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Raport de activitate 2019 

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București 

 

 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti (DGASMB) 

- Strada Constantin Mille nr. 10, Sector 1, București, 

www.dgas.ro,  

- Instituție publică, în subordinea Consiliului General al 

Municipiului București (CGMB); 

- specializată în  administrarea și acordarea beneficiilor 

de asistență socială și a serviciilor sociale; 

- aplică politici sociale în domeniul protecției copilului, 

familiei, pers. vârstnice, pers. cu dizabilități și altor 

persoane/ grupuri/ comunități aflate în nevoie socială. 

 

Actvitate desfășurată în 23 de spații din București de:  

- 584 angajați cu funcții de execuție, din 845  posturi prevăzute; 

- 58 angajați cu funcții de conducere, din 63 posturi prevăzute; Conform Organigramei aprobată prin 

HCGMB 600/2019 (total posturi 908). 

 

Structura Raportului de activitate a DGASMB, pentru anul 2019: 

I Administratea și acordarea beneficiilor de asistență socială 

II Administratea și acordarea serviciilor sociale 

III. Proiecte sociale implementate în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale  

IV. Programe și proiecte sociale aprobate prin adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului General al 

Municipiului București 
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I Administratea și acordarea beneficiilor de asistență socială 

DGASMB acordă în baza HCGMB următoarele stimulente financiare: 

1. voucher materna 2.000 lei/ femeie însărcinată/ Programul Voucher Materna, 

2. nou-născut 2.500 lei/ copil/ Stimulent financiar pentru nou-născuți, 

3. prevenirea abandonului şcolar 450 lei/ an/ Sprijin Financiar pentru Prevenirea Abandonului 

Școlar în Municipiul București, 

4. copil cu handicap 1.000 lei/lună/ Stimulent financiar pentru copii cu handicap, 

5. ajutor social comunitar lunar pentru familia monoparentală 300 – 1.200 lei/ lună/ Ajutor social 

comunitar pentru familia monoparentală, 

6. persoană adultă cu handicap 500 lei/ lună/ Stimulent pentru integrarea socială a persoanelor 

adulte cu handicap, 

7. ajutor financiar pentru plata chiriei pentru victimele violenței în familie 1.500 lei/lună/ Victimele 

violenței în familie, Proiect pilot „Împreună”. 

 

Stimulentele financiare se acordă: 

 persoanelor care au domiciliul stabil/ reședința de cel puțin 6 luni pe raza municipiului 

București; 

 sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată față de bugetul local. 

 

 

1. Programul Voucher Materna 

Programul Voucher Materna se desfășoară din 11 iunie 2018, 

în conformitate cu Regulamentul de acordare a Voucherului Materna 

București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 120/28.03.2018, completat și 

modificat prin H.C.G.M.B. nr. 824/22.11.2018. În prezent, acest 

program este implementat de Biroul Voucher materna și sprijin 

financiar.  

Voucherele materna se acordă: 

- prin cerere, la ghișeu/ on-line, 

- femeii cu vârsta de peste 18 ani,  

- domiciliul stabil în București sau viză de reședință, de cel puțin 6 luni, 
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la data depunerii cererii,  

- fără datorii la bugetul local (Certificat fiscal de la DITL/sector); 

- 1.000 lei (tip voucher, 50 lei/voucher) între săptâmânile 10-23 de sarcină;  

- 1.000 de lei, începând cu săptămâna a 24-a de sarcină. 

Femeile gravide care depun inițial dosarul începând cu săptămâna a 24-a de sarcină primesc a 

doua tranșa a voucherului în valoare de 1000 de lei.  

Serviciile și produsele care pot fi achiziționate cu voucher-ul MATERNA 

1. Orice serviciu medical necesar monitorizării sarcinii, din orice clinică publică sau privată, cu care 

societatea emițătoare a voucher-ului are contract. Serviciul medical nu trebuie să fie neaparat de 

ginecologie-obstetrică. 

2. Orice tratament medicamentos, inclusiv suplimente nutritive sau dispozitive medicale, din orice 

farmacie sau diferența dintre prețul de referință decontat de către CASMB și prețul la raft. 

Număr dosare depuse: 14.737 

Număr carnete voucher eliberate: 26.586 

Situația referitoare la Programul Voucher Materna în lunile ianuarie – decembrie 2019, 

detaliată pe luni: 

Luna Nunăr beneficiari Nr. dosare 

depuse 

Nr. vouchere 

eliberate 

Suma 

Ianuarie 1.552 1.552 2.679 2.679.000 

Februarie 1.417 1.417 1.933 1.933.000 

Martie 1.327 1.327 1.216 1.216.000 

Aprilie 1.272 1.272 1.615 1.615.000 

Mai 1.250 1.250 3.073 3.073.000 

Iunie 1.013 1.013 2.757 2.757.000 

Iulie 1.307 1.307 3.202 3.202.000 

August 1.096 1.096 2.071 2.071.000 

Septembrie 1.211 1.211 2.101 2.101.000 

Octombrie 1.368 1.368 2.349 2.349.000 

Noiembrie 1.141 1.141 1.994 1.994.000 

Decembrie 783 783 1.596 1.596.000 

Total: 14.737 

 

14.737 26.586 

 

26.586.000,00 
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Situație Voucher Materna 2019 

2. 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 să fie 

înregistrată într-o maternitate din cadrul unităților sanitare cu paturi, de 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 lună de la naștere. 

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

următoarele puncte de lucru: 

– #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. 

Programul de lucru cu publicul: luni – joi, între orele 09.00-15.00. 
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Indicatori cantitativi realizați în anul 2019: 

Dosare complete – 18.150 

 

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

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

1086 -  răspunsuri la petiții întocmite de către Biroul Nou Născut și Monoparenta 

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

Ianuarie 1224 Virament 1158 = 2.895.000 lei  

3.060.000 lei Numerar 66 = 165.000 lei 

Februarie 1625 Virament 1535 = 3.837.500 lei  

4.062.500 lei Numerar 90 = 225.000 lei 

Martie 1484 Virament  1411 = 3.527.500 lei  

3.710.000 lei Numerar 73 = 182.500 lei 

Aprilie 1296 Virament 1236 = 3.090.000 lei  

3.240.000 lei Numerar  60 =  150.000 lei 

Mai 1465 Virament 1392 =  3.480.000 lei  

3.662.500 lei Numerar   73 =  182.500 lei 

Iunie 1581 Virament  1484 =  3.710.000 lei  

3.952.500 lei Numerar   97  = 242.500 lei 

Iulie 1379 Virament  1315  =  3.287.500 lei  

3.447.500 lei 

Numerar  64 =  160.000 lei 

August 1707 

Virament  1607  = 4.017.500 lei 

 

 

4.267.500 lei 

  

Numerar  100 = 250.000 lei 

 

Septembrie 1672 

Virament  1568 = 3.920.000 lei 

 

 

4.180.000 lei 

  

Numerar  104 =  260.000 lei 

 

Octombrie 1636 

Virament  1535 = 3.837.500 lei 

 

 

4.090.000 lei 

  

Numerar 101 =  252.500 lei 

 

Noiembrie 1695 

Virament  1609  = 4.022.500 lei 

 

 

4.237.500 lei 

  

Numerar 86 = 215.000 lei 

 

Decembrie 1386 Virament  1311 =  0 lei 0 

   Numerar 75 =  0 lei 

Total 2019  Virament 17.161 = 39.625.000 lei  

41.910.000 lei  18.150 Numerar 921 = 2.285.000  lei 
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3. Sprijin Financiar pentru Prevenirea Abandonului Școlar în Municipiul București 

Biroul Voucher materna și sprijin financiar gestionează încă din 7 septembrie 2018, 

Programul Sprijin financiar pentru prevenirea abandonului școlar în Municipiul București, conform 

H.C.G.M.B. nr. 482/2018. 

 

Condiții de acordare: 

 prin cerere scrisă, însoțită de factură/ chitanță (în original), prin poștă;  

 părinții/reprezentanții legali ai copiilor trebuie să aibă cetățenie română, domiciliul/reședința 

de cel puțin 6 luni în București și să nu aibă datorii la DITL, la data depunerii cererii; 

 se acordă 450 lei/an școlar/ copil, sub formă de decont, prin virament bancar; 

 venitul pe membru de familie să fie sub 1.900 lei;  

 se acordă pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani, care frecventează o formă de învățământ 

publică sau privată; 

 se acordă doar dacă produsele achiziționate sunt: cărți, papetărie și rechizite pentru copii, 

conform anexei de pe site-ul D.G.A.S.M.B 

 

 
 

Număr dosare depuse în anul 2019: 540 

Total plăți, efectuate prin virament, în anul 2019: 357.024,33 lei 
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Situația referitoare la sprijinul financiar acordat în lunile ianuarie –  decembrie 2019, detaliată pe 

luni: 

Luna Număr 

beneficiari 

Nnumăr 

dosare 

depuse 

Nr. dosare 

aprobate 

Nr. dosare 

incomplete 

Nr. 

dosare 

respinse 

Suma 

Ianuarie 18 12 12 - - 7.869,01 

Februarie 28 22  21 1 - 12.355,68 

Martie 38 24 24 - - 16.354,50 

Aprilie 31 19 19 - - 13.406,61 

Mai 37 26 25 1 - 14.795,05 

Iunie 49 29 29 - - 21.688,64 

Iulie 15 10 10 - - 6.478,77 

August - - - - - - 

Septembrie 204 146 145 - 1 91.699,77 

Octombrie 218 149 147 2 - 98.451,74 

Noiembrie 106 71 70 2 - 46.932,19 

Decembrie 60 31 32 - - 26.992,37 

Total: 804 540 534 6 1 357.024,33 lei 

 

Situație sprijin financiar 2019 
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4. Stimulent financiar pentru copii cu handicap  

Prin H.C.G.M.B. nr. 292/2017, modificată și completată 

prin H.C.G.M.B. nr. 825/2018 și 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 1000 lei/lună. 

Beneficiarii sunt copiii cu handicap, încadrați în oricare 

grad de 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 cu publicul: 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. 

Indicatori cantitativi realizați în anul 2019: Dosare complete – 5.569 

Luna Număr de dosare nou 

depuse 

Număr de beneficiari 

unici plătiți lunar 

Valoare lunară lei 

Ianuarie 84 5121 5.360.000 

Februarie 80 5119 5.341.000 

Martie 78 5197 5.429.000 

Aprilie 104 5231 5.458.000 

Mai 95 5217 5.444.000 

Iunie 82 5296 5.536.000 

Iulie  77 5390 5.658.000 

August 98 5380 5.664.000 

Septembrie 80 5386 5.693.000 

Octombrie 109 5474 5.731.000 

Noiembrie 110 5569 5.846.000 

Decembrie 108 5545 5.803.000 

  Total beneficiari unici în 

plată la sfârșitul anului 

2019: 5569 

Total sume plătite în 

2019: 66.963.000 lei 
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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).  

Număr petiții/actualizări de dosare:  

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

Constantin Mille nr. 10, sector 1: 4.120 

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

4: 1.558 

 

5. Ajutor social comunitar pentru familia monoparentală 

Prin H.C.G.M.B. nr. 492/2017, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 516/2018, completată prin 

H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare, 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. 
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Indicatori cantitativi realizați în anul 2019: 

Dosare depuse: 169 

 
Luna Număr beneficiari unici aflați în 

plată 

Sumă plătită lunar/lei 

Ianuarie  83 45.800 

Februarie  92 47.700 

Martie  99 51.800 

Aprilie  113 60.400 

Mai  135 78.500 

Iunie  152 90.500 

Iulie  156 82.300 

August  135 71.200 

Septembrie  141 74.000 

Octombrie   140 75.000 

Noiembrie 144 72.500 

Decembrie  155 94.000 

TOTAL 156 843.700 lei 

 

 

6. 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 

stimulentului 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. 

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

Depunerea dosarelor a început cu data de 13 Noiembrie 2017. 

 

Indicatori cantitativi realizați în anul 2019: 

Număr beneficiari unici: 51.710 

Număr dosare depuse în anul 2019 = 11.362 din care: 

- Cereri on-line: 1918 

- Cereri depuse la ghișeu: 9444 

 

Luna Număr de beneficiari unici 

plătiți lunar 

Valoare lunară lei 

Ianuarie 45.567 23.188.000 

Februarie 46.128 23.256.000 

Martie 46.867 23.675.000 

Aprilie 47.445 23.976.500 

Mai 44.567 22.514.000 

Iunie 45.112 22.758.000 

Iulie  47.351 24.134.500 

August 48.513 24.713.500 

Septembrie 49.474 25.074.000 

Octombrie 50.175 25.351.000 

Noiembrie 50.454 25.570.000 

Decembrie 51.710 12.476.060 

 Total beneficiari unici în 

plată la sfârșitul anului 2019: 

51.710 

Total sume plătite în 2019: 

276.686.560 lei 

NOTĂ: 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). 

  

Număr documente depuse în completarea dosarelor/petiții: 17.589 

  

7. Victimele violenței în familie, Proiect pilot „Împreună” 

În anul 2019, a fost aprobat, prin adoptarea în Consiliul General al Municipiului București a 

Hotărârii nr. 70/2019, Programul pilot ”Împreună!”. Programul se adresează victimelor violenței 

în familie, de pe raza municipiului București și constă în acordarea unui ajutor financiar în 

cuantum de maxim 1.500 lei/lună, sumă dedicată exclusiv plății chiriei unei locuințe în 

municipiul București.  
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Condiții de acordare:  

- Se acordă pentru victimele violenței în familie care au domiciliul stabil/reședința pe raza 

municipiului București; 

- Solicitantul face dovada că se încadrează în grupul țintă, respectiv victimă a violenței în familie; 

- S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior; 

- Locuința închiriată se află pe raza municipiului București. 

Nu beneficiază de prevederile Programului pilot persoanele care: 

a) nu se încadrează în criteriile de eligibilitate;  

b) au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;  

c)         refuză participarea la programele destinate victimelor violenței în familie; 

d)        nu respectă prevederile planului de intervenție. 

La momentul la care victima violenței în familie depune cerere pentru acordarea ajutorului 

financiar pentru plata chiriei, încadrarea în criteriul de eligibilitate ”victimă a violenței în familie” se 

face cu ordinul de protecție/ordinul de protecție provizoriu/dovada depunerii plângerii.  

Pentru verificarea lunară a încadrării în criteriul de eligibilitate ”victimă a violenței în 

familie”, ulterior momentului de depunere a cererii, victima va prezenta o adeverință din care să 

rezulte că urmează un program de consiliere/terapie pentru victimele violenței în familie. Precizăm 

faptul că ședințele de consiliere psihologică sunt acordate gratuit  la nivelul instituției noastre. 
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II Administratea și acordarea serviciilor sociale 

1. Serviciul Anchete sociale 

2. Serviciul Urgențe sociale 

3. Serviciul Cantină socială 

 Biroul Cantina socială Sf. Constantin/ Bucur 

 Biroul Cantina socială Grivița 

 Biroul Cantina socială Ferentari 

4. Biroul Cantina socială OMINIS  

5. Serviciul Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți Sfântul Ioan 

 Biroul Centrul de Zi pentru Integrare/ Reintegrare Socială 

 Adăpost de noapte  

6. Serviciul Protecția Persoanelor Adulte 

 Spălătorie Socială Armeniș/ Drumul Taberei/ OMINIS 

 Centrul de asistență pentru agresorii familiali O nouă șansă 

 Centrul de Sprijin pentru Familii Defavorizate 

 Policlinica socială 

7. Centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane dependente – Berceni  

8. Centrul Rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane dependente – Darvari 

9. Centrul Rezidențial Sfânta Teodora 

 Biroul Unitate de îngrijiri la domiciliu  

10. Serviciul Protecția copilului 

 Biroul Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională – 

Covorul Magic 

 Biroul Clubul Copiilor 

 Centrele de Îngrijire și Educație Timpurie pentru Copilul cu Vârsta Cuprinsă între 0-3 

ani ANTANTE 

 Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie pentru Copilul cu Vârsta Cuprinsă între 0-3 

ani ALEX 

 Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie pentru Copilul cu Vârsta Cuprinsă între 0-3 

ani CASA CU PITICI 
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 Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie pentru Copilul cu Vârsta Cuprinsă între 0-3 

ani CASA CU ȘTRUMFI 

 Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie pentru Copilul cu Vârsta Cuprinsă între 0-3 

ani CASTELUL FERMECAT 

 Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie pentru Copilul cu Vârsta Cuprinsă între 0-3 

ani CURCUBEUL MAGIC 

 Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie pentru Copilul cu Vârsta Cuprinsă între 0-3 

ani LA BUNICI 

 Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie pentru Copilul cu Vârsta Cuprinsă între 0-3 

ani MARIA 

 Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie pentru Copilul cu Vârsta Cuprinsă între 0-3 

ani OMIDE 

 Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie pentru Copilul cu Vârsta Cuprinsă între 0-3 

ani SCĂPĂRICI 

 Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie pentru Copilul cu Vârsta Cuprinsă între 0-3 

ani STELUȚE ZÂMBITOARE 

 Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie pentru Copilul cu Vârsta Cuprinsă între 0-3 

ani ZEBRA ZOU 
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1. 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. 

Serviciul își desfășoară activitatea cu 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/reședința 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; 

e. elaborarea fișelor de informare și consiliere sociale; 

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

g. efectuarea în regim de urgență a evaluărilor socio-economice pentru persoane/familii aflate în 

situații de risc social, împreună cu reprezentanți ai Serviciului Urgențe Sociale, ca urmare a 

sesizărilor primite de la Direcția Poliție Locală și Control a Municipiului București; 

h. realizarea evaluărilor sociale pentru completarea fișei socio-medicale geriatrice (conforma 

H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice) 

necesară persoanelor care solicită găzduirea într-un centru de îngrijiri și asistență destinat 

persoanelor dependente. 
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Evaluările socio-economice 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 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 sau la sesizarea altor instituții/cetățeni ai Municipiului București; 

 persoane vârstnice care solicită găzduirea într-un centru rezidențial de îngrijiri și asistență 

destinat persoanelor dependente; 

 persoane aflate într-o situație de risc social și găzduite în cadrul Complexului Integrat de 

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 ale 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 
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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 

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: 

Clasificare după scopul evaluării: Număr rapoarte de anchetă socială 

Acordarea serviciilor oferite de cantinele de 

ajutor social 

Admiteri 110 

Suplimentări 9 

Mențineri 71 

Reevaluări 293 

Solicitări atribuire locuință socială 159 

Scutire taxă administrativă în cadrul centrelor ANTANTE 7 

Evaluarea și monitorizarea persoanelor aflate într-o situație de risc social 

(persoane adulte/familii fără adăpost) 

37 

Evaluare socio-economică pentru completarea dosarului privind 

găzduirea într-un Centru rezidențial de îngrijiri și asistență destinat 

persoanelor dependente 

16 

Acordarea ajutorului social comunitar pentru susținerea familiei 

monoparentale 

150 

Solicitări adresate de către alte departamente ale DGASMB sau alte 

instituții publice 
16 

Total 868 

 

Fișe de informare și consiliere socială 133 
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Mențiune: pentru realizarea celor 868 de rapoarte de anchetă socială și fișe de evaluare socio-

economică s-au efectuat un număr de 892 de deplasări pe raza Municipiului București, de către 

echipele de asistenți sociali, întrucât, o parte dintre persoanele care făceau obiectul solicitărilor 

adresate serviciului nostru nu au putut fi identificați, inițial, la domiciliul indicat în adresele înaintate 

instituției noastre. 
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2. Serviciul Urgențe Sociale 

Serviciul Urgențe Sociale se adresează tuturor categoriilor de beneficiari și 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 sesizărilor venite prin intermediul numărului unic pentru persoane fără adăpost 021/ 

9524 și prin intermediul aplicației Social Alert București, iar 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: 

 1.084 persoane adulte fără adăpost identificate; 

 3.450 de intervenții în stradă; 

 431 persoane cazate la adăposturile aflate pe raza teritorială a Municipiului București; 
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 2.715 de informări cu privire la datele de contact și criteriile de eligibilitate ale centrelor 

destinate persoanelor fără adăpost, precum și la serviciile sociale disponibile; 

 2.887 de refuzuri pentru acompanierea la un adăpost în urma sesizărilor, autosesizarilor,  

monitorizărilor și acțiunilor comune cu alte instituții; 

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

adăpost care refuză în mod constant intervenția; 

 31 de acțiuni de identificare și informare a persoanelor adulte fără adăpost realizate în comun 

cu Poliția Locală și Poliția Națională în urma cărora s-a interacționat cu 283 de persoane din 

care 34 de minori; 

 4.809 străzi cartografiate, 1.200 pliante distribuite, 282 de persoane identificate în cadrul 

acțiunii de identificare și informare a persoanelor fără adăpost. 
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În vederea evitării decesului în stradă, 36 de persoane aflate în situație critică, dar care au 

refuzat acompanierea la un adăpost, au primit ajutor punctual, constând în articole de îmbrăcăminte, 

încălțăminte și pături; 
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 pentru 48 persoane care prezentau afecțiuni medicale a fost solicitat sprijinul Serviciul 

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

 

 Pentru persoane greu deplasabile, au fost efectuate 63 de acompanieri  pentru obținerea 

actelor de identitate, actelor necesare întocmirii dosarelor de accesare a serviciilor sociale și 

investigații medicale de specialitate;  

       

       

 

 În baza protocolului încheiat între instituția noastră și Asociația Carusel, s-au efectuat 89 

deplasări în care au fost distribuite 6.490 porții de mâncare persoanelor cazate la Adăpostul 

Temporar de Noapte Odesa 
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 Au fost distribuite 11.100 de sticle cu apă persoanelor aflate în situaţie de dificultate, cetăţeni 

ai municipiului Bucureşti, cu ocazia unor evenimente, pentru care a fost solicitat sprijinul 

instituției noastre;  

       

 

 280 deplasări în diverse locații din București în care au fost distribuite 900 porții ceai și 800 

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

extreme; 
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3. Serviciul Cantină socială 

Cantinele Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti  (HCGMB nr.371 din 26.11.2009) au desfăşurat prin cele trei unități (Sfântul Constantin, 

Bucur-relocat la Sfântul Constantin, Griviţa, Ferentari), 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; 
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(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; 

(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, 

prănzul 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. 

 

 Biroul Cantină 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 - în lucru; 

- nr. beneficiari 150; 

- acordare hrană 250 beneficiari de la Unitate Bucur; 

- din 16.12.2019 preparare hrană pentru 55 persoane defavorizate în baza – PROTOCOL 

ASOCIAȚIA CARUSEL –ADĂPOST ODESA; 

 

 Biroul Cantină 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 250 relocați la Unitatea Sf. Constantin; 

- în renovare din 11.12. 2017; 

 

 Birou Cantină 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 220; 

- preparare şi livrare hrană pentru nouă Centre de Îngrijire și Educație Timpurie pentru Copilul cu 

Vârsta Cuprinsă între 0-3 ani - 200 copii; 

  

 Biroul Cantină 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 - în lucru; 

- nr.beneficiari 641; 

 

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 conducere, retransmisă unităților; 

conform documentelor care certifică imposibilitatea deplasării beneficiarului, se efectuează 

transportul. (zece beneficiari de la Cantina Griviţa au primit hrana la domiciliu, transportul fiind 

efectuat cu ajutorul a patru autoturisme, din parcul auto al DGASMB). 

 

mailto:registratura@dgas.ro
http://www.dgas.ro/


 

Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București, România       

Tel: 021/314.23.15  Fax: 021/314.23.16   

E-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro  

Operator date cu caracter personal nr. 11270  
 

 

 

 

 

mailto:registratura@dgas.ro
http://www.dgas.ro/


 

Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București, România       

Tel: 021/314.23.15  Fax: 021/314.23.16   

E-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro  

Operator date cu caracter personal nr. 11270  
 

 

 

 

 

4. Biroul Cantina Socială OMINIS 

 

Cantina socială OMINIS a asigurat hrana zilnică pentru două centre de îngrijire şi educaţie 

timpurie (aprox. 60 copii) şi pentru copiii care frecventează centrul de zi al Asociaţiei Învingem 

Autismul (12 copii).  

În fiecare zi, de luni până vineri, a fost desfăşurat programul „Supa comunitară, toată 

lumea la masă!”, realizat în baza contractului de sponsorizare încheiat cu S.C. MEGA IMAGE 

SRL, care constă în oferirea unei mese calde pentru persoanele care se află într-o situaţie de 

dificultate socio-economică, din municipiul Bucureşti. Alimentele au fost preparate din produse 

primite ca şi donaţii. 

În anul 2019, au beneficiat de programul „Supa comunitară, toată lumea la masă!” 396 de 

persoane şi au fost distribuite 15.351 porţii de mâncare. 
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Beneficiari Pachete hrana rece

2019

 

 

 

Produsele primite sub formă de donaţii care nu pot fi gătite, conform Normelor de aplicare a 

Legii 217/2016 sunt distribuite beneficiarilor, selectaţi prin evaluarea iniţială (în funcţie de 

gravitatea situaţiei socio-economice). 

În anul 2019, au beneficiat de hrană rece 170 de beneficiari unici, şi au fost distribuite 937 de 

pachete hrană rece. 
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5. Serviciul Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulți Sfântul Ioan 

 Biroul Centrul de Zi pentru Integrare/ Reintegrare Socială 

 Adăpost de noapte  

 

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 600/28.10.2019 se aprobă 

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

C.I.S.S.A are două compartimente, respectiv: 

- Compartimentul Adăpost de Noapte 

- 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, 
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respectiv: cazare, igienizare, acordare hrană şi asistenţă medicală de bază, pe o perioadă de maxim 

180 de nopți/an. 

În perioada ianuarie-decembrie 2019, 912 beneficiari unici, persoane fără adăpost aflate pe 

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

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, chirurgie, evaluare şi consiliere psihologică, activităţi de socializare 

şi recreere în atelierele organizate.  

Centrul de integrare/reintegrare socială a propus spre aprobare cererile a 135 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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:registratura@dgas.ro
http://www.dgas.ro/


 

Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București, România       

Tel: 021/314.23.15  Fax: 021/314.23.16   

E-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro  

Operator date cu caracter personal nr. 11270  
 

 În anul 2019 în cadrul “Centrului de zi pentru integrare/reintegrare socială” și „Adăpostului 

de Noapte”  numărul lunar de beneficiari este conform tabelelor atașate: 

BENEFICIARI - ANUL 2019 CENTRUL DE ZI 

IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC 

52 114 96 95 74 62 60 60 60 58 55 58 

            

            

BENEFICIARI - ANUL 2019 ADĂPOST DE NOAPTE 

IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC 

288 199 188 153 146 147 132 141 147 152 168 172 

             

În perioada 20-28.03.2019 prin intermediul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius 

Nasta”, s-a desfășurat o amplă campanie de detectare a tuberculozei pulmonare, pentru un număr 

de 156 de persoane, realizându-se radiografii pulmonare, iar pentru 18 persoane examen de spută 

pentru confirmarea/infirmarea diagnosticului.  

Tot cu sprijinul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”, a fost implementat 

programul pilot “Integrated screening for TB, HVC and HVB”; un număr de 77 de persoane au 

fost testate pentru depistarea hepatitelor de tip B și C, a tuberculozei pulmonare, persoanele 

diagnosticate pozitiv fiind direcționate către Spitalul de Boli Tropicale și Infecțioase „Victor Babeș”.   
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Centrul de calificare și perfecționare Athena, prin specialiștii în hair styling, ne-a sprijinit în 

demersul de înfrumusețare al beneficiarilor celor două compartimente, 87 de persoane bucurându-

se de această experiență. 

 

 

În vederea asigurării unui climat cât mai sănătos, toate spațiile au fost supuse lunar unui amplu 

proces de nebulizare și dezinfectare. Totodată, în cadrul complexului s-au realizat lucrări de 

reamenajare și zugrăvire a acestuia. 

În data de 04.12.2019, o delegație olandeză formată din specialiști din domeniul socio-medical și 

beneficiari de servicii sociale a făcut o vizită, în vederea menținerii colaborării demarate în urmă cu 

5 ani. Oaspeții au fost puși la curent cu modificările și noutățile apărute în activitatea complexului, 

au avut posibilitatea să cunoască o parte din beneficiari cu care au purtat discuții și pe care i-au 

încântat muzical. 
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În data de 05.12.2019 beneficiarii complexului s-au bucurat la auzul colindelor tradiționale și 

au participat la împodobirea bradului. 
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Vizita reprezentanţilor Autoritatăţii pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a 

devenit deja tradiţie, astfel că în data de 17.12.2019 beneficiarii CISSA au avut din nou posibilitatea 

să se bucure de vizita căţeluşilor care îşi caută un stăpân. 

 

 

Pe parcursul anului 2019, prin intermediul specialiștilor Centrului de zi pentru 

integrare/reintegrare socială au fost redactate și înregistrate 1.205 documente oficiale către instituții 

abilitate să rezolve cazurile sociale supuse atenției (Direcții Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului, Casa de Pensii, Institutul Național de Medicină Legală “Mina Minovici”, etc). 

 

6. Serviciul Protecția Persoanelor adulte 

Serviciul Protecţia Persoanelor Adulte se află în subordinea Directorului Coordonare 

Asistenţă Socială și este condus de un șef serviciu. Personalul serviciului se subordonează şefului de 

serviciu, având de îndeplinit următoarele atribuţii: 

a) promovează păstrarea confidenţialităţii cazurilor sociale aflate în atenţia serviciului; 

b) completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în situaţie de dificultate 

sau de risc social, a nevoilor şi resurselor acesteia; 
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c) asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor 

individuale şi ale celor familiale necesare în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu scopul de a 

preveni situaţiile de criză;  

d) acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a 

opiniei;  

e) realizează activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor adulte sau a familiilor 

acestora, aflate în situaţie de dificultate sau de risc social; 

f) iniţiază măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare în domeniul problematicii persoanelor 

adulte aflate în risc de marginalizare socială; 

g) realizează activităţi şi servicii de consiliere pentru persoanele adulte aflate în situaţii de dificultate 

sau de risc social sau familiilor acestora; 

i) solicită compartimentului de specialitate efectuarea anchetelor sociale în mediul familial al 

persoanei adulte aflată în risc social; 

j) asigură Secretariatul tehnic al Comisiei de admitere în Centrele rezidențiale și Centrele de zi 

pentru persoane adulte, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului 

București 

k) asigură Secretariatul tehnic al Comisiei privind stabilirea unor masuri de protecție 

socială/facilități, pentru persoanele adulte/familiile aflate în risc de marginalizare socială 

l) monitorizează şi coordonează punerea în aplicare a programelor/proiectelor/acţiunilor sociale 

derulate la nivelul D.G.A.S.M.B. destinate persoanelor adulte aflate în situaţie de dificultate sau de 

risc social şi care nu sunt acoperite de serviciile create la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti 

(cum ar fi centre-pilot, centre de tranzit şi altele asemenea); 

m) 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 de asistenţă socială; 

n) contribuie la fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţă socială; 

o) participă la pregătirea documentaţiei necesare acreditării serviciilor sociale în vederea furnizării 

acestora ca servicii sociale publice; 

p) elaborează procedurile de lucru specifice; 

q) elaborează în colaborare cu serviciile/compartimentele de specialitate de la nivelul instituției, 

documentația de specialitate și proiectele de H.C.G.M.B. care fac obiectul activității serviciului, 
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urmând ca acestea să fie transmise pe circuitul de avizare și, ulterior, supuse dezbaterii și aprobării 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

r) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor compartimentelor din subordine; 

s) îndeplineşte şi alte sarcini la solicitarea şefului ierarhic superior, în condiţiile legii. 

Categorii de beneficiari:  

- tineri cu risc crescut de marginalizare socială, 

-femei,  

- persoane aflate în situație de dependență,  

- persoane vârstnice, 

- persoane adulte fără adăpost, 

- victime ale violenţei domestice. 

1. Număr total de solicitari pe anul 2019 -  1.481 din care: 

 419 solicitari privind admiterea în vederea internării în Centrele Rezidențiale de Îngrijire și 

Asistență pentru Persoane Dependente; 

 720 solicitări diverse (beneficii sociale, servicii sociale, locuință socială, informări D.G.A.S.P.C., 

sesizări încalcări drepturi, solicitări de colaborare); 

 342 adrese de colaborare cu serviciile aflate în subordinea instituției. 

 

 Spălătorie Socială Armeniș/ Drumul Taberei/ OMINIS 

a) Date de contact ale Spălătoriilor Sociale: 

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

Spalatoria Socială din Aleea Turnu Magurele, nr. 17, Sector 4;  

Spalatoria Socială 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. 

 Cetățenii municipiului București care au venituri modeste și sunt expuși riscului de sărăcie 

pot beneficia, gratuit, de serviciile Spalatoriilor Sociale aflate în subordinea Direcției Generale de 

Asistență Socială a Municipiului București. 
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 Orice persoană care se confruntă cu lipsuri materiale sau probleme sociale beneficiază de 

servicii de spalare și uscare a hainelor, informare și consiliere în vederea îmbunatățirii calității vieții. 

Serviciile sunt gratuite, detergentul și balsamul de rufe fiind asigurate de către Spălătoriile Sociale, 

fiecare beneficiar având posibilitatea de a spala pâna la 5 kg haine pe săptămână. 

 Înregistrarea se face în baza unui act de identitate (fotocopie) și prin completarea unei 

declarații pe propria raspundere prin care persoanele doritoare justifică apartenența la unul din 

grupurile vulnerabile.  

c) Categorii de beneficiari: 

- Persoane sărace angajate, mai ales muncitori subcalificați; 

- Tineri șomeri și persoane care nu sunt angajate și nu sunt înscrise în sistemul de învățământ sau de 

formare profesională; 

- Persoane cu vârsta între 50 și 64 ani care nu sunt încadrate profesional și care sunt excluse din 

programele de asistență socială; 

- Persoane vârstnice; 

- Tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului; 

- Persoane adulte fără domiciliu; 

- Mame adolescente; 

- Persoane adulte de etnie rromă cu risc de a fi excluse din familii fără a avea un venit sustenabil; 

- Adulți cu dizabilități, inclusiv persoane invalide, cu o concentrare pe persoanele cu nevoi 

complexe; 

- Persoanele care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe toxice; 

- Persoane aflate sub control judiciar; 

- Persoane adulte aflate în evidența serviciilor de probațiune față de care au fost dispuse măsuri sau 

sancțiuni neprivative de libertate; 

- Victime ale violenței domestice; 

- Victime ale traficului de ființe umane; 

- Refugiați și imigranți. 

Documentele se depun la sediile spălătoriilor sociale. 

d) Număr de beneficiari în anul 2019: 319 beneficiari 
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 Centrul de asistență pentru agresorii familiali O nouă șansă 

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

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

recuperare și 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 depășirii 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. 

De asemenea, serviciile acestui centru  se adresează cetățenilor de pe raza Municipiului 

Bucuresti, 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 2019 

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

adicțiilor, este de 84 persoane. 
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 Centrul de Sprijin pentru Familii Defavorizate 

a) Date despre centru 

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

b) Specificul activității 

În cadrul Centrului beneficiarul dispune de condiţii de trai în siguranţă şi corespunzătoare 

necesităţilor acestuia. 

”Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” 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. 

c) Categorii de beneficiari ai centrului  

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ”Centrul de sprijin pentru familii defavorizate” sunt: 

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 2019 

S-au înregistrat 31  de solicitări care au vizat în principal următoarele activități:  

- găzduire, acordare hrană, asistență medicală, educație pentru sănătate, consiliere socială și 

psihologică pentru  cuplul mamă-copil; 

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

pentru plata chiriei; 

- sprijin și consiliere în vederea întocmirii documentelor necesare pentru emiterea unui Ordin de 

Protecție/Provizoriu, a certificatului medico-legal și a certificatelor de încadrare în grad de handicap; 

- însoțirea beneficiarilor la unitățile medicale, ambasade, Direcțiile Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului de sector, secții de poliție; 

- sprijin în vederea identificării unor locuri de muncă și a întocmirii documentelor necesare pentru 

angajare; 

- medierea relației dintre beneficiari și unitățile de învățământ în vederea asigurării procesului de 

educație a minorilor și accesarea programului ”A doua șansă” pentru adulți; 

În cadrul Centrului de sprijin pentru familii defavorizate s-au acordat servicii de consiliere 

psihologică pentru opt beneficiare ale programului pilot ”Împreună”. 
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 Policlinica socială “Regina Maria” 

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

proprie, aflat în subordinea Serviciului protecţia persoanelor adulte 

b) 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 

c) Tip de servicii acordate: 

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

dermatologie, oftalmologie, etc.);  

- 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 2019 s-au efectuat, în medie, urmatoarele consultații în cadrul policlinicii sociale:  

Servicii acordate ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec total 

medicina interna 141 172 163 142 133 129 99 151 156 154 181 127 1748 

stomatologie 141 224 186 185 219 245 253 138 316 261 261 160 2589 

ginecologie 6 24 14 24 18 20 6 30 29 22 24 27 244 

psihologie 13 12 13 7 28 31 22 4 12 12 41 26 221 

ecografie 11 27 14 16 7 16 19 22 21 16 17 24 210 

recoltări probe biologice 43 36 46 44 40 44 29 48 42 47 58 53 530 

evaluări psihologice 13 30 14 13 19 12 6 19 4 27 36 12 205 

oftalmologie 13 29 25 27 17 27 25 8 21 21 34 9 256 
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 Conform datelor centralizate, la nivelul anului 2019, din serviciile oferite la nivelul 

Policlinicii Sociale cel mai des accesate au fost cele de medicină internă, cu un procent de 29% din 

totalul consultațiilor și consultațiile stomatologice, reprezentând un procent de 43%. 
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7. Centrul rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoane dependente – Berceni 

În anul 2019, 207 persoane (în medie) au beneficiat de servicii de tip rezidenţial. Efectivul la 1 

ianuarie 2019 a fost de 197 de beneficiari şi la 31 decembrie 2019 a fost de 224 beneficiari. Au fost 

înregistrate 70 internări, 4 externări şi 39 decese. 

Din punct de vedere al integrării psiho-sociale: 

Beneficiarii au participat la diverse activitaţi psiho-sociale, grupe de consiliere și reminescenţă, 

şedinţe de art terapie, terapie prin dans şi terapie suportivă. De asemenea, au mai fost implicaţi în 

diverse activităţi desfășurate cu voluntari ai Fundaţiei Niciodată Singur şi ai Asociaţiei Fluens, ca de 

exemplu: 

- Discuţii şi jocuri sociale între orele 9-12, cu 2 grupe de beneficiari în fiecare marţi şi joi; 

- Ședinţe individuale și consiliere de grup; 
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- „Sandplay” – metodǎ terapeuticǎ derivatǎ din scrierile lui Jung, utilizȃnd tăvițe cu nisip şi 

diverse figurine din plastic; 

- Consiliere socială şi informare generală; 

- Lecții de dans latino; 

- Distribuirea de pachete de sărbători, din partea organizațiilor, fundațiilor și persoanelor 

particulare. 

 

Din punct de vedere medical: 

- 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 „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, radiolog, chirurg); 

- Beneficiarii au beneficiat de şedinţe de fizioterapie şi masaj în funcţie de recomandările 

medicilor;  

- Beneficiarii au primit opţiunea înscrierii la medicul de familie cu care colaborăm pe medicina de 

familie, existănd facilitatea de a primi o subvenţie din partea D.G.A.S.M.B. pentru achitarea 

medicamentelor compensate prescrise prin medicul de familie; 

- Au fost contactate pe email și telefonic companii, în vederea unor sponsorizări sau colaborări; 

- S-a amenajat o sala de kinetoterapie deservitǎ de un kinetoterapeut; 

- A fost achiziţionat un aparat de sterilizare de tip autoclav; 

- S-au achiziţionat 20 de paturi medicale mecanice, care ajută bolnavii să-și modifice singuri 

poziția patului. 

 

Din punct de vedere administrativ: 

- Au fost efectuate reparaţii la centrala termică, echipamente din bucatarie şi spălătorie, acoperiş; 

- Au fost asigurate reparaţiile curente ale clădirii, instalaţiilor şi echipamentelor din dotare; 

- Au fost asigurate servicii de spãlãtorie pentru creşele ANTANTE; 

- A fost terminatǎ zugrăvirea clădirii, o lucrare de mare anvergură, începutǎ în anul 2018; 

- A fost amenajată o nouã camerã de activitãţi şi consiliere psiho-socialã; 
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- A fost achiziţionat pentru bucãtarie un convectomat nou şi au fost primite ca donaţie douã maşini 

de curãţat cartofi; 

- Au fost aduse la zi procedurile interne și armonizate cu restul procedurilor existente în cadrul  

D.G.A.S.M.B. 
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8. Centrul Rezidențial de îngrijire și asistență pt persoane dependente DARVARI 

 

Centrul Rezidențial de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Dependente - Darvari 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.   

     Misiunea unităţii este creşterea calităţii vieţii persoanelor dependente din punct de vedere funcțional, rezidente în 

Centrul Rezidențial de Îngrijire şi Asistenţă Darvari, prin acordarea  unor servicii socio-medicale de îngrijire, asistenţă şi 

recuperare, respectând standardele minime de calitate emise în domeniu. 

     Obiectivele Centrului Rezidențial de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Dependente - Darvari sunt: 

- furnizarea unor servicii de calitate privind îngrijirea socio–medicală, recuperarea medicală pentru beneficiarii 

rezidenţi, în conformitate cu standardele specifice de calitate în domeniu; 

- promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor dependente internate; 

- menţinerea, recuperarea şi dezvoltarea capacităţilor fizice, psihice şi mentale ale beneficiarilor; 

- menţinerea, formarea/dezvoltarea deprinderilor de viaţă autonomă şi îmbunătăţirea statusului funcţional; 

- asigurarea unor îngrijiri socio-medicale în complementaritate cu serviciile medicale din sistemul public de sănătate; 

- ameliorarea şi dezvoltarea relaţiilor interpersonale prin furnizarea unor servicii de consiliere, sprijin şi asistenţă psiho-

socială; 

- creşterea gradului de integrare socială a beneficiarilor; 

- informarea şi consilierea beneficiarilor şi a familiilor lor. 

 

Capacitatea centrului este de 27 locuri. În perioada 01.01-31.12.2019, 28 persoane (beneficiari unici) au primit 

serviciile centru. Dintre aceştia, 14 au fost femei şi 14 au fost bărbaţi. În anul 2019 au ieşit din unitate 3 beneficiari ca 

urmare a decesului acestora. 

     

În anul 2019, centrul a acordat beneficiarilor rezidenți următoarele tipuri de servicii: 

- servicii medicale, constând în administrare de medicamente şi perfuzii, manevre terapeutice, consultaţii medicale de 

specialitate, analize medicale; 

- servicii medico-sociale, constând în ajutor la hrănire, hidratare, igienă personală, aplicare scutece incontinență, 

mobilizare, schimbarea lenjeriei personale şi de pat; 

- consiliere socială și psihologică 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; 

- servicii de terapie ocupaţională și activităţi recreative; 

- servicii de kinetoterapie;  

- cazare şi hrană, precum şi servicii de spălătorie-călcătorie. 

 

mailto:registratura@dgas.ro
http://www.dgas.ro/


 

Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București, România       

Tel: 021/314.23.15  Fax: 021/314.23.16   

E-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro  

Operator date cu caracter personal nr. 11270  
 

În decursul anului 2019, personalul centrului a organizat, în continuare, ieșiri împreună cu beneficiarii în aer 

liber, în parcurile din comunitate, “Tineretului” și “Apărătorii Patriei”, 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.   

                                                                       

Sărbătorile de peste an au fost întâmpinate de beneficiari, fie la Biserica din curtea Spitalului „Sf Luca”, fie în cadrul 

instutuției, primind colindătorii în căldura căminului înconjurați de bucatele tradiționale: ciorbă de miel, tobă, cozonac, 

sarmale, ș.a. 
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9. Centrul Rezidențial Sfânta Teodora 

 

În conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 600/2019 privind aprobarea organigramei, 

numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale 

Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și ale Căminului pentru persoane 

vârstnice al Municipiului București- Academician Nicolae Cajal, serviciul Centrul Rezidențial 

”Sfânta Teodora” este structurat pe 2 componente: 

1. Centrul Rezidențial ”Sfânta Teodora” - al cărui scop principal este acordarea serviciilor sociale 

specializate, sub forma serviciilor de îngrijire socio-medicală în conformitate cu standardele minime 

de calitate în domeniu și corespunzătoare nevoilor identificate ale persoanelor dependente, care au 

domiciliul stabil sau reședința pe raza Municipiul București și se află, fie în incapacitatea de a se 

îngriji singure, fie aparținătorii lor nu au posibilitatea de a le asigura serviciile de îngrijire și 

recuperare la domiciliu.  

2. Biroul “Unitate de Îngrijiri la domiciliu” – al cărui scop principal este reprezentat de acordarea 

serviciilor specializate de îngrijire socio-medicală la domiciliu. 

Centrul Rezidențial ”Sfânta Teodora” are o capacitate de 120 locuri și acordă persoanelor 

instituționalizate următoarele tipuri de servicii de îngrijire socio-medicală:  

 găzduire pe perioada acordării serviciilor; 

 asigurarea hranei necesare beneficiarilor (trei mese principale pe zi plus gustare, meniuri 

întocmite de către un medic nutriționist); 

 asistență medicală permanentă și consiliere psiho-socială în funcţie de diagnosticul şi gradul de 

dependenţă al beneficiarului; 

 evaluare iniţială şi reevaluare sociomedicală periodică; 

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

 consultații medicale în functie de afecțiunile de care suferă persoana în cauză; 

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

 servicii de spălătorie – călcătorie (lenjerie, prosoape, articole vestimentare etc.); 

 servicii religioase și de consiliere spirituală (parteneriat cu Parohia Apărătorii Patriei I). 

Pe parcursul anului 2019, în evidențele centrului au fost înregistrați 155 beneficiari unici, care au 

accesat serviciile de îngrijire socio-medicală în regim instituționalizat, la finalul anului fiind 

internate 106 persoane dependente. În cadrul ședințelor Comisiei de Admitere organizate lunar la 
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nivelul D.G.A.S.M.B. au fost aprobate 84 dosare de admitere, rezultând un număr nou de 84 

internări. Numărul mediu lunar al beneficiarilor instituționalizați este de 110 persoane, situația 

pentru fiecare lună calendaristică regăsindu-se în tabelul alăturat: 

 

Nr. Crt. Luna Efectiv beneficiari 

1. Ianuarie 103 

2. Februarie 104 

3. Martie 110 

4. Aprilie 112 

5. Mai 114 

6. Iunie 111 

7. Iulie 112 

8. August 109 

9. Septembrie 108 

10. Octombrie 113 

11. Noiembrie 115 

12. Decembrie 112 

 

Având în vedere faptul că serviciile centrului sunt acordate persoanelor dependente care și-au 

pierdut autonomia funcțională din cauze psihice, fizice sau mentale și necesită ajutor semnificativ și/ 

sau îngrijire pentru a realiza activitățile de bază ale vieții de zi cu zi, preponderent din cauza 

afecțiunilor medicale cronice cu care aceștia sunt diagnosticați, procentul externărilor efectuate pe 

parcursul anului 2019 a fost de 27,74% din numărul total al beneficiarilor instituționalizați. Din cele 

43 externări efectuate, 26 au reprezentat decese iar 17 beneficiari au solicitat rezilierea contractelor 

de servicii. Ca urmare a monitorizării persoanelor dependente pentru care a încetat acordarea 

serviciilor de îngrijire socio-medicală în cadrul Centrul Rezidențial ”Sfânta Teodora”, din cele 17 

persoane, 6 beneficiază, în prezent, de servicii de îngrijire în regim instituționalizat, o persoană a 

decedat iar 10 persoane s-au reintegrat în cadrul familiilor, membrii acestora fiind cei care acordă 

îngrijirea și supravegherea necesară.   

Statistica pentru cei 106 beneficiari înregistrați la finalul anului 2019, în funcție de sectorul 

de domiciliu al rezidenților reliefează faptul că 53,77% au ultimul domiciliu pe raza sectorului 4. 

16,04% din persoanele dependente instituționalizate provin din sectorul 5 iar 13,21% au ultimul 

domiciliu legal pe raza sectorului 3. Din sectorul 2 provin 11 beneficiari care reprezintă 10,38% din 

rezidenții centrului, în timp ce 5 persoane dependente sunt înregistate cu ultimul domiciliu pe raza 

sectorului 6. De asemenea, sunt înregistrate doar 2 persoane având ultimul domiciliu legal pe raza 

sectorului 1 al municipiului București, reprezentând un procent de 1,89%. 
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În ceea ce privește ponderea beneficiarilor în funcție de sexul rezidenților, la finalul anului 

2019 un procent de 57,55% din totalul persoanelor dependente era reprezentat de femei, în timp ce 

42,45% erau bărbați.  Vârsta medie a persoanelor dependente instituționalizate în cadrul Centrului 

Rezidențial ”Sfânta Teodora” este de 76 ani, cel mai tânăr beneficiar având 39 ani iar cel mai în 

vârstă 94 ani.  

Bărbați

Femei

 

Ținând cont de faptul că beneficiarii internați în Centrul Rezidențial “Sfânta Teodora” sunt 

persoane adulte cu un grad de autonomie funcțională scăzut, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 

886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, ponderea 

beneficiarilor la finalul anului 2019, în funcție de gradul de dependență, este următoarea: 15 

persoane instituționalizate și-au pierdut complet autonomia funcțională, nercesitând îngrijire de 

specialitate permanentă, 37,74% sunt persoane adulte care nu și-au pierdut în totalitate autonomia 

mentală, însă au nevoie de îngrijire și supraveghere pentru majoritatea activităților de bază și 

instrumentale, 14,15% din totalul beneficiarilor sunt diagnosticați cu tulburări grave dar și-au 

conservat facultățile locomotorii și unele gesturi cotidiene pe care le efectuează numai stimulate, în 

timp ce 27 beneficiari necesită ajutor și supraveghere pentru activități de bază ale vieții de zi cu zi. 
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Nouă persoane sunt încadrate în gradele IIB și IIC, necesitând ajutor parțial pentru activitățile de 

igienă corporală și pentru activități instrumentale. 
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Deși situația economică a rezidenților din cadrul centrului nu reprezintă criteriu de 

eligibilitate pentru admitere, statistica la sfârșitul anului 2019 evidențiază următoarele: 18,87% din 

totalul beneficiarilor instituționalizați nu înregistrează nicio sursă de venit, 23 persoane figurează cu 

venituri lunare cuprinse între 1 și 1000 lei iar ponderea cea mai mare, 45,28%, înregistrează lunar 

venituri cuprinse între 1001 – 2000 lei. Doar 15 persoane instituționalizate beneficiază de venituri 

peste 2000 lei, reprezentând un procent de 14,15% din totalul rezidenților. 
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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: 19,81 % din totalul beneficiarilor nu au 

aparținători iar 80,19% sunt înregistrați în evidențele instituției cu aparținători. 
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Ținând cont de faptul că 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 predomină 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 sprijinirea beneficiarilor instituționalizați în vederea accesării drepturilor ce le revin. 

În acest sens, pe parcursul anului 2019 au fost efectuate următoarele demersuri: 

 A fost reînnoit acordul de parteneriat încheiat cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 4 ale cărui activități principale sunt informarea publicului larg 

cu privire la serviciile furnizate în cadrul Centrului Rezidențial “Sfânta Teodora”, identificarea 

persoanelor eligibile pentru accesarea serviciilor și acordarea sprijinului necesar în vederea 

constituirii dosarelor de admitere; 

 Au fost reînnoite 26 cărți de identitate provizorii pentru beneficiarii care sunt încadrați în grupul 

vulnerabil – persoane adulte fără adăpost; 

 În vederea respectării normelor în vigoare referitoare la evidența, domiciliul, reședința și actele de 

identitate ale cetățenilor români, au fost stabilite 108 vize de reședință la adresa centrului pentru 

persoanele instituționalizate; 

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 29/2019, personalul de specialitae a întreprins toate 

măsurile necesare în vederea facilitării accesului beneficiarilor la servicii medicale, la finalul anului 

41 rezidenți fiind înregistrați la un cabinet de medicină de familie;  

 De asemenea, personalul angajat a efectuat demersurile necesare astfel încât beneficiarii cu 

venituri reduse să poată accesa servicii stomatologice în mod gratuit, până la finalul anului 2019 

fiind înregistrați 10 rezidenți care au beneficiat de consultații și tratament de specialitate;  
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 Totodată, ținând cont de gravitatea și complexitatea afecțiunilor medicale cu care sunt 

diagnosticați rezidenții, pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate peste 400 solicitări adresate 

Serviciului de Ambulanță București – Ilfov pentru consult de specialitate și intervenție în situații de 

urgență; 

 În colaborare cu reprezentanții Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, în luna aprilie 

2019 s-a deplasat la sediul centrului caravana mobilă, în vederea efectuării unor radiografii 

pulmonare, în mod gratuit, pentru depistarea TBC. Au fost testați 77 beneficiari și 41 salariați care 

intră în permanență în contact direct cu rezidenții centrului.  

 

  

 

 

 Ținând cont de dorința rezidenților de a își exercita dreptul de vot la alegerile organizate pe 

parcursul anului 2019, personalul angajat a efectuat demersurile necesare în vederea arondării 

centrului la o secție de votare permanentă cu urnă mobilă, întrucât afecțiunile medicale cu care sunt 

diagnosticați beneficiarii nu permit deplasarea acestora în exteriorul unității;   
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 Având în vedere faptul că în cadrul centrului sunt acordate atât servicii de psihoterapie și 

consiliere psihologică, cât și servicii de recuperare / reabilitare funcțională, la finalul anului au fost 

înregistrate 3417 ședințe individuale de consiliere și intervenție psihologică și 2390 ședințe 

individuale de kinetoterapie; 

 De asemenea, conform registrelor existente la nivelul centrului, au fost înregistrate 175 de ședințe 

de informare a potențialilor beneficiari și/sau aparținători cu privire la serviciile acordate în cadrul 

centrului, precum și procedura de admitere, modalitatea de încheiere a contractului etc.    

Conform standardelor minime de calitate aplicabile, pe parcursul anului 2019 au fost aplicate 

un număr de 97 chestionare privind gradul de satisfacție a beneficiarilor referitoare la serviciile 

furnizate de personalul de specialitate în cadrul centrului, rezultând următoarele: 92 respondenți au 

apreciat gradul de curățenie ca fiind foarte ridicat, calitatea hranei preparate fiind apreciată de 84 

beneficiari ca fiind satisfăcătoare. 64 respondenți doresc ca meniul zilnic să conțină mai multe 

fructe, legume și preparate cu carne iar 85,57% din totalul rezidenților sunt mulțumiți de dotările și 

condițiile de locuit din centru. 74 beneficiari au declarat faptul că personalul manifestă un 

comportament profesionist, bazat pe respect în relația cu aceștia, dând dovadă de empatie, pentru a 

satisface exigențele tuturor beneficiarilor, precum și ale aparținătorilor acestora. 

 

Pentru a asigura beneficiarilor un climat optim și un mediu de viață prietenos, în vederea 

depășirii situațiilor invalidante, la nivelul centrului au fost efectuate demersuri pentru încheierea 

acordurilor de parteneriat, al căror scop principal îl reprezintă facilitarea accesului la activități de 

socializare și petrecere a timpului liber, după cum urmează: 

 În baza acordului de parteneriat încheiat cu reprezentanții Școlii Gimnaziale Speciale nr. 4, pe 

parcursul anului 2019 a fost implementat proiectul “Dăruim emoții” prin organizarea unui număr de 

aproximativ 10 activități complexe, cu tematici variate, la care au participat atât rezidenții centrului, 

cât și elevi ai școlii antemenționate.  
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Acțiunile derulate au avut ca efect alungarea sentimentul de abandon resimțit de rezidenții 

centrului, mai ales în preajma evenimentelor importante din cursul anului, după cum urmează: 

 În luna martie au avut loc ateliere unde au fost confecționate mărțișoare atât pentru persoanele 

instituționalizate, cât și pentru aparținătorii acestora. 
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 Membrii parohiei Apărătorii Patriei I au fost alături de beneficiarii instituționalizați, vizitându-i cu 

regularitate și acordând servicii religioase și de consiliere spirituală tuturor celor care le solicită 

sprijinul. De asemenea, preoții parohiei au încurajat participarea membrilor comunității locale de 

voluntari la activitățile desfășurate în cadrul Centrului, bucurându-i de fiecare dată pe rezidenți. 
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 Atelierul de confecționat flori a adus din nou împreună cele două generații, relaționarea dintre 

aceștia sensibilizându-i atât pe cei mici cât și persoanele instituționalizate. 
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 Floriile și Sfintele Paști au fost sărbătorite și de rezidenții Centrului Rezidențial Sfânta Teodora, 

în duminica Floriilor beneficiarii primind vizita membrilor Grupului de Cateheză Sfânta Cuvioasa 

Paraschiva, care au oferit atât beneficiarilor cât și personalului ramuri de salcie sfințită.  
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 Cu prilejul sărbătorilor pascale, beneficiarii au participat la diferite ateliere de terapie 

ocupațională și au primit cadouri din partea Asociației părinților elevilor Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 4. 
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 Ziua internațională a Copilului a fost sărbătorită de beneficiari alături de copiii din cadrul Școlii 

Gimnaziale nr. 4 dar și alături de copiii Grupului de Cateheză Sfânta Cuvioasa Paraschiva, cărora 

le-au pregătit diferite surprize: 
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 De asemenea, reprezentanții Centrului de Calificare și Perfecționare – Athena au fost alături de 

beneficiarii Centrului Rezidențial Sfânta Teodora, vizitându-i cu regularitate, pentru a acorda 

tuturor persoanelor doritoare servicii gratuite de frizerie și hairstyling.  
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 Totodată, pentru a încuraja un stil de viață activ și sănătos, la nivelul centrului au fost organizate 

săptămânal ședinte de gimnastică de grup, ateliere de terapie ocupațională, cercuri literare, precum 

și campionate de șah, table, joc de popice etc. 
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 Sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavril a reprezentat un alt motiv de bucurie pentru rezidenții 

centrului care au primit vizita unui grup de 10 copii din cadrul Centrului de Zi “Casa Speranței”, 

aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, care au 

organizat un program artistic și au dăruit cadouri persoanelor internate.  

 

 Totodată, la finalul anului 2019, beneficiarii din cadrul centrului au primit vizita reprezentanților 

Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, care au venit cu 2 cățeluși antrenați, 

pentru acompanierea persoanelor dependente.  
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 Decembrie a fost considerată de beneficiari cea mai frumoasă și emoționantă lună a anului, 

întrucât au fost implicați în diferite activități de confecționare a decorațiunilor pentru Crăciun, au 

împodobit centrul, cu sprijinul personalului angajat, au primit colindători și o sumedenie de 

cadouri. 
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La nivelul Centrului Rezidențial “Sfânta Teodora” funcționează, începând cu anul 2018, 

Biroul “Unitate de îngrijiri la domiciliu”, cu scopul acordării serviciilor specializate de îngrijire 

socio-medicală la domiciliu. Ca urmare a solicitărilor primite din partea persoanelor care nu se 

încadrau în criteriile de eligibilitate în vederea accesării serviciilor, respectiv nu erau persoane 

vârstnice, însă se aflau în dificultate socio-medicală, coroborate cu prevederile legislative referitoare 

la acordarea serviciilor în familie și în comunitate pe o perioată cât mai îndelungată, la nivelul 

Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a fost înființat un grup de lucru 

informal format din specialiști în domeniu, în vederea analizei nevoilor și înaintarea unor propuneri 

cu scopul dezvoltării serviciului. 

În acest sens, a fost înaintată către Consiliul General al Municipiului București o propunere 

de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Unității de Îngrijiri la domiciliu. 
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Astfel, prin aprobarea H.C.G.M.B. nr. 600/2019 privind aprobarea Organigramei, numărului total de 

posturi, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de 

Asistență Socială a Municipiului București și ale Căminului pentru Persoane Vârstnice al 

Municipiului București - Academician Nicolae Cajal, de serviciile de îngrijire socio-medicală la 

domiciliu pot beneficia persoanele aflate în dificultate socio-medicală, încadrate în grad de 

dependență în conformitate cu H.G. nr. 886/200 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a 

nevoilor persoanelor vârstnice, fiind astfel facilitată accesarea serviciilor. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, pentru 

acordarea serviciilor de îngrijire socio-medicală la domiciliu, în anul 2019, Direcția Generală de 

Asistență Socială a Municipiului București a încheiat contracte de prestări servicii cu Fundația 

Crucea Alb-Galbenă România și cu Compania Municipală Medicala București S.A. 

Pe parcursul anului 2019, au fost acordate servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu 

pentru un număr total de 139 persoane. 

 

10 Serviciul Protecția copilului 

 Biroul Centrul de zi privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională – 

Covorul Magic 

Activitatea curiculară (sau pedagogică educativă) s-a desfășurat în anul 2019 în două etape:  

 Ianuarie - iulie 2019, anul școlar 2018-2019; 

 Septembrie-decembrie 2019, anul școlar 2019-2020.  

În anul școlar 2018-2019 au fost înscriși și au frecventat zilnic 27 copii, iar în anul școlar 2019-

2020 au fost înscriși 27 de copii, frecventând centrul 25 copii.   

Centrul de zi se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani cărora le oferă programe 

educative adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor, activități 

creative si recreative. Centrul asigură următoarele: 

- un program zilnic al copiilor cuprinzând activități diversificate, adaptate vârstei și care răspund 

nivelului și potențialului de dezvoltare, în toate ariile de dezvoltare, în baza unui program 

personalizat de intervenție, în cadrul echipei pluridisciplinare; 

- consiliere psihologică pentru copiii de vârstă preșcolară în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare și 

nevoile acestora; 
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- consiliere și sprijin pentru părinți/reprezetanții legali ai copiilor în scopul discutării și soluționării 

problemelor cu care se confruntă, în ceea ce privește  dezvoltarea psihologică a copilului, precum și 

diverse aspecte juridice, medicale, sociale; 

- hrana copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare; 

- supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și luarea măsurilor necesare pentru 

prevenirea și combaterea îmbolnăvirii; 

- dezvoltarea de programe de educație parental. 

Desfășurarea activității: 

S-a realizat în acord cu programele școlare elaborate de Ministerul Educației, conform 

cerințelor de vârstă. Planificările calendaristice au în vedere: dezvoltarea congitivă, dezvoltarea 

socio-emoțională, dezvoltarea motrică și senzorială. Planificările săptămânale cuprind cinci domenii 

mari: educarea limbajului, cunoașterea mediului, om și societate, activități matematice, domeniul 

estetic și creativ. 

În demersul educaţional, jocul reprezintă activitatea, forma fundamentală de învăţare, 

mijlocul de realizare şi metodă de stimulare a capacităţii şi creativităţii copilului, ca un drept al 

acestuia şi ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit trebuinţelor proprii. 

Planificarea activităților în anul 2019 a fost structurată pe baza celor 4 anotimpuri, așa cum 

este structurată și planificarea anuală a tuturor activităților și anume: 

Primăvara – copiii au confecționat mărțișoare împreună cu personalul didactic, martișoarele 

au fost dăruite mămicilor și bunicilor ca simbol al primăverii, cu ocazia Zilei Mamei; copiii au 

realizat felicitări, de asemenea au fost desfășurate activități cu fructe și legume de primăvara, prin 

intermediul acestor activități copiii au învățat fructele și legumele de primăvară, folosirea corectă a 

tacâmurilor pentru diverse preparate și folosirea unei alimentații sănătoase.  

În “săptămâna altfel”, copiii au avut activitatea Vitamine pentru mine vs. Vata de zahar pe 

bat - activitate din cadrul căreia copiii au înțeles efectele nocive ale zahărului și importanța 

vitaminelor pentru organism.  
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Pentru a învăța faptul că a merge la medicul stomatolog este un lucru vital pentru sănătatea 

dinților, copiii au fost în vizită la medicul stomatolog - zi dedicată sistemului sanitar;  
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Pentru cunoașterea meseriilor a fost organizat un atelier de creație denumit Cofetar pentru o 

zi, susținut de un cofetar profesionist, sub îndrumarea căruia copiii au pregătit un minitort și o 

brioșă.  
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Vara – Anotimpul vara a fost întâmpinat de copii prin ieșirea pe parcursul dimineților în 

curtea grădiniței și în decursul după-amiezelor, până când au fost preluați de către părinți, copiii au 

decorat cu flori specifice anotimpului curtea Complexului Ominis, flori întreținute de copii pe tot 

parcursul anotimpului. De asemenea, a fost organizată serbarea de sfârșit de an școlar 2018-2019 cu 

tema Carnavalul poveștilor. 

 

  

Toamna – copiii au confecționat arici din fructe (para si strugure) și au realizat un experiment 

în care elementul principal a fost mărul (mărul pus în apă se ridica la suprafață și mărul scobit la 

codită în cadrul căreia s-a umplut cu bicarbonat de sodiu, și apoi s-a turnat oțet, a rezultat un vulcan 

care erupe). În cadrul saptamănii dedicată legumelor, copiii au degustat legumele, au ales una 

preferată și apoi au decorat un borcan de murături pe care l-au putut lua acasă. Cu ocazia Zilei 

dovleacului, copiii au pictat și au decorat împreună cu educatoarea câte un dovleac, la finalul 

activitații fiecare copil a primit câte o diplomă cu cel mai haios dovleac. 
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Iarna – cu ocazia Zilei Naționale din 1 decembrie, copiii au decorat grădinița, prin realizarea 

de stegulețe, cocarde și au colorat unele personaje în costum național. De asemenea, cu ocazia 

Crăciunului, copiii au împodobit bradul și au plantat grâu pentru a vedea dacă anul ce vine va fi un 

an roditor. 
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Prin intermediul Campaniei Aducem Bucurie, eveniment organizat cu căței fără stăpân din 

centrele ASPA, activități asistate de animale - adoptă un câine, salvează un suflet, copiii din cadrul 

centrului au primit un cadou simbolic, un cățelus de pluș.  

Copiii și personalul din cadrul Centrului au realizat serbarea cu temă Spiridușii lui Moș 

Crăciun, unde ținuta serbării a fost pentru fete-alb-roșu și pentru băieți roșu-verde. Poeziile copiilor 

dedicate moșului au fost completate de colinde și voie bună, iar la final au fost surprinși de apariția 

lui Moș Crăciun, care le-a oferit cadourile mult așteptate. 

Sărbătoriții anului, copiii aniversați în cadrul centrului, au avut parte de multe surprize și 

anume: animatori, baloane, jocuri, face panting. 

 

Biroul Clubul Copiilor 

În anul 2019, instituția nostră a dezvoltat un parteneriat cu Asociația CIDO Prim Pass din 

București, care lucrează la nivelul primilor pași făcuți în societate de către copiii proveniți din medii 

vulnerabile, având ca obiectiv pe termen scurt, buna dezvoltare, integrarea socială și accesul la 

educație a copiilor de etnie romă, din grupa de vârstă 6-11 ani. 

Pentru a veni în sprijinul asociației, DGASMB, prin Clubul copiilor, a asigurat pentru un 

număr de 20 copii o masă caldă, zilnic, de luni până vineri. 

De asemenea, Biroul ”Clubul Copiilor” se pregătește pentru deschiderea porților în anul 2020, cu 

programe educative, de socializare, de recreere și petrecere a timpului liber, de consiliere, pe timpul 

zilei, în funcție de nevoile identificate ale copiilor din comunitate, cu vârste cuprinse între 6-10 ani.   
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 Centrele de Îngrijire și Educație Timpurie pentru Copilul cu Vârsta Cuprinsă între 0-3 

ani ANTANTE 

Centrele AnTanTe oferă servicii și programe educative în centrele de educație timpurie și 

îngrijire pentru copiii mici și foarte mici la nivelul Municipiului București. Aceste servicii sunt 

adresate părinților care se află în perioada legală de creștere a copilului și doresc să se intoarca la 

locul de muncă, inainte de expirarea acestei  perioade, cât și copiilor ai căror părinți se află în 

dificultate socio-economică. 

În anul 2019, situația beneficiarilor Centrelor de Îngrijire și Educație Timpurie pentru 

copii 0-3 ani – AnTanTe a fost următoarea:  

1. Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii   0-3 ani –“ Omide” - în anul 2019 a 

avut un efectiv de 10 copii; 

2.Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – “Scăpărici” - în anul 2019 a 

avut un efectiv de 12 copii; 

3. Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani –“Alex” - în anul 2019 a avut 

un efectiv de 45 copii; 

4. Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani– “La Bunici” - în anul 2019 a 

avut un efectiv de 20 copii; 

5. Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – “Maria” - în anul 2019 a avut 

un efectiv de 18 copii; 

6. Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – “Curcubeul Magic- în anul 

2019 a avut un efectiv de 40 copii; 

7. Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – “Zebra Zou” - în anul 2019 a 

avut un efectiv de 27 copii; 

8. Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – “Steluţe Zâmbitoare” - în 

anul 2019 a avut un efectiv de 30 copii; 

9. Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – “Casa cu Pitici” - în anul 

2019 a avut un efectiv de 50 copii; 

10. Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – “Casa cu Strumfi” - în anul 

2019 a avut un efectiv de 22 copii; 

11. Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – “Castelul Fermecat” - în 

anul 2019 a avut un efectiv de 15 copii; 
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12. Biroul Centrul de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani – “Oaky” - în anul 2019 a 

avut un efectiv de 11 copii. 

Misiunea centrelor este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie 

copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani şi de a dezvolta programe de educaţie timpurie adecvate 

vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora.   

Serviciile oferite 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. 

Principiile care stau la baza activităţii centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 

0-3 ani sunt: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;  

b) egalitatea de şanse şi nediscriminarea; 

c) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului; 

d) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului; 

e) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

f) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

g) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 

părinteşti; 

Serviciile acordate de Centrele AnTanTe: 

- îngrijirea şi supravegherea copiilor cu vârste între 0 şi 3 ani pe timpul zilei; 

- programe educative adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor 

copiilor cu vârsta 0-3 ani; 

- supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor; 

- asigurarea hranei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare; 

- colaborarea cu părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor; 

- informarea şi consilierea părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor; 

- dezvoltarea de programe de educaţie parentală; 

- depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi. 

Activitățile desfășurate 

În cadrul Centrelor de îngrijire şi educaţie timpurie pentru copii 0-3 ani s-au desfășurat 

activități educative, activități recreative și activități de socializare, în acord cu vârsta și potențialul de 
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dezvoltare, realizate conform planificărilor zilnice/săptămânale şi a obiectivelor stabilite în 

programul personalizat de intervenţie al copilului – PPI, realizat de către membrii echipei 

multidisciplinare şi avizat de către coordonatorul centrului (șef de birou). 

Instituția a asigurat copiilor o alimentație colectivă, adaptată vârstei, specificului activității și 

anotimpului, supravegherea stării de sănătate şi igienă și un program de somn echilibrat. 

Meniul se întocmeşte săptămânal, iar în realizarea acestuia s-a urmărit să fie diversificat și să ofere 

garanția unei alimentaţii echilibrate pentru copii, în conformitate cu preferinţele şi nevoile biologice 

specifice vârstei, regimurilor recomandate de medic şi a normelor în vigoare cu privire la necesarul 

de calorii şi elemente nutritive. 

Programul de somn este unul bine stabilit, centrele având un spațiu special amenajat pentru 

somn, ferit de zgomote puternice, cu paturi individuale pentru copii, personalizate, care le asigură 

siguranță și confort. Pe toata perioada programului de somn copiii sunt supravegheați de un membru 

al personalului. 

Echipa centrului de îngrijire şi educaţie timpurie desfăşoară o permanentă comunicare cu 

părinţii copiilor, care sunt încurajaţi să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor, evaluarea 

individuală şi la reevaluarea şi revizuirea programului de intervenţie pentru copil.  

Părinţii au primit permanent informaţii cu privire la dezvoltarea psihomotorie şi starea de 

sănătate a copiilor sau în legătură cu orice modificare intervenită în situaţia personală a copiilor pe 

parcursul acordării serviciilor în cadrul centrului. În discuţiile purtate cu părinţii copilului sunt 

evitate generalizările, exprimarea părerilor personale, etc. şi sunt respectate regulile privind 

confidenţialitatea. 

Programul centrelor se desfășoară în intervalul orar 07:00 – 18:00, zilnic, de luni până vineri, 

astfel: 

7.00 – 8.30: Sosirea copiilor, Activitați libere alese 

8.30 – 9.00: Micul dejun 

9.00 – 10.30: Activități de rutină, de învățare și de tranziție 

10.30 – 11.00: Gustrare de dimineață 

11.00 – 12.30: Activități comune 

12.30 – 13.00: Masa de prânz 

13.00 – 15.30: Program de somn 

15.30 – 16.00: Gustarea de după masă 
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16.00 – 18.00: Activități creative; Preluarea copiilor de către părinți 

Modalități concrete de abordare a programei educaționale: 

Desfășurarea activităților s-a făcut în acord cu programele școlare elaborate de Ministerul 

Educației, conform cerințelor de vârstă.  

Planificările calendaristice au în vedere: dezvoltarea congitivă, dezvoltarea socio-emoțională, 

dezvoltarea motrică și senzorială. Planificăriile săptămânale cuprind 5 domenii mari: educarea 

limbajului, cunoașterea mediului, domeniul estetic si creativ, om și societate, activități matematice. 

Cunoașterea mediului a presupus activități de cunoașterea a aspectelor caracteristice mediului 

apropiat, cunoașterea corpului uman, a viețuitoarelor, a plantelor și obiectelor din mediul apropiat 

folosind materiale intuitive și prin recunoașterea anumitor situații și transformări din mediul 

înconjurător, în funcție de partea din zi sau de anotimpul traversat. Copiii au desfășurat activități în 

aer liber cum ar fi: jocul cu nisip, cu  mingea, plimbări cu trotinetele sau jocuri inițiate și dirijate de 

către personalul de specialitate și care se desfășoară după anumite reguli. 

 

 

    

mailto:registratura@dgas.ro
http://www.dgas.ro/


 

Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București, România       

Tel: 021/314.23.15  Fax: 021/314.23.16   

E-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro  

Operator date cu caracter personal nr. 11270  
 

 

Prin educație muzicală s-a urmărit diferențierea sunetelor din 

mediu pentru dezvoltarea auzului, interpretarea cântecelor însoțite de 

mișcări sugerate de textul lor. Aceste activități sunt pe placul copiilor 

pentru că îi antrenează și totodată dezvoltă creativitatea, abilitățile de 

coordonare și motorii, concentrare, capacitatea de exprimare. 

Educatorii au observat că prin implicarea copiilor în activitățile 

muzicale se reduce nivelul de impulsivitate al acestora, își dezvoltă 

abilități de interacțiune și grijă față de ceilalți. De asemenea, muzica 

creează un context favorabil pentru a înțelege mai ușor și a interioriza 

simboluri. 

  

Educația artistico–plastică i-a ajutat pe copii să își dezvolte spiritul de observație, simțul estetic, le-

a  stimulat creativitatea și i-a ajutat să își poată exprima emoțiile cu mai multă ușurință. 

 
Educația pentru societate a început prin cunoașterea persoanelor din mediul apropiat, cunoașterea 

și aplicarea regulilor de igienă personală (copiilor li s-a explicat că mereu trebuie să păstrăm mâinile 

curate pentru a fi sănătoși),  treptat copiii ajungând să conștientizeze consecințele pozitive și 

negative ale comportamentelor lor asupra celorlalți. De asemenea, în fiecare zi copiii au avut parte 

de momente de lectură, în care pedagogul cu ajutorul cărților, a intonației și a mimicii reușește să le 

capteze atenția și să îi atragă în lumea magică a poveștilor. 
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Activitățile fizice s-au desfășurat prin joc, iar copiii și-au dezvoltat capacitatea senzorială, abilitățile 

motorii de bază (coordonarea şi controlul general al mişcării corpului, echilibrul, presiune, 

dexteritate manuală, coordonare ochi-mână), abilitățile cognitive (organizare spaţiu–timp, exprimare, 

comunicare, atenţie, memorare, imaginaţie, creativitate) și dezvoltarea afectivă (copiii au ascultat 

povestea unei stări de pe panou și împreună cu pedagogii au făcut joc de rol, astfel exprimându-și 
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toate stările). De asemenea, jocurile de grup sunt încurajate în centre pentru stimularea procesului de 

socializare, creșterea gradului de adaptare, a spontaneității, imaginaţiei, creativității etc. 

 

 

 

Educarea limbajului s-a realizat prin participarea la activitățile de grup/de joc atât în calitate de 

vorbitor, cât și de auditor, învățarea de cuvinte noi, audierea cu atenție a unor texte pentru a-și mări 

orizontul de cunoaștere, dezvoltarea exprimării orale, dezvoltarea capacității de a înțelege și 

transmite intenții, gânduri, gesturi. De asemenea, pentru dezvoltarea limbajului un rol important îl au 

și poveștile interactive, învățarea formulelor de salut, etc. 

  
Activitățile matematice s-au desfășurat prin activități de recunoaștere a pozițiilor spațiale, cantitate, 

formă, culoarea obiectelor, stabilirea relațiilor dintre obiecte și grupuri de obiecte după diferite 

criterii. 
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Activități extracuriculare 

Sărbatorile Pascale 

Personalul centrului, alături de copii a desfașurat activitati specifice perioadei sărbătorilor Pascale. 

Aceștia au desfășurat activități diverse pentru a stimula copiilor creativitatea, simțul estetic, pentru a 

valorifica talentele copiilor, etc. Sub îndrumarea atentă a personalului educativ, mânuţele harnice ale 

copiilor dau viaţă unor lucrări minunate. Prin implicarea copiilor în Sărbătorile Pascale aceștia vor 

cunoaște obiceiurile și tradițiile păstrate în diferitele zone ale țării. Totodată, se  respectă obiceiurile, 

se practică și se transmit generațiilor actuale.    
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Serbarea de vară 

Serbarea de sfârșit de an, care a avut ca numitor comun vacanța mare, a fost o ocazie pentru 

fiecare dintre coordonatorii centrelor, cu aportul personalului, să creeze povești și decoruri de 

poveste, în care copiii, în mod natural, dar și cu emoții, au prezentat artistic, rodul "muncii" lor 

(cunoștințe, achiziții noi). 

Astfel, într-unul dintre centre, serbarea de sfârșit de an s-a vrut a fi o călătorie în jurul lumii, 

în pași de dans. Astfel, atât decorul, cât și muzica și costumele au fost special alese, ca să surprindă 

cât mai fidel fiecare țară prin care copiii au călătorit  cu trenulețul vacanța. 

S-a pornit din America, pe ritmuri country, s-a poposit apoi, pe rând, în China, Rusia, Austria 

și Spania, călătoria încheindu-se, însă, așa cum era de așteptat, în România, cu o horă în care s-au 

prins până și părinții. 

O altă tematică în cadrul serbării de sfărșit de an a fost una maritimă. Decorul în formă de 

vapor, costumele de marinar ale copiilor și ale doamnelor educatoare, cât și fondul muzical ales, au 

creat o atmosferă care a transpus copiii și auditoriul pe malul mării. 

Copiii au plecat chiar și în croazieră, s-au întâlnit cu rechinii, iar la întoarcere, de bucurie că 

totul s-a terminat cu bine, s-au prins într-o mare horă. 
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Indiferent de tema aleasă, organizarea serbărilor de sfârșit de an școlar constituie un bun 

prilej de a atrage copiii în interpretarea unor roluri, de a experimenta emoții diferite, de a planta un 

sâmbure pentru lectură, pentru creație, pentru simț artistic. 

 
 

Aniversările copiilor au fost de fiecare dată un moment plin de bucurie şi de mare emoţie. Ziua de 

naștere şi onomastică reprezintă momente speciale în viaţa fiecărui copil. Într-un cadru festiv fiecare 

copil şi-a sărbătorit, poate, pentru prima dată, ziua de naştere în colectivitate. 

 
 

Consiliere parentală 

Consilierea și întâlnirile cu părinții s-au desfășurat individual, ori de câte ori a fost nevoie, la 

solicitarea părinților, din necesitate (în cazul schimbărilor comportamentale, întârzierilor în 

dezvoltare etc),  la intrarea copilului în colectivitate și/sau prin întâlniri de grup, care s-au desfășurat 

lunar, cu teme diverse de interes, pentru dezvoltarea abilităților parentale. Întâlnirile cu părinții au 

fost stabilite în avans, cu informarea acestora asupra temelor dezbătute și a datelor la care urmează 

să se organizeze întâlnirile. 

O parte dintre temele abordate la întâlnirile cu părinții în anul 2019, în cadrul centrelor de 

îngrijire și educație timpurie pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani au fost: 
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- Cum ajutăm copilul să depășească anxietatea de separare; 

- Cum obișnuim copilul cu rutinele; 

- Cum să petrecem timp de calitate cu copilul; 

- Emoțiile pe intelesul copilului.  Strategii   pentru   dezvoltarea   inteligenței   emoționale; 

- De ce apar manifestări de agresivitate la copii ? (Strategii de prevenire și rezolvare); 

- Cum procedăm când apar crizele de tantrum; 

- Copilul și stima de sine; 

- Cum învățăm copilul responsabilitatea și cooperarea; 

- Mici secrete pentru dezvoltarea vorbirii; 

- Cum învățăm copilul să asculte.  

Ca noutate, în luna octombrie și noiembrie s-a inițiat organizarea unor întâlniri cu părinții, în 

sesiuni de lucru de câte o oră, pe grupuri de 4-5 persoane, având ca obiectiv dezvoltarea personală 

pentru părinți în beneficiul copiilor – autocunoaștere, autoreglare emoțională, lucrul cu copilul 

interior prin joc.  

 

Teatrul de păpuşi “Hodoronk-Tronk” ne-a încântat de-a lungul anului cu piese minunate 

care au adus multă bucurie în sufletele copiilor. Spectacolele de teatru creează un mod de evadare 

pentru copii, invitându-i într-o lume nouă, o lume a imaginației. Spectacolele cultivă gustul pentru 

frumos, îi învață pe copii ce e binele și răul, le oferă modele și contribuie la devenirea lor 

intelectuală. Copiii trăiesc odată cu eroii de pe scenă, le împrumută framântările, atitudinile, le imită 
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limbajul. În teatrul de papuși, orice capată o semnificație: costumele artistice, vocea, înfatișarea și 

mai ales faptele. 
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Ziua Mamei 

Mama e întotdeauna cea mai importantă persoană din viața unui copil și nu numai. Din acest motiv îi 

ajutăm pe cei mici să le arate sau să le spună mămicilor cât sunt de importante. Și anul acesta copiii 

le-au transmis mămicilor cele mai sincere urări în moduri inedite. 
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Vizita câinilor comunitari 

Pentru al treilea an consecutiv, Centrele de îngrijire și educație timpurie pentru copii 0-3 ani 

au primit vizita reprezentanților ASPA, care au venit însoțiți de câțiva cățeluși aflați în îngrijirea 

acestora. 

Întâlnirea dintre copii și căței a fost una plăcută, încărcată de emoție, în cadrul căreia a avut 

loc un schimb de energie pozitivă între aceștia. Efectul benefic al animalelor asupra copiilor este 

bine cunoscut și dovedit prin studii care arată că animalele de casă îi ajută pe copii să-și câștige 

încrederea în sine, să învețe responsabilitatea, reduc stresul și îi ajută la îmbunătățirea abilităților de 

socializare. 

Sărbătoarea toamnei, eveniment organizat și desfășurat sub forma unor ateliere de lucru a 

presupus mai multe etape: părinții împreună cu copiii au pregătit tradiționalele murături, de 

asemenea împărțiți pe grupe au desfășurat diverse activități, cum ar fi:  prepararea unor  salate sau 

confecționarea unor decorațiuni, colaje, mandale de toamnă, din materiale culese din bogațiile 

toamnei. Organizarea acestui eveniment reprezintă un bun prilej pentru a aduce împreună copiii, 

părinții și personalul centrelor, de socializare, de explorare a spațiului unde copiii își desfășoară 

activitatea și pentru schimbul de idei. 
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Ziua Națională a României  

1 Decembrie este o zi importantă pentru românii mari și mici. Reprezintă un prilej bun pentru o 

primă introducere a copiilor în ceea ce înseamnă tradițiile, portul, muzica și dansul popular. 

Micii românași, așa cum sunt numiți copiii în această zi, sunt îmbrăcați în costume populare și 

desfășoară diferite activități cu specific românesc. 
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Serbarea de Crăciun 

Întâmpinarea și primirea lui Moș Crăciun a fost făcută de copii, de personalul din creșă și de părinții 

copiilor, deopotrivă. Copiii au cântat colinde și au primit recompense conform tradiției, covrigi și 

nuci. Pentru crearea atmosferei, copiii au fost implicați în crearea decorațiunilor în formă de brad, 

stele, clopoței și împodobirea brăduților. 
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ORGANIZARE  EVENIMENTE 

Zile importante pe glob/Aniversări 

 

Proiect tematic în luna mai “ Tată în fiecare zi” 

                
 

 

 

 

 

 Proiect tematic în luna martie “ Mamă în fiecare zi” 
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19 Februarie - Ziua Internațională a Sindromului Asperger 

 

 

 

 

 

 

   

           21 martie- Ziua Mondiala a Sindromului Langdon - Down 

 

 

26 MARTIE - Ziua Mondiala a Epilepsiei                                        10 MAI – Ziua Regalităţii 

 
                                                        9 MAI – Ziua Europei                                   

 

   1 iunie (Ziua Internaţională a Copilului) 
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Ziua Mondială a Sănătăţii                                                                        Ziua Munțiilor Curaţi  

 
 Petrecere Halloween 2019 

 

 

                                                                  Ziua Europeană a Parcurilor/ Ziua Europeană a Păsărilor 

 
Ziua Mondială a Animalelor 

 

 

Ziua Mondială a Apei                                                                       Ziua Internaţională a Păcii 

 
                                                Ziua Internaţională a Astrologiei              
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Ziua Dunării                                          Ziua Mondială a Hranei               

 
 Ziua Cărţilor 

 

 

Ziua Mondială a Animalelor  Ziua Mondială a  Educației 

 
                                            Ziua Internațională a Muntelui        

              

 

           Ziua Internațională a Drepturilor Copiilor  

 
                                                                                           Ziua Internațională a Fetelor 
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III. Proiecte sociale implementate în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale 

1 O masă caldă pentru vârstnicii noștri 

2 A Safer Life For Older Women: Training Professionals And Implementing Cooperation 

Mechanisms For Combating Violence And Abuse Against Older Women 

3 ”ABILITAXI - servicii de transport gratuit dedicate persoanelor cu dizabilități” 

4 Centrul de primire în regim de urgență a victimelor violenței – Casa ADRA 

5 „Stop violenței în familie! Servicii complexe pentru victimele violenței în familie” 

6 ....Niciodată singur… 

7 Cantina Socială Harul – 1.000 De Beneficiari/Lună Din Cele Șase Sectoare ale 

Municipiului București 

8 Linia telefonică pentru prevenirea tentativelor de suicid din municipiul Bucureşti 116123 

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

migrație” 

10 Un pas înainte pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din București 

11 Organizare eveniment sportiv dedicat persoanelor cu dizabilități intelectuale 

12 Acord de parteneriat între DGASMB și Asociația Down Plus 

13 Acord de parteneriat între DGASMB și Asociația Învingem Autismul 

14 Acord de parteneriat între DGASMB şi Asociaţia O masă Caldă 

15 Acord de parteneriat între DGASMB și Asociația Vreau și eu să merg 

16 Acord de parteneriat între DGASMB și Asociația Pacienților cu Afecțiuni 

Neurodegenerative din România 
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1. O masă caldă pentru vârstnicii noștri 

Locația proiectului:București (Sector 5) 

Perioada de desfășurare: mai 2018 – mai 2019 

Stadiul proiectului : finalizat  

Direcția/Instituția prin care s-a desfășurat/se desfășoară proiectul: Direcția Generală de 

Asistență Socială a Municipiului București 

Denumirea organizației neguvernamentale partenere: ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR 

RECIPROC A PENSIONARILOR ”OMENIA” 

Alți parteneri implicați (dacă este cazul): nu este cazul 

Surse de finanțare: - din bugetul local al Municipiului București, pe baza: HCGMB nr. 

639/19.12.2017 și HCGMB 514/23.08.2018 

Parteneriate încheiate conform prevederilor Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001;- 

Acord de parteneriat nr. RC/32/12/07.03.2018 

Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului:  

Obiectivul  general: îmbunătățirii situației socio - economice pentru persoanele în vârstă, prin 

oferirea unei mese calde zilnice. 

Obiective specifice: sprijinirea unui număr de 200 de persoane vârstnice aflate în risc social 

(beneficiari ai CARP OMENIA), 

Grupul țintă: persoanele care provin din medii dezavantajate socio-economic, fără posibilități 

pentru asigurarea hranei, indiferent de naționalitate, etnie, rasă,  stare de sănătate, sex sau religie, 

beneficiare CARP OMENIA. Acestea au îndeplinit următoarele criterii: 

- venituri mai mici de 600 lei/lună; respectiv 750 lei conf. Actului adițional nr. 1, aprobat prin 

HCGMB nr. 514/23.08.2018; 

- 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.). 

Numărul de participanți în cadrul proiectului:200 beneficiari /lună. În total fiind asistate 321 de 

persoane /proiect. 

Activități derulate: 

- identificarea și selecția beneficiarilor eligibili; 
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- ridicarea hranei din cadrul Cantinei sociale Sf. Constantin și distribuirea hranei către cei 200 de 

beneficari (120 persoane la sediul OMENIA și 20 persoane la domiciliul acestora). 

Rezultatele proiectului: 321 de persoane vârstnice care provin din medii defavorizate socio-

economic și/sau care se confruntă cu probleme de sănătate au beneficiat de o masă de prânz 

(ciorbă/supă, fel principal, pâine, desert). Acest lucru a contribuit la reducerea riscului de 

marginalizare socială al acestora și îmbunătățirea situației socio-economice cu care se confruntau. 

Comunicare și promovare: 

Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul 

proiectului - informații privind proiectul și finanțarea acestuia au fost afișate în toate punctele de 

lucru ale CARP OMENIA și au fost făcute publice în cadrul emisiunilor difuzate pe TV Omenia  si 

pe site-ul asociației, precum și pe pagina de facebook a acesteia 

Valoarea totală a proiectului:  

Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București: pe tot proiectul a fost alocată suma de 

876480 lei ( reprezentând 73.040lei/lună pentru 200 de persoane - alocație de hrană 16.6 lei/zi). 

Contribuţie organizație neguvernamentală: surse proprii si/sau atrase, dacă este cazul: nu este 

cazul 

 

2. A Safer Life For Older Women: Training Professionals And Implementing Cooperation 

Mechanisms For Combating Violence And Abuse Against Older Women 

Locația proiectului: București - România, Capri - Italia, Helsinki - Finlanda, Atena – Grecia, Braga 

- Portugalia 

Perioada de desfășurare: noiembrie 2017 – octombrie  2019 

Stadiul proiectului : finalizat  

Direcția/Instituția prin care s-a desfășurat/se desfășoară proiectul: Direcția Generală de 

Asistență Socială a Municipiului București 

Alți parteneri implicați: 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). 

Surse de finanțare:  
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 din bugetul local al Municipiului București, pe baza: HCGMB nr. 600/22.11.2017 (din 

aceasta linie de finanțare a fost asigurat un avans pentru buna desfășurare a activităților, 

urmând ca acesta să fie rambursat dupa primirea ultimei tranșe a proiectului); 

 Finanțări nerambursabile din fonduri europene - proiect de parteneriat strategic – 

beneficiari multipli 2017, în cadrul Programului ERASMUS +, finanțat prin Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale 

(acționând în conformitate  cu prerogativele delegate de Comisia Europeană), Proiect 

ERASMUS+nr.2017-RO01-KA202-037160 (aprobat prin HCGMB nr. 600/22.11.2017). 

Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului:  

Obiectivul  general:  

Îmbunătățirea calității predării și formării pentru dezvoltarea curriculumului de instruire orientat spre 

viața profesională pentru prevenirea violenței împotriva femeilor în vârstă în Grupurile de învățare în 

colaborare și în cadrul modelului comunitar de învățare profesională 

Obiective specifice:  

* 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, precum și a părților 

interesate să dezvolte măsuri de intervenție în cazurile de violență împotriva femeilor în vârstă. 

Grupul țintă: 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.  

Numărul de participanți în cadrul proiectului: 

Beneficiari direcți : 165 persoane 

*15 cadre didactice din domeniul asistenței sociale / sănătății vor participa la evenimentul Train of 

Trainers din București, România și vor fi instruiți în curriculumul de instruire SAFE, 
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*150 - Profesioniștii din domeniul social și de sănătate care lucrează în îngrijirea la domiciliu și în 

mediul rezidențial care vor participa la pilotarea Curriculumului 

Beneficiari indirecți : 7500 persoane 

*membri ai comunității locale, tineri, experți, factori de decizie politică și alte părți interesate 

relevante. Aceștia vor participa la Grupurile de Învățare Colaborativă, aplicarea procedurilor de 

rutină, evenimentele de multiplicare, forumurile de discuții, mesele rotunde și conferințe, precum și 

în cadrul diseminării activităților de explorare (broșuri, mass media, buletine informative, site Web) 

Activități derulate: 

1. management și implementare: în perioada ianuarie – octombrie 2019 au continuat activitățile 

specifice managementului de proiect (păstrarea legăturii cu partenerii) și managementului financiar 

(verificare raportări) 

2. reuniuni transnaționale de proiect : au avut loc 2 întâlniri transnaționale de proiect 

1. Helsinki – mai 2019 

2. București – octombrie 2019 

3. rezultate intelectuale: în perioada ianuarie – octombrie 2019 a fost finalizat și pilotat 

Curriculum-ul SAFE (în toate țările partenere/ aproximativ 130 de persoane participante) și a fost 

elaborată propunerea pentru Politici Publice  

4. evenimente de multiplicare: în anul 2019 au fost organizate în toate țările partenere câte 2 

evenimente cu scopul de diseminare/multiplicare a rezultatelor, respectiv: o masă rotundă  și un 

eveniment de advocacy. La acestea au participat aproximativ 200 de persoane (câte 40 de 

participanți/ partener). De asemenea, în luna octombrie a avut loc la București, Conferința finală a 

proiectului la care au participat 125 de persoane. 

Justificarea proiectului:  

Acest proiect contribuie la îmbunătățirea calității vieții și, de asemenea, la integrarea socială a 

femeilor mai în vârstă vulnerabile care se confruntă cu situații de violență, în centre de îngrijire 

rezidențială sau în instituții de îngrijire la domiciliu. 

Proiectul SAFE vizeză incluziunea socială ca o prioritate, deoarece sprijină capacitatea sporită a 

profesioniștilor din domeniile social și sănătate, răspunde nevoilor specifice ale femeilor în vârstă, 

care se confruntă cu violență și abuz și utilizează colaborarea multi-agenție pentru a preveni 

abuzurile femeilor și a asigura siguranța acestora, alături de promovarea drepturilor omului în 

România, Finlanda, Italia, Grecia și Portugalia. 
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Rezultatele proiectului:  

- Dezvoltarea unui curriculum de instruire pe tema violenței/ abuzului împotriva femeilor vârstnice, 

care să cuprindă multiple perspective profesionale, adresat profesorilor și formatorilor din domeniile 

social și medical. 

- Elaborarea unui set de proceduri multi-instituționale pentru intervenția în cazurile de violență și 

abuz în rândul femeilor vârstnice, care să poată fi utilizat de către autoritățile publice și de 

profesioniștii din domeniile social și medical; acesta va acorda o atenție deosebită cadrului existent 

în țările partenere, precum și rolului pe care îl au serviciile specializate pentru asistența victimelor. 

- Elaborarea unei propuneri de politică publică pe tema prevenirii și intervenției în cazurile de abuz/ 

violență împotriva femeilor vârstnice. Acest document se va axa pe serviciile de îngrijiri medicale și 

sociale, pe formarea și activitățile educaționale din domeniul abuzului/ violenței împotriva femeilor 

vârstnice. 

Comunicare și promovare: 

Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul 

proiectului.  

 În data de 25 octombrie 2019, a avut loc la Hotel Ramada Majestic – București, Conferința Finală a 

proiectului. La aceasta au participat reprezentanți ai tuturor partenerilor implicați în proiect și 125 de 

persoane din cadrul ONG-urilor, Poliției, Jandarmeriei, Instituții medicale, Camine pentru persoane 

vârstnice, Centre pentru seniori, Instituții publice (DGASMB, ANES). În cadrul acesteia au fost 

prezentate rezultatele proiectului.  

Valoarea totală a proiectului: 174.150 Euro ( DGASMB + parteneri) 

DGASMB – 35.850 euro, Anziani - 30.805 euro, Kentro - 26.155 euro, Habilitas - 21.870 euro, 

Voiva- 33.685 euro, Minho - 25.785 euro. Din valoarea totală a proiectului a fost primită suma de 

139.320 euro, reprezentând 80 % din valoarea aprobată proiectului, diferența de 34.830 euro 

urmează să fie rambursată după verificarea raportării finale (fiecare partener a acoperit din surse 

proprii aceste sume). 

DGASMB a efectuat următoarele cheltuieli (curs schimb euro - 4.6003 lei/euro conform contractului 

de finanțare) 

În perioada noiembrie 2017- decembrie 2018 a fost cheltuită suma de 16.465 euro. 

În anul 2019 a fost cheltuită suma de 19.385 euro. 
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Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București: 7.170 euro, care reprezintă 20% din 

valoarea alocată DGASMB în cadrul proiectului și a fost folosită ca avans pentru desfășurarea 

activităților proiectului. Aceasta urmează să fie rambursată după primirea ultimei  tranșe de bani din 

partea finanțatorului. 

Contribuţie organizație neguvernamentală: surse proprii si/sau atrase, dacă este cazul: nu este 

cazul  
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3. ABILITAXI - servicii de transport gratuit dedicate persoanelor cu dizabilități 

Locația proiectului: București 

Perioada de desfășurare: septembrie 2018 – august 2019 

Stadiul proiectului : finalizat  

Direcția/Instituția prin care s-a desfășurat/se desfășoară proiectul: Direcția Generală de Asistență 

Socială a Municipiului București 

Denumirea organizației neguvernamentale partenere: Asociația RE: Start Cauză Bună 

Alți parteneri implicați (dacă este cazul): nu este cazul 

Surse de finanțare: din bugetul local al Municipiului București, pe baza: H.C.G.M.B nr. 

275/17.05.2018 

Parteneriate încheiate conform prevederilor Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001: 

proiect aprobat prin adoptarea H.C.G.M.B nr. 275/17.05.2018 

Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului:  

Obiectivul  general: Proiectul are ca obiectiv principal asigurarea dreptului la transport adaptat al 

persoanelor cu dizabilități. 

Obiective specifice: 

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, 

facilitarea 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: Grupul țintă al proiectului propus 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 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 
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cu dizabilităţi, reprezentanţii legali. De asemenea, crearea condiţiilor care asigură participarea 

deplină a persoanelor cu dizabilităţi este indirect în beneficiul tuturor membrilor societăţii. 

Numărul de participanți în cadrul proiectului:  

În perioada septembrie 2018 – august 2019, în cadrul proiectului au fost realizate 2.115 curse, 

parcurgând un total de 50.530 km.  

În această perioadă, au fost solicitate serviciile Abilitaxi de către 214 persoane. Dintre acestea, 82 

persoane au fost acceptate pentru efectuarea primei curse, respectiv 62 de persoane au fost declarate 

eligibile pentru programul Abilitaxi.  

Cele 132 de persoane care nu au beneficiat de serviciile Abilitaxi nu se încadrau în criteriile de 

eligibilitate, respectiv: 11 persoane aveau pensie de invaliditate, 3 persoane realizau venituri din 

salarii, 54 persoane nu erau încadrate în grad de handicap, sau aveau alt tip de handicap (nu fizic), 7 

erau minori, 5 cetățeni străini fără domiciliu sau reședință în municipiul București și 52 persoane 

aveau domiciliul în altă localitate. 

Activități derulate: transportul persoanelor cu dizabilități s-a asigurat prin intermediul a patru 

autovehicule special adaptate.  

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București a pus la dispoziție, pentru 

implementarea proiectului, un autovehicul accesibilizat, iar RE:START ROMANIA a asigurat trei 

autovehicule special adaptate. 

Accesul la serviciul ABILITAXI s-a realizat pentru beneficiari, prin apelarea unui număr de telefon, 

de luni până vineri, între 9:00 și 17:00, pentru a intra în legătură cu un dispecer. Acesta a facut o 

programare în funcție de necesitatea beneficiarului, disponibilitatea mașinilor și optimizarea rutelor 

acestora. 

Justificarea proiectului: 

Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare, autoritățile publice au obligația să implementeze măsuri 

specifice și să deruleze, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, 

programe de accesibilitate sau de conștientizare asupra importanței asigurării accesului persoanelor 

cu handicap la mediul fizic, informațional și comunicațional. 

Guvernul României a adoptat Strategia și Planul Operațional privind implementarea Strategiei 

naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități", 2015-2020. Conform Strategiei, 

la 30 iunie 2015, numărul total de persoane cu dizabilități din Romania a fost de 752.931 persoane. 
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Dintre acestea, 97,7 % (735.364 persoane) se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent şi 

2,3 % (17.567 persoane) sunt asistate în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru 

persoanele adulte cu dizabilităţi. La acea data, rata persoanelor cu dizabilități, calculată la populaţia 

României, a fost de 3,38%. 

Strategia menționează accesul limitat al persoanelor cu dizabilități la sistemul de transport public, 

mijloace de transport si infrastructura tehnico-edilitară aferentă. De asemenea, acțiunile de 

conștientizare privind importanța identificării şi eliminării barierelor pe care le întâmpină persoanele 

cu dizabilități în exercitarea drepturilor lor sunt extrem de reduse. 

În fapt, lipsa asigurării dreptului la transport adaptat al persoanelor cu dizabilități are ca efecte: 

creșterea șomajului în cazul persoanelor cu dizabilități, izolarea acestora prin imposibilitatea de a-și 

părăsi locuințele, creșterea numărului de persoane cu afecțiuni medicale din cauza unui acces 

îngreunat la serviciile medicale, lipsa accesului la educație și izolarea acestora de diversele activități 

sociale derulate la nivel de comunitate. 

Conform Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, la sfârșitul anului 2017 numai în 

București erau înregistrate 62.957 de persoane cu handicap, din care 12044 persoane cu handicap 

fizic. Trebuie precizat faptul că aceste persoane nu beneficiază de facilități logistice în foarte multe 

situații, în special în ceea ce privește transportul deși legislația prevede că în baza principiului 

egalizării șanselor, autoritățile publice competente au obligația să asigure resursele financiare 

necesare și să ia măsuri specifice pentru ca persoanele cu handicap sa aibă acces nemijlocit și 

neîngradit la servicii cât și să realizeze, în colaborare ori în parteneriat cu persoanele juridice, 

publice sau private, programe de transport al persoanelor cu handicap. 

Proiectul este unul pilot, menit să creeze un model și are ca obiectiv principal asigurarea dreptului la 

transport adaptat al persoanelor cu dizabilități. ABILITAXI a oferit transport gratuit, cu mașini 

special adaptate, persoanelor cu dizabilități care folosesc scaune rulante pe raza municipiului 

București, pentru a facilita deplasarea acestora. 

Rezultatele proiectului:  

Transportul reprezintă un aspect vital în cazul persoanelor cu dizabilități pentru ca acestea să poată 

avea acces la educație, locuri de muncă, vizite medicale și implicit pentru ca acestea să poată 

participa activ la viața socială a orașului în care locuiesc. Astfel, serviciile de transport permit 

persoanelor cu dizabilități să ducă o viață independentă în cadrul familiei și comunității lor. 
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Proiectul a facut posibilă implicarea activă a persoanelor cu dizabilități în societate, facilitându-le 

accesul și ajutând în mod indirect la reintergrarea în societate a acestora. 

Comunicare și promovare: 

Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul proiectului: 

nu au fost prevăzute 

Valoarea totală a proiectului:  

Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București:  

Suma aprobată prin hotărârea amintită anterior a fost de 731275.16 lei din care s-a decontat, potrivit 

documentelor justificative depuse, suma de 553903.45 lei. 

Contribuţie organizație neguvernamentală: nu este cazul 

 

4. Centrul de primire în regim de urgență a victimelor violenței – ”Casa ADRA”  

Locația proiectului: București-Ilfov 

Perioada de desfășurare: septembrie 2018 – februarie 2019 

Stadiul proiectului : finalizat  

Direcția/Instituția prin care s-a desfășurat/se desfășoară proiectul: Direcția Generală de Asistență 

Socială a Municipiului București 

Denumirea organizației neguvernamentale partenere: Asociația “Agenția Adventistă pentru 

Dezvoltare, Refacere și Ajutor” 

Alți parteneri implicați (dacă este cazul): nu este cazul 

Surse de finanțare: din bugetul local al Municipiului București, în  baza Parteneriatului încheiat 

conform prevederilor Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001 și a proiectului aprobat prin 

adoptarea H.C.G.M.B nr. 442/26.07.2018. 

Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului:  

Obiectivul  general: Scopul proiectului constă în reintegrarea socială a victimelor violenței în 

familie, femei și copii. Prin oferirea serviciilor precum consiliere psihologică și consiliere socială, 

îndrumare către jurist pentru consiliere și reprezentare gratuită în instanță, adăpost și hrană, asistență 

medicală de urgență și sprijin în obținerea unui serviciu sau a unui nou nivel de calificare, se 

urmărește scoaterea din circuitul violenței a persoanelor care doresc și solicită acest sprijin. Indirect, 
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țintim schimbarea mentalităților și percepțiilor sociale existente în ceea ce privește violența în cadrul 

intim al familiei. 

Obiective specifice: 

1. Asigurarea unui mediu securizant (adăpost, hrană, servicii medicale) pentru cca 42 de victime ale 

violenței în familie (femei și copii) în perioada iulie-decembrie 2018 

2. Consiliere socială și juridică în vederea inserției sociale/profesionale pentru cca 30 victime ale 

violentei domestice din adăpost în perioada iulie-decembrie 2018 

3. Asistarea a cca 30 victime în procesul de creștere a autonomiei, a gradului de independență și a 

capacității decizionale individuale prin terapie și consiliere psihologică. 

Grupul țintă: Grupul țintă este constituit din persoanele victime ale violenței în familie (femei și 

copii) din București. 

Numărul de participanți în cadrul proiectului:  

Cel puțin 42 de victime ale violenței în familie vor fi asistate și susținute în procesul de reintegrare 

socială, astfel: 

• cel puțin 42 de beneficiari vor beneficia de asistenţă medicală de urgenţă; 

• cel puțin 42 de victime ale violenţei în familie vor beneficia de adăpost/hrană/igiena într-un mediu 

securizant și departe de situațiile de abuz; 

• cel puțin 30 de victime ale violenţei în familie vor beneficia de terapie individuală/de cuplu/de 

grup; 

• cel putin 20 de beneficiari vor primi consiliere sociala si juridică; 

• cel putin 42 victime ale violenţei în familie vor fi susţinute în identificarea unui loc de muncă, a 

unei locuințe, a unui centru de zi/grădiniţă/şcoală pentru copiii aflați în grijă; 

• cel putin 30 de persoane vor fi monitorizate după plecarea din centru 

Activități derulate: 

1. Asigurarea unui mediu securizant (adăpost, hrană, servicii medicale) pentru 42 de victime ale 

violenței în familie (femei și copii) în perioada iulie-decembrie 2018 

2. Consiliere socială și juridică în vederea inserției sociale/profesionale pentru cca 30 victime ale 

violenței domestice din adăpost în perioada iulie-decembrie 2018 

3. Asistarea a cca 30 victime în procesul de creștere a autonomiei, a gradului de independență și a 

capacității decizionale individuale prin terapie și consiliere psihologică. 

Activitățile de bază oferite de către centru sunt: 
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-găzduire pe o perioadă cuprinsă între 1-60 zile, sau până în momentul în care victima dobandeşte 

autonomie proprie 

-asigurarea hranei, 

-asigurarea unui mediu securizant,  

-asigurarea condițiilor de igienă personală; 

-asistenţă medicală de urgenţă - asigurată de un medic de familie cu care s-a încheiat un protocol de 

colaborare (control medical, oferire şi administrare de tratament, monitorizarea stării de sănătate) 

-activitati educativ-recreative pentru copiii aflați în cadrul centrului. 

Evaluarea cazului şi întocmirea unui plan de intervenţie - la primirea în centru se întocmeşte pentru 

fiecare caz o evaluare iniţială, urmată de către o evaluare complexă, şi un plan de asistenţă şi 

îngrijire potrivit nevoilor specifice, implementat de către echipa multidisciplinară (asistent social, 

psiholog, jurist, asistent medical).  

Consiliere psihologică individuală şi/sau de cuplu în vederea descoperirii resurselor individuale şi 

de cuplu care poate conduce la îmbunătăţirea climatului afectiv-relaţional al cuplului, identificarea 

pattern-urilor comportamentale preluate din familia de origine şi evidenţierea funcţionalităţii sau 

disfuncţionalităţii acestora) şi de familie (evaluarea relaţiei părinte-copil şi detensionare afectivă), 

întâlniri de grup pe diverse teme (parenting, responsabilizare, reducerea sentimentului de neputinţă) 

și activităţi educative cu copiii.  

Consiliere juridică-îndrumare către un jurist pentru consiliere/reprezentare în instanţă. Beneficiarul 

este consiliat de către jurişti aparţinând asociatiei ANAIS în vederea informarii privind drepturile 

legale, iar în unele cazuri, reprezentare în instanţă. În cadrul consilierii juridice, beneficiarii se 

familiarizează cu informaţii despre modul în care îşi pot exercita drepturile și cu procedurile juridice 

aplicabile. 

Asistența socială - asistenţă/mediere socială în vederea reintegrării sociale - fiecărui caz i se acordă 

servicii de asistenţă/îndrumare socială pentru găsirea unui loc de muncă, susţinere în identificarea 

unei locuinţe, ajutor în actualizarea documentelor personale, medierea relaţiilor dintre beneficiari şi 

diferitele instituţii - centre de zi, grădiniţe, şcoli; informarea privind drepturile sociale şi activităţi de 

monitorizare după părăsirea centrului pe o perioadă de un an, a unui loc cu chirie, a unui centru 

maternal, centru de zi pentru copii; intermediere cu diverse instituţii publice ori private etc, în 

funcţie de nevoile specifice. Serviciile de asistență socială sunt prestate de către un angajat ADRA, 

specializat în asistenţă socială.  
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- Monitorizare post-găzduire: aceştia intră în perioada de monitorizare post-găzduire pentru 1 an de 

zile, întrucât (re)câştigarea autonomiei şi a independenţei este un proces îndelung, nefinalizat la 

plecarea din adăpost. Monitorizarea post-găzduire se realizează prin vizite la domiciliul 

beneficiarului, convorbiri telefonice şi întâlniri de grup.  

Activităţi specifice din punct de vedere social: 

- Sesizări la Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului locale privind situaţia 

copiilor găzduiţi în centru; 

- Sesizări/solicitări privind diverse probleme/aspecte sociale ale beneficiarilor centrului, adresate 

Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului locale; 

- Evaluarea situaţiei sociale a beneficiarilor. Identificarea nevoilor sociale şi conceperea unor direcţii 

de acţiune privind soluţionarea lor. În funcţie de caz, aceastea au constat în: 

-Consiliere privind găsirea unui loc de muncă; 

-Îndrumare privind găsirea unui spaţiu locativ pentru perioada post-găzduire; 

-Îndrumare pentru obţinerea actelor de identitate/stare civilă; 

-Îndrumare spre unitaţi de învăţământ; 

-Identificarea/direcţionarea spre centre de zi pentru copii preşcolari şi scolari; 

-Intermedierea interinstituţională (poliţie, instanţe de judecată, instituţii de asistenţă socială, de 

învăţământ ș.a.). 

Activităţi specifice din punct de vedere psihologic: 

- Psihoterapie individuală pentru beneficiarii aflaţi în adăpost, pe termen scurt şi lung – demers 

pentru autocunoaştere şi autodezvăluire; evidenţierea unor mecanisme de coping funcţionale pentru 

situaţiile de criză viitoare (demers pe termen lung – prin programul de monitorizare post-găzduire);  

- Psihoterapie de cuplu pentru persoanele ce solicită acest demers pentru înţelegerea situaţiei de 

violenţă şi diminuarea acesteia; 

- Psihoterapie de familie atât pentru beneficiarii aflaţi în Centru, cât şi pentru cei din perioada de 

monitorizare post-găzduire (consiliere pentru diada părinte-copil, cu sau fără consiliere de cuplu); 

- Formularea unor strategii pentru găsirea metodelor de a ieşi dintr-o situaţie de criză după părăsirea 

adăpostului (plan de siguranţă şi de evaluare a riscurilor) 

- Psihoterapie cu copiii, ai căror mame sunt în perioada de monitorizare post-găzduire; 

- Grup parenting: întâlnire de 2 ore, în care mamele aleg activităţi ludice pe care să le realizeze 

împreună cu copiii. La sfârşit, urmează o discuţie împreună cu psihologul Centrului cu privire la 
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activităţile realizate, care au fost punctele tari/slabe ale întâlnirii, cum/de cine au fost luate 

iniţiativele, care au fost lucrurile învăţate.  

Activitati specifice din punct de vedere medical: 

- controale medicale conform contractului de colaborare; 

- interventii în caz de accidentări şi alte urgenţe; 

- îndrumare la medici specialişti; 

- analizele obligatorii la intrarea in colectivitate 

Justificarea proiectului: 

În urma studiului făcut de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi partenerii săi în 2013 (Global and 

regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner 

violence and non-partner sexual violence), aproximativ 35% din femei vor experimenta abuzul din 

partea unui partener intim sau nonpartener. Studiul a subliniat faptul că violenţa provocată de 

partener este cea mai comună formă de violenţă împotriva femeii, afectând un procent de 30% la 

nivel mondial. Efectele sunt atât de natură fizică, cât şi psihică, devenind o problemă mondială: 

omoruri şi rănire, depresie, probleme de dependenţă de substanţe (femeile cu istoric de abuz sunt de 

aproape 2 ori mai vulnerabile decât alte femei să aibă probleme cu folosirea alcoolului), contactarea 

de boli cu transmitere sexuală (femeile care experimentează violența fizică și/sau sexuală a 

partenerului sunt de 1,5 mai vulnerabile la a contacta sifilis, clamidia sau gonoreea), sarcini nedorite 

și avorturi, nașteri de bebeluși subponderali.  

Violența domestică constituie o problemă socială majoră în România, iar strategiile guvernamentale 

nu sunt dezvoltate suficient încât să facă față numărului crescut de cazuri.  

Astfel, doar în primul semestru din 2016, conform ANES, s-a înregistrat un număr de 798 victime. 

De asemenea, potrivit aceleiași surse, în perioada 2010-2015, numărul deceselor anuale cauzate de 

violența în familie a fost între 138 si 186 victime. Sociologii explică violența prin modelul tradițional 

al familiei în care bărbatul are inclusiv dreptul de a-și abuza fizic partenera, iar victimele acceptă 

această situație, deoarece nu cunosc o altă alternativă sau din cauza rușinii și a excluderii sociale. De 

multe ori, violența în familie este asociată cu alcoolismul și sărăcia ridicată, dar totuși prezența 

acestora nu reprezintă un tipar, fiind un fenomen din spatele ușilor închise 

Sistemul public de asistență socială face pași mici în abordarea și identificarea soluțiilor la această 

problemă. Organizațiile neguvernamentale au, de multe ori, o abordare complexă și eficientă, dar 

infima, raportat la cazuistică. În România, în Raportul Violența domestică împotriva Femeilor, doar 
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68% dintre respondenți consideră că violența este inacceptabilă și trebuie să fie pedepsită de lege. 

Astfel, în țară există cca 55 de centre care se ocupă de integrarea socială a victimelor violentei în 

familie și care asigură găzduire și consiliere, cu o capacitate de cca 700 de locuri. Doar în perioada 

2010-2012, secțiile de poliție au înregistrat peste 65 000 de cazuri de violență conjugală, dar  având 

în vedere că doar 1 victima din 40 ajunge să beneficieze de intervenție complexă în vederea 

integrării sociale, situația devine îngrijorătoare. 

Evaluarea nevoilor a fost facută pe baza experienței acumulate în ultimii 8 ani de implementare. 

ADRA România susține victimele violenței domestice din anul 2009, iar până în prezent peste 600 

de femei și copii au beneficiat de intervenție complexă implicând asigurarea unui mediu securizant 

pentru victime, asistență medicală de urgență, consiliere psihologică și socială atât pentru mame cât 

și pentru copiii care le însoțesc, în vederea protejării victimelor și a integrării în societate.   

În acest moment, cea mai bună intervenție pentru cazurile disperate în care femeile sunt amenințate 

permanent de partener este asigurarea unui mediu securizant și apoi consilierea lor socială, 

psihologică și juridică în vederea scăderii gradului de excludere socială. De asemenea, gradul de 

conștientizare a problemei de către populație face necesară desfășurarea de campanii de sensibilizare 

a opiniei publice și educare socială. 

În urma implementarii acestui proiect din anul 2009, ADRA România a devenit unul din liderii 

importanți din domeniu, acumulând experiență și îmbunatățindu-și metodele și tehnicile de 

intervenție în fiecare an. De asemenea, echipa de lucru are o componentă constantă, iar membrii ei 

au avut cadrul necesar sa își dezvolte abilitățile necesare în abordarea cazuisticii. 

Rezultatele proiectului:  

Rezultate de proces sau pe termen scurt: 

- 42 de victime ale violenței în familie au fost asistate și susținute în procesul de reintegrare socială, 

astfel: 

• 42 de beneficiari au beneficiat de asistenţă medicală de urgenţă; 

• 42 de victime ale violenţei în familie au beneficiat de adăpost/hrană/igienă într-un mediu securizant 

și departe de situațiile de abuz; 

• 30 de victime ale violenţei în familie au beneficiat de terapie individuală/de cuplu/de grup; 

• 20 de beneficiari au primit consiliere socială și juridică; 

• 42 victime ale violenţei în familie au fost susţinute în identificarea unui loc de muncă, a unei 

locuințe, a unui centru de zi/gradiniţă/şcoală pentru copiii aflati în grijă; 
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• 30 de persoane au fost monitorizate după plecarea din centru 

Comunicare și promovare: 

Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul proiectului: 

nu au fost prevăzute 

Valoarea totală a proiectului:  

Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București:  

Suma aprobată prin hotărârea amintită anterior a fost de 231,268.00 lei din care s-a decontat, potrivit 

documentelor justificative depuse, suma de 224,443.03 lei. 

Contribuţie organizație neguvernamentală: nu este cazul 

 

5. „Stop violenței în familie! Servicii complexe pentru victimele violenței în familie” 

Locația proiectului: București 

Perioada de desfășurare: septembrie 2018 – februarie 2019 

Stadiul proiectului : finalizat  

Direcția/Instituția prin care s-a desfășurat/se desfășoară proiectul: Direcția Generală de Asistență 

Socială a Municipiului București 

Denumirea organizației neguvernamentale partenere: Asociația ANAIS 

Alți parteneri implicați (dacă este cazul): nu este cazul 

Surse de finanțare: din bugetul local al Municipiului București, pe baza parteneriatului încheiat 

conform prevederilor Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001, cu modif. și a proiectului 

aprobat prin H.C.G.M.B nr. 441/26.07.2018. 

Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului:  

Obiectivul  general: Obiectivul general al proiectului în cadrul caruia a fost înființat centrul este 

punerea în practică a prevederilor Legii nr. 217/2003 republicată pentru prevenirea și combaterea 

violenței în familie față de grupul țintă, precum și dezvoltarea colaborării dintre organizațiile 

neguvernamentale și instituțiile de stat/autoritățile publice locale responsabile pentru asigurarea 

măsurilor speciale de protecție, în vederea realizării interesului superior al familiei, în special al 

femeii și al copilului din grupul țintă.   

Obiective specifice: 
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Asociația va facilita accesul victimelor violenței în familie la servicii specializate și complexe de 

consiliere și îndrumare socială, consiliere psihologică, informare cu privire la drepturile sale 

procesuale, sprijin logistic, informațional, consiliere juridică și asistare în fața instanței de judecată 

în vederea obținerii unui ordin de protecție, acestea se completează cu servicii de găzduire în regim 

de urgență cu preluare 24/24h, găzduire pentru o perioadă determinată. Toate serviciile vor fi oferite 

gratuit victimelor.  

De asemenea, ne propunem să contribuim la implemantarea unui sistem de raportare și management 

al cazurilor de violență în familie și să participăm alături de alte ONG-uri ce activează în domeniu, la 

acțiuni și proiecte ce vin în beneficiul victimelor violenței în familie. 

Serviciile integrate furnizate de către Asociație - 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 au funcționat 

cu respectarea legislației în vigoare și standardele minime de calitate.  

Cele două centre au răspuns nevoilor identificate la nivelul cetățenilor din Municipiul București și au 

funcționat pe principiul complementarității serviciilor. Personalul care a deservit cele două centre era 

specializat și suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor centrelor. 

Grupul țintă: Grupul țintă este constituit din persoanele victime ale violenței în familie (femei și 

copii) din București. 

Numărul de participanți în cadrul proiectului:  

Nr. 

crt.  
Luna/ anul 

Centrul de consiliere pentru 

prevenirea și combaterea 

violenței în familie 

Centrul pentru primire în regim de urgență 

destinat victimelor violenței domestice – Casa 

INVICTA 

1 

SEPTEMBRIE 

2018 

15 cereri noi+ 25 beneficiari 

din luna anterioară  + 12 cereri 

emitere ordine de protecție și 

asistări instanță 

beneficiari noi: 6 adulți + 3 minori 

beneficiari din luna precedentă: 1 adult + 2 minori 

2 

OCTOMBRIE 

2018 

15 cereri noi+ 20 beneficiari 

din luna anterioară  + 9 cereri 

emitere ordine de protecție și 

asistări instanță 

beneficiari noi: 12 adulți + 14 minori 

beneficiari din luna precedentă: 3 adulți + 2 minori 

3 

NOIEMBRIE 

2018 

17 cereri noi+ 11 beneficiari 

din luna anterioară  + 4 cereri 

emitere ordine de protecție + 5 

asistări instanță 

beneficiari noi: 6 adulți +9 minori 

beneficiari din luna precedentă: 3 adulți + 2 minori 

mailto:registratura@dgas.ro
http://www.dgas.ro/


 

Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București, România       

Tel: 021/314.23.15  Fax: 021/314.23.16   

E-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro  

Operator date cu caracter personal nr. 11270  
 

4 

DECEMBRIE 

2018 

18 + 4 cereri emitere ordine de 

protecție + 5 asistări instanță 

beneficiari noi: 7 adulți +1 minor 

 

5 

IANUARIE 

2019 

15 cereri noi+ 9 beneficiari din 

luna anterioară  + 2 cereri 

emitere ordine de protecție + 5 

asistări instanță 

beneficiari noi: 9 adulți + 16 minori 

beneficiari din luna precedentă: 2 adulți + 1 minor 

6 

FEBRUARIE 

2019 

16 cereri noi+ 10 beneficiari 

din luna anterioară  + 3 cereri 

emitere ordine de protecție + 4 

asistări instanță 

beneficiari noi: 3 adulți + 4 minori 

beneficiari din luna precedentă: 2 adulți + 6 minori 

 

Activități derulate: 

Serviciile au fost furnizate de către Asociație prin 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”. 

I. „Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în familie”  

i) Serviciile furnizate 

 Consiliere și îndrumare socială, consiliere vocațională, consiliere juridică cu privire la 

promovarea și apărarea drepturilor victimelor violenței în familie, consiliere psihologică și 

psihoterapie pentru victimele violenței în familie (femei, bătrâni și copii), consiliere 

psihilogică/psihoterapie pentru victimele abuzului sexual în care agresorul nu este partener. 

Serviciile au fost oferite gratuit beneficiarilor. 

Centrul a fost organizat şi a funcţionat cu respectarea principiilor generale ale sistemului naţional de 

asistenţă socială, a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în 

legislaţia specifică-natională și internaţională- precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

Serviciile au fost acordate cu respectarea programului de lucru al centrului, respectiv de luni până 

vineri între orele 9:00 – 17:00. 

ii)  Acțiuni și activități specifice desfășurate în cadrul centrului 

•  Consiliere și îndrumare socială; 

•  Consiliere psihologică/psihoterapie individuală și de grup; 

•  Consiliere juridică; 

•  Redactarea cererii privind emiterea ordinului de protectie; 

•  Întocmirea dosarului pentru instanța de judecată; 

•  Asistarea victimei în fața instanței de judecată în vederea obținerii ordinului de protecție; 
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•  Asistarea victimei în fața organelor de poliție, în caz de necesitate; 

•  Redactarea de plângeri penale și alte documente juridice; 

• Redactarea de adrese/solicitari catre instituții/organizații conexe, cum ar fi autoritatea publică 

locală cu atribuții privind protecția copilului; 

• Informarea victimei cu privire la alte drepturi  ale acesteia sau ale copiilor minori, altele 

decât cele ce reies din Legea 217/2003 republicată; 

•  Inițierea și participarea la dezbateri, campanii de informare în scopul promovării și 

cunoașterii beneficiilor legii, în special al ordinului de protecție, grupul țintă fiind femeile din familii 

cu grad redus al accesului la informare; 

• Colectarea de informații privind situația victimelor violenței în familie asa cum este descrisă 

violența prin Legea 217/2003 republicată; 

• Identificarea și analizarea situațiilor cu care se confruntă vicimele violenței în familie. 

Stimularea comunicării și colaborării dintre ONG-uri și instituțiile de stat/autoritățile publice 

administrative și persoanele din grupul țintă care se confruntă cu cazuri de violență domestică. Cum 

pot ele solicita ajutorul acestora; 

• Consiliere vocațională și sprijin în integrarea pe piața muncii; 

iii) Condițiile pentru accesarea serviciilor oferite 

• femei cu vârsta de peste 18 ani; 

• copiii indiferent de vârstă şi numai însoţiţi de tutore/reprezentant legal; 

• persoane vârstnice indiferent de sex; 

• telefonic informaţiile despre serviciile oferite şi problematica violenţei în familie se oferă şi 

fără a se ţine cont de alineatele de mai sus; 

• nu constituie criterii de discriminare următoarele: 

o neacordarea serviciilor pentru persoane cu handicap locomotor (locaţia nu ne permite 

montarea unei rampe de acces) 

o neacordarea serviciilor pentru persoane cu deficienţe de auz şi de vorbire  

o neacordarea serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi psihice severe 

o neacordarea serviciilor pentru persoane puse sub interdicţie 

• serviciile Centrului pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie au putut fi oferite 

telefonic, email, cu sprijinul specialiştilor în domeniu, cu sprijinul  Direcţiei de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului, reprezentantului legal/tutore/insoţitor; 
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• În situaţia în care categoriile de persoane menţionate nu au putut fi sprijinite de către Centrul 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie acestea au fost referite către servicii publice sau 

private competente. 

II.Centrul de primire în regim de urgenţă destinat victimelor violenţei domestice – Casa INVICTA 

• Sprijinirea grupurilor ţintă; 

• Prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor; 

• Protecţia şi asistenţa victimelor violenţei domestice, inclusiv protecţia minorului în faţa 

violenţei domestice și oferirea de servicii sociale specializate – servicii protecţie, găzduire, îngrijire 

şi consiliere (consiliere şi indrumare socială, consiliere psihilogică/psihoterapie, consiliere juridică şi 

după caz consiliere vocaţională); 

• asigurarea protecţiei victimelor violenței domestice şi a copiilor aflaţi în îngrijirea lor prin 

găzduirea acestora în adăpostul de urgenţă, pe o perioadă de timp cuprinsă între 1  şi 7 zile cu 

posibilitatea prelungirii perioadei, o singură dată, cu o durata egală în funcţie de complexitatea 

situaţiei; 

• asigurarea hranei si a produselor de igiena și îngrijire personală; 

• colaborează cu poliţiştii şi alte instituţii ale statului pentru iniţierea procedurilor legale, la 

solicitarea victimelor; 

• sesizează de îndată ce constată, prin personalul său, violenţe domestice împotriva minorilor, 

serviciul de asistenţă socială competent şi acordă, nemijlocit  asistenţa necesară, potrivit legii; 

• asigură protejarea victimelor violenţei domestice, cu acordul acestora sau al reprezentanţilor 

legali, prin izolarea de agresori; 

• asigură îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor şi a standardelor ocupaţionale ale 

personalului angajat; 

• colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale în vederea soluţionării unor cazuri 

speciale privind situaţia juridică a persoanelor care beneficiază de serviciile oferite în cadrul 

adăpostului. 

• Îmbunătăţirea calităţii vieţii femeilor şi copiilor, victime ale violenţei domestice. 

Justificarea proiectului: 

Din datele centralizate în perioada 2009 – 2016 la nivelul Agenției Naționale pentru Egalitatea de 

Șanse între Femei și Bărbați (ANES) din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, este 

evidențiat astfel numărul total al cazurilor de violență domestică, care au beneficiat la cerere de 
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servicii sociale, astfel: anul 2009 – 12.461 cazuri, anul 2010 – 11.592 cazuri, anul 2011 – 12.205 

cazuri, anul 2012 – 14.376 cazuri, anul 2013 – 15.358 cazuri, anul 2014 – 11.598 cazuri, 2015 – 

12.273 cazuri, anul 2016 – 13.019 cazuri. 

Un alt indicator care reflectă nivelul de gravitate al fenomenului și necesitatea stringentă a 

dezvoltării unor servicii și măsuri adecvate de prevenire se referă la numărul de decese ce au avut la 

bază fapte din sfera acestui fenomen. Conform datelor publicate pentru perioada 2009 – 2016 de 

către Ministerul Public numărul infracțiunilor de violență în familie săvârșite care au avut ca urmare 

decesul victimei se prezintă astfel: 2009 -167 victime decedate, 2010 -189 victime decedate, 2011-

146 victime decedate, 2012 -149 victime decedate, 2013 -157 victime decedate, 2014 – 189 victime 

decedate, 2015 -186 victime decedate, 2016 -191 victime decedate. Se constată faptul că în ultimii 7 

ani au fost înregistrate 1374 de decese ale victimelor infracțiunilor de violență în familie, iar această 

cifră impune necesitatea stringentă a dezvoltării unor măsuri adecvate în sfera prevenirii. 

Faptul ca violența în familie este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă societatea 

românească contemporană se reflecată și în măsurile luate în ultimul an de către autoritățile statului 

care încearcă, prin ralierea la legislația internațională, să așeze pe noi căi prevenirea și combaterea 

violenței în familie. 

La nivelul Municipiului București serviciile rezidențiale destinate victimelor violenței în familie sunt 

asigurate prin intermediul centrelor de primire în regim de urgență înființate de către autoritățile 

publice locale și organizațiile neguvernamentale, însumând un număr total de locuri de aproximativ 

100, cu mult sub standardele minime și indicațiile europene conform cărora la populația 

Municipiului București (2.106.144  locuitori) ar trebui să existe cel puțin 200 de locuri disponibile în 

astfel de centre.  

Asociatia ANAIS s-a înfiintat în anul 2011 tocmai în scopul protecției categoriilor sociale aflate într-

un grad ridicat de vulnerabilitate și având ca obiectiv principal protecția copiilor și femeilor. 

Proiectul propus vine în întâmpinarea deficitului de locuri din centrele rezidențiale pentru victimele 

violenței în familie completându-le cu 16 locuri (8 adulți și 8 copii) și punând la dispoziția acestora 

un program permanent de funcționare, 24h/24h 7 zile din 7. Acest tip de serviciu nu este furnizat în 

București de nici o altă structură publică sau privată. 

Rezultatele proiectului:  
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Nr. 

crt.  
Luna/ anul 

Centrul de consiliere pentru 

prevenirea și combaterea 

violenței în familie 

Centrul pentru primire în regim de urgență 

destinat victimelor violenței domestice – Casa 

INVICTA 

1 

SEPTEMBRIE 

2018 

15 cereri noi+ 25 beneficiari 

din luna anterioară  + 12 cereri 

emitere ordine de protecție și 

asistări instanță 

beneficiari noi: 6 adulți + 3 minori 

beneficiari din luna precedentă: 1 adult + 2 minori 

2 

OCTOMBRIE 

2018 

15 cereri noi+ 20 beneficiari 

din luna anterioară  + 9 cereri 

emitere ordine de protecție și 

asistări instanță 

beneficiari noi: 12 adulți + 14 minori 

beneficiari din luna precedentă: 3 adulți + 2 minori 

3 

NOIEMBRIE 

2018 

17 cereri noi+ 11 beneficiari 

din luna anterioară  + 4 cereri 

emitere ordine de protecție + 5 

asistări instanță 

beneficiari noi: 6 adulți +9 minori 

beneficiari din luna precedentă: 3 adulți + 2 minori 

4 

DECEMBRIE 

2018 

18 + 4 cereri emitere ordine de 

protecție + 5 asistări instanță 

beneficiari noi: 7 adulți +1 minor 

 

5 

IANUARIE 

2019 

15 cereri noi+ 9 beneficiari din 

luna anterioară  + 2 cereri 

emitere ordine de protecție + 5 

asistări instanță 

beneficiari noi: 9 adulți + 16 minori 

beneficiari din luna precedentă: 2 adulți + 1 minor 

6 

FEBRUARIE 

2019 

16 cereri noi+ 10 beneficiari 

din luna anterioară  + 3 cereri 

emitere ordine de protecție + 4 

asistări instanță 

beneficiari noi: 3 adulți + 4 minori 

beneficiari din luna precedentă: 2 adulți + 6 minori 

Comunicare și promovare: 

Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul proiectului: 

nu au fost prevăzute. 

Valoarea totală a proiectului:  

Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București: suma aprobată prin hotărârea amintită 

anterior a fost de 755,476.00 lei din care s-a decontat, potrivit documentelor justificative depuse, 

suma de 573,253.15 lei. 

Contribuţie organizație neguvernamentală: nu este cazul 

 

6. .........Niciodată singur……… 

Locația proiectului: Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente 

(CRIAPD) Berceni, Șoseaua Berceni 12, Sect, 4, București 

Perioada de desfășurare: 2019 

Stadiul proiectului: în desfășurare  
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Direcția/Instituția prin care s-a desfășurat/se desfășoară proiectul: D.G.A.S.M.B. 

Denumirea organizației neguvernamentale partenere: Asociația Niciodată Singur 

Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului: Integrarea socială și creșterea stării de bine a beneficiarilor din cadrul 

CRIAPD Berceni 

Obiectivul  general: Creșterea stării de bine a beneficiarilor din cadrul CRIAPD Berceni 

Obiective specifice: Creșterea gradului de satisfacție, conservarea capacităților cognitiv-afective, 

creșterea gradului de integrare socială 

Grupul țintă: Beneficiarii din cadrul CRIAPD Berceni, care doresc să participe la acțiunile 

proiectului 

Numărul de participanți în cadrul proiectului: Aproximativ 100 de persoane 

Activități derulate: Concerte, prelegeri de istorie, vizionare de filme, distribuirea de pachete, 

activități de ergoterapie (împodobit pom/ouă, colorat, crearea de mici decorațiuni) 

Justificarea proiectului: Îmbogățirea gamei de activități pentru beneficiarii din cadrul CRIAPD 

Berceni 

Rezultatele proiectului: Creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor 

Comunicare și promovare: 

Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul proiectului  

Informarea beneficiarilor despre posibilitatea participării la activități. 
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Valoarea totală a proiectului:  

Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București: 0 

Contribuţie organizație neguvernamentală: surse proprii și/sau atrase, dacă este cazul 20-25 lei/ 

persoană beneficiară, în produse alimentare, material pentru decoratiuni, produse de igienă. 
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7. Cantina Socială Harul – 1000 de beneficiari/lună din cele șase sectoare ale Municipiului 

București 

Locația proiectului: București 

Perioada de desfășurare: ianuarie – decembrie 2019 

Stadiul proiectului: finalizat, la 31 decembrie 2019  

Direcția/Instituția prin care s-a desfășurat/se desfășoară proiectul: Direcția Generală de Asistență 

Socială a Municipiului București 

Denumirea organizației neguvernamentale partenere: Asociaţia Centrul Creştin Bucureşti 

Alți parteneri implicați (dacă este cazul): nu este cazul 

Surse de finanțare:  

- din bugetul local al Municipiului București, pe baza parteneriatului încheiat conform prevederilor 

Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001 și a proiectului aprobat prin H.C.G.M.B nr. 

871/12.12.2018 

Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului:  

Obiectivul  general:  

Să asigure un acces echitabil şi nediscriminatoriu al cetăţenilor din municipiul Bucuresti, la servicii 

sociale adaptate la nevoile sociale actuale, în vederea creşterii calităţii vieţii şi promovării 

principiilor de coeziune şi incluziune socială la nivelul municipiului Bucureşti, în concordanţă cu 

standardele naţionale şi europene în domeniu. 

Obiective specifice: 

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. 

Grupul țintă:  

Principalele categorii de persoane identificate ca posibile grupuri ţintă ale sistemelor de servicii 

sociale sunt copiii, tinerii în dificultate şi delincvenţii juvenili, persoanele cu dizabilităţi, persoanele 

vârstnice, persoanele dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice, victimele 
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violenţei în familie, persoanele şi familiile fără venituri, unele categorii de genul refugiaţilor, 

imigranţilor, populaţia romă, ș.a. 

Numărul de participanți în cadrul proiectului: 308 persoane 

Activități derulate:  

Activitatea 1 – Formarea echipei de proiect şi contractarea personalului 

Activitatea 2 – Informare/promovare proiect în comunitate 

Activitatea 3 –  Amenajarea şi dotarea spaţiilor necesare desfăşurării serviciilor sociale 

Activitatea 4 – Identificarea beneficiarilor 

Activitatea 5 – Monitorizarea şi evaluarea proiectului 

Activitatea 6 – Furnizarea serviciilor sociale 

Justificarea proiectului: 

Conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt 

prevăzute măsuri şi acţiuni prin care administraţia publică locală intervine pentru prevenirea, 

limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente care pot genera excluderea, 

marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

Din perspectiva orientării serviciilor unităţii de asistenţă socială, în mod prioritar, către membrii 

comunităţii, Cantina Socială Harul răspunde dezideratelor în materie de asistenţă socială şi 

dezvoltare comunitară. 

Schimbările demografice şi sociale au implicaţii majore asupra sistemelor de servicii sociale. Cele 

mai mari consecinţe sunt datorate reducerii ratei natalităţii şi fenomenului accentuat de îmbătrânire a 

populației. Prin urmare, una din provocările cărora trebuie să le facă faţă un sistem de servicii 

sociale, se referă la capacitatea de a asigura servicii de îngrijire, suficiente şi de calitate, apte să 

răspundă nevoilor unui număr crescut de persoane vârstnice. De asemenea, trebuie luat în 

considerare şi aspectul legat de schimbările de atitudine din cadrul familiei, disponibilitatea copiilor 

de a avea grijă de generaţiile mai vârstnice, reducându-se continuu. 

Rezultatele proiectului:  

Pentru cele 1000 de persoane marginalizate social sunt preconizate următoarele rezultate: 

- îmbunătăţirea sănătăţii şi condiţiei sociale pentru 1000 persoane marginalizate social.  

- îmbunătăţirea situaţiei familiilor cu venit mic /fără venit şi capacităţii lor de a-şi întreţine 

familiile /copiii;  
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- reducerea crizei financiare a bătrânilor (prin economisirea banilor pentru mâncare, creșterea 

posibilității de plată a utilităților, etc.); 

- crearea unui mediu de colaborare cu organizaţiile non-profit, pentru susţinere socială; 

- creşterea gradului de relaţionare interpersonală, de socializare; 

- creşterea gradului de acceptare socială şi incluziune în viaţa normală a societăţii; 

- creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate şi a familiilor acestora; 

- schimbarea mentalităţii comunităţii locale, a opiniei publice cu privire la situaţia persoanelor 

cu risc de marginalizare socială; 

- crearea unui mediu de colaborare cu organizaţiile non-profit pentru susţinere, colaborarea cu 

alte departamente sociale ale ONG–urilor prin promovarea accesării informaţiei, prezentarea şi 

discutarea problemelor critice, împărtăşirea informaţiei profesionale; 

Comunicare și promovare: 

Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul proiectului: 

nu au fost prevăzute 

Valoarea totală a proiectului:  

Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București:  

Valoare totală a proiectului: 8.398.442 lei, conf. HCGMB nr 871/2018, din care s-a decontat potrivit 

documentelor justificative depuse suma de 2.289.432,91 lei 

Contribuţie organizație neguvernamentală: nu este cazul  

 

8. Linia telefonică pentru prevenirea tentativelor de suicid din municipiul Bucureşti 116123 

Locația proiectului: - 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. 

Perioada de desfășurare: - 2 noiembrie 2009 – 1 noiembrie 2020 

Stadiul proiectului:  în desfășurare  

Direcția/Instituția prin care s-a desfășurat/se desfășoară proiectul: Direcția Generală de Asistență 

Socială a Municipiului Bucureşti 

Denumirea organizației neguvernamentale partenere: Asociația de Suicidologie 

Alți parteneri implicați (dacă este cazul): Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia  
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Surse de finanțare: parteneriat încheiat conform prevederilor Legii Administrației Publice Locale nr. 

215/2001 și a H.C.G.M.B. nr. 308/2009, H.C.G.M.B. nr. 13/2011 și H.C.G.M.B. nr. 38/2016 

Descrierea proiectului: 

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 numărul naţional scurt pentru servicii armonizate cu caracter social 

116.123 și demararea procesului privind înlocuirea treptată a numărului verde 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 2019, au fost 

preluate 20.925 de apeluri, totalizând 88.406 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 scădere semnificativă, de peste 50%, în anul 2019 (Grafic 

nr. 1 – Tendințe - număr apeluri, pe ani calendaristici (2009-2019); Tabel nr. 1 – Situația 

apelurilor și a minutelor de convorbiri, pe ani calendaristici).  
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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 

2019 511 2348 

 

În cursul anului 2019 s-a înregistrat un număr de 511 apeluri, totalizând 2.348 de minute de 

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

august (Tabel nr. 2 – număr apeluri, pe luni calendaristice (2019); Grafic nr. 2 – Tendințe - 

număr apeluri, pe luni calendaristice (2019); Grafic nr. 3 – Procent apeluri, pe luni 

calendaristice, din totalul înregistrat în 2019). 

 

Tabel nr. 2 – număr apeluri, pe luni calendaristice (2019) 

Luna Apeluri Minute 

Ianuarie 50 166 

Februarie 54 422 

Martie 49 322 
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Aprilie 42 48 

Mai 71 136 

Iunie 8 45 

Iulie 40 395 

August 74 294 

Septembrie 41 173 

Octombrie 19 205 

Noiembrie 21 33 

Decembrie 46 109 

 

Grafic nr. 2 – Tendințe - număr apeluri, pe luni calendaristice (2019) 

 

 

Grafic nr. 3 – Procent apeluri, pe luni calendaristice, din totalul înregistrat în 2019 
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Obiectivele proiectului 

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.  

Grupul țintă 

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.  

Comunicare și promovare: 

Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul proiectului 

- distribuire de pliante 

Valoarea totală a proiectului:  

Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București:10.503,10 lei/ în perioada 1 ianuarie-30 

noiembrie 2019 

Contribuţie organizație neguvernamentală: surse proprii și/sau atrase. 

 

9. Recunoaște şi fă o schimbare  - tineri împotriva discriminării pe criterii de gen şi migrație 

Locația proiectului: națională și internațională 
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Perioada de desfășurare: 36 luni (01 octombrie 2017 – 30 septembrie 2020) 

Stadiul proiectului: în desfășurare 

Direcția/Instituția prin care s-a desfășurat/se desfășoară proiectul: Direcția Generală de Asistență 

Socială a Municipiului București (D.G.A.S.M.B) 

Denumirea organizației neguvernamentale partenere: din România - Asociația Caritas București, 

Municipiul Baia Mare. Proiectul reunește parteneri din Brazilia, Bulgaria, Capu-Verde, Franța, 

Grecia, Italia, Portugalia, Romania și Spania. 

Surse de finanțare: Buget total D.G.A.S.M.B. 22.999 euro 

- din care: 14.625 euro contribuție proprie, iar 8.374 euro reprezintă contribuție U.E. 

- H.C.G.M.B. nr. 636/2017, privind aprobarea participarii Directiei Generale de Asistență Socială a 

Municipiului București, în calitate de partener, la proiectul „Recognize and change – R&C” 

(Recunoaște și fă o schimbare! Tineri împotriva discriminării și violenței având la bază motive 

legate de gen și migrație); 

- Contract EuropeAid CSO-LA/2017/388-053; 

- Anexa 2 la Contract EuropeAid CSO-LA/2017/388-053, privind contribuția proprie și contribuția 

europeană. 

- Finanțări nerambursabile din fonduri europene 8.374 euro (Contract EuropeAid CSO-

LA/2017/388-053) 

Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului:  

Obiectivul  general: creșterea nivelului de răspândire a unei culturi bazate pe pluralitatea identităților 

și pe recunoașterea reciprocă a acestora de către cetățenii europeni; 

Obiective specifice: creșterea nivelului de participare a tinerilor la lupta împotriva discriminării și 

violenței legate de diferențele culturale. 

Grupul țintă: - 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.  

Numărul de participanți în cadrul proiectului: persoanele care doresc să participe la proiect 

(autorități locale, asociații neguvernamentale și tineri între 18 și 30 de ani din țările partenere) 

Activități derulate: 
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- Cursul de formare pentru tinerii voluntari s-a desfășurat în perioada 22-24 februarie 2019, 

respectând Tematica anului II de implementare a proiectului ”Diversitate și discriminare: egali dar 

diferiți”. 

 -  Formare, informare și instruire pentru elevii de liceu  

Tinerii educatori au susținut orele de predare atât la clasele de liceu, informația fiind transmisă 

ulterior și la clasele de gimnaziu, liceele partenere în proiect fiind aceleași ca în primul an de 

implementare, cu același număr de clase (Liceul teoretic bilingv „Miquel de Cervantes” – 2 clase, 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” – 4 clase, Colegiul Național „Sf. Sava” – 2 clase, Colegiul 

Tehnic  „Media” – 2 clase, Colegiul Romano-catolic „Sf. Iosif ” – 2 clase, Liceul Greco-Catolic 

Timotei Cipariu – 2 clase) 

- schimburi culturale cu colegii din țările proiectului: anual, câte doi tineri voluntari din România 

sunt găzduiți de tineri voluntari din Bulgaria și Grecia care, la rândul lor găzduiesc tineri voluntari 

din Bulgaria și Grecia în cadrul unor schimburi culturale.  

În anul 2019 schimbul de experiență s-a desfășurat în perioada aprilie – mai, participând din 

București doi tineri educatori la întâlnirile din Grecia, respectiv Bulgaria. 

- organizare de evenimente (zile publice), printre care întâlniri cu profesori, părinți, reprezentanți ai 

altor Organizații Neguvernamentale și de Tineret, organizate la nivel național, împreună cu 

partenerii din România și liceele partenere, desfășurarea de evenimente internaționale:  

 - în luna martie 2019 a avut loc Workshop-ul intitulat ”Prevenirea și combaterea 

discriminării în rândul tinerilor”, prin care s-a urmărit identificarea necesității propunerilor de 

politici publice privind discriminarea în rândul tinerilor și nu numai;   

  - în mai 2019 s-a desfășurat Conferința cu aceeași tema, respectiv ”Prevenirea și combaterea 

discriminării în rândul tinerilor”, prilej prin care informațiile au fost diseminate în rândul 

participanților (parteneri proiect, profesori, părinți, elevi etc.); 

 - în luna septembrie s-a organizat Conferința Internațională, unde au participat peste 100 de 

persoane din țările partenere. 

Justificarea proiectului:  

Activitățile proiectului vor consolida sentimentul de participare a tinerilor, prin metoda educației ”de 

la egal la egal”, pe trei paliere de acțiune şi implicare: școală: elevi, profesori, părinți; asociații, 

centre de cercetare şi universități, reprezentanți ai instituțiilor de stat (municipalități) și cetățeni 

europeni şi extra-europeni. 
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Rezultatele proiectului:  

Conceperea, realizarea și implementarea de campanii – voluntarii, împreună cu elevii, concep, 

realizează și implementează campanii de conștientizare, pe tema anului II a proiectului, ”Diversitate 

și discriminare: egali dar diferiți”.  

La fel ca și în primul an, elevii au realizat scurte materiale video (clip de max. 30 sec.), audio sau 

sub orice altă formă artistică prin care se ilustrează tematica anului respectiv.  

Aceste produse fac obiectul concursului anual, cu premii și sunt încărcate pe platforma on/line a 

proiectului multinațional, pagina de Facebook a proiectului 

(https://www.facebook.com/RecognizeAndChangeRomania/) 

Implicarea tinerilor în activități de sensibilizare și educație în școli, participarea publicului larg la 

evenimentele cu un impact emoțional major în rândul elevilor, mai ales. 

Comunicare și promovare: 

Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul proiectului  
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Valoarea totală a proiectului: este de 2.742.753 euro, DGASMB– 22.999 euro 

Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București: 14.625 euro 

 

10. Un pas înainte pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din București  

Locația proiectului: Direcția Generală de Asistentă Socială 

Perioada de desfășurare: 1 Februarie 2018 - 28 Februarie 2019 

Stadiul proiectului : Finalizat 

Denumirea organizației neguvernamentale partenere: Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) 

Alți parteneri implicați (dacă este cazul) - nu 

Surse de finanțare: din bugetul local al Municipiului București, pe baza parteneriatului încheiat 

conform prevederilor Legii Administrației Publice Locale nr. 215/200; H.C.G.M.B. nr. 

640/19.12.2017 

Descrierea proiectului: 

Obiectivul general:  

Îmbunătățirea condițiilor pentru reintegrarea socială și profesioanală a 2.500 de persoane din 

București, prin ameliorarea stării de sănătate a acestora, oferirea de servicii de asistență socială și 

facilitarea accesului la alte servicii. 

Obiective specifice: 

  Proiectul își propune să conecteze consumatorii de droguri injectabile și beneficiarii din alte 

grupuri vulnerabile, inclusiv persoane fără adăpost, la servicii medicale și sociale specializate, dar și 

să prevină transmiterea, în comunitate, a infecției cu HIV și a hepatitelor virale de tip B și C prin 

înțepături accidentale cu ace sau seringi contaminate.  

Grupul țintă:  

Consumatorii de droguri injectabile ( 2.500 de persoane) și persoane fără adăpost.  

Numărul de participanți în cadrul proiectului: 2.201 de beneficiari unici 

Activități derulate:  

- Informare și educare privind reducerea riscurilor de infectare cu HIV, hepatite virale și infecții 

cu transmitere sexuală 

- Consiliere socială și referiri către servicii sociale specializate 

- Consiliere și sprijin pentru integrarea socială specializată 
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- Consiliere și testare voluntară pentru HIV/HVB/HVC, refeiri la servicii medicale specializate, 

inclusiv pentru TBC 

-  Asigurarea de materiale de igienă pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

-  Colectarea acelor și seringilor folosite, transportul și incinerarea acestora conform normelor in 

vigoare 

Au fost furnizate servicii de informare, educare și consiliere, testare rapidă pentru HIV, cu 

consiliere pre și post test, schimb de seringi, beneficiarilor proiectului (consumatorii de droguri 

injectabile și persoane fără adăpost) Au fost recuperate seringile utilizate aduse de catre beneficiari, 

pentru a fi incinerate conform prevederilor legale, în scopul îndepărtării de pe domeniul public.  

Persoanele vulnerabile conectate pe teren au fost îndrumate și către centrele de servicii, 

deschise în cadrul proiectului, unde le-au fost oferite, pe lângă serviciile de reducere a riscurilor și 

servicii de consiliere pentru rezolvarea problemelor de sănătate și sociale, precum și de sprijin pentru 

integrarea pe piață a muncii.   

Justificarea proiectului:  

 În 2016, cel mai mare numar de cazuri HIV/SIDA noi (172) a fost înregistrat în municipiul 

București. Numărul de cazuri noi de infecție cu HIV în rândul consumatorilor de droguri în anul 

2016 este 100 persoane, reprezentând 15% din numarul total de cazuri noi. Se remarcă o prevalență 

mare a co-infecțiilor în rândul cazurilor noi, astfel: 

-       1% din cazurile noi HIV/SIDA în rândul CDI au co-infecție cu HVB; 

-       82% din cazurile noi HIV/SIDA în rândul CDI au co-infecție cu HVC; 

-       9% din cazurile noi HIV/SIDA în rândul CDI au co-infecție cu HVB si HVC; 

-       10% din cazurile noi HIV/SIDA în rândul CDI au co-infecție cu sifilis; 

-       37% din cazurile noi HIV/SIDA în rândul CDI au co-infecție cu TBC. 

Numărul estimat al CDI din București era în 2015 de circa 9.019. În prezent nu există date la 

nivel național cu privire la numărul estimat de CDI. 

Conform datelor Agentiei Nationale Antidrog (2014-2015): la nivel regional, consumul de 

heroină a fost raportat doar în trei din regiunile de dezvoltare economică analizate: Bucureşti-Ilfov 

(0,7%), Vest (0,4%) şi Centru (0,3%). Numărul estimat de consumatori injectabili de droguri din 

București în anul 2014 este 7189. Comparativ cu anul 2013, este de menționat faptul că a crescut 

procentul consumatorilor de heroină (de la 87.5%) și a scăzut procentul consumatorilor de substanțe 
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noi cu proprietăți psihoactive pe cale injectabilă din serviciile de tratament (de la 9,4%), ceea ce 

sugerează o revenire la consumul de heroină pentru acest tip de consumatori.  

Prin urmare, la nivelul municipiului Bucuresti, consumul de droguri, în special de heroina și 

substanțe noi cu proprietăți psiho-active, prin injectare, menține condițiile răspândirii epidemiilor de 

infecție cu HIV și hepatite virale B și C astfel încât existența programelor de reducere a riscurilor 

(schimb de seringi și trament substitutiv) este esențială în limitarea epidemiei. 

La nivel național nu există niciun program public de reducere a riscurilor asociate 

consumului de droguri. Parteneriatul public-privat realizat de către DGASMB și ARAS începând din 

2013, în sprijinul prevenirii HIV și hepatitelor virale adresat CDI, altor persoane vulnerabile este 

unicul de acest tip, intervenție comunitară sustenabilă și incluzivă, care a furnizat servicii celui mai 

mare numar de CDI din București. 

Rezultatele proiectului:  

Activitatea nr. 1 –  Informare și educare cu privire la reducerea riscurilor de infectare cu HIV, 

hepatite și infecții cu transmitere sexuală  

Rezultate așteptate: 2500 de persoane vulnerabile vor fi informate și educate în vederea prevenirii 

infectării cu HIV/SIDA, hepatite, infecții sexual transmisibile. 

Rezultate finale: 8958 persoane, dintre care 2627 persoane vulnerabile care au beneficiat, 

pentru prima data, de servicii de Informare și educare cu privire la reducerea riscurilor de 

infectare cu HIV și hepatite virale de tip B și C si ITS. 

Activitatea nr. 2 – Consiliere socială și referiri către servicii sociale specializate  

Rezultate așteptate: 2500 de persoane vulnerabile vor primi servicii de consiliere socială și referiri 

către servicii sociale și medicale specializate. 

Rezultate finale: 5118, dintre care 1489 persoane vulnerabile care au beneficiat, pentru prima 

data, de servicii de consiliere socială și referiri către servicii sociale specializate.  

Activitatea nr. 3 – Consiliere și sprijin pentru integrarea socială și profesională  

Rezultate așteptate: 700 persoane vulnerabile vor primi servicii de consiliere și sprijin pentru 

integrarea socio-profesionala.  

Rezultate finale: 1169, dintre care 533 de persoane vulnerabile care au beneficiat,  pentru 

prima data, de servicii de consiliere și suport în integrarea socială și profesională.  

Activitatea nr. 4 – Consiliere și testare voluntară pentru HIV/HVB/HVC, referiri și însoțire la 

servicii medicale specializate inclusiv pentru TBC  
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Rezultate așteptate: 250 persoane vulnerabile 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. 100 persoane vulnerabile cu risc de TBC acompaniate la 

servicii de diagnostic și tratament pentru TBC.  

Rezultate finale: 2757, dintre care 1365 de persoane vulnerabile care au beneficiat,  pentru 

prima data, de servicii de consiliere și testare voluntară pentru HIV, referiri și acompanieri 

către servicii medicale specializate.  

Activitatea nr. 5 – Asigurarea de materiale de igienă pentru prevenirea infectărilor  

Rezultate așteptate: 360.000 seringi și ace vor fi distribuite către CDI și 432.000 de prezervative vor 

fi distribuite către persoanele vulnerabile. 

Rezultate finale: 14594 seringi și ace distribuite și 212086  prezervative distribuite.  

Activitatea nr. 6 – Colectarea acelor și seringilor folosite, transportul și incinerarea acestora 

conform normelor în vigoare  

Rezultate: 150.000 de seringi folosite vor fi colectate, transportate și incinerate corespunzător. 

Rezultate finale: 480827 de seringi folosite colectate, transportate și incinerate corespunzător.  

Comunicare și promovare: 

Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul proiectului  

1. Conferința Europeană pentru Reducerea Riscurilor, 21-23 Noiembrie 2018 

Am fost prezenți la Conferința Europeană pentru Reducerea Riscurilor. Conferință ce a avut loc la 

București. “Un pas înainte pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din București” ce are 

ca scop prevenirea infecției cu HIV, în rândul consumatorilor de droguri și în al comunității din care 

aceștia fac parte, este proiectul susținut de DGASMB, alături de ARAS. 
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2. Activitate de teren. Distribuire seringi 
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3. Activitate de teren. Testare pentru HIV, Hepatita B și C gratuit, anonim, confidential și cu 

rezulatul pe loc. 

 

 

Valoarea totală a proiectului: 1.221.180.00 lei 

Contribuţie de la bugetul local al Municipiului București: 995.780.00 lei 

Contribuţie organizație neguvernamentală: surse proprii si/sau atrase, dacă este cazul: ARAS 

225.400.00 lei 

 

11. Organizare eveniment sportiv dedicat persoanelor cu dizabilități intelectuale 

Locația proiectului: Centrul Sportiv Apollo 

Perioada de desfășurare: 25.03.2019 

Stadiul proiectului : finalizat  

Direcția/Instituția prin care s-a desfășurat/se desfășoară proiectul: Direcția Generală de Asistență 

Socială a Municipiului București 

Denumirea organizației neguvernamentale partenere: Asociația Down Plus 

Alți parteneri implicați (dacă este cazul): - 

Surse de finanțare: Bugetul DGASMB 

1.8.1.din bugetul local al Municipiului București, pe baza unui parteneriat încheiat conform 

prevederilor Legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001; 

Descrierea proiectului: 
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Obiectivele proiectului: Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București s-a implicat 

alături de Asociația Down Plus București în organizarea unui eveniment sportiv, cu ocazia Zilei 

Mondiale a Persoanelor cu Sindromul Down din data de 21.03.2019. Contribuția DGASMB a 

constat în achiziționarea a 200 medalii, 200 trofee, 100 tricouri, 12 plăcuțe de merit. 

Obiectivul  general: incluziunea socială, și implicarea activă și creșterea încrederii în sine pentru 

persoane cu dizabilități intelectuale – Sindrom Down. 

Grupul țintă: persoane cu dizabilități intelectuale – Sindrom Down. 

Numărul de participanți în cadrul proiectului: 200 copii și tineri, persoane cu dizabilități intelectuale 

– Sindrom Down. 

Activități derulate: activități sportive demostrative, acordare de medalii și trofee. 

Justificarea proiectului: Prin intermediul parteneriatului în cadrul acestui eveniment, aducem sportul 

și beneficiile acestuia mai aproape în viața comunității, cu și pentru persoanele cu dizabilități 

intelectuale – Sindrom Down. De asemenea, cresc șansele de incluziune socială prin dezvoltarea 

abilităților de comunicare, dezvoltarea abilităților motorii, prin aducerea împreună a persoanelor cu 

dizabilități intelectuale – Sindrom Down și a persoanelor care nu au nevoi speciale. 

Rezultatele proiectului: premierea copiilor și tinerilor cu dizabilități intelectuale – sindrom Down 

care au participat la Jocurile Mondiale Special Olympics din Abu Dhabi. 

Comunicare și promovare: 

Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul proiectului  
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12 Acord de parteneriat între DGASMB și Asociația Down Plus 

Locația proiectului: Complex de Servicii Sociale Ominis, str.Turnu Măgurele nr.17A 

Perioada de desfășurare: protocolul se reînnoiește la fiecare 12 luni 

Stadiul proiectului: în desfășurare 

Denumirea organizației neguvernamentale partenere: Asociația Dawn Plus 

Alți parteneri implicați: -  

Surse de finanțare: bugetul local al Municipiului București, pe baza protocolului de colaborare, prin 

care DGASMB oferă spațiul cu utilități și bugetul Asociației Down Plus 

Descrierea proiectului: 
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Obiectivele proiectului: Înființarea unui centru de zi pentru copii și tineri cu sindrom Down 

Obiectivul  general: Oferirea de servicii cât mai variate pentru copiii și tinerii cu sindrom Down 

Grupul țintă: copiii și tinerii cu sindrom Down din Municipiul București 

Numărul de participanți în cadrul proiectului: aproximativ 20 de copii și tineri care beneficiază lunar 

de serviciile centrului de zi 

Activități derulate: 

1. 19.01.2019 – ora 10.00 – Sala de curs a Centrului de Servicii Sociale OMINIS – fitness cu 

Bogdan Preda – SPORTNICI. În același timp s-au făcut și filmări pentru televiziunea Trinitas, cu 

reporterița Raluca Mihalache. La această activitate au participat 16 copii și tineri. 

2. 9.02.2019 – Sărbătorirea aniversărilor beneficiarilor născuți în luna ianuarie. Evenimentul a avut 

loc la Centrul de Servicii Sociale OMINIS, unde am avut 3 sărbătoriți și 54 de participanți. 

3. 16.02.2019 – În cadrul centrului OMINIS 26 de copii și tineri au vorbit cu voluntarii despre 

importanța consumului de legume și au făcut simularea unei sesiuni de cumpărături. Partea a 

doua a activității a constat în confecționarea de mărțisoare pentru mămici. Întreaga întâlnire a 

fost coordonată de voluntarii din cadrul Departamentului pentru Tineret al Parohiei Sfanta 

Treime Ghencea. 

4. 8.03.2019 – „Ziua ta, mamă!” – dans traditional românesc și poezie în cinstea mamei. 

Evenimentul a avut loc în cadrul centrului OMINIS și au participat 16 copii si 16 mămici. 

5. 25.03.2019 – Manifestare sportivă în cinstea Zilei Mondiale a Persoanelor cu sindrom Down. S-a 

desfășurat la Centrul Sportiv Apollo, având ca participanți: 

- 200 de copii și tineri cu sindrom Down 

- 200 de părinți, însoțitori și profesori coordonatori 

- 50 de voluntari 

Total: 450 de persoane 

Structura evenimentului: 

- defilarea delegațiilor finalizată cu tricolorul format din tricourile participanților (roșu-voluntarii; 

galben-sportivii; albastru-părinți și însoțitori) 

- recompensarea cu plachete a sportivilor care au reprezentat România la Jocurile Special Olympics 

de la Abu Dhabi – plachetele au fost din partea DGASMB și a altor parteneri 

- participarea sportivilor la manifestările sportive: încălzire pe traseu aplicativ, urmată de probele la: 

bocce și fotbal 

mailto:registratura@dgas.ro
http://www.dgas.ro/


 

Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București, România       

Tel: 021/314.23.15  Fax: 021/314.23.16   

E-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro  

Operator date cu caracter personal nr. 11270  
 

- premierea efectuată de sportivi de la CSM București și de fotbaliștii Belodedici și Vlădoiu 

- sportivii au primit medalii, tricouri, trofee din partea DGASMB și a altor parteneri 

6. 20.04.2019 – Celebrarea aniversării sărbătoriților din lunile: ianuarie - 1 sarbătorit; februarie - 3 

sărbătoriți și martie - 2 sărbătoriți. Au participat 60 de persoane, iar evenimentul a avut loc la 

Centrul OMINIS. 

7. 10.05.2019 – ora 15.00 – În centrul OMINIS am primit sponsorizare de la firma Boribon. 

Reprezentanți ai firmei au venit să ne învețe să folosim jocurile. Au participat 10 copii și tineri ai 

asociației. 

8. 11.05.2019 – Zile de naștere ale celor 3 beneficiari născuți în luna mai. Evenimentul a avut loc în 

Centrul OMINIS și au participat 50 de persoane. 

9. 12.05.2019 – Ședinta cu parinții beneficiarilor în cadrul Centrului OMINIS. 

10.  29.05.2019 – ora 10.00 - La Centrul OMINIS, împreună cu 3 voluntari am serbat ziua de 1 iunie 

și am efectuat activități împreună cu creșa și gradinița din cadrul Centrului OMINIS. Tinerii 

noștri i-au antrenat pe copii la dans, sport și bunăvoie. 

11.  29.05.2019 – ora 16.00 – În cadrul Centrului OMINIS, 20 de copii și tineri, invitați, copii și 

voluntari au jucat bocce. La final, aceștia au fost premiați în cinstea zilei de 1 iunie. 

12.  7.07.2019 – ora 11.00 – În cadrul Centrului OMINIS a avut loc întâlnirea pentru a se realiza 

instructajul de tabară „heART COUTURE”. La întâlnire au luat parte reprezentanți ai Asociației 

Down Plus București, reprezentanți ROXY & KIDS ART și voluntari din cadrul Liceului de 

Arte Nicolae Tonitza. Totodată, atunci au fost pregătite o parte dintre materialele necesare pentru 

tabără. 

13.  7.07.2019 – ora 13.00 – În cadrul Centrului OMINIS am celebrat zilele de naștere ale 

beneficiarilor născuți în luna iulie. Au participat 50 de persoane. 

14.  6.08.2019 – Atelierul de desen cu pastă de dinți din cadrul proiectului „heART COUTURE”. 

Activitatea a avut loc în cadrul Centrului OMINIS și au participat 60 de persoane. 

15.  7.08.2019 – Atelier de desen „Cum a fost vara ta” din cadrul proiectului „heART COUTURE”. 

55 de tineri au desenat în curtea Centrului OMINIS. 

16.  24.09.2019 – Diseminare a proiectului Erasmus+ „Sport together, active forever”. Am jucat 

bocce cu 20 de sportivi în parcarea Centrului OMINIS. 
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17.  3.10.2019 – Activitate cu ISU – din partea asociației au participat 15 familii. Actvitatea a avut 

loc în sala de formare a Centrului OMINIS. La această activitate am fost parteneri cu Fundația 

“Ridică-te și umblă”. 

18.  25.10.2019 – Vizita Fundației So Si Se Sa care, prin intermediul Genpact România, au asigurat 

100 de ghiozdane pentru copii. Activitatea a avut loc în curtea interioară a Centrului OMINIS. 

19.  7.11.2019 – Petrecere de Haloween la care am primit partenerii din Spania și din Letonia din 

cadrul proiectului Erasmus+ „Sport together, active forever”. 

20.  14.11.2019 – Vizita a 12 studenți greci veniți în Erasmus. Am realizat împreună activități de 

ergoterapie și de ludoterapie. 

21.  5.12.2019 – Vizita  ASPA. 17 tineri ai asociației s-au jucat cu cațeii în cadrul acestei activități. 

22.  6.12.2019 – De Moș Nicolae, 20 de tineri ai asociației au dansat și au colindat pentru persoane 

vârstnice care servesc masa la cantina OMINIS. 

23.  7.12.2019 – Masa de Crăciun- beneficiarii, familiile acestora și voluntarii au servit masa în 

cantina OMINIS. 

24.  13.12.2019 – Vizita  studenților de la Facultatea de Medicină în cadrul ședinței de drama-

terapie. Lor li s-a alăturat și Moș Crăciun. 

25.  18.12.2019 – Vizita a unor studenți greci de la Fizioterapie veniți în Erasmus. 

26.  21.12.2019 – Serbare de Crăciun a asociației 

2.6.Justificarea proiectului: DGASMB asigură spațiul cu utilități pentru funcționarea centrului de zi  

2.7.Rezultatele proiectului: 60 de copii și tineri cu sindrom down au beneficiat până în prezent de 

serviciile centrului de zi 

Comunicare și promovare: 

Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul proiectului  

Atașăm fotografii de la principalele activități organizate în spațiul pus la dispoziției de către 

DGASMB în incinta Complexului de Servicii Sociale Ominis. 
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13. Acord de parteneriat între DGASMB și Asociația Învingem Autismul 

Locația proiectului: Complex de Servicii Sociale Ominis, str.Turnu Măgurele nr.17A 

Perioada de desfășurare: începând cu anul 2014, protocolul se reînoiește la fiecare 12 luni 

Stadiul proiectului : în desfășurare 

Denumirea organizației neguvernamentale partenere: Asociația Învingem Autismul 

Alți parteneri implicați - 

Surse de finanțare: bugetul DGASMB și bugetul Asociației Învingem Autismul, pe baza protocolului 

de colaborare prin care DGASMB oferă spațiul cu utilitățile și masă pentru beneficiari 
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Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului: Înființarea unui centru de zi pentru copiii cu autism 

Asociația Învingem Autismul are scopul de a îmbunatăți viața persoanelor afectate de tulburări din 

spectrul autismului. Centrul de zi pentru copiii cu dizabilități Învingem Autismul oferă servicii 

psihologice - Analiza comportamentală aplicată - Applied Behavior Analysis (ABA), care are 

recunoaștere internațională și cele mai bune rezultate în intervenția pentru copiii cu TSA sau alte 

tulburări de dezvoltare. 

Obiectivul  general: Oferirea de servicii cât mai variate pentru copiii cu autism 

Grupul țintă: copiii cu autism din Municipiul București 

Numărul de participanți în cadrul proiectului: Pe parcursul anului 2019 Centrul Învingem Autismul a 

susținut terapia unui număr de 19-22 de copii, cu vârste cuprinse între 4-16 ani. Programul de terapie 

al copiilor este de 2, 4 si 7 ore pe zi. 

Activități derulate: 

1. Activitatea principală a centrului constă în oferirea de terapie ABA pentru copiii si 

adolescenții cu TSA 

Pe parcursul anului 2019, Centrul Învingem Autismul a susținut terapia unui număr de 19-22 de 

copii, cu vârste cuprinse între 4-16 ani. Programul de terapie al copiilor este de 2, 4 și 7 ore pe zi. 

Fiecare copil este însoțit permanent de un terapeut, intervenția presupune o echipă de terapeuți, un 

consultant și un team lider pentru fiecare copil în parte. 
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2. Grupuri de socializare și pregatire de gradiniță și școală. 

 

   

 

 

4. Lecții de pian                  
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5. Interacțiunea cu natura 

Activități organizate  în spații senzoriale special amenajate pentru persoane cu dizabilități,unde 

copiii au  interacționat  cu animalele, au făcut drumeții și ieșiri în parc. 
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6. Activități de ieșire și integrare în comunitate  

Ieșirile în comunitate. Natura ajută copiii cu autism să-și integreze senzorial anumiți stimuli 

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

Comunitatea a fost mai deschisă în a interacționa și a tolera, în prezența terapeuților. 

Ieșirile în medii noi, ajută copiii cu autism să se obișnuiască cu spațiile noi, să se adapteze situațiilor 

și să reacționeze adecvat în situații pe care nu le cunosc. Pot învăța abilități de interacțiune noi, 

reguli sociale experimentate în realitate și pot învața activități noi, specifice vârstei lor. 

 

 

 

7. Activități fizice specifice vârstei copilului (role, bicicleta, baschet, tenis). 
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8. Lecții de înot săptămânale în cadrul bazinului Bery Spa 

 

 

 

9. Petreceri pentru zile speciale ! 
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10.  Ateliere de art&craft atât pentru copii cât și pentru părinți 

  

 

11.  Activități de conștientizare a autismului: marșul de 2 aprilie, ziua internațională a autismului, 

campania Lângă mine stai unde avem invitați speciali, care vin la noi în vizită, apoi povestesc 

depre experiența lor pe rețelele de socializare 
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12.  Activități de training și colaborare cu Universitatea București – Facultatea de 

Psihopedagogie Specială. 

 

 

 

 

Justificarea proiectului: DGASMB asigură spațiul pentru funcționarea centrului, utilitățile și masa 

pentru beneficiari. 

Rezultatele proiectului: în fiecare an aproximativ 25 de copii cu tulburări din spectrul autist 

beneficiază de serviciile centrului de zi, fiecare copil având propriul program personalizat de 

intervenție.  

 

14 Acord de parteneriat între DGASMB şi Asociaţia O masă Caldă 

Locația proiectului: Complex de Servicii Sociale Ominis, str. Turnu Măgurele nr.17A 

Perioada de desfășurare: protocolul se reînnoieşte la fiecare 12 luni 

Stadiul proiectului: în desfășurare 

Denumirea organizației neguvernamentale partenere: Asociaţia O masă Caldă 

Surse de finanțare: bugetul DGASMB şi bugetul Asociaţiei O masă Caldă, protocol de colaborare 

prin care DGASMB oferă spaţiul cu utilităţi, în care voluntarii asociaţiei gătesc în fiecare zi de 

sâmbăta. 

Descrierea proiectului: 
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Obiectivele proiectului: Oferirea unei mese calde în fiecare zi de sâmbăta pentru persoanele aflate 

într-o situaţie de dificultate socio-economică din municipiul Bucureşti 

Obiectivul  general: Îmbunătaţirea calităţii vieţii pentru persoanele aflate într-o situaţie de dificultate 

socio-economică din municipiul Bucureşti 

Grupul țintă: persoane fără adăpost sau alte categorii de persoane aflate în imposibilitatea de a-şi 

asigura o masă caldă din municipiul Bucureşti 

Numărul de participanți în cadrul proiectului: aproximativ 100 de persoane pe săptămână   

Activități derulate: În fiecare săptămână, sâmbăta, o echipă de voluntari gătește o masă caldă în 

Cantina din cadrul Complexului de Servicii Sociale Ominis, pe care care o distribuie direct 

beneficiarilor. 
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Justificarea proiectului: DGASMB asigură spaţiul pentru gătit cu utilităţi, precum şi personal care să 

asigure buna coordonare a activităţii.  

Rezultatele proiectului: aprox 5.000 porţii de mâncare pe an ajung la persoanele nevoiașe din 

municipiul Bucureşti  

 

15. Acord de parteneriat între DGASMB și Asociația Vreau și eu să merg 

Locația proiectului: Complex de Servicii Sociale Ominis, str.Turnu Măgurele nr.17A 

Perioada de desfășurare: începând cu anul 2014, protocolul se reînnoiește la fiecare 12 luni 

Stadiul proiectului: în desfășurare 

Denumirea organizației neguvernamentale partenere: Asociația Vreau si eu să merg 

Alți parteneri implicați - 

Surse de finanțare: din bugetul local al Municipiului București, pe baza protocolului de colaborare 

prin care DGASMB oferă spațiul cu utilitățile și bugetul Asociației Vreau și eu să merg 

Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului: Înființarea unui loc de joacă pentru copiii cu dizabilități 

Obiectivul  general: Oferirea de servicii cât mai variate pentru copiii cu dizabilități 

Grupul țintă: copiii cu dizabilități  din Municipiul București 

Activități desfășurate: 

Ateliere ergoterapie, pictură, și alte arte combinate 

Cu un număr de beneficiari 10-12 copii per activitate, unii diferiți la fiecare atelier, dar și altii care 

revin de fiecare dată: 

 “Povestea prietenilor din padure”, pe care copiii au ascultat-o fascinați! S-au alăturat bucuroși 

iepurașului bun alergăor, broscuței care sare, s-au târât ca melcul sau au zburat ca fluturașul. Și au 

aflat cum, diferiți dar împreună, se ajuta și se distrează prietenii din pădure. 
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Pictura prin tehnici adaptate: 

Ergoterapeutul Corina Rusu ne-a ghidat prin diverse tehnici de a aplica vopseaua, pe care le-a ajustat 

posibilităților de prehensiune ale fiecarui copil în parte. Am pictat cu pensule din păr și bureți, 

furculițe de plastic, smocuri făcute din bețisoare de urechi, folie de protecție cu bule, dar și cu 

degețele, brațele și fața! 
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Atelierul “Este ok sa fii diferit”, de 1 iunie, ziua tututor copiilor:  

A fi diferit nu este un lucru rău. A fi diferit înseamnă a avea curajul de a fi tu însuți! Toți oamenii 

sunt diferiți. Toți copiii sunt copii și fiecare este diferit și unic în felul său!  

Am sărbătorit diversitatea, jucându-ne cu fețe de hârtie, am construit sprâncene, ochi și gene, 

năsucuri diferite și expresii diferite. Apoi le-am asamblat într-un puzzle inimioară, pe care l-am pus 

pe perete, ca să ne reamintească mai des că e ok să fii diferit! Diversitatea face lumea mai frumoasă! 
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Ateliere de arte combinate: 
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Atelier decorațiuni de Crăciun, cu care am și împodobit bradul: 

   

 

 

AVEM ABILITATEA SĂ DĂRUIM,  

acțiune deja consacrată de Craciun, prin care familii cu copii cu dizabilități, sub umbrella Joyplace 

ne adunăm și facem cadouri altor familii aflate în nevoie. Anul acesta am dăruit optsprezece pachete 

pregătite pentru alte familii cu copii cu nevoi speciale și frățiorii lor, pachete cu hăinuțe, 

încălțăminte, alimente, dulciuri, jucării, fotolii rulante, masină de spalat și echipamente asistive au 

fost expediate în țară pentru 32 de copii. 
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Comunicare și promovare: 

Activități de comunicare și promovare derulate de către beneficiar sau partener în cadrul proiectului  

Participare la MARATON 1 DECEMBRIE: 

 

 

Pagina de Facebook Joyplace: 
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Prezența la evenimente ale Asociației prietene Supereroi printre noi: 

 - Workshop Accesiblizarea activităților culturale cu Roger Ideishi, la Facultatea de Psihologie Spiru 

Haret: "Ne propunem nu să "reparăm" persoanele cu nevoi speciale ci să facem o lume mai bună 

pentru ele" spunea Roger Ideishi la workshopul privind Accesibilizarea activităților culturale. 

 - "Nu stau acasă"- concert incluziv și accesiblizat persoanelor cu dizabilități  

 - “Filmele Olgai” 

 - Prezența pe pagina de internet a partenerului nostru, Asociația Umanitară Marta Maria 

 

16. Acord de parteneriat între DGASMB și Asociația Pacienților cu Afecțiuni 

Neurodegenerative din România 

Locația proiectului: Complex de Servicii Sociale Ominis, str.Turnu Magurele nr.17A 

Perioada de desfășurare: protocolul se reînnoiește la fiecare 12 luni 

Stadiul proiectului:  în desfășurare 

Denumirea organizației neguvernamentale partenere: Asociația Pacienților cu Afecțiuni 

Neurodegenerative din România 

Surse de finanțare: bugetul DGASMB și bugetul Asociația Pacienților cu Afecțiuni 

Neurodegenerative din România/ protocol de colaborare prin care DGASMB oferă spațiul cu utilități 

pentru desfășurarea unor întâlniri lunare ale membrilor asociației 

Descrierea proiectului: 

Obiectivele proiectului:  

Obiectivul  general: DGASMB  pune la dispoziție spatiu pentru întâlnirile lunare ale membrilor 

asociației, pacienți sau aparținători din categorii sociale vulnerabile, cel mai adesea cu grad de 

handicap (scleroză multiplă). 

Activități derulate:  

02 februarie: Povești de iarnă cu SM 

22 februarie: Terapii complementare: Terapia prin dans 

27 martie: Despre drepturile pacienților 

26 iunie: Terapii complementare: Ozonoterapie, meditație, yoga 

25 septembrie: Actualitati in cercetarea SM la nivel internațional 

30 octombrie: Terapii complementare: Bowen 
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27 noiembrie: Terapii complementare: Osteopatie & mindfulness 
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IV. Programe și proiecte sociale aprobate prin adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului 

General al Municipiului București 

 

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

Municipiului Bucureşti 2019 

2. ”Youth in Europe” – Evidence-Based Drug Prevention 2019 

3. Acordarea scutirii de la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru familii cu 

dificultăţi financiare 

 

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

raza Municipiului Bucureşti 2019 

 

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

Municipiului Bucureşti – se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Consililiului General 

al Municipiului București nr. 313/ 30.05.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea 

persoanelor fără aparținători, care decedează pe raza Municipiului București (care înlocuiește 

HCGMB nr. 125/ 2011, modificată prin HCGMB. nr. 48/ 2014).  

În anul 2019 au fost înhumate, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bucureşti, 375 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 2019 

Sectorul Nr. înhumări Nr. cazuri pentru care s-a restituit contravaloarea cheltuielilor de înhumare 

Sector 1 50 4 

Sector 2 80 11 

Sector 3 55 12 

Sector 4 73 2 

Sector 5 92 7 

Sector 6 25 5 

Total 375 41 
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Grafic nr. 1 – Situația înhumărilor pe anul 2019 

 
 

 

Cele mai multe înhumări au avut loc în luna februarie 2019, iar cele mai puține în august 

(Tabel nr. 2, Grafic nr. 2):  

Tabel nr. 2 – Situația înhumărilor, pe luni calendaristice 

LUNA Total înhumări 

IAN. 40 

FEBR. 50 

MART. 29 

APR. 42 

MAI 28 

IUN. 23 

IUL. 28 

AUG. 22 

SEPT. 27 

OCT. 34 

NOV. 29 

DEC. 23 
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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. 313/30.05.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor fără aparținători 

care decedează pe raza Municipiului București, o parte dintre aparținătorii acestora au restituit 

cheltuielile avansate de Municipalitate. Pentru facilitarea soluționării acestei probleme, au fost 

demarate discuții de lucru, atât cu reprezentanții sectoarelor, cât și cu cei ai serviciilor de stare civilă, 

Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București și Direcției Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.  

În anul 2019, au fost recuperate cheltuielile avansate de Municipalitate pentru un număr de 

41 de 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 4 și 1 

(Grafic nr. 3):  
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Grafic nr. 3 – Situația recuperării cheltuielilor de înhumare, pe sectoare 

 

 

 

Comparativ cu anul anterior, în 2019 au fost înhumate mai multe cadavre neidentificate și/ 

sau ale persoanelor fără aparţinători care au decedat pe raza Municipiului București. Cu toate 

acestea, cifra rămâne mai mică decât cea înregistrată în anul 2012 (Tabel nr. 3 și Grafic nr. 4).  

Tabel nr. 3 – Situația înhumărilor, pe ani calendaristici (2011-2019) 

Anul Număr înhumări 

2011 157 

2012 377 

2013 303 

2014 307 

2015 335 

2016 356 

2017 371 

2018 370 

2019 375 

 

 

 

 

 

mailto:registratura@dgas.ro
http://www.dgas.ro/


 

Str. Constantin Mille, nr. 10, sector 1, București, România       

Tel: 021/314.23.15  Fax: 021/314.23.16   

E-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro  

Operator date cu caracter personal nr. 11270  
 

 

 

 

Grafic nr. 4 – Situația înhumărilor, pe ani calendaristici  (2011-2019) 

 
 

 

 

  

2. ”Youth in Europe” – Evidence-Based Drug Prevention 2019 

 

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 
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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, dacă 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 

și la aplicarea chestionarului, în 2019 activitatea s-a concentrat asupra prelucrării informațiilor 

colectate și, apoi, a interpretării datelor și prezentării lor către specialiștii din cadrul instituțiilor și 

organizațiilor cu atribuții în domeniu.  

Chestionarele completate au fost extrase și din plicurile pentru asigurarea confidențialității 

(pentru reducerea volumului transportat, conform metodologiei), împachetate pe unitățile de 

învățământ din care au fost colectate, expediate către locația centrală în care s-a asigurat scanarea 

optică. De asemenea, s-a asigurat codarea (coduri SPSS) fiecărei unități de învățământ au fost 

transmise scrisori de mulțumire pentru toate cele 84 (optzeci și patru) de licee și colegii care au 

participat la colectarea datelor.  
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După scanarea optică, activitatea a presupus curățarea bazei de date și prelucrarea statistică a 

datelor, în vederea finalizării raportului de cercetare, activitate în cadrul căreia s-a colaborat activ cu 

partenerii islandezi. Pentru a se putea asigura comunicarea în cadrul echipei, întreaga etapă s-a 

desfășurat în limba engleză. Rezultatul final, raportul de cercetare, a fost apoi tradus în limba 

română, pentru a putea fi diseminat celor interesați.  

În data de 10 octombrie 2019, în cadrul celei de-a doua etape a Programului Youth in Europe, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti a organizat, cu sprijinul 

Consulatului Onorific al Islandei la București și al Primăriei Municipiului București - ARCUB, 

Conferinţa Tineri în Europa/ Planet Youth – prezentarea modelului islandez de prevenire a 

consumului de substanțe și a Raportului de cercetare din anul școlar 2018-2019. Cu acest prilej 

au fost comunicate rezultatele cercetării efectuate în anul școlar 2018-2019, către reprezentanții 

numeroaselor instituții publice, agenții și organizații neguvernamentale care activează în domeniul 

prevenirii consumului de substanță. De asemenea, au fost prezentate modelele islandeze de bune 

practici de către o echipă condusă de iniţiatorul Programului Youth in Europe, domnul Jón 
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Sigfússon, Directorul Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA) din cadrul 

Reykjavik University.  
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În momentul de față, există discuții referitoare la participarea Direcției Generale de Asistență 

Socială a Municipiului București la următoarele etape ale cercetării. Se lucrează, concomitent, la 

chestionarul ce urmează a fi aplicat în toate orașele participante în cursul anului 2020.  
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3. Acordarea scutirii de la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru familii cu 

dificultăţi financiare 

Din anul 2010, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București asigură 

implementarea măsurilor privind acordarea scutirii de la plata serviciilor de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru familiile cu dificultăţi financiare, conform Actului Adițional nr. 6 la Contractul de 

Concesiune nr.1329/29.03.2000 încheiat între municipiul Bucureşti şi S.C. APA NOVA Bucureşti 

S.A. 

Beneficiarii măsurilor amintite anterior sunt familiile şi persoanele singure care locuiesc pe 

raza municipiului Bucureşti, cu cetăţenie română, ale căror venituri pe membru de familie sunt mai 

mici sau egale cu 658 lei/lună, respectiv valoarea coşul minim ”de subzistență”. 

În anul 2019, Metodologia de acordare a scutirii de la plata serviciilor de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru familii cu dificultăţi financiare a fost completată ca urmare a modificărilor 

intervenite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2018, respectiv creșterea indemnizației 

sociale pentru pensionari de la 640 lei la 704 lei. 

Astfel, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București a propus Comitetului 

de Solidaritate constituit în baza Dispoziției Primarului General nr. 646/16.04.2018, modificarea 

metodologiei de acordare a scutirii de la plata serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru 

familii cu dificultăţi financiare prin includerea pensionarilor cu pensie socială minimă garantată ca 

beneficiari ai prevederilor metodologiei amintite anterior. 
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Operator date cu caracter personal nr. 11270  
 

În anul 2019 s-au depus 136 solicitări pentru scutirea de la plata serviciilor de apă și 

canalizare (APANOVA). 
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