Sociale OMINIS – Mos Nicolae a adus cadouri pentru 35 

de beneficiari din partea DGASMB. 

8 decembrie 2018 – „Mos Nicolae poate fi frizer”, activitate realizata de Frizer Art la Complex de 

Servicii Sociale OMINIS. Membrii Asociatiei Frizer Art s-au ocupat de look-ul beneficiarilor 

nostri, dar si de beneficiari ai unor asociatii partenere. 

8 decembrie 2018 – Petrecere dedicata sarbatoritilor lunii decembrie la Complex de Servicii 

Sociale OMINIS. Participanti: 47 de persoane. 

17 decembrie 2018 - Complex de Servicii Sociale OMINIS – Serbarea de Craciun „Mos Craciun 

lucreaza la So Si Se Sa”. 76 de copii si tineri au primit cadouri de Craciun. 
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Protocol de colaborare cu Asociatia Învingem Autismul, prin care DGASMB pune la dispozitie 

spaţiul şi utilităţile pentru funcţionarea Centrului de zi pentru copiii cu autism în cadrul  

Complexului Ominis. 
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Asociația Învingem Autismul a fost înființată în anul 2009, cu scopul de a îmbunătăți viața 

persoanelor afectate de tulburări din spectrul autismului.  

Asociația are un număr de 20 de beneficiari, copii cu autism, care vin zilnic la activități,  

Fiecare copil are un program de intervenție personalizat, realizat în urma unei evaluări individuale.  

Copiii își desfășoară activitatea în Centrul de zi pentru copiii cu tulburări din spectrul autismului  

Învingem Autismul, deschis în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București, care a pus la dispoziție spațiul din Str.Turnu Măgurele nr.17, sector 4, 

București (Complexul de Servicii Sociale Ominis) și care asigură utilitățile și servirea meselor  de 

către beneficiari.  

Activități ale Centrului de zi pentru copiii cu tulburări din spectrul autismului ÎNVINGEM 

AUTISMUL: 

a. Terapie ABA 

• 20 de copii și adolescenți cu autism beneficiază de terapie comportamentală aplicată 

(ABA) 

•  Fiecare copil face terapie după un plan de intervenție individualizat în funcție de nevoile 

sale 

•  Fiecare copil lucrează cu un terapeut, 1:1 

•  Programul de terapie al copiilor este de 2, 4, 6  ore/zi, în funcție de opțiunea părinților 

• Terapeuții cu care lucrează fiecare copil sunt pregătiți și specializați în terapia ABA 

•  Activitățile copiilor sunt supervizate de 1 psiholog și de doi coordonatori ai centrului 

•  Părinții beneficiază de consiliere din partea coordonatorilor pentru a continua terapia 

corect, acasă, în cursul activităților zilnice derulate.  

b. Activități de pregătire pentru integrarea  în școala de masă  

În cadrul activităților, copiii învață  literele, cifrele, să scrie și să citească, să calculeze dar și cum 

să se comporte la școală.  

 5 copii care au facut pregătire pentru integrare în școala la Centrul Învingem Autismul merg acum 

la școli publice sau la gradinițe, unii dintre ei însoțiți de terapeuții centrului.  

c. Ieșiri în comunitate  

20 de copii au beneficiat de ieșiri săptămânale în comunitate, însoțiți fiecare de către un terapeut. 

Copiii au mers la film, au servit masa în oraș, la mall și la restaurant, s-au distrat la locuri de joacă 
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special amenajate să stimuleze senzorial copiii cu dizabilități, au ieșit de 2 ori pe săptămână la 

cumpărături, la  frizerie, la ferma de animale, în parc, etc... 

 

d. Activități de relaxare și entertainment  

 

 

Protocol de colaborare cu Asociaţia Vreau şi eu să merg, prin care DGASMB pune la dispoziţie 

spaţiul şi utilităţile pentru infiinţarea şi funcţionarea Locului de joacă pentru copii cu dizabilităţi 

Joy Place. În cadrul Joy Place, loc de joacă pentru copii cu dizabilităţi, sunt organizate evenimente, 

seminarii, ateliere, petreceri pentru copiii cu dizabilităţi din Municipiul Bucureşti. 
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Serviciul Urgențe Sociale se adresează tuturor categoriilor de beneficiari si familiilor acestora, 

fiind disponibil 24 de ore/zi, inclusiv în perioada sărbătorilor legale. Serviciul acționează prin 

intermediul echipelor mobile care se deplasează în teren pentru evaluare și intervenții în regim de 

urgență. 

Activitatea angajaților din cadrul serviciului urgențe sociale constă în: 

a.asigurarea măsurilor necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei aflate în nevoie; 

b.primirea sesizărilor şi  autosesizarea în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situaţii de 

risc, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenţie;  

c.primirea sesizărilor şi autosesizarea în cazul tuturor categoriilor de persoane aflate în situaţii de 

risc, pentru care sunt necesare măsuri urgente de intervenţie;  

d. identificarea persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de risc, în vederea realizării de acţiuni şi 

măsuri cu scopul de a preveni situațiile de criză; 

e. identificarea, evaluarea și monitorizarea familiilor/persoanelor aflate în situație de criză prin 

autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali; 

f. informarea şi orientarea persoanelor defavorizate socio-economic prin identificarea nevoilor, cât 

şi a resurselor disponibile la nivel instituțional; 

g.  participarea la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii; 

h. preluarea sesizările venite prin intermediul numărului unic pentru persoane fără adăpost 021/ 

9524, și în funcție de situație, redistribuirea sau soluționarea sesizarii. 

Obiectivele generale și specifice activităţii: 

Asigurarea măsurilor necesare pentru protecția în regim de urgență pentru persoanele/familiile 

aflate în situaţie de nevoie, risc, criză care se adresează instituţiei noastre sau care intră în atenţia 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti prin intermediul celorlalte 

instituţii, care au ca obiect de activitate promovarea şi aplicarea politicilor sociale. 

Indicatori cantitativi: 

 1432 sesizări/autosesizări/monitorizări; 

 337 persoane fără adăpost identificate; 

 300 persoane cazate la adăposturile aflate pe raza teritorială a Municipiului București; 

 280 persoane informate, telefonic sau ca urmare a intervențiilor din teren, cu privire la 

datele de contact și criteriile de eligibilitate ale centrelor destinate persoanelor fără adăpost; 
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 192 persoane care refuză intervenția, dintre acestea 70 fiind monitorizate regulat în vederea 

evitării decesului în stradă; 

 141 locații monitorizate frecvent, întrucât în aceste zone se adăpostesc persoane fără 

adăpost care refuză în mod constant intervenția; 
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În vederea evitării decesului în stradă, 

persoanele care au refuzat adăpostirea au 

primit articole de îmbrăcăminte și 

încălțăminte, după cum urmează: 189 geci, 

174 bocanci, 70 pături, 36 căciuli, 69 

perechi șosete, 23 folii izoterme. 
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 pentru 9 persoane care prezentau afecțiuni medicale a fost solicitat sprijinul Serviciul 

Ambulanță Bucrești-Ilfov, acestea fiind transportate  la diferite unități spitalicești; 

 17 persoane, greu deplasabile, au fost transportate la Secțiile de Poliție în vederea efectuarii 

actelor de identitate sau la centre medicale pentru diverse investigații de specialitate;  
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      ș  

   

 

 51 deplasări în care au fost distribuite 73 porții de mâncare persoanelor aflate în situaţie de 

dificultate, cetăţeni ai municipiului Bucureşti, care au solicitat telefonic sprijinul instituției noastre;  

 620 deplasări în diverse locații din București în care au fost distribuite  1900 porții  ceai și  

2300 porții supă, în vederea prevenirii riscului de deces ca urmare a condițiilor meteorologice 

extreme; 
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Complexul  Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” 

 

Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi “Sf. Ioan” (C.I.S.S.A) funcţionează din anul 

2011 şi are ca scop acordarea de servicii sociale persoanelor fără adăpost cu vârsta peste 18 ani, 

care se află pe raza Municipiului Bucureşti. 

C.I.S.S.A funcţioneză fără personalitate juridică aflându-se în subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă a Municipiului Bucureşti şi are sediul în Bd. Theodor Pallady, nr. 64, sector 3, Bucureşti. 

În urma Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti 198/28.03.2018 se aprobă noul  

Regulament de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.M.B care stipulează că Serviciul C.I.S.S.A 

va avea două compartimente respectiv, Compartimentul Adăpost de Noapte şi Biroul Centrul de 

zi pentru integrare/reintegrare socială.  

Adăpostul de Noapte are o capacitate de 450 de locuri şi asigură servicii de găzduire pe timpul 

nopţii pentru persoanele fără adăpost de pe raza Municipiului Bucureşti, indiferent de adresa de 

domiciliu, care nu dispun de mijloace necesare asigurării înnoptării în condiţii de siguranţă, 

respectiv: cazare, igienizare, acordare hrană şi asistenţă medicală de bază. 

Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială asigură servicii de evaluare, integrare/ reintegrare 

socială, monitorizare, integrare în familie, servicii medicale acordate de specialişti în medicină 

generală, cardiologie, chirurgie, psihiatrie, evaluare şi consiliere psihologică, activităţi de 

socializare şi recreere în atelierele organizate.  

În perioada ianuarie-decembrie 2018, 903 beneficiari unici, persoane fără adăpost aflate pe raza 

Municipiului Bucureşti au solicitat şi au primit servicii sociale în cadrul Adăpostului de Noapte. 

Centrul de integrare/reintegrare socială a propus spre aprobare cererile a 55 de persoane fără 

adăpost, care au încheiat Contracte de acordare de servicii sociale cu furnizorul Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în vederea reintegrării acestora în cadrul familiei, 

pe piaţa muncii, emiterea unui act de identitate, a unui card de sănătate, înscrierii la un medic de 

familie, completarea unui dosar pentru obţinerea unui Certificat de încadrare în grad de handicap, 

etc. 

În data de 23.07.2018 cu sprijinul Asociaţiei “Carusel”, C.I.S.S.A a derulat o acţiune de testare 

gratuită a unui număr de 50 de persoane pentru depistarea Hepatitelor tip B, C şi a Helicobacter 

Pilory. Persoanele depistate ca fiind pozitive au fost consiliate în vederea accesării serviciilor 

medicale acordate de unităţi spitaliceşti de profil (Spitalul de Boli Tropicale şi Infecţioase “Victor 

Babeş” sau Institutul Naţional „Matei Balş”). 
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Având în vedere că 80% dintre beneficiarii C.I.S.S.A sunt persoane cu vârsta peste 65 ani, în data 

de 01.10.2018 când se sărbătoreşte “Ziua persoanelor vârstnice” la sediul complexului a fost 

organizat un moment special cu participarea unor artişti din cadrul Trupei „Dan Puric” care au 

dorit să redea zâmbetul măcar pentru o zi acestor persoane. 

 

 

În vederea menţinerii stării de sănătate fizică şi psihică  a benficiarilor, C.I.S.S.A împreună cu 

Fundaţia Umanitară „Health Aid România” a demarat în perioada 15.11.2018-15.12.2018 un 

proiect de sănătate în comunitate “Îmbracă haina sănătăţii”. Cu această ocazie au fost susţinute 9 

sesiuni de informare pe diverse teme: Infecţii virale - Hepatitele, Fumatul şi TBC-ul, Eu şi ceilalţi 

dar împreună, Ingerarea de substanţe,  Igiena corpului, Bolile cu transmitere sexuală, Sănătatea 

fizică, socială şi emoţională, Accesarea serviciilor socio-medicale în comunitate. Proiectul a 

prevăzut şi acordarea unui număr de 300 de kituri de sănătate (şampon, săpun lichid, şerveţele 

umede, comprese sterile, etc.) şi împărţirea unui 

număr de 300 broşuri şi 300 flyere cu teme de 

sănătate comunitară. Tot cu această ocazie din 

rândul participanţilor la sesiunile de informare au 

fost selectate 5 persoane care pentru 

sustenabilitatea proiectului au fost desemnate să 

joace rolul de educatori între egali. 

Luna decembrie a venit cu noi surprize pentru beneficiarii C.I.S.S.A, aniversarea Zilei Naţionale 

a României şi a sărbătorilor de iarnă, prin împodobirea bradului, organizarea de serbări cu specific, 

cu participarea beneficiarilor şi a angajaţilor. 
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Vizita reprezentanţilor Autoritatăţii pentru 

Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a 

devenit deja tradiţie, astfel că în data de 18.12.2018 

beneficiarii CISSA au avut posibilitatea să se 

bucure de vizita căţeluşilor care îşi caută un stăpân. 

 Seara de 18 decembrie a prilejuit şi un concert vocal şi instrumental organizat de către Formaţia 

„Krinoel” având în componenţă elevi ai Şcolii de Artă nr. 2, Bucureşti. 
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Centrul Rezidențial “Sf. Teodora” 

1. Componenta rezidențială 

În conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. 

nr. 588/2017 privind aprobarea preluării 

Centrului pentru persoane vârstnice "Sfântul 

Nectarie", din administrarea Consiliului Local 

Sector 4 - Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 4 în 

administrarea Consiliului General al 

Municipiului București, prin Direcția 

Generală de Asistență Socială a Municipiului 

București și H.C.G.M.B. nr. 653/2017 privind 

aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții, precum și Regulamentului 

de organizare și functionare ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, 

la nivelul DGASMB a fost înființat serviciul social Centrul Rezidențial “Sfânta Teodora”.  

Obiectivul principal al acestuia îl reprezintă acordarea serviciilor sociale specializate, sub forma 

serviciilor de îngrijire sociomedicală, în conformitate cu standardele minime de calitate în domeniu 

și corespunzătoare nevoilor identificate ale persoanelor dependente, care au domiciliul stabil sau 

reședința pe raza municipiului București și se află, fie în incapacitate de a se îngriji singure, fie 

aparținătorii lor nu au posibilitatea de a le asigura serviciile de îngrijire și recuperare la domiciliu. 

Ținând cont de necesitățile persoanelor dependente 

precum și de particularitățile afecțiunilor medicale 

care generează starea de dependență, personalul din 

cadrul centrului a efectuat toate demersurile 

necesare în vederea utilării și mobilării căminului, 

astfel încât dotările să satisfacă exigențele tuturor 

beneficiarilor aflați în situație de dificultate, precum 

și ale aparținătorilor acestora.  

În acest sens, camerele de locuit au fost utilate cu paturi medicalizate, iar grupurile sanitare sunt 

prevăzute cu bare de protecție pentru securizarea deplasării beneficiarilor și facilitarea efectuării 

igienei corporale. Totodată, deplasarea în spațiile comune a beneficiarilor se efectuează cu 
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ușurință, holurile și scările de acces fiind prevăzute cu mână curentă. În vederea acordării 

serviciilor la cele mai înalte standarde, în cadrul centrului au fost amenajate și dotate: un cabinet 

de kinetoterapie, 2 spălătorii, bucătăria centrului, 1 cameră socializare, 2 săli de mese etc. 

 

 

 

Astfel, în data de 01.10.2018 Centrul Rezidențial “Sfânta Teodora” situat la adresa str. Cap. 

Grigore Marin nr. 42-44, sector 4 a devenit funcțional, găzduind primii beneficiari. Până la finalul 

anului 2018 au fost instituționalizați 88 beneficiari din totalul de 120 locuri, cu diferite patologii 

medicale. Principalele servicii furnizate rezidenților centrului sunt următoarele:  

 găzduire pe perioada acordării serviciilor; 

 îngrijire socio-medicală în funcţie de diagnosticul şi gradul de dependenţă al persoanei (îngrijire 

personală, servicii medicale, servicii de recuperare funcțională); 

 consiliere psiho-socială şi terapii (artterapie, meloterapie, terapii de grup, activităţi de tip 

recreativ); 

 evaluare iniţială şi reevaluare socio-medicală periodică; 

 program individualizat/grup de kinetoterapie, artterapie, meloterapie etc.; 

 servicii de spălătorie – călcătorie; 

 îngrijire corporală și menaj zilnic sau ori de câte ori este nevoie; 
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 servicii de frizerie; 

 asigurarea hranei necesare conform normelor de igienă, trei mese principale pe zi plus gustare și 

meniuri personalizate în funcție de diferite afecțiuni medicale - HTA, DZ, etc. 

Potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, 

referitoare la obligativitatea D.G.A.S.M.B. de a 

rezerva 50% din capacitatea centrului beneficiarilor 

care au ultimul domiciliu stabil pe raza sectorului 4, 

între instituția noastră și Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a 

fost încheiat un acord de parteneriat în baza căruia 

au fost constituite și aprobate 42 dosare de admitere, 

la finalul anului fiind înregistrați 40 beneficiari 

cărora le sunt furnizate servicii de îngrijire socio-medicală, aceștia reprezentând cea mai mare 

pondere din numărul total de 79 beneficiari 

(54,43%), repartizați în funcție de sectorul de 

domiciliu. 10,12% din totalul rezidenților provin 

din sectorul 2, 17,72% au ultimul domiciliu legal 

pe raza sectorului 3, iar 15,18 % în sectorul 5. Din 

sectorul 1, respectiv 6 figurează 4 beneficiari, câte 

2 din fiecare sector, cărora li se acordă servicii de 

îngrijire socio-medicală  în cadrul centrului.  
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În funcție de sexul beneficiarilor instituționalizati, un procent de 43,03% din totalul rezidenților 

din cadrul Centrului Rezidențial “Sfânta Teodora” este reprezentat de bărbați, astfel încât 

majoritatea persoanelor dependente instituționalizate este de sex feminin. 

Bărbați

Femei

 

În acest sens, menționăm faptul că din totalul de 79 beneficiari, 63 persoane beneficiază de 

serviciile centrului în regim rezidențial, iar 16 persoane au fost transferate din Complexul Integrat 

de Servicii Sociale pentru Adulți “Sf. Ioan”, în regim de urgență, în Centrul Rezidențial “Sfânta 

Teodora”, datorită stării de sănătate precară, pentru o perioadă de 3 luni de zile. În prezent, la 

nivelul celor două centre se efectuează toate demersurile necesare pentru constituirea dosarelor de 

admitere, astfel încât cei 16 beneficiari să poată beneficia de serviciile centrului în regim 

rezidențial. 

Ținând cont de faptul că persoanele internate în Centrului Rezidențial “Sfânta Teodora” sunt 

persoane adulte încadrate în grad de dependență, iar situația economică a acestora nu reprezintă 

criteriu de eligibilitate pentru admitere, statistica la sfârșitul anului 2018 evidențiază următoarele: 

ponderea cea mai mare a beneficiarilor este constituită din persoane dependente care nu 

înregistrează nicio sursă de venit (27,84%), iar 25,31% înregistrează venituri lunare situate între 

valorile 1001 și 1500 lei. Un procent de 18,98% înregistrează venituri de peste 1500 lei / lună, în 

timp ce 13,92% beneficiază de venituri minime cuprinse între 0-650 lei/lună. Tot 13,92% din 

totalul beneficiarilor instituționalizați figurează în evidențele instituției cu venituri cuprinse între 

651-1000 lei. 



64 

 

0

10

20

30

Fără venit 0 - 650 lei 651 - 1000 lei 1001 - 1500 lei Peste 1500 lei

Statistica rezidenților în funcție de
veniturile realizate

Având în vedere faptul că pierderea autonomiei funcționale a beneficiarilor provenind din cauze 

fizice, psihice etc. generează starea de dependență, un rol important în îngrijirea acestora precum 

și pentru menținerea/ameliorarea stării de sănătate îl au aparținătorii și/sau îngrijitorii informali. 

În acest sens, statistica evidențiază următoarele: 27,84% din totalul beneficiarilor nu au 

aparținători iar 72,16% sunt înregistrați în evidențe cu aparținători. 

0 10 20 30 40 50 60

Beneficiari cu

apartinatori

Beneficiari

fara

apartinatori

Ponderea beneficiarilor  in
functie de apartinatori

 

Îm plus față de cele antemenționate, problematica persoanelor vârstnice în general și a celor 

dependente, în particular, presupune adoptarea de către vârstnic a unui sentiment de singurătate, 

de izolare, nevoia de sprijin emoțional, de îngrijire, de sprijin material și financiar predominând 

îm majoritatea cazurilor. Personalul centrului, conștientizând aceste necesități, a încercat să 

redefinească conceptul de acordare a serviciilor de îngrijire socio-medicală dintr-un centru 

rezidențial pentru persoane dependente prin organizarea mai multor acțiuni/evenimente  care să 
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alunge sentimentul de abandon 

resimțit de rezidenții centrului. 

Astfel, în data de 21.10.2018 la 

sediul centrului a fost organizată o 

petrecere pentru beneficiarii 

instituționalizați la care au fost 

invitați toți aparținătorii, astfel încât 

fiecare să petreacă câteva ore cu cei mai apropiați membri ai familiei. 

 

 

 

Totodată, în vederea sensibilizării publicului larg cu privire la problematica persoanelor vârstnice, 

personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului Rezidențial Sf. Teodora a realizat un 

videoclip pe care l-a difuzat cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței. Videoclipul atrage atenția 
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privitorilor asupra a celor mai importante 10 dorințe ale persoanelor vârstnice, îndemnând totodată 

la compasiune și acordarea minimului de timp pentru sprijinirea acestor persoane vulnerabile. 

Estimăm faptul că videoclipul a avut efectul scontat, atingând peste 5000 de vizualizări pe rețelele 

de socializare. 

În scopul creșterii stimei de sine, prin grija 

personalului din cadrul centrului, rezidenții au 

primit în acest an vizita unor hairstyliști 

profesioniști care își desfășoară activitatea în 

cadrul salonului de înfrumusețare Brave Cut 

Studio. Și-au dorit să se implice și să aducă un strop 

de bucurie în viața persoanelor dependente din 

cadrul Centrului Rezidențial Sf. Teodora, oferindu-le astfel un tuns gratuit tuturor celor interesați. 

În vederea menținerii autonomiei funcționale și în 

scopul dobândirii/redobândirii motricității fine și 

grosiere, în cadrul centrului au fost organizate 

diferite tipuri de activități recreative al căror scop 

principal este promovarea unui stil de viață cât mai 

activ. 

 
 

 

 Terapie ocupațională – dovleci sculptați 
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 Atelier de creație – decorațiuni de Crăciun 
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În vederea acordării unei game cât mai variate de 

servicii, la finalul anului 2018 D.G.A.S.M.B. a 

încheiat un acord de parteneriat cu reprezentanții 

Parohiei Apărătorii Patriei I, al cărui obiectiv 

principal este acordarea serviciilor religioase și de consiliere spirituală beneficiarilor prin 

asigurarea activităților de asistență moral-religioasă susținute de preoții parohiei, dar și 

participarea voluntarilor din comunitatea locală, la activitățile desfășurate în Centrul Rezidențial 

Sf. Teodora. Astfel, în ajunul sărbătorilor de iarnă, beneficiarii au fost vizitați de membri ai 

comunității de voluntari, copii și adulți, care i-au colindat și au desfășurat împreună diferite 

activități de socializare. 

 Fiind binecunoscut faptul că terapia asistată cu animale 

este benefică persoanelor vârstnice, rezidenții au fost 

vizitați în anul 2018 de către reprezentanții Autorității 

pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, care au 

venit cu 2 cățeluși antrenați pentru acompanierea 

persoanelor dependente, lucru ce i-a bucurat nespus pe beneficiarii centrului. 

 

 

2. Componenta îngrijiri sociomedicale la domiciliu 

Ca urmare a finalizării perioadei de valabilitate a Acordului de Asociere încheiat între Direcția 

Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Fundația Crucea Alb-Galbenă și Asociația 
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de Ajutor Mutual București în vederea implementării proiectului "Centrul Pilot de Coordonare a 

Serviciilor de Îngrijiri la Domiciliu din Municipiul București", instituția noastră a contractat 

furnizori privați de servicii sociale pentru asigurarea continuității acordării serviciilor de îngrijire 

socio-medicală la domiciliu. Astfel, au fost încheiate contracte de prestări servicii cu Fundația 

Crucea Alb-Galbenă România și cu Compania Municipală Medicală București S.A. în vederea 

asigurării serviciilor de îngrijire sociomedicală, pentru o capacitate de 135 persoane vârstnice, cu 

domiciliul pe raza municipiului București. 

În ședința Consiliului General al Municipiului București din data de 23.08.2018 a fost aprobată 

H.C.G.M.B. nr. 564/2018 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de 

funcții și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de 

Asistență Socială a Municipiului București, astfel încât, la nivelul instituției a fost înființat Biroul 

“Unitate de îngrijiri la domiciliu”, cu rolul de a identifica nevoile de servicii de îngrijire 

sociomedicală la domiciliu a persoanelor vârstnice de la nivelul Municipiului București, 

monitorizarea și verificarea serviciilor sociomedicale de îngrijire la domiciliu acordate 

beneficiarilor. 

Pe parcursul anului 2018, respectiv în perioada iunie – decembrie 2018, au fost acordate servicii 

sociomedicale pentru un număr de 128 persoane. 
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Centrele de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani  

Centrele de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani răspund nevoii pregnante de servicii 

de educaţie timpurie şi îngrijire pentru copii mici şi foarte mici la nivelul municipiului Bucureşti. 

Scopul general este formarea armonioasă mentală, emoțională şi fizică a copiilor de vârstă 

antepreşcolară, asfel încât fiecare copil să atingă potenţialul maxim specific vârstei. 

Centrul se înființează, se organizează şi funcționează ca un centru cu program de lucru zilnic, între 

orele 7.00-18.00 de luni până vineri, în sistem public. 

 Categorie beneficiari:  

 centrele se adresează copiilor ai căror părinţi (fie mama, tatăl sau reprezentantul legal) au 

domiciliul pe raza Municipiului Bucureşti, sau viza de reședință să nu fie mai recentă de 6 luni 

sau se află în perioada legală de creştere a copilului şi doresc să se întoarcă la locul de muncă 

înainte de expirarea acestei perioade sau se vor întoarce la locul de muncă în maxim 3 luni de 

la momentul depunerii cererii şi fac dovada în acest sens. 

 copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani 

 

 

 

Nr. 

crt. 

CENTRU ADRESA CENTRU 

1. ALEX Strada Nerva Traian nr.8, Sector 3  

2. CASA CU PITICI Strada Mitropolit Filaret nr. 41-41A, Sector 4  

3.  CASA CU STRUMFI Calea Giuleşti nr. 184, Sector 6  

4. CASTELUL 

FERMECAT 

Bulevardul Iuliu Maniu nr. 111, bloc F, parter, Sector 6 

5. CURCUBEUL 

MAGIC 

Strada Şerban Vodă nr.48, Sector 4 

6. LA BUNICI Strada Maximilian Popper nr. 17A, Sector 3 

7. MARIA Bulevardul Pallady nr. 37, bloc N4A, Sector 3 

8.  OMIDE Strada Ceairului nr. 13, bloc M2, scara A, parter, Sector 3  

9. OAKY Bulevardul Ghencea nr. 34, Sector 6 

10. SCAPARICI Strada Lucrețiu Pătrășcanu nr. 17, bloc M18, Sector 3  

11. STELUTE 

ZAMBITOARE 

Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4  

12. COVORUL MAGIC Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4  

13 ZEBRA ZOU Calea Floreasca nr. 165, sector 1, Bucureşti 
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Serviciile acordate sunt complementare 

demersurilor şi eforturilor propriei familii, așa cum 

decurg din obligaţiile şi responsabilităţile 

părinteşti, corespunzător nevoilor individuale ale 

copilului în contextul său socio-familial. 

 servicii de îngrijire şi supraveghere, 

menținerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor. 

 acordarea primului ajutor şi a îngrijirii 

medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la sosirea părinților. 

 asigurarea unei alimentaţii raţionale şi individualizate în funcție de particularitățile fiecărui 

copil. 

 asigurarea unui program educativ complex, adaptat fiecărei grupe de vârstă, în vederea 

stimulării fizice şi psihice, însuşirea deprinderilor igienice adecvate vârstei. 

 colaborarea cu familiile copiilor care frecventează Centrul şi realizarea unei relații de 

parteneriat activ cu părinții/reprezentații legali cu respectarea interesului copilului. 

 creşterea gradului de independenţă, prin activităţi de formare şi perfecţionare a 

ortostatismului (menţinerea corpului în 

poziţie verticală), a mersului, alergării, 

controlului vertical, deplasarea pe 

verticală, motricitatea fină; 

 dezvoltarea comportamentului socio-

afectiv prin programe ce urmăresc 

diferenţierea reacţiilor afective, imitaţia 

şi comunicarea afectivă, activităţi de 

joc cu adultul şi copiii, formarea şi 

perfecţionarea deprinderilor de 

autoservire; 

 formarea şi perfecţionarea comportamentului verbal prin activităţi ce vizează deprinderea 

limbajului pasiv şi a limbajului activ, structurarea gramaticală a limbajului, perfecţionarea 

pronunţiei; 
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 activităţi ce urmăresc creşterea receptivităţii generale la stimuli, îmbunătăţirea activităţii de 

percepţie şi reprezentare, a memoriei verbale, cunoaşterea şi operarea cu forme geometrice, 

orientarea spaţială, îmbunătăţirea activităţii de reproducere grafică şi de construcţie. 

Spaţiul destinat activităţilor cu copiii este amenjat astfel încât să stimuleze dezvoltarea şi învăţarea 

activă, să creeze ocazii de explorare şi descoperire şi să vină în întâmpinarea nevoilor individuale 

ale acestora. Totodată, asigură sănătatea şi protecţia copiilor pentru a preveni orice fel de accident, 

fără a le impune multe restricţii. Pe toată durata desfăşurării activităţilor, copiii sunt supravegheaţi 

cu atenţie.  

În anul 2018 au beneficiat de serviciile oferite de Centrele de îngrijire şi educaţie timpurie 

pentru copii 0-3 ani, în medie, 340 copii. 

Activităţile educative desfăşurate în cadrul centrului  

La nivelul centrului există programe de educaţie, care urmăresc însuşirea şi fixarea anumitor 

deprinderi specifice vârstei, tematicile fiind variate şi desfăşurându-se după un plan de activitate. 

În activităţile cu şi pentru copii se folosesc anumite jucării, jocuri sau alte materiale didactice 

adecvate particularităţilor de creştere şi dezvoltare are fiecărui copil cât şi scopului propus. 

Aceste activități se desfășoară după următorul plan de învățământ (nivel anteprescolar): 

Intervalul de 

vârsta 
Tipuri de activități 

Nr. de activități pe 

săptămână 

Nr. ore / tura, din norma 

cadrului didactic 

dedicate tipurilor de 

activitati din planul de 

invatamant 
minim maxim 

0 – 18 luni 

 

rutine 25 35 2h x 5 zile = 10h 

tranziții 25 35  2h x 5 zile = 10h 

activități de învățare 5 6 1h x 5 zile = 5h 

total 55 76 25h 

19 – 36 luni 

 

rutine 22 32 2,5h x 5 zile = 12,5h 

tranziții 23 33 1,5h x 5 zile = 7,5h 

activități de învățare 10 12 1h x 5 zile = 5h 

Activităţi de educare a limbajului; 

 să participe la activitățile de grup și la jocuri atât ca vorbitor cât și ca auditor; 

 să înțeleagă și să transmită mesaje simple; să reacționeze la acestea; 

 să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței, activității personale și/sau a 

relațiilor cu ceilalți;  

 să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini 
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Activităţi de educaţie pentru ştiinţă 

(cunoaşterea mediului, elemente geometrice, 

forme, culori); 

 să-și îmbogățească experiența senzorială: 

recunoașterea, denumirea obiectelor a 

însușirilor lor (formă, culoare, mărime) 

 să efectueze operații de triere, grupare în 

funcție de criteriul dat 

 să plaseze obiecte într-un spațiu dat ori să se 

plaseze corect el însuși în raport cu un reper dat 

 să construiască și să utilizeze forma geometrică în jocuri 

 să cunoască elementele mediului familial 

 să aplice norme de comportare specifice 

asigurării sănătații și protecției omului și 

naturii. 

 

 

 

Activităţi de educare pentru societate (moral-civice, practice); 

 să cunoască normele de integrare la grup și reguli de securitate personală 

 să-și adapteze comportamentul la cerințele grupului 
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 să ia parte la decizii comune; să manifeste 

autocontrol, prietenie, toleranță; 

 să aprecieze unele comportamente și atitudini 

în raport cu normele prestabilite și cunoscute 

 să efectueze operații simple cu materiale din 

natură și sintetice 

 să dobândească comportamente și atitudini 

igienice corecte față de propria persoană 

 să-și formeze deprinderi practice și gospodărești 

Activităţi estetice (plastice, muzicale); 

 să respecte conturul imaginilor; să utilizeze corect creioanele colorate 

 să manifeste originalitate în alegerea culorilor 

 să diferențieze auditiv timbrul, intensitatea, durata și înalțimea sunetelor 

 să intoneze cântece pentru copii             

Activităţi psiho-motorii (educaţie fizică, psiho-senzoriale). 

                                                                      

 sa fie capabil 

să execute 

mișcări motrice 

de bază (mers, 

alergare); 

 să-și formeze o 

ținută corporală 

corectă; 

 să perceapă 

componentele 

spațio-temporale; 

 să manifeste 

atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiție, fairplay; 
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PLANIFICARE ANUALĂ 

 

nr. 

crt. 

tema de studiu tema proiectului subteme perioada 

1 evaluare iniţială 

 

toamna , anotimpul 

bogăţiei 

 

să vedeţi ce multe ştiu 

saptămana 

1 şi 2 

2 când, cum şi de ce se 

întâmplă ? 

oare când, cum şi de 

ce ? 

cu papucii ei de 

frunze , toamna a 

sosit în zori 

săptămâna 3 

 

3 când, cum şi de ce se 

întâmplă  

oare când, cum şi de 

ce ? 

fructe şi legume de 

toamnă 

săptămâna 4 

4 când, cum şi de ce se 

întâmplă ? 

oare când, cum şi de 

ce ? 

mănânc sănătos , 

cresc mare şi voinic 

săptămâna 5 

5 cum şi de ce se 

întâmplă? 

oare când, cum şi de 

ce ? 

merg la piaţă să iau 

fructe de dulceaţă! 

săptămâna 6 

6 cine sunt, suntem? 

 

 ştiu cine sunt! 

fetiţă-băiat 

săptămâna 7 

 

7 cine sunt, suntem? ,,lumea mea 

minunată,, 

creşa o căsuţă ca-n 

poveste. aceasta este 

creşa mea! 

săptămâna 8 

 

8 când, cum şi de ce se 

întămplă 

,,lumea mea 

minunată,, 

obiecte de igienă şi de 

uz personal 

săptămâna 

9 

9 cine sunt, suntem? 

 

,,lumea mea 

minunată,, 

eu în universul lumii 

mele. 

ştiu să spun ce simt! 

săptămâna 10 

10 când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

oare când, cum şi de 

ce ? 

plouă, râul s-a umflat-

hai să construim un 

pod! 

săptămâna 11 

11 cine sunt, suntem? lumea mea minunată micii românaşi săptămâna 12 

12 cum a fost ,este şi va fi 

aici pe pământ 

,,vine, vine iarna cu 

alaiul ei de fulgi...,, 

te aşteptăm cu drag 

moş nicolae 

săptămâna 13 

13 când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

magia sărbătorilor moş crăciun se 

grăbeşte , daruri 

multe pregăteşte 

săptămâna 14 

şi 15 

 

14 când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

iarna , anotimpul 

rece 

iarna, anotimpul rece săptămâna 16 

15 cum este, a fost şi va fi 

aici pe pământ ? 

tot ce mă înconjoară săptămâna lui moş 

viscol 

săptămâna 17 

16 cum este, a fost şi va fi 

aici pe pământ ? 

tot ce mă înconjoară ninge, ninge –jocurile 

copiilor iarna 

săptămâna 18 

17 când, cum şi de ce se 

întâmplă 

,,oare când , cum şi 

de ce ? 

curcubeul şi culorile 

lui 

săptămâna 19 
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18 când, cum şi de ce se 

întâmplă 

oare când, cum şi de 

ce? 

inimioare colorate 

pentru mami şi pentru 

tati 

săptămâna 20 

 

19 cine sunt, suntem? lumea mea minunată ce pot face eu? săptămâna 21 

20 când, cum şi de ce se 

întâmplă ? 

,,oare când , cum şi 

de ce ? 

taraba cu mărţisoare săptămâna 22 

21 cu ce şi cum exprimăm 

ceea ce simţim 

oare când, cum şi de 

ce ? 

ghioceii îţi şoptesc , 

cât de mult eu te 

iubesc 

săptămâna 23 

 

 

22 cum este , a fost şi va fi 

aici pe pământ ? 

tot ce mă înconjoară lumea nevăzută a 

albastrului marin 

săptămâna 24 

 

23 cum este , a fost şi va fi 

aici pe pământ ? 

tot ce mă înconjoară din tainele pădurii săptămâna 25 

 

24 cum este , a fost şi va fi 

aici pe pământ 

tot ce mă înconjoară insecte şi târâtoare 

fluturii şi alaiul de 

insecte 

săptămâna 26 

 

25 când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

oare când, cum şi de 

ce ? 

iepuraşul ne vesteşte 

că paştele la noi 

soseşte 

săptămâna 27 

 

26 săptămâna altfel săptămâna altfel zâmbetul , jocul, 

veselia , colorează 

copilăria 

săptămâna 28 

 

27 când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

oare când, cum şi de 

ce ? 

a ieşit la soare primul 

puişor 

săptămâna 29 

28 când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

oare când, cum şi de 

ce? 

veselie e la piată , 

legumele-n lăzi se 

răsfăţă 

săptămâna 30 

29 când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

oare când, cum şi de 

ce? 

fiecare suntem pline, 

de fier şi de vitamine. 

dansul fructelor şi 

legumelor 

săptămâna 31 

 

 

30 când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

oare când, cum şi de 

ce ? 

în lumea mirifică a 

florilor 

săptămâna 32 

 

31 când, cum şi de ce se 

întâmplă? 

oare când, cum şi de 

ce ? 

copăcelul  înflorit săptămâna 33 

32 cum este , a fost şi va fi 

pe pământ 

tot ce mă înconjoară în ograda bunicii 

animale mari şi mici 

săptpmâna 34 

33 când, cum şi de ce se 

întâmplă 

oare cand, cum şi de 

ce ? 

la revedere primăvară săptămâna 35 

34 când, cum şi de ce se 

întâmplă 

oare cand, cum şi de 

ce? 

ştim să plantăm săptămâna 36 
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35 când, cum şi de ce se 

întâmplă 

oare cand, cum şi de 

ce? 

vară caldă luminoasă 

ce aduce soare mult în 

casă 

săptămâna 37 

36 când , cum şi de ce se 

întâmplă 

pag.313-321 

oare cand, cum şi de 

ce ? 

soarele prietenul 

tuturor 

săptămâna 38 

37 cum este , a fost şi va fi 

pe pământ 

 

tot ce mă înconjoară o locomotivă vine, 

vine, în goana mare 

mijloace de locomoţie 

săptămâna 39 

 

 

38 cu ce şi cum exprimăm 

ceea ce simţim 

oare cand, cum şi de 

ce ? 

ştiu să spun ce simt , 

ce vreau 

exprimarea 

sentimentelor 

săptămâna 40 

 

39 cine sunt, suntem ? 

 

lumea mea minunată micul artist-ştiu să 

desenez, să dansez, să 

pictez 

săptămâna 41 

 

40 cine sunt, suntem? lumea mea minunată farmecul copilăriei săptămâna 42 

41 cine sunt, suntem? lumea mea minunată uite câte am învăţat! săptămâna 43 

42 cine sunt, suntem? 

 

lumea mea minunată primul an de creşă , 

către viaţă o portiţă 

săptămâna 44 

 

 

 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE  

Campania ADUCEM BUCURIE 

În  campania Aducem Bucurie, cățeiI fără stăpân 

din centrele ASPA au vizitat centrele ANTANTE. 

Copiii din cadrul centrelor au primit un cadou 

simbolic, un cățelus de pluș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/aducembucurie?source=feed_text&story_id=1328191693948080
https://www.facebook.com/hashtag/căței?source=feed_text&story_id=1328191693948080
https://www.facebook.com/hashtag/aspa?source=feed_text&story_id=1328191693948080
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Aniversări 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbarea Moșului 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, au fost 

organizate serbări dedicate Sfintelor Sărbători, 

în prezența părinților, copiii au susținut 

momente artistice, din care nu au lipsit 

colindele tradiționale, plugușorul, capra.  
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Ziua Recoltei 

Copiii împreună cu părinții și personalul centrelor au 

desfașurat diferite activități cu specific de toamnă: au pus 

murături, au lipit legume decupate din hârtie pe un borcan 

desenat, au cântat. Scopul acestei întâlniri a fost de a 

permite părinților să participe activ și să observe felul în 

care se desfășoară activitățile în cadrul centrului. 
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Centrul  de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională Covorul Magic a 

sărbătorit ziua vârstnicului desfășurând un moment artistic pentru vârstnici care servesc masa în 

cadrul Complexului Ominis. 

Cu această ocazie copiii au oferit vîrstnicilor o crizantemă, floare speficică anotimpului toamna. 

Copiii din cadrul Centrului au pus murături și acestea au fost donate persoanelor beneficiare 

programului ”Joia noastră”. 

 

  

Ziua dovleacului a reprezentat un moment de sărbătoare pentru copii, moment în care acesția au 

pictat împreună cu educatoarea câte un dovleac. În curtea grădiniței s-a organizat o expoziție de 

dovleci, iar la final a fost premiat cel mai haios dovleac. 

 

Ziua României – 1 Decembrie 

Copiii 

împreună cu 

personalul 

centrului au 

desfașurat 

diferite 

activități cu 

specific 

traditional 

românesc : au 

purtat costume tradiționale românești. 
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Copiii din cadrul Centrului de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională 

Covorul Magic au ajutat educatoarele la decorarea grădiniței prin realizarea de stegulețe, prin 

colorarea unor personaje în costum național, prin pictarea unor linguri de lemn sub formă de 

tricolor. Copiii au sărbătorit Ziua Națională prin prezentarea costumului național și un invitat 

special din cadrul MAI. 

Invitatul special al acestei zile le-a prezentat copiilor echipamentul militar, salutul militar si pasul 

de defilare. Pentru această sărbătoare copiii au învățat primele două strofe din imnul național al 

României.  

 

 

Serbare de vară 

 

 

 

Serbare Mărțișor 

Copiii împreună cu personalul centrului au organizat o serbare surpriză pentru mămici. Acestea 

au primit cadoul sub forma unui CD cu înregistrarea serbării. 
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Săptămâna ALTFEL 

Săptămâna ALTFEL este o săptămână 

cu activități liber alese de către 

educator, neimpuse de planificare, în 

care copiii au realizat activități 

recreative. În cadrul acestei săptămâni 

s-au folosit resurse naturale (flori 

naturale pentru împletirea coronițelor, 

portocale pentru un stil de viață 

sănătos).  O vizită la medic înseamnă 

o viață sănătoasă – zi dedicată sistemului sanitar în care copiii au învățat importanta vizitelor 

medicale, activitate în cadrul căreia s-a realizat un joc de rol medic-pacient (asistentul medical al 

centrului a coordonat întreaga activitate). 

În această săptămână am avut si o zi dedicată muzicii unde am avut o invitată pe Doamna Profesor 

Andreea Vasiliu, profesor de pian.  
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”Youth in Europe” – Evidence-Based Drug Prevention 

Programul Tineri în Europa/ ”Youth in Europe” – Evidence-Based Drug Prevention, un program 

paneuropean care se desfăşoară sub patronajul preşedintelui Islandei, Olafur Ragnar Grimsson, se 

implementează şi în ţara noastră începând cu data de 19 septembrie 2007, când Primarul General 

al Municipiului Bucureşti a semnat, în numele cetăţenilor Capitalei, declaraţia de luptă împotriva 

consumului de droguri. Începând cu anul 2018, datorită numărului mare de orașe și municipalități 

care și-au manifestat dorința de a se alătura programului, a fost adoptată o nouă denumire a 

acestuia: Planet Youth, cu diversele sale variante localizate: Youth in Europe, Youth in Asia, 

Youth in Africa ș.a.m.d. 

Programul Youth in Europe presupune, printre 

altele, realizarea de cercetări periodice care să 

stea la baza unor programe de prevenire a 

consumului de droguri în rândul tinerilor, 

precum şi a altor demersuri care să răspundă 

unor nevoi concrete, rezultate în urma implementării. Astfel, în anul 2018, în cadrul celei de-a 

doua etape a Programului Youth in Europe - A Drug Prevention Programme, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti a participat la designul chestionarului care urmează a 

fi aplicat din nou în cadrul întregii rețele europene a orașelor în care se implementează programul. 

Chestionarul cuprinde aproximativ 80 de întrebări cu privire la mediul şi bunăstarea copiilor din 

clasele a-X-a ale liceelor din municipiul Bucureşti, accentul fiind plasat pe influenţele din mediul 

social al copiilor, în vederea realizării unor politici pertinente în domeniul prevenirii consumului 

de droguri. 

Au fost transmise și semnate acorduri de parteneriat/ colaborare cu Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București, cu 86 de licee și colegii în care se implementează chestionarul, a fost 

realizată eșantionarea, transmise scrisorile de informare pentru părinți.  

De asemenea, a fost negociată și acceptată posibilitatea ca instituția noastră să beneficieze de 

sprijinul Islandei și în această etapă a cercetării, costurile fiind subvenționate substanțial. Astfel, 

DGASMB nu va plăti decât contravaloarea expedierii chestionarelor (aproximativ 900 Euro) către 

locația unde se va asigura scanarea optică a acestora (Reykjavik, Islanda), precum și achiziția 

plicurilor auto-adezive pentru asigurarea confidențialității răspunsurilor. Toate celelalte cheltuieli 

- cheltuielile de tipărire a chestionarelor, serviciile de transport ale acestora de la tipografie la 
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locația DGASMB, scanarea optică a chestionarelor completate, introducerea și validarea datelor, 

baza de date în format SPSS au fost asigurate de partenerul islandez. 

 

 

În perioada 07-25 noiembrie (stabilită de comun acord cu Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București) s-a decis aplicarea chestionarelor în școli. Eșantionul final a cuprins 2953 elevi, 

provenind din 115 de clase selectate aleatoriu.  

Au fost colectate chestionarele, atât din București, cât și din Baia Mare și Chișinău, și predate 

firmei de curierat în vederea transmiterii lor către locația unde se va asigura scanarea optică și 

prelucrarea inițială a datelor. În momentul de față, chestionarele din București sunt în drum spre 

Islanda, unde vor fi pregătite pentru scanare și prelucrarea datelor, urmând ca rapoartele 

preliminare să fie transmise Municipalității în prima jumătate a anului 2019. 

 

Linia telefonică pentru pentru prevenirea tentativelor de suicid din municipiul Bucureşti 

116123  

Înfiinţată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 308/ 2009 şi finanţată 

integral de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (conform H.C.G.M.B. nr. 308/2009, HCGMB nr. 

13/2011 și HCGMB nr. 38/2016), Linia telefonică pentru prevenirea tentativelor de suicid 

funcţionează în cadrul Centrului de Prevenire a Tentativelor de Suicid la copii şi adolescenţi, aflat 

în structura Spitalului de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia. 

Cu prilejul Zilei Mondiale de Prevenire a Suicidului (10 septembrie), în anul 2011, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti și Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. 

Alexandru Obregia au  anunţat accesarea numărului naţional scurt pentru servicii armonizate cu 

caracter social 116.123 și demararea procesului privind înlocuirea treptată a numărului verde 
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0800.080.100. Numerele naţionale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social au o 

identitate paneuropeană, fiind utilizate pentru aceleaşi servicii în toate statele membre ale Uniunii 

Europene. 

Serviciul oferit la numărul 116123 permite apelantului să beneficieze de o relaţie adecvată situaţiei 

delicate în care acesta se regăseşte, oferindu-i-se posibilitatea de a fi ascultat fără a fi judecat şi, 

de asemenea, oferindu-i-se sprijin emoţional în vederea depăşirii stării de criză psihologică sau a 

conduitei autodistructive iminente. 

Începând cu anul 2009, de la începerea proiectului, până la finalul anului 2018, au fost preluate un 

număr de 20414 de apeluri, totalizând 86058 de minute de convorbiri. A fost asigurată permanența 

preluării acestor apeluri, timp de 24 de ore pe zi, 7 zile din 7, de către cel puțin un voluntar. 

Numărul apelurilor a cunoscut o creștere ușoară în anul 2018 (Grafic nr. 1 – Tendințe - număr 

apeluri, pe ani calendaristici (2009-2018); Tabel nr. 1 – Situația apelurilor și a minutelor de 

convorbiri, pe ani calendaristici). 

Grafic nr. 1 – Tendințe - număr apeluri, pe ani calendaristici (2009-2018) 

 

 

Tabel nr. 1 – Situația apelurilor și a minutelor de convorbiri, pe ani calendaristici 

Anul Apeluri Minute 

2009 3864 10314 

2010 4037 14940 

2011 2700 11523 

2012 3024 14295 

2013 1517 6970 

2014 914 6251 

2015 1337 6585 

2016 711 3871 

2017 1124 6117 

2018 1186 5192 
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În cursul anului 2018 s-a înregistrat un număr de 1186 apeluri, totalizând 5192 de minute de 

convorbiri cu beneficiarii. Cele mai multe apeluri au fost înregistrate în lunile ianuarie, februarie 

și octombrie (Tabel nr. 2 – număr apeluri, pe luni calendaristice (2018); Grafic nr. 2 – Tendințe 

- număr apeluri, pe luni calendaristice (2018); Grafic nr. 3 – Procent apeluri, pe luni 

calendaristice, din totalul înregistrat în 2018). 

Tabel nr. 2 – număr apeluri, pe luni calendaristice (2018) 

Luna Apeluri Minute 

Ianuarie 308 476 

Februarie 156 466 

Martie 58 174 

Aprilie 89 255 

Mai 48 75 

Iunie 68 311 

Iulie 76 687 

August 69 677 

Septembrie 25 34 

Octombrie 140 838 

Noiembrie 97 954 

Decembrie 52 245 

 

Grafic nr. 2 – Tendințe - număr apeluri, pe luni calendaristice (2018) 
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Grafic nr. 3 – Procent apeluri, pe luni calendaristice, din totalul înregistrat în 2018 

 

Inițial, proiectul a avut ca grup țintă copiii și adolescenții din București care se află în risc suicidar. 

În perioada de activitate s-a observat însă faptul că persoanele care au solicitat și care au beneficiat 

de serviciile Liniei telefonice de urgență provin din diverse segmente sociale și aparțin unor grupe 

de vârstă diferite, motiv pentru care a fost necesară redefinirea grupului țintă, astfel încât acesta să 

reflecte realitatea de zi cu zi. Astfel, grupul țintă al proiectului de față este alcătuit din persoane 

aflate în situație de risc suicidar, indiferent de vârstă, sex, religie, etnie, orientare sexuală etc., din 

cele șase sectoare ale Bucureștiului și din zonele adiacente.  

Proiectul "Linia telefonică de urgență pentru prevenirea tentativelor de suicid" are următoarele 

obiective: diminuarea riscului suicidar, prin furnizarea unor servicii de prevenire de calitate, 

disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7; creşterea confortului psihic al apelanților într-un mediu 

familiar lor, prin oferirea posibilității de a intra în legătură cu voluntarii Centrului din orice locație, 

sub protecția anonimatului și fără ca lucrul acesta să presupună costuri pentru el; reducerea 

numărului de persoane internate în urma unor tentative de suicid care pot fi evitate; dezvoltarea 

serviciului de teleasistenta; referirea cazurilor, ori de câte ori este posibil, către serviciile 

specializate aflate în proximitatea apelanților; creșterea capacității specialiștilor care intră în 

contact cu suicidari de identificare a ”semnelor de avertizare” emise de suicidari și creșterea 

capacității acestora de a lua decizii care să contribuie la prevenirea sinuciderilor; dezvoltarea 

sentimentului de solidaritate; asigurarea consilierii persoanelor aflate în dificultate şi a familiilor 

acestora.  
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Înhumarea cadavrelor neidentificate și a persoanelor fără aparţinători care decedează pe 

raza Municipiului Bucureşti 

Înhumarea cadavrelor neidentificate și a persoanelor fără aparţinători care decedează pe raza 

Municipiului Bucureşti – aprobat prin HCGMB nr. 125/2011 privind aprobarea atribuţiilor 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti și prin HCGMB nr. 48/2014 

privind modificarea atribuţiilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. 

În anul 2018 au fost înhumate, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti, 370 de cadavre neidentificate și/ sau persoane fără aparţinători.  

Pe sectoare, situația este următoarea (Tabel nr. 1, Grafic nr. 1): 

Tabel nr. 1 – Situația înhumărilor pe anul 2018 

Sectorul Nr. înhumări 

Nr. cazuri pentru care s-a restituit 

contravaloarea cheltuielilor de înhumare 

Sector 1 53 3 

Sector 2 97 3 

Sector 3 59 5 

Sector 4 55 1 

Sector 5 74 0 

Sector 6 32 0 

Total 370 12 

Grafic nr. 1 – Situația înhumărilor pe anul 2018 

 

Cele mai multe înhumări au avut loc în luna septembrie 2018, iar cele mai puține în iunie (Tabel 

nr. 2, Grafic nr. 2):  

Tabel nr. 2 – Situația înhumărilor, pe luni calendaristice 

LUNA Total înhumări LUNA Total înhumări 
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IAN. 41 IUL. 23 

FEBR. 28 AUG. 19 

MART. 35 SEPT. 45 

APR. 26 OCT. 32 

MAI 34 NOV. 30 

IUN. 18 DEC. 39 

 

Grafic nr. 2 – Situația înhumărilor, pe luni calendaristice 

 

Ulterior înhumării, un număr de cadavre au fost identificate ori, după caz, pentru un număr de 

defuncți au fost identificați aparținători. Întrucât defuncții cu aparținători nu fac obiectul HCGMB 

nr. 125/2011, pentru a putea ridica certificatele de deces de la consiliile locale ale sectoarelor 

Municipiului București, aceștia au restituit cheltuielile avansate de Municipalitate. 

În anul 2018, au fost recuperate cheltuielile avansate de Municipalitate pentru un număr de 12 

cadavre. Cele mai multe solicitări privind restituirea acestor cheltuieli de către urmașii, ori 

aparținătorii defuncților au fost înregistrate la Sectorul 3, iar cele mai puține la Sectoarele 5 și 6.  
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Proiect european „ Recognize and change (R&C)” 

Prin Hotărârea 636/2017, Consiliul General al Municipiului București a hotărât aprobarea 

participării Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în calitate de partener 

la proiectul european „ Recognize and change -  R&C” (Recunoaște și fă o schimbare! Tineri 

împotriva discriminării și violenței având la bază motive legate de gen și migrație). 

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 2.742.753 euro, DGASMB– 22.999 euro, din care: 

14.625 euro contribuție proprie, iar 8.374 euro reprezintă contribuție UE. 

Proiectul „Recunoaște şi fă o schimbare  - tineri împotriva discriminării pe criterii de gen şi 

migrație” reunește parteneri din Brazilia, Bulgaria, Capu-Verde, Franța, Grecia, Italia (lider de 

parteneriat), Portugalia, Romania și Spania și are ca teme principale violența şi discriminarea, 

abordate pe fondul crizei migrației, prin redescoperirea solidarității şi construirea unor 

comportamente pozitive, la nivel individual şi de grup. Parteneri în România: Asociația Caritas 

București, Direcția Generală de Asistență Sociala a Municipiului București și Municipiul Baia 

Mare. Perioada de implementare 2017 – 2020 

În anul 2018, grupurile-țintă s-au compus din: tineri voluntari 18 - 28 ani, elevi de liceu 15 – 18 

ani, elevi de gimnaziu 11- 14 ani, părinți, profesori, organizații de tineret și de voluntariat, public 

larg. Liceele partenere în anul 2018 au fost: 

București 

Nr. Liceu NR. CLASE 

1.  Liceul teoretic bilingv „Miquel de Cervantes”  2 

2.  Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”  4 

3 Colegiul Național „Sf. Sava”  2 

4. Colegiul Tehnic  „Media”  2 

5 Colegiul Romano-catolic „Sf. Iosif  2 

6.  Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu 2 

 Total  14 

 

Baia Mare 

Nr. Liceu NR. CLASE 

1.  Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” 2 

2.  Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” 2 

3 Liceul de Arte Baia Mare 2 

4. Colegiul Național ”Mihai Eminescu”  2 

5 Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare 2 

6.  Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare 2 

7. Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu” 2 

 Total  14 
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Activitățile desfășurate au fost: 

- Cursuri de formare: tinerii voluntari au participat la un curs de formare de 40 de ore, respectând 

tema anului, ”RELAȚIONARE: identitate personală și socială”.    

- Formare, informare și instruire pentru elevii de liceu: voluntarii au susținut câte 4 sesiuni de 

formare, informare și instruire cu elevii claselor de liceu selectate, concretizate cu realizarea de 

către elevi de materiale tematice originale. 

- Schimburi culturale cu colegi din țările partenere: doi tineri voluntari din România (Municipiul 

Baia Mare) au fost găzduiți de tineri voluntari din Bulgaria și Grecia care, la rândul lor au găzduit 

tineri voluntari din Bulgaria și Grecia în cadrul unor schimburi culturale.  

- Evenimente internaționale: conferința anuală a proiectului a avut loc în Spania, în octombrie 

2018. 

- Evenimente naționale: întrunire decembrie 2018 - invitație la evenimentul cu tema "Educație 

pentru schimbare",            

  
- Conceperea, realizarea și implementarea de campanii – voluntarii împreună cu elevii au conceput, 

realizat și implementat campanii de conștientizare, pe tema proiectului ”Relaționare: identitate 

personală și socială”. 

Elevii au realizat scurte materiale video (clip de max. 30 sec.), audio sau sub orice altă formă 

artistică prin care s-a ilustrat tematica anului 2018. Aceste produse au făcut obiectul unui concurs 

anual, cu premii și au fost încărcate pe platforma on/line a proiectului multinațional, pagina de 

Facebook a proiectului. (https://www.facebook.com/RecognizeAndChangeRomania/) 

Toate activitățile desfășurate în anul 2018 au fost conform cerințelor prevăzute în contract, astfel 

pentru: 

Anul 1 – ”Relaționare: identitate personală și socială” s-au urmărit: definirea și construirea 

identității de sine și a celei sociale, integrarea în societate roluri și relaționări, riscuri și cele mai 

bune practici în ciclul relaționării, relații de grup, eu și ceilalți, cum se construiește o campanie de 

sensibilizare a tinerilor pe această temă (grup-țintă, mesaje, modalități de implementare și 

https://www.facebook.com/RecognizeAndChangeRomania/
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diseminare), etc. De asemenea, clipurile realizate de elevi au fost intitulate reprezentativ pentru 

domeniile de activitate, după cum urmează: 

”Who am I? Don’t lose yourself in people’s words”/ ”Different people”/ ”Me”/ ”Time passes” etc. 

În primul an de desfășurare a programului am avut urmatoarele rezultate: 

- creșterea gradului de implicare a tinerilor în lupta împotriva discriminării și violenței legate de 

diferențele culturale,  

 
- precum și participarea activă în activitățile prevăzute de program, pentru o întelegere mai bună a 

aspectelor ce țin de o cultură bazată pe pluritatea identităților și pe recunoașterea reciprocă a 

acestora de către cetățenii europeni. 

 
             

În anul 2018 s-a organizat concursul prin care elevii din București și Baia Mare au realizat scurte 

materiale video (clip de max. 30 sec.), audio sau sub orice altă formă artistică prin care au ilustrat 

tematica anului ”Relaționare: identitate personală și socială”. Câștigătorii au fost elevii de la 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, iar în luna decembrie 2018 a avut loc premierea acestora.       
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PROIECT ERASMUS + 

Începând din luna noiembrie 2017, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 

București, implementează proiectul: „A safer life for older women: training professionals and 

implementing cooperation mechanisms for combating violence and abuse against older 

women”. 

Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+ în cadrul parteneriatului strategic - beneficiari 

multipli – 2017 (acţiunea cheie 2 în domeniile educaţie şcolară, formare profesională, universitar, 

educaţia adulţilor şi tineret), program gestionat în România de Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), fiind aprobat prin 

HCGMB nr.600/22.11.2017 

Perioada desfășurare a proiectului este  1 noiembrie 2017 – 31 octombrie 2019.  

Parteneri în cadrul proiectului sunt: Asociația Habilitas – Centrul de Resurse și Formare 

Profesională (România), Universidade de Mihno (Portugalia), Voima Vanhuuteen- Osc-Voiva-

Empowering Old Age Coop (Finlanda), Kentro Merimnass Oikogeneias Kai Paidiou  (Grecia), 

Anziaani e Non Solo Societa Cooperativa Sociale  (Italia). 

Obiectivele principale ale proiectului sunt: îmbunătățirea calității predării și formării pentru 

dezvoltarea curriculumului de instruire orientat spre viața profesională pentru prevenirea violenței 

împotriva femeilor; îmbunătățirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și a formatorilor 

pentru a activa ca educatori în domeniul violenței împotriva femeilor în vârstă și în problemele 

legate de gen, vârstă provocatoare și discriminare de gen; îmbunătățirea capacității profesioniștilor 

din domeniul social și de sănătate de a identifica și a interveni abuzul femeilor în vârstă și de a le 

acorda asistență în îngrijirea la domiciliu și în mediul rezidențial; sprijinirea autorităților și 

profesioniștilor din domeniul sănătății și sănătății, precum și a părților interesate să dezvolte 

măsuri de intervenție în cazurile de violență împotriva femeilor în vârstă. 

Grupul țintă al proiectului este format din: profesori și formatori / educatori din domeniul social 

și de sănătate; profesioniști în domeniul social și de sănătate care lucrează în îngrijirea la domiciliu 

și în mediul rezidențial; factorii de decizie locali / regionali din domeniul social și de sănătate din 

comunitate.  

Principalul rezultat așteptat ca urmare a finalizării acestui proiect va fi elaborarea unui 

curriculum de instruire privind prevenirea abuzului femeilor în vârstă, bazat pe grupuri de învățare 

colaborativă în cadrul comunității de învățare profesională. 

http://www.anpcdefp.ro/
http://www.anpcdefp.ro/
http://www.anpcdefp.ro/
http://www.anpcdefp.ro/
http://www.anpcdefp.ro/
http://www.anpcdefp.ro/
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În primul an de implementare a proiectului au avut loc 3 

întâlniri transnaţionale (la Carpi/Italia, Braga /Portugalia  și 

Atena /Grecia) la care au participat reprezentanţi ai tuturor 

partenerilor. În cadrul acestora au fost discutate probleme 

legate de implementarea proiectului,  au fost adoptaţi de comun 

acord paşii care trebuie urmaţi pentru atingerea obiectivelor propuse și au fost discutate punctual 

activitățile din cadrul proiectului și au fost stabilite termenele de realizare (Grupurile de Învățare 

Colaborativă, Procedurile pentru intervenții în cazurile de violență și abuz în rândul femeilor în 

vârstă și Curriculumul de formare SAFE). 

În perioada februarie-aprilie 2018, s-au desfăşurat cele 3 Grupuri de Învăţare Colaborativă (şase 

întâlniri) care au avut ca scop identificarea: Cunoştinţelor şi practicilor privind prevenirea şi 

intervenţia în situaţii de violenţă/ abuz asupra femeilor vârstnice; Evaluarea nevoilor 

profesioniștilor privind violenţa şi abuzul în rândul femeilor în vârstă; precum şi Definirea rolurilor 

și responsabilităților organizațiilor/ profesioniștilor din domeniul social și de sănătate și a altor 

părți interesate în identificarea și intervenția în cazurile de violență și abuz împotriva femeilor în 

vârstă, în vederea elaborării unui curriculum de formare adaptat nevoilor profesioniştilor care 

lucrează în domeniul social și de sănătate care lucrează în îngrijirea la domiciliu și în mediul 

rezidențial; factorii de decizie locali / regionali din domeniul social și de sănătate din comunitate.  

 La aceste întâlniri au participat 32 de reprezentanţi ai 

Instituţiilor Publice (DGASMB, DGASPC-urile de sector; 

Consiliul Naţional pentru Persoane Vârstnice, Direcţia 

Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti; Administraţia 

Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti) şi ai Societăţii 

Civile (ONG-uri care au ca obiect de activitate oferirea de 

servicii persoanelor în vârstă şi/ sau a femeilor aflate în situaţie de abuz). 

În perioada mai – iunie, în toate țările partenere a fost pilotată Procedura de anchetă de rutină 

pentru identificarea cazurilor de violență/ abuz împotriva femeilor în vârstă. La studiu au 

participat 64 persoane cu vârsta peste 55 ani, care beneficiză de îngrijire la domiciliu, îngrijire într-

un centru rezidențial, sunt sprijinite de ONG-uri (centre de zi) sau din familie. 

Concluziile şi materialele obţinute în cadrul activităților antemenționat, precum şi studiile de caz 

relevante, furnizate de către toţi partenerii, au stat la baza realizării Procedurilor de lucru multi-
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agenţie (elaborate în luna august de către DGASMB). În luna august  a fost finalizat și Obiectivul 

1 al proiectului -  Setul de proceduri pentru intervenții în cazurile de violență și abuz în rândul 

femeilor în vârstă. 

Din luna septembrie a început realizarea Obiectivului 

2 al proiectului, care constă în realizarea unui 

Curriculum de formare "SAFE". Acesta urmează 

să fie realizat în perioada  septembrie 2018 –mai 2019 

care va conține 4 module. Până la finalul anului 2018, 

partenerul din Finlada (responsabil de activitate) a 

realizat draftul celor 4 module și a a vut loc la 

București ( în perioada 10-13 decembrie 2018) cursul 

de pregătire a formatorilor care vor pilota și implementa cursul de pregătire  al specialiștilor din 

domeniu. 

 

O masă caldă pentru vârstnicii noștri 

Proiectul este derulat în parteneriat de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului  

București  și Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ”Omenia” și  a fost aprobat prin 

HCGMB nr.639/19.12.2017. Proiectul este finanțat  de la bugetul local al Municipiului București, 

prin bugetul Direcției  Generală de Asistență Socială a Municipiului  București - suma alocată fiind 

de 73.040lei/lună. Perioada desfășurare proiectului este  7 martie 2018 – 6 martie 2019.  

Obiectivul principal al proiectului îl constituie 

sprijinirea unui număr de 200 de persoane vârstnice, 

beneficiare ai Carp Omenia, aflate în risc social în 

vederea îmbunătățirii situației socio- economice, prin 

oferirea unei mese calde zilnice (masă de prânz 

alcătuită din ciorbă/supă, fel principal, pâine, desert), 

cinci zile pe săptămână (de luni până vineri). 
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Grupul țintă al proiectului îl reprezintă persoanele 

fără posibilități pentru asigurarea hranei, care 

provin din medii dezavantajate socio-economic, 

indiferent de naționalitate, etnie, rasă,  stare de 

sănătate, sex sau religie, sunt beneficiarii CARP 

OMENIA și îndeplineasc următoarele criterii: 

- Venituri mai mici de 600 lei/lună 

- Vârsta peste 65 ani 

- Persoane care nu au posibilitatea asigurării 

hranei (din punct de vedere financiar) sau pregătirii acesteia (din punct de vedere medical/ vârsta/ 

condiții de locuit etc). 

Rezultat așteptat - îmbunătățirea situației de trai și reducerea riscului de marginalizare socială 

pentru persoanele în vârstă. 

Probleme întâmpinate în cadrul derulării priectului:  

1. Demararea proiectului  a început cu întârziere, respectiv 07.05.2018 în loc de 07.03.2018. 

Întarzierea fiind datorată: 

-  prelungirii duratei de identificare a beneficiarilor eligibili și întocmirii documentației 

necesare (dosarele sociale) de către CARP Omenia,  

- verificării de către repreprezentanți DGASMB a listei  nominale a persoanelor recomandate 

de către CARP Omenia în vederea evitării dublei finanțări, 

- schimbarea locației de ridicare a hranei. În cadrul Centrului Ominis funcționând și Cantina 

Ferentari, nu existau condiții de preparare pentru încă 200 de porții, de aceea s-a decis de către 

conducerea DGASMB, ca hrana să fie preparată și ridicată de la Cantina Sf. Constantin. 

- majorarea punctului de pensie. Acest lucru a dus la creșterea pensiilor persoanelor asistate, 

făcând ca acestea să nu mai fie eligibile. Reprezentanții CARP Omenia, ne-au adus la cunoștință 

acest lucru și au început reevaluarea eligibilității beneficiarilor. De asemenea au solicitat și 

suspendarea ridicării hranei în perioada de reeevaluare. Astfel, înre 11.08.2018 – 02.09.2018, nu 

au fost ridicate porțiile cu mâncare.  În urma reevaluării eligibilității beneficiarilor s-a constat că 

doar 17 beneficiari mai erau eligibili. În urma consultării reprezentanțiolor celor 2 instituții s-a 

decis modificarea criteriilor de eligibilitate (creșterea venitului eligibil de la 600 lei/lună la 750 

lei/lună). Aceasta a fost aprobată prin HCGMB nr. 514/23.08.2018. 
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În perioada 07.05.2018 – 31.12.2018 au beneficiat de masă caldă  320 de persoane.  Acest lucru 

se datorează faptului că din cele 200 de persoane care beneficiază lunar de hrană, unele au decedat, 

altele au renunțat la servicii, și altele nu mai erau eligibile, aceste fiind înlocuite. 

  

 
Pe site-ul : www.omeniatv.ro, există  postat un filmuleț despre proiectul ”O masă caldă pentru 

vârstnicii noștri”. În el este descris modul de colaborare între DGASMB și CARP Omenia și 

testimoniale ale beneficiarilor. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.omeniatv.ro/
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Seism 2018 

DGASMB a participat la exercițiul “SEISM 2018”, prin care autoritățile române au declanșat, în 

data de 13 octombrie 2018, o simulare de cutremur în România. A fost cea mai amplă simulare de 

intervenție în caz de seism major, care a avut loc în Uniunea Europeană, în ultimele două decenii. 

S-a desfășurat pe parcursul a trei zile și a vizat mai multe orașe din țară, dar s-a plecat de la premisa 

că Bucureștiul a fost afectat în cea mai mare măsură de un cutremur de 7,5 pe Richter, la o 

adancime de 147 de km, durata fiind de 57 de secunde, orele 08.37 și s-a produs în zona seismică 

Vrancea. DGASMB a participat la punerea în aplicarea Concepției naționale de răspuns postseism, 

după cum urmează: 

Sâmbătă, 13 Octombrie 2018 

La orele 10.30, evenimentul a fost semnalat în cadrul DGASMB, moment în care a fost activată 

echipa de urgență, pe anumite trasee. Membrii acesteia au fost trimiși în recunoaștere și a fost 

plasat câte un om, în fiecare dintre locațiile fixe: 

- La orele 13.00, o echipa mobilă prezentă la Maternitatea Bucur. Potrivit relatării medicului de 

gardă, tot personalul maternității a fost alertat și s-au facut verificări legate de planurile de 

evacuare, eliberarea căilor de acces, cazarea bolnavilor conform semnelor de pe ușile 

saloanelor. 

- La orele 14.30, cealaltă echipă mobilă prezentă la spitalul Colentina. În urma constatărilor, 

Pavilionul I este avariat 25%: nu au fost victime. 2 pacienți au necesitat monitorizare cardio-

respiratorie; fără întreruperi de apă, curent și gaze. Incidentul, declanșat la ora 12.04. 

- Au fost pregătite 1450 sandwich-uri, 1450 sticle cu apa și 800 de cornuri, produse ridicate de 

pompieri la orele 15.00. Urmatoarea masă a fost asigurată pe 14 octombrie, la orele 6.00. cu 

ridicare din Cantina Socială Grivița. Mesele au fost distribuite, conform procesului verbal 

încheiat. 

Pentru sinistrați au fost asigurate 800 locuri la Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi 

– Sfântul Ioan (Bulevardul Theodor Pallady nr. 64, Sector 3, Bucureşti), 60 locuri la Centrul 

rezidenţial de îngrijire şi asistenţă pentru persoane dependente-Berceni, 120 locuri în spațiul 

prevăzut cu containere din Șerban Vodă și 40 locuri în sediul din Șoseaua Viilor nr. 44, la Centrul 

de Sprijin pentru Familii Defavorizate.  

Duminică, 14 Octombrie 2018 
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Doi angajați ai DGASMB au asigurat permanența pentru 24 de ore (1 persoană/12h), la 

Comandamentul ISU.  

Membrii echipei de urgență au monitorizat următoarele situri: 

- S.C. Iutei S.A – ora 21.57 

- Fabrica de bere Rahova – 22.09 

- Academia Romana  - 22.23 

- Academia de Poliție. 

Reprezentanții DGASMB au pregătit și au distribuit pompierilor implicați în eveniment 1400 

sandwich-uri, 700 cornuri, 1400 sticle apă (la orele 06.00, conform procesului verbal încheiat cu 

reprezentantul pompierilor). 
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In jurul orelor 11.00, echipele de Urgențe Sociale din cadrul DGASMB au început monitorizarea 

și s-au deplasat în mai multe situri, constatând următoarele: 

- Fabrica de bere Rahova- ora 11.00: 1 persoana decedată, 1 persoană în stare gravă, alte 2 cu 

răni ușoare; 

- Biblioteca Națională – ora 12.11: 1 persoană împușcată, alta prezintă fracturi deschise, ambele 

transportate la spital. A treia victimă, recuperare rapidă în urma unui atac de panică 

- Academia Română – ora.14.15: 5 persoane necesită spitalizare și au fost transportate la spital; 

altă persoană urmează a fi scoasă de sub dărâmături. 

 

 

 
 

 

 

- S.C Iutei SA – ora 11.52: 3 persoane sub dărâmături, 6 persoane decedate, altele rănite. 
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Pentru simularea exercițiului, personalul DGASMB a asigurat hrana pentru sinistrați, în cele 4 

cantine sociale, după cum urmează: 

- Cantina Sfântul Constantin – 300 porții mâncare/zi – str. Sf Constantin nr. 8, sector 1; 

- Cantina Grivița - 300 porții mâncare/zi – calea Griviței nr. 216, sector 1; 

- Cantina Bucur – 200 porții mâncare/zi – str. Agricultori nr 105, sector 2; 

- Cantina Ominis – 200 porții mâncare/zi – Aleea Turnu Magurele nr 129, sector 2. 

La orele 15.30 a avut loc întrunirea Comitetului Municipal București al Situațiilor de Urgență 

(CMBSU). 

Autorităţile au amplasat, în seara respectivă, o tabără pentru sinistrați, pe Arena Națională. 

DGASMB a distribuit 500 de sandwich-uri și 500 de sticle cu apă, conform procesului verbal 

încheiat.  

La tabăra de sinistrați, din incinta Arenei Naționale, specialiștii DGASMB au asigurat asistența 

psihologică (4 angajați) persoanelor care au suferit pagube însemnate.  

De asemenea, s-a efectuat și deplasarea echipelor de urgență ale DGASMB, în același loc (5 

angajați). 
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În tot acest timp, peste 10 angajați ai DGASMB au pregătit 500 sandwich-uri și 500 sticle cu apă, 

produse pe care le-au distribuit la Arena Națională.   

Pe timpul zilei și a nopții, a fost asigurată permanența la Centrul ISU, de câte un angajat al 

instituției. Pe timpul nopții au fost pregatite și înmânate reprezentantului ISU, 1400 sandwich-uri, 

1400 sticle cu apă și 700 cornuri. 

Încă de la începutul exercițiului, în jur de 40-50 de persoane s-au implicat la pregătirea hranei, au 

fost asigurate 2 mașini pentru echipele de urgență ale DGASMB, 1 mașină pentru coordonatorul 

Centrului de Comanda și 1 mașină pentru coordonatorul ISU. De asemenea, au fost consumate 

bonuri valorice pentru carburanți. 

Luni, 15 Octombrie 2018 

Zece angajați ai DGASMB au pregătit și au distribuit alimente, de la Cantina Grivița, către 

reprezentantul ISU (1400 sandwich-uri, 1400 sticle cu apa, 700 cornuri). 

La cantinele Grivița și Sf. Constantin s-au organizat activități de primire a beneficiarilor și 

sinistraților, pentru a li se asigura masa și asistența psihologică de către echipele de urgențe și 

consiliere ale DGASMB.  

 

Până la orele 19.00, DGASMB a asigurat, permanența la sediul 

ISU. 

Doi observatori străini, însoțiți de translator au verificat la 

cantina Sf. Constantin, modul în care s-a preparat masa în 

blocul alimentar, apoi servirea hranei, de către beneficiari. De 

asemenea, li s-a explicat întreaga procedură de lucru, privind 

activitatea cantinei sociale. Echipele de intervenție și 

consiliere psihologică au prezentat procedura de desfășurare a 

întregii lor activități.  
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Serbarea pomului de Crăciun 

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Asociația de Sprijin a Copiilor 

Handicapați Fizic – România (ASCHFR) și Teatrul de Revistă Constantin Tănase au organizat în 

data de 20.12.2018, orele 11.00-13.00 un spectacol pentru copiii cu nevoi speciale din București, 

spectacol denumit Serbarea pomului de Crăciun. Cu această ocazie, copiii cu handicap fizic și 

însoțitorii acestora s-au bucurat de un program artistic, acordat în mod gratuit de teatrul mai sus 

menționat și de 100 pachete cu produse specifice sărbătorilor de iarnă, acordate de către 

DGASMB, în baza Adordului de parteneriat nr. RC 32/120/15.11.2018, încheiat între instituția 

noastră și ASCHFR.                     

 



104 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua Mondială a Sindromului Down  

În data de 21 Martie 2018, cu ocazia Zilei Modiale a Persoanelor cu Sindromul Down , a avut loc 

evenimentul cultural sportiv organizat de Asociaţia Down Plus Bucureşti în Complexul Cultural 

Sportiv Studențesc Tei cu sprijinul instituţiilor: Universitatea Națională de Educație Fizică și 

Sport, Uniunea Studenților din România (USR), Federația Română de Fotbal, Fundaţia Inimi 

Generoase, Edenred Romania, Electroservice, Primăria Municipiului Bucureşti, Direcția Generală 

de Asistență Socială a Municipiului București, Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache", 

Crucea Rosie Filiala Sector 2 Bucuresti, Invictus Romania. 

Scopul evenimentului a fost de a sublinia unicitatea şi nenumăratele talente şi abilitaţi care pot 

descrie o persoană cu Sindromul Down. 

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București ,ca urmare a Acordului de 

parteneriat 32/14/08.03.2018, a venit în sprijinul acestui proiect şi a asigurat un număr de 200 

trofee pentru sportivi, 30 trofee pentru ONG-uri, 100 diplome pentru voluntari, 200 steguleţe 

pentru sportivi, 30 steaguri pentru delegații, 5 roll up-uri si 3 bannere. 

În urma acestei activitaţi cultural-sportive , s-a arătat faptul că persoanele cu Sindromul Down sunt 

social active şi pot realiza performanţe prin activităţi fizice. 
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Proiectul „Un pas înainte pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din Bucureşti” 

urmărește îmbunătățirea condițiilor pentru reintegrarea socială și profesională a 2500 de persoane 

vulnerabile din București, prin ameliorarea stării de sănătate a acestora, oferirea de servicii de 

asistență socială și facilitarea accesului la alte servicii. Scopul secundar este colectarea de 

informații privind consumul de droguri și fenomenul prostituției, starea de sănătate a persoanelor 

implicate în aceste activități, plus probleme asociate, în vederea creării unor politici realiste de 

sănătate și asistență socială pentru persoanele vulnerabile din Capitală. Proiectul se implementează 

ca urmare a H.C.G.M.B. Nr.640/19.12.2017. Valoarea totală a proiectului este de 1.221.180.00 lei, 

din care contribuţie de la bugetul local al Municipiului București: 995.780.00 lei și contribuţie 

organizație neguvernamentală: surse proprii si/sau atrase: Asociația Română Anti-SIDA 

225.400.00 lei. Perioada de desfășurare: 1 Februarie 2018 - 28 Februarie 2019.  Stadiul proiectului: 

în desfășurare.  
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Indicatori cantitativi realizați în 2018: 

1. Informare și educare cu privire la reducerea riscurilor de infectare cu HIV, hepatite virale și 

infecții cu transmitere sexuală (ITS)  

 4.376 de persoane vulnerabile au beneficiat de informare și educare cu privire la reducerea 

riscurilor de infectare cu HIV și hepatite virale de tip B și C și ITS; 

 2.119 de persoane vulnerabile au beneficiat, pentru prima dată, de servicii de informare și 

educare cu privire la reducerea riscurilor de infectare cu HIV și hepatite virale de tip B și C și ITS 

Rezultate așteptate la finalul proiectului: 2.500 de persoane vulnerabile vor fi informate și educate 

în vederea prevenirii infectarii cu HIV/SIDA, hepatite, infecții sexual transmisibile. 

2. Consiliere socială și referiri către servicii sociale specializate 

 2.735 de persoane vulnerabile au beneficiat de servicii de consiliere socială și referiri către 

servicii sociale specializate 

 1.259 de persoane vulnerabile au beneficiat, pentru prima data, de servicii de consiliere 

socială și referiri către servicii sociale specializate  

Rezultate așteptate la finalul proiectului: 2.500 de persoane vulnerabile vor primii servicii de 

consiliere socială și referiri către servicii sociale și medicale specializate. 

3. Consiliere și suport în integrarea socială și profesională 

 526 de persoane vulnerabile au beneficiat de servicii de consiliere și suport în integrarea 

socială și profesională 

 456 de persoane vulnerabile au beneficiat, pentru prima data, de servicii de consiliere și 

suport în integrarea socială și profesională 

Rezultate așteptate la finalul proiectului: 700 persoane vulnerabile vor primii servicii de consiliere 

și sprijin pentru integrarea socio-profesională. 
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4.Consiliere și testare voluntară pentru HIV, HVB, 

HVC, referiri și acompanieri către servicii medicale 

specializate 

 340 de persoane vulnerabile au beneficiat de 

servicii de consiliere și testare voluntară pentru 

HIV, referiri și acompanieri către servicii medicale 

specializate 

 290 de persoane vulnerabile au beneficiat, 

pentru prima dată, de servicii de consiliere și testare 

voluntară pentru HIV, referiri și acompanieri către 

servicii medicale specializate  

 288 de persoane vulnerabile au beneficiat de 

servicii de consiliere și testare voluntară pentru 

HVB, referiri și acompanieri către servicii medicale 

specializate 

 331 de persoane vulnerabile au beneficiat de servicii de consiliere si testare voluntară 

pentru HVB, referiri și acompanieri către servicii medicale specializate, pentru prima dată  

 289 de persoane vulnerabile  au 

beneficiat de servicii de consiliere și testare 

voluntară pentru HVC, referiri și acompanieri 

către servicii medicale specializate: 243 de 

persoane 

 332 de persoane vulnerabile au beneficiat 

de servicii de consiliere și testare voluntară 

pentru HVC, referiri și acompanieri către servicii 

medicale specializate, pentru prima dată 

Rezultate așteptate la finalul proiectului : 250 CDI vor beneficia de consiliere și testare voluntară 

pentru HIV, 250 de persoane vulnerabile vor beneficia de testare pentru HVB, 250 de persoane 

vulnerabile vor beneficia de testare pentru HVC. 
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În cadrul proiectului au fost achizitionate cu sprijinul 

Primăriei Capitalei 162.200 de seringi, și 152.681 de 

prezervative, ce au fost distribuite în cadrul 

proiectului până la finalul celei de a 9 a luni de 

implementare. Totodata, 275.558 de seringi au fost 

colectate, transportul și incinerarea acestora 

făcându-se conform normelor în vigoare.  
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Proiectul a fost promovat internațional la Conferința 

Europeană pentru Reducerea Riscurilor, 21-23 

Noiembrie 2018, la București, fiind un exemplu de 

bună practică pentru prevenirea îmbolnăvirilor în 

rândul consumatorilor de droguri.  
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Conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările 

ulterioare, atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției 

publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă 

din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de evaluare. 

Ținând cont de prevederile legislative în vigoare, în anul 2018, Consiliul General al Municipiului 

București a aprobat Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul 

local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a 

Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 

350/2005, prin adoptarea Hotărârii nr. 274/17.05.2018.  

Prin H.C.G.M.B. nr. 474/26.07.2018 au fost desemnați, din partea Consiliului General al 

Municipiului București, membrii în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare 

nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de 

Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local. 

Ca urmare a stabilirii cadrului legal de organizare, Direcția Generală de Asistență Socială a 

Municipiului București, a derulat procedurile specifice privind publicarea Programului anual 2018, 

Anunțului de participare și a Ghidului Solicitantului. În perioada 12 Septembrie – 11 Octombrie 

2018 au fost depuse 23 de propuneri de proiecte sociale, de către organizațiile neguvernamentale 

care își desfășoară activitatea în domeniul social. Ca urmare a analizării cererilor de finanțare, 

Comisia de evaluare și selecționare a constatat că cinci proiecte sociale au îndeplinit toate 

condițiile de conformitate administrativă și eligibilitate. Celelate 18 propuneri de proiecte sociale 

nu au îndeplinit, cumulativ, toate condițiile prevăzute în Regulamentul privind regimul finanțărilor 

nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de 

Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit 

Legii nr. 350/2005, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 274/17.05.2018. Cele 5 proiecte câștigătoare au 

fost aprobate prin HCGMB nr 750/30.10.2018, iar derularea acestora a fost urmărită de 

responsabili nominalizați din rândul angajaților DGASMB. Cele cinci proiecte cofinanțate de 

municipalitate sunt mai jos descrise.  
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I. 1.1. Titlul proiectului: SPRIJIN PENTRU PERSOANELE FĂRĂ ADĂPOST DIN 

BUCUREȘTI PE TIMPUL IERNII 

1.2. Locația proiectului: Municipiul București  

1.3. Perioada de desfășurare: 15.11.2018 – 15.12.2018 

1.4. Stadiul proiectului: finalizat  

1.5. Denumirea organizației neguvernamentale (beneficiar): Arhiepiscopia Bucureștilor 

1.6. Alți parteneri implicați (dacă este cazul)  -  

1.7. Surse de finanțare:  

1.7.1. din bugetul local al Municipiului București, pe baza: H.C.G.M.B nr. 750/30.10.2018 

1.7.1.1. unor documente încheiate în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al 

instituției: Contract de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului București a 

activităților nonprofit de interes local nr. RS4815/66/01.11.2018  

1.7.1.2. finanțări nerambursabile acordate conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general 

H.C.G.M.B NR 274/17.05.2018. 

II. Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului: identificarea persoanelor fără adăpost care au nevoie de haine și 

îmbrăcăminte de iarnă 

2.1. Obiectivul general: achiziții de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru iarnă, pentru 150 de 

beneficiari 

2.2. Obiective specifice: distribuirea articolelor de încălțăminte și îmbrăcăminte pentru iarnă, către 

persoanele fără adăpost 

2.3. Grupul țintă: persoanele fără adăpost din București 

2.4. Numărul de participanți în cadrul proiectului: 150 

2.5. Activități derulate: identificarea persoanelor fără adăpost care au nevoie de haine și 

îmbrăcăminte de iarnă de către asistenții sociali ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și ai birourilor de 

asistență socială ale protopopiatelor din cele 6 sectoare ale Municipiului București; 

evaluarea/identificarea nevoilor persoanelor de hrană și îmbrăcăminte ale persoanelor din grupul 

țintă; achiziționarea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru iarnă; distribuirea 

articolelor de încălțăminte și îmbrăcăminte pentru iarnă către persoanele fără adăpost; mediatizarea 

activităților proiectului prin intermediul trustului de presă Basilica al Patriarhiei Române, în 
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vederea sensibilizării publicului cu privire la situația persoanelor fără adăpost și sprijinirii acestora 

și prin alte tipuri de măsuri – hrană caldă. 

2.6. Justificarea proiectului: achiziționarea de articole de îmbrăcăminte pentru iarnă, pentru 

persoanele fără adăpost din București 

2.7. Rezultatele proiectului: au fost idendtificate 150 de persoane fără adăpost care au nevoie de 

îmbrăcăminte și încălțăminte adecvată pentru iarna 

III. Comunicare și promovare: 

3.1. Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul 

proiectului (vă rugăm să atasați și fotografii reprezentative din cadrul evenimentelor). 

 - mediatizarea activităților proiectului prin intermediul trustului de presă Basilica al Patriarhiei 

Române (Televiziunea Trinitas, Radioa Trinitas, Ziarul Lumina). 
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IV. Valoarea totală a proiectului (aprobat):  

4.1.Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București: 81.000 lei 

4.2.Contribuţie organizație neguvernamentală: surse proprii si/sau atrase, dacă este cazul  9.000 

lei (contribuție proprie a beneficiarului) 

V. Valoarea totală decontată a proiectului: 

5.1.Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București : 81.000 lei 

5.2.Contribuţie organizație neguvernamentală: surse proprii si/sau atrase, dacă este cazul  9.000 

lei (contribuție proprie a beneficiarului) 

 

I 1.1.Titlul proiectului: “Educație pentru sănătate activă în comunitate” 

1.2. Locația proiectului: Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți – Sf. Ioan, București. 

1.3. Perioada de desfășurare: 15.11.2018 - 15.12.2018 

1.4. Stadiul proiectului: finalizat.  

1.5. Denumirea organizației neguvernamentale (beneficiar): Fundația Umanitară Health Aid 

România. 

1.6.Alți parteneri implicați (dacă este cazul) –  

1.7. Surse de finanțare: 

1.7.1.din bugetul local al Municipiului București, pe baza: H.C.G.M.B. nr. 750/30.10.2018  

1.7.1.1.unor documente încheiate în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al 

instituției: Contract de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului București a 

activităților nonprofit de interes local nr. RS4815/70/01.11.2018 
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1.7.1.2.finanțări nerambursabile acordate conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general 

H.C.G.M.B. nr. 274/17.05.2018 

II.Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului: informarea persoanelor adulte în situații vulnerabile, persoane fără adăpost 

din București, având ca scop diminuarea riscului de contractare a bolilor cu transmitere sexuală, 

scăderea incidentei tuberculozei, a contactării virusului de hepatită B și C și a consumului de alcool 

și/sau substanțe toxice, pentru menținerea sănătății optime.  

2.1.Obiectivul  general: activități de informare și educare pentru sănătate în rândul beneficiarilor. 

2.2. Obiective specifice: orientarea beneficiarilor proiectului către serviciile medicale în funcție de 

nevoile identificate, în funcție de starea lor de sănătate; îmbunătățirea condițiilor de igienă 

personală prin oferirea unui pachet minim de produse igienico-sanitare pentru 300 de persoane 

fără adăpost; identificarea unui număr de 5 beneficiari care vor deveni educatori între egali; 

creșterea gradului de responsabilitate în rândul beneficiarilor direcți cât și în rândul populației în 

ce privește riscul îmbolnăvirii cu HIV/SIDA, tuberculoză, hepatita B și C.  

2.3.Grupul țintă: Beneficiarii din cadrul Complexului Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți-

Sf. Ioan, persoane fără adăpost. 

2.4.Numărul de participanți în cadrul proiectului: 300 de persoane. 

2.5.Activități derulate: contractarea bunurilor și serviciilor necesare desfășurării proiectului, 

precum materiale consumabile, realizarea materialelor de informare ilustrate, achiziționarea 

serviciilor de machetare, achiziționarea produselor igienico-sanitare și distribuirea lor, întâlnirile 

la centru cu beneficiari pentru desfășurarea sesiunilor de informare și educare, achiziționarea și 

distribuirea pachetelor festive de Moș Nicolae, evaluarea proiectului, impactul și mediatizarea 

proiectului, customizarea site-ului fundației cu adăugarea activităților proiectului. 

2.6.Justificarea proiectului: îmbunătățirea accesului la informație și educație privind sănătatea în 

rândul beneficiarilor din grupul țintă 

2.7.Rezultatele proiectului: 300 de beneficiari au primit materiale informative ilustrate, broșuri, 

pliante, pachete cu materiale igienico-sanitare, pachete festive cu ocazia sărbătorii de Moș Nicolae, 

5 beneficiari au devenit educatori între egali. 

III. Comunicare și promovare: 
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3.1.Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul 

proiectului: contractarea bunurilor și serviciilor necesare desfășurării proiectului, precum 

materiale consumabile, realizarea materialelor de informare ilustrate, achiziționarea serviciilor de 

machetare, achiziționarea produselor igienico-sanitare și distribuirea lor, întâlnirile la centru cu 

beneficiari pentru desfășurarea sesiunilor de informare și educare, achiziționarea și distribuirea 

pachetelor festive de Moș Nicolae, evaluarea proiectului, impactul și mediatizarea proiectului, 

customizarea site-ului fundației cu adăugarea activităților proiectului. 
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IV. Valoarea totală a proiectului (aprobat):  

4.1.Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București: 78.750 lei 

4.2.Contribuţie organizație neguvernamentală: surse proprii si/sau atrase, dacă este cazul 8.750 lei 

V. Valoarea totală decontată a proiectului: 

5.1.Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București: 71.605,16 lei 

5.2.Contribuţie organizație neguvernamentală: surse proprii si/sau atrase, dacă este cazul 9.809,12 

lei. 

 

1.1.Titlul proiectului: Responsabilitate pentru sănătate 

1.2. Locația proiectului: București 

1.3. Perioada de desfășurare: 15.11.2018-15.12.2018 

1.4. Stadiul proiectului : Finalizat  

1.5. Denumirea organizației neguvernamentale (beneficiar): ARAS – Asociația Româna Anti-Sida 

1.6.Alți parteneri implicați (dacă este cazul) – nu e cazul 

1.7. Surse de finanțare:  

1.7.1.din bugetul local al Municipiului București, pe baza  :  

1.7.1.1. unor documente încheiate în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al 

instituției: Contract de finanțare nr. RS4815/69/01.11.2018 
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1.7.1.2. finanțări nerambursabile acordate conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general 

H.C.G.M.B NR 274/17.05.2018. 

1.7.1.3.HCGMB 750/30.10.2018 privind aprobarea încheierii contractelor de finanțare 

nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de 

Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2018   

II.Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului:  

2.1.Obiectivul  general: Dezvoltarea în Municipiul București de modele de informare inovative 

pentru responsabilizarea tinerilor față de propria sănătate și pentru combaterea discriminării 

2.2. Obiective specifice: Reducerea transmiterii HIV și a altor boli transmisibile în rândul tinerilor 

din Municipiul București 

2.3.Grupul țintă: 10 000 de tineri care au acces online la informații despre prevenirea 

îmbolnăvirilor și despre combaterea discriminării, beneficiari indirecți persoane infectate cu HIV 

sau vulnerabile din București  

2.4.Numărul de participanți în cadrul proiectului: 6  

2.5.Activități derulate: 

- realizarea unei campanii în spațiul social-media pentru promovarea seminarilor educative  

- dezvoltarea și susținerea a trei seminarii virtuale despre prevenirea îmbolnăvirilor și 

diagnosticarea precoce 

- dezvoltarea si sustinerea a doua seminarii virtuale online despre combaterea discriminarii fata de 

persoanele infectate cu HIV sau vulnerabile 

- expozitie online de afise si spoturi de prevenire HIV 

- asigurarea de servicii gratuite de informare – linia SIDA Helpline 

- organizarea unui concurs online despre testare HIV si acordarea de premii ce constau in premii 

autoteste HIV oferite gratis   

2.6.Justificarea proiectului: proiect online de sănătate dedicat tinerilor în scopul responsabilizării 

acestora față de propria sănătate si de educare a lor în spiritul non-discriminării pe criteriul HIV 

2.7.Rezultatele proiectului: 

- îmbunătățirea capacității persoanelor din grupul țintă de a-si gestiona riscurile de îmbolnăvire, 

alături de promovarea nondiscriminării față de persoanele aflate în situații vulnerabile 
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- peste 40 000 de vizualizări la sesiunile educative adresate tinerilor din grupul țintă 

- peste 100 de apeluri la linia telefonică Sida Helpline în primele două săptămâni de desfășurare a 

proiectului 

III. Comunicare și promovare: 

3.1.Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul 

proiectului (vă rugăm să atasați și fotografii reprezentative din cadrul evenimentelor)  

 

 

 

IV. Valoarea totală a proiectului:  

4.1.Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București :55.000 lei 

4.2.Contribuţie organizație neguvernamentală: surse proprii si/sau atrase, dacă este cazul  
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6.150 lei 

 V. Valoarea totală decontată a proiectului: 

5.1.Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București: 46.599 lei 

5.2.Contribuţie organizație neguvernamentală: surse proprii si/sau atrase, dacă este cazul 5.107,89 

lei. 

 

Titlul proiectului: Eficienţa intervenţiilor pentru prevenirea separării copiilor de părinţi 

1.2. Locația proiectului: Bucureşti 

1.3. Perioada de desfășurare: 01.11.2018 - 15.12.2018. 

1.4. Stadiul proiectului : Finalizat  

1.5. Denumirea organizației neguvernamentale (beneficiar):  Asociaţia SOS Satele Copiilor 

România 

1.6.Alți parteneri implicați (dacă este cazul)  

1.7. Surse de finanțare:  

1.7.1.din bugetul local al Municipiului București, pe baza  : H.C.G.M.B. nr. 750/30.10.2018. 

1.7.2.unor documente încheiate în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al 

instituției ( ex: contracte, etc):  Contract de finanţare nerambursabilă din Bugetul locat al 

Municipiului Bucureşti a activităţilor nonprofit de interes local nr. RS 4815 /67/ 01.11.2018. 

1.7.3.finanțări nerambursabile acordate conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul 

finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general H.C.G.M.B. 

274/17.05.2018. 

II.Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului: - Realizarea unui studiu calitativ privind situaţia copiilor aflaţi în situaţie 

de risc şi care ajung în atenţia DGASPC prin diferite căi prin direcţia de prevenire de la DGASPC 

sau prin serviciile ONG-urilor (cerere de sprijin material/financiar), prin serviciul de abuz, 

neglijare, exploatare (sesizare suspiciune violenţă) şi prin celelalte departamente din cadrul 

DGASPC (cerere de plasament) 

 - Elaborarea şi diseminarea unui ghid practic pentru a răspunde mai bine şi mai eficient nevoilor 

beneficiarilor în cadrul unui seminar pornind de la concluziile şi recomandările studiului 

2.1.Obiectivul  general: Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor aflaţi în situaţie de risc din Municipiul 

Bucureşti. 
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2.2. Obiective specifice: 

2.3.Grupul țintă: Copiii şi familiile acestora aflaţi în situaţie de risc. 

                          26 furnizori privaţi de servicii sociale de tip Centre de zi pentru copiii în risc  de 

separare de părinţi din Bucureşti, potrivit nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin HG 867 

2015 şi 7 furnizori publici, inclusiv DGASMB. 

2.4.Numărul de participanți în cadrul proiectului: 

2.5.Activități derulate: Realizarea termenilor de referinţă pentru studiul calitativ. 

                                   Selecţia şi contractarea furnizorului de servicii pentru realizarea studiului 

calitativ. 

                                    Realizarea studiului. 

                                   Consolidarea datelor obţinute în urma studiului, realizarea conceptului şi a 

schiţei de ghid practic. 

                                   Masă rotundă diseminare rezultate. 

                                   Realizarea draftului final. 

                                   Selecţia furnizorului de servicii machetare, layout şi tipărire ghid practic. 

                                   Tipărirea ghidului practic. 

                                   Diseminare ghid practic. 

                                   Promovare şi comunicare. 

                                   Raportare tehnică şi financiară. 

                                   

2.6.Justificarea proiectului: Premisa de la care s-a pornit în acest proiect a fost aceea că dacă se 

vor cunoaşte mai bine nevoile sociale şi tipurile/categoriile de beneficiari, se vor putea dimensiona 

şi diversifica mai bine serviciile sociale. 

2.7.Rezultatele proiectului: Au fost prezentate rezultatele studiului calitativ privind situaţia 

copiilor aflaţi în situaţie de risc de pe raza municipiului Bucureşti, studiu realizat în cadrul 

proiectului. A fost prezentat şi ghidul practic în prevenirea separării copiilor de părinţi, ghid 

realizat în cadrul proiectului. La finalul evenimentului au fost prezentate câteva teme de discuţie, 

cum ar fi: - Servicii noi care sa răspundă unor nevoi specifice grupului ţintă 

                              - Soluţii posibile pentru probleme legate de locuinţă 

                              - Rolul ONGurilor care furnizează servicii primare, de prevenire şi accesul lor 

la resurse financiare 
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                              -  Baza de date cu beneficiarii serviciilor de prevenire 

                              - Colaborarea cu celelalte servicii, instituţii şi autorităţi publice din domeniul 

educaţiei, sănătăţii, locuirii, ocupării, etc. 

III. Comunicare și promovare: 

3.1.Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul 

proiectului (vă rugăm să atasați și fotografii reprezentative din cadrul evenimentelor): Masă 

rotundă în cadrul căreia, la final, fiecare participant a avut ocazia să împărtăşească cu grupul 

propriile idei şi experienţe practice, astfel încât cu toţii am putut concluziona faptul că sunt 

necesare astfel de întâlniri periodice pentru a facilita schimbul de experienţă şi pentru a putea 

identifica împreună soluţii reale care să răspundă nevoilor copiilor şi familiilor aflate la risc de 

separare. 
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IV. Valoarea totală a proiectului (aprobat):  

4.1.Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București : 54.200 lei 

4.2.Contribuţie organizație neguvernamentală: surse proprii si/sau atrase, dacă este cazul  13.000 

lei 

V. Valoarea totală decontată a proiectului: 

5.1.Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București : 38,963.23 lei 

5.2.Contribuţie organizație neguvernamentală: surse proprii si/sau atrase, dacă este cazul  

12,922.75 lei. 

 

1.1.Titlul proiectului: “Diferiti, dar împreună într-o comunitate mai bine informată” 

1.2. Locația proiectului: Municipiul Bucuresti 

1.3. Perioada de desfășurare:  01.11.2018 – 15.12.2018 

1.4. Stadiul proiectului : finalizat  

1.5. Denumirea organizației neguvernamentale (beneficiar): Fundatia Copii in Dificultate 

1.6.Alți parteneri implicați (dacă este cazul) …………............................................. 

1.7. Surse de finanțare:  

1.7.1.din bugetul local al Municipiului București, pe baza: H.C.G.M.B NR.750/30.10.2018 

1.7.1.1.unor documente încheiate în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al 

instituției: Contract de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului București a 

activităților nonprofit de interes local nr. RS4815/68/01.11.2018 

1.7.1.2.finanțări nerambursabile acordate conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind 

regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general 

H.C.G.M.B 274/17.05.2018; 
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II.Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului: Scopul proiectului este de a informa si constientiza locuitorii Municipiului 

Bucuresti cu privire la dificultatea cu care se confrunta copiii si adultii cu dizabilitati astfel incat 

sa faciliteze receptivitatea fata de drepturile acestora si integritatea deplina a lor in comunitate. 

2.1.Obiectivul  general:  

Cresterea nivelului de informare a opiniei publice, in special a copiilor de varsta scolara, cu privire 

la existenta copiilor cu dizabilitati si a problemelor cu care se confrunta acestia.  

2.2. Obiective specifice: 

 Intelegerea elevilor despre ceea ce inseamna o deficienta si nevoile specific fara a eticheta.  

Cresterea gradului de acceptare si toleranta a elevilor din scolile de masa fata de copiii cu 

dizabilitati. 

2.3.Grupul țintă: 

Copiii si adultii cu diferite tipuri de dizabilitati care locuiesc in Municipiul Bucuresti 

2.4.Numărul de participanți în cadrul proiectului:  

3600 de elevi din clasele I – VIII de la 18 scoli de masa din Bucuresti , 100 cadre didactice, 3600 

de parinti ai elevilor prezenti la activitatile de informare si constientizare, 1500 persoane ce se 

ocupa de educatia si ingrijirea copiilor cu dizabilitati. 

2.5.Activități derulate: 

Elaborare materiale de informare privind problematica copiilor cu dizabilitati 

Organizare conferinta de informare si prezentare 

Activitati de informare si constientizare privind problematica copiilor cu dizabilitati 

Campanie de constientizare si sensibilizare sociala pentru respectarea drepturilor persoanelor cu 

handicap  

2.6.Justificarea proiectului: 

Potrivit datelor statistice publicate in data de 31.06.2018 de catre ANPD , numarul cel mai mare 

de persoane cu dizabilitati se inregistreaza in Bucuresti , respectiv 64.650 de persoane , din care 

5.266 sunt copii si 59.384 adulti. 

III. Comunicare și promovare: 

3.1.Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul 

proiectului (vă rugăm să atasați și fotografii reprezentative din cadrul evenimentelor)  
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IV. Valoarea totală a proiectului (aprobat):  

4.1.Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București :43.850 lei 

4.2.Contribuţie organizație neguvernamentală: surse proprii si/sau atrase, dacă este cazul  24.000 

lei 

V. Valoarea totală decontată a proiectului: 

5.1 Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București : 39.150,47 lei 

5.2. Contribuţie organizație neguvernamentală: surse proprii si/sau atrase, dacă este cazul  

20.266,50 lei 

 


