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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  mmooddiiffiiccăărriiii  OOrrggaanniiggrraammeeii,,  SSttaattuulluuii  ddee  ffuunnccŃŃiiii  şşii  aa  

RReegguullaammeennttuulluuii  ddee  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccŃŃiioonnaarree  aallee  DDiirreeccŃŃiieeii  GGeenneerraallee  

ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 

Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Resurse Umane din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României  

nr. 1434/ 02.09.2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului ; 

 Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 nr. 12/18.08.2006 privind aprobarea 

modificării Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de 
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organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

210/15.06.2006 pentru aprobarea modificării Organigramei şi a 

Statului de funcŃii ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

luând în considerare Ordinul nr. 875/08.11.2006 privind stabilirea 

atribuŃiilor medicului de medicină generală/medicină de familie cu 

competenŃe în medicina de întreprindere; 

 În conformitate cu instrucŃiunile Ministerului AdministraŃiei şi 

Internelor şi ale Ministerului SănătăŃii nr. 1/507 din 28.07.2005 de 

aplicare a Normelor privind organizarea, funcŃionarea şi finanŃarea 

unităŃilor de asistenŃă medico-socială, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 412/2003 ; 

 Văzând OrdonanŃa Guvernului României nr. 3/12.01.2006 

privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 

personalului bugetar salarizat, potrivit OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 

bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la 

Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 

în sectorul bugetar şi a indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă 

funcŃii de demnitate publică ; 

 Având în vedere OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 

României nr. 115/24.11.2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului contractual din unităŃile publice din sectorul sanitar; 
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 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 23/26.01.2006 privind creşterile salariale ce se vor 

acorda în anul 2006 personalului contractual din unităŃile sanitare 

publice din sectorul sanitar; 

 Văzând OrdonanŃa Guvernului României nr. 4/12.01.2006 

privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 

personalului didactic din unităŃile şi instituŃiile de învăŃământ, 

salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului 

didactic; 

 łinând seama de prevederile din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, cu modificările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), art. 95, alin.(2), 

lit. ”e” şi art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HH  oo  tt  ăă  rr  ăă  şş  tt  ee::  

 

 Art. 1 Se aprobă Organigrama DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

 Art. 2 Se aprobă Statul de funcŃii al DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei 

nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
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 Art. 3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare 

al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  

Sector 1, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre . 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

DirecŃia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe  

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. : 289/ 24.08.2006 
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  Anexa nr.2 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 289/24.08.2006 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 

 

STATUL DE FUNCłII 

AL DIRECłIEI GENERALE DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 1 

 
FuncŃia 

 
 

exec.        cond. 

Nivelul 
studiilor 

Grad/ 
treapta 

Coeficientul 
de multipli-

care/ 
Limitele de 

salarii  
( RON ) 

Februarie 
2006 

Coeficientul de 
multiplicare/ 
Limitele de 

salarii ( RON ) 
Septembrie 

2006 

Nr 
pos-

turi to-
tale 

Indem
nizatia 

de 
condu 
cere. 

în % la 
limita 
max 

1 2 3 4 5 6 7 
Anexa nr. II a ( 01.02.2006), Anexa nr. II b (01.09.2006) 

O.G.R. nr. 3/2006 - AdministraŃie Publică Locală 
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inspector specialitate 
director general 

S IA 459 - 950 487 - 1007 1 55% 

inspector specialitate 
director general 
adjunct 

S IA 459 - 950 487 - 1007 4 50% 

inspector specialitate  
director 

S IA 459 - 950 487 - 1007 1 50% 

consilier juridic  
director 

S IA 548 - 1059 581 - 1123 1 50% 

consilier juridic 
şef serviciu 

S IA 548 - 1059 581 - 1123 1 30% 

consilier juridic 
şef birou 

S IA 548 - 1059 581 - 1123 1 25% 

inspector specialitate 
şef serviciu 

S IA 459 - 950 487 - 1007 28 30% 

inspector specialitate 
şef birou 

S IA 459 - 950 487 - 1007 15 25% 

inspector specialitate 
şef serviciu (centru) 

S IA 459 - 950 487 - 1007 23 30% 

inspector specialitate 
şef birou (centru) 

S IA 459 - 950 487 - 1007 6 25% 

referent 
şef serviciu 

SSD IA 444 - 675 471 - 716 1 30% 
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inspector 
şef serviciu (centru) 

M IA 444 - 620 471 - 658 1 30% 

inspector 
şef serviciu 

M IA 444 - 620 471 - 658 1 30% 

referent 
şef birou 

M IA 444 - 620 471 - 658 1 25% 

farmacist şef serviciu S Primar 553 - 986 587 - 1046 1 30% 
medic şef serviciu S Primar 630 - 1283 668 - 1360 1 30% 
muncitor calificat şef 
formaŃie 

M I 426 - 538 452 - 571 1 15% 

 
consilier juridic  S IA 548 - 1059 581 - 1123 13  
inspector specialitate S IA 459 - 950 487 - 1007 274  
referent SSD IA 444 - 675 471 - 716 16,5  
inspector  M IA 444 - 620 471 - 658 12  
referent M IA 444 - 620 471 - 658 266  
 

Anexa nr. V/1a (01.02.2006), Anexa nr. V/1b ( 01.09.2006) 
la O.G.R. nr. 3/2006- funcŃii de execuŃie din alte unităŃi bugetare de subordonare centrală, 

precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiŃii din 
activităŃile cuprinse în anexele IV/1 – IV/11 şi din unităŃile de învăŃământ 

 
merceolog M IA 444 - 567 471 - 602 1  



 13

Anexa nr. 2 a (01.01.2006), Anexa nr. 2 b (01.09.2006) 
la O.G.R nr. 4 / 2006 privind creşterile salariale ce vor acorda în anul 2006 personalului 

didactic din unităŃile şi instituŃiile de învăŃământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 
 

profesor S def. 670 – 1.069 730 - 1110 1  
educator M II 598 - 937 651 - 969 1  
educator M Def. 583 - 880 629 - 909 4  

Anexa nr. IV/11a (01.02.2006), Anexa nr. IV/11b (01.09.2006) 
la O.G.R. 3/2006 –  UnităŃi de AsistenŃă Socială şi UnităŃi de AsistenŃă Medico-Socială 

 
medic  S Primar 630 - 1283 668 - 1360 27  

asistent social S Principal 436 - 774 463 - 821 7  

psiholog S Principal 436 - 774 463 - 821 13  

sociolog S Principal 436 - 774 463 - 821 1  
logoped S Principal 436 - 774 463 - 821 1  
kinetoterapeut S Principal 436 - 774 463 - 821 15  

fiziokinetoterapeut S Principal 426 - 956 452 - 1014 2  
profesor C.F.M. S Principal 436 - 774 463 - 821 1  
educator 
puericultor 

PL Principal 420 - 735 446 - 780 8  

asistent social PL Principal 420 - 735 446 - 780 16  
asistent medical PL Principal 420 - 735 446 - 780 175  
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asistent medical 
B.F.T 

PL Prin-cipal 420 - 735 446 - 780 4  

asistent medical 
igienă 

PL Principal 420 - 735 446 - 780 1  

asistent medical M principal 420 - 683 446 - 724 1  
masor M Principal 420 - 683 446 - 724 3  
instructor educaŃie M Principal 420 - 683 446 - 724 22,5  

instructor ergotera- 
pie 

M Principal 420 - 683 446 - 724 1  

soră medicală M Principal 410 - 615 435 - 652 6  

statistician medical M prinicipal 410 - 615 435 - 652 1  
registrator medical M principal 410 - 615 435 - 652 1  
infirmieră G  391 - 407 415 - 432 418  

infirmieră HIV G  391 - 407 415 - 432 3  
îngrijitoare G  384 - 407 408 - 432 68  

spălătoreasă  G  384 - 407 408 - 432 35  
spălătoreasă HIV G  384 - 407 408 - 432 1  
asistent maternal 
profesionist 

  412 - 578 437 - 613 180  

îngrijitor la 
domiciliu 

  385 409 80  

asistent personal   385 409 700  
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O. U. G.  nr. 23/2006 - salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi 
auxiliar . UnităŃi sanitare, altele decât cele clinice 

 
farmacist S Primar 553 - 986 587 - 1046 1  
asistent famacie PL Principal 420 - 735 446 - 780 8  
       

 
Anexa  IV/3a (01.02.2006), Anexa IV/3b ( 01.09.2006) 

la O.G.R. 3/2006 – salarii de bază pentru personalul clerical 

preot S I 426 - 906 452-961 1  
preot M I 404 - 655 429-695 1  

Anexa V/2a (01.02.2006), Anexa V/2b (01.09.2006) 
la O.G.R. 3/2006 – salarii de bază pentru personalul din activitatea de secretariat – 

administrativ,              gospodărire, întreŃinere – reparaŃii şi de deservire 
 

administrator M I 404 - 566 429 – 600 5  
casier M I 395 - 498 419 - 528 3  
magaziner M I 395 - 498 419 - 528 20  
magaziner HIV M I 395 - 498 419 - 528 1  
funcŃionar M I 404 - 487 429 - 517 1  
arhivar M I 404 - 487 429 - 517 2  
pompier  I 388 - 404 412 - 429 1  
paznic  I 388 - 404 412 - 429 33  
portar  I 388 - 404 412 - 429 8  
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îngrijitor  I 388 - 404 412 - 429 142  
îngrijitor HIV    388 - 404 412 - 429 4  
muncitor calificat 
(şofer) 

 II 418 - 510 444 - 541 16  

muncitor calificat 
(şofer) 

 III 411 - 475 436 - 504 12  

muncitor calificat  I 426 - 538 452 - 571 170  
muncitor necalificat   381 - 395 404 - 419 103  
muncitor necalificat 
HIV 

  381 - 395 404 - 419 3  

TOTAL = 3003       
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   Anexa nr.3 

  la Hotărârea Consiliului Local  

     nr. 289/24.08.2006 

PPRREEŞŞEEDDIINNTTEE  DDEE  ŞŞEEDDIINNłłĂĂ  

  AADDRRIIAANN  OOGGHHIINNĂĂ  

  

RREEGGUULLAAMMEENNTT  

DDEE  OORRGGAANNIIZZAARREE  ŞŞII  FFUUNNCCłłIIOONNAARREE  AA  

DDIIRREECCłłIIEEII  GGEENNEERRAALLEE  DDEE  AASSIISSTTEENNłłĂĂ  SSOOCCIIAALLĂĂ  ŞŞII    

PPRROOTTEECCłłIIAA  CCOOPPIILLUULLUUII  SSEECCTTOORR  11  

  

CAPITOLUL I DISPOZIłII GENERALE 

 

 ART. 1 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 (denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Sector 1) 

funcŃionează ca instituŃie publică de interes local, cu personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti. 

 

 ART. 2  D.G.A.S.P.C. Sector 1 are rolul de a identifica şi de 

a soluŃiona problemele sociale ale comunităŃii din domeniul 

protecŃiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane 

aflate în nevoie. 
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 ART. 3 Cheltuielile pentru activităŃile desfăşurate de 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 în îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin se 

finanŃează de la bugetul local. D.G.A.S.P.C. Sector 1 poate folosi, 

pentru desfăşurarea şi lărgirea activităŃii sale, mijloace materiale şi 

băneşti primite de la persoane juridice şi fizice, din Ńară sau 

străinătate, sub formă de donaŃii şi sponsorizări, cu respectarea 

dispoziŃiilor legale. 

 

 ART. 4 D.G.A.S.P.C. Sector 1 are sediul în Mun. Bucureşti, 

Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17. 

 

CAPITOLUL II ATRIBUłIILE D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 

 

 ART. 5 D.G.A.S.P.C. Sector 1 are următoarele atribuŃii: 

1. În domeniul protecŃiei persoanei adulte: 

- completează evaluarea situaŃiei socio-economice a persoanei 

adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia; 

- asigură furnizarea de informaŃii şi servicii adecvate în 

vederea refacerii şi dezvoltării capacităŃilor individuale şi ale celor 

familiale necesare pentru depăşirea, cu forŃe proprii, a situaŃiei de 

dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul 

individualizat privind măsurile de asistenŃă socială; 

- acordă persoanei adulte asistenŃă şi sprijin pentru exercitarea 

dreptului său la exprimarea liberă a opiniei; 
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- depune diligenŃe pentru clarificarea situaŃiei juridice a 

persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea 

tardivă a naşterii acesteia; 

- verifică şi reevaluează trimestrial şi de câte ori este cazul 

modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a 

instituit o măsură de asistenŃă socială într-o instituŃie, în vederea 

menŃinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 

-asigură măsurile necesare pentru protecŃia în regim de 

urgenŃă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin 

organizarea şi asigurarea funcŃionării în structura proprie a unor 

centre specializate; 

-depune diligenŃele necesare pentru reabilitarea persoanei 

adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenŃă 

socială; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute prin lege. 

2. În domeniul protecŃiei drepturilor copilului: 

- întocmeşte raportul de evaluare iniŃială a copilului şi familiei 

acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecŃie speciale; 

- monitorizează trimestrial activităŃile de aplicare a hotărârilor 

de instituire a măsurilor de protecŃie specială a copilului; 

- identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în 

plasament copilul; 

- monitorizează familiile şi persoanele care au primit în 

plasament copii, pe toata durata acestei măsuri; 
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- identifică şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenŃi 

maternali profesionişti, în condiŃiile legii; încheie contracte 

individuale de muncă şi asigură formarea continuă a asistenŃilor 

maternali profesionişti atestaŃi; evaluează şi monitorizează 

activitatea acestora; 

- acordă asistenŃă şi sprijin părinŃilor copilului separaŃi de 

familie în vederea reintegrării în mediul său familial; 

- reevaluează, cel puŃin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este 

cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de 

protecŃie specială şi propun, după caz, menŃinerea, modificarea 

sau încetarea acestora; 

- îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii 

adopŃiei interne pentru copiii aflaŃi în evidenŃa sa; 

- identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România 

care doresc să adopte copii; evaluează condiŃiile materiale şi 

garanŃiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul 

de familie sau de persoană aptă să adopte; 

- monitorizează evoluŃia copiilor adoptaŃi, precum şi a relaŃiilor 

dintre aceştia şi părinŃii lor adoptivi; sprijină părinŃii adoptivi ai 

copilului în îndeplinirea obligaŃiei de a-l informa pe acesta că este 

adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o 

permit. 

3. Alte atribuŃii: 

- coordonează şi sprijină activitatea autorităŃilor administraŃiei 

publice locale în domeniul asistenŃei sociale şi protecŃiei copilului; 
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- coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării 

copilului de părinŃii săi precum şi cea de admitere a adultului în 

instituŃii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de 

asistenŃă socială; 

- acordă asistenŃa tehnică necesară pentru crearea şi formarea 

structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în 

activitatea de asistenŃă socială şi protecŃia copilului; 

- evaluează şi pregăteşte persoanele care pot deveni asistenŃi 

personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea 

acestora; 

 - colaborează cu ONG care desfăşoară activităŃi în domeniul 

asistenŃei sociale şi protecŃiei copilului sau cu agenŃi economici 

prin încheierea de convenŃii de colaborare; 

- dezvoltă parteneriate şi colaborează cu ONG şi cu alŃi 

reprezentanŃi ai societăŃii civile în vederea acordării şi diversificării 

serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecŃia copilului, în funcŃie 

de nevoile comunităŃii locale; 

- colaborează, pe bază de protocoale sau convenŃii, cu 

celelalte DirecŃii Generale precum şi cu alte instituŃii publice din 

unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuŃiilor 

ce îi revin, conform legii; 

- asigură, la cerere, consultanŃă de specialitate gratuită privind 

acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaŃiilor de asistenŃă socială şi 

protecŃia copilului; colaborează cu alte instituŃii responsabile pentru 

a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 
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- propune consiliului local al sectorului 1 înfiinŃarea, finanŃarea, 

respectiv cofinanŃarea instituŃiilor publice de AsistenŃă socială, 

precum şi a serviciilor pentru protecŃia copilului; 

- prezintă anual sau la solicitarea consiliului local, rapoarte de 

evaluare a activităŃilor desfăşurate; 

- asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, 

persoanelor cu handicap; 

- sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanŃă 

accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor 

cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi 

familiile acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor 

prevăzute de lege; 

- acŃionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la 

protecŃia instituŃionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv 

îngrijirea la domiciliu; 

- organizează activitatea de selectare şi angajare a 

personalului din aparatul propriu şi instituŃiile/serviciile din 

subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a 

acestuia; 

- asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei 

pentru protecŃia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză 

medicală a persoanei adulte cu handicap; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute în acte normative 

sau stabilite prin hotărâri ale consiliului local al sectorului 1.  
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CAPITOLUL III CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 

 

 ART. 6 Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 se asigură de 

către Directorul General şi Colegiul Director. 

 

 ART. 7 DIRECTORUL GENERAL 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată sau absolvent al învăŃământului 

postuniversitar, în domeniul ştiinŃelor socio-umane, juridice, 

administrative sau economice, şi să aibă o vechime în specialitate 

de cel puŃin 5 ani. 

 Directorul General asigură conducerea executivă a 

D.G.A.S.P.C Sector 1 şi răspunde de buna funcŃionare a acesteia 

în îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin. 

 

Directorul General îndeplineşte, în condiŃiile legii, următoarele 

atribuŃii: 

- Directorul general al D.G.A.S.P.C. asigură conducerea 

executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcŃionare în 

îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin. 

- Directorul general reprezintă DirecŃia generală în relaŃiile cu 

autorităŃile şi instituŃiile publice din Ńară şi din străinătate, precum şi 

în justiŃie. 

- exercită atribuŃiile ce revin DirecŃiei generale în calitate de 

persoană juridică; 

- exercită funcŃia de ordonator secundar de credite ; 
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- întocmeşte proiectul bugetului propriu al DirecŃiei generale şi 

contul de încheiere al exerciŃiului bugetar, pe care le supune 

avizării colegiului director şi aprobării Consiliului Local al Sectorului 

1 al municipiului Bucureşti ; 

- elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 

1 al municipiului Bucureşti, proiectul strategiei anuale, pe termen 

mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a 

sistemului de asistenŃă socială şi protecŃie a drepturilor copilului 

având avizul colegiului director şi al comisiei ; 

- elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea 

de asistenŃă socială şi protecŃie a drepturilor copilului, stadiul 

implementării strategiilor şi propunerile de măsuri pentru 

îmbunătăŃirea acestei activităŃi, pe care le prezintă spre avizare 

colegiului director şi apoi comisiei pentru protecŃia copilului ; 

- aprobă statul de personal al DirecŃiei generale; numeşte şi 

eliberează din funcŃie personalul din cadrul DirecŃiei generale, 

potrivit legii; elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Local 

al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, statul de funcŃii al DirecŃiei 

generale, având avizul colegiului director ; 

- controlează activitatea personalului din cadrul DirecŃiei 

generale şi aplică sancŃiuni disciplinare acestui personal ; 

- este vicepreşedintele Comisiei pentru ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi reprezintă DirecŃia generală în relaŃiile cu aceasta ; 

- asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecŃia 

copilului ; 
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- Directorul general îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de 

lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti sau dispoziŃia Primarului sector 1 ; 

- numirea, eliberarea din funcŃie şi sancŃionarea disciplinară a 

Directorului general al DirecŃiei generale se face la propunerea  

primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin hotărâre a 

Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. 

 În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin, Directorul General emite 

DispoziŃii. 

  

 ART. 8 COLEGIUL DIRECTOR se întruneşte în şedinŃa 

ordinară trimestrial, la convocarea directorului general, precum şi 

în şedinŃa extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea 

directorului general sau, a preşedintelui colegiului director sau a 

unuia dintre directorii adjuncŃi. 

- La şedinŃele colegiului director pot participa, fără drept de vot,  

membrii comisiei pentru protecŃia copilului, respectiv primarul 

sectorului 1 al municipiului Bucureşti, şi alŃi consilieri locali (care nu 

sunt membri ai colegiului), precum şi alte persoane invitate de 

membrii colegiului director. 

- Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de lege 

sau prin hotărâre a consiliului local al sectorului 1 Bucureşti. 

- ŞedinŃele colegiului director se desfăşoară în prezenŃa a cel 

puŃin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. În 
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exercitarea atribuŃiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri 

cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi. 

 

 COLEGIUL DIRECTOR îndeplineşte, în condiŃiile legii, 

următoarele atribuŃii: 

- analizează şi controlează activitatea DirecŃiei generale şi 

contul de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

- avizează proiectul bugetului propriu al DirecŃiei generale şi 

contul de încheiere al exerciŃiului bugetar ; 

- avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de 

directorul general al DirecŃiei generale; 

- propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul DirecŃiei 

generale, altele decât bunurile imobile, prin licitaŃie publică, 

organizată în condiŃiile legii ; 

- propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti, concesionarea sau închirierea de bunuri sau servicii de 

către direcŃia generală, prin licitaŃie publică organizată în condiŃiile 

legii ; 

- întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, 

potrivit legii, statul de funcŃii precum şi premierea şi sporurile care 

se acordă la salariul personalului DirecŃiei generale, cu încadrarea 

în resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, în condiŃiile legii ; 
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- Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de lege 

sau prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti. 

 

CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

 ART. 9  D.G.A.S.P.C. Sector 1 are următoarea structură 

organizatorică : 

1. Serviciul Evaluare Complexă a Copilului 

2. Director - DirecŃia jurdic-contencios, legislaŃie 

3. Serviciul Juridic Contencios 

4. Biroul asistenŃă juridică achiziŃii publice, avizare contracte 

5. Serviciul ProtecŃia Muncii şi P.S.I. 

6. Serviciul Corp Control  

7. Cabinet medical 

8. Biroul Audit 

9. Serviciul UrgenŃe 

10. Birou UrgenŃe Persoane Adulte 

11. Biroul Unic de Preluare 

12. Serviciul Registratură  

13. Arhiva 

14. Serviciul Farmacie 

15. Serviciul Strategii, Programe, Proiecte 

16. Centru de AsistenŃă Integrată a AdicŃiilor  

17. Birou Implementare Standard HACCP 
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18. Biroul Imagine, Informare şi RelaŃii Publice 

19. Director - DirecŃia Prevenire  

20. Serviciul de Prevenire a Separării Copilului de Familie 

21. Biroul de Prevenire şi IntervenŃie în SituaŃia Părăsirii 

Copilului în MaternităŃi  

22. Serviciul Venit Minim Garantat 

23. Serviciul Prevenire Marginalizare şi Integrare Socială 

24. Biroul RelaŃii Interetnice 

25. Serviciul Resurse Umane  

26. Biroul Resurse Umane Personal Contractual 

27. Director general adjunct - DirecŃia economică 

28. Serviciul Contabilitate  

29. Serviciul Financiar 

30. Serviciul Buget, ExecuŃie Bugetară 

31. Director general adjunct - DirecŃia administrativă 

32. Serviciul Administrativ – Compartiment Informatică 

33. Biroul AchiziŃii Publice,Urmărire Contracte 

34. Serviciul EvidenŃă Patrimoniu 

35. Biroul Obiecte Inventar 

36. Serviciul Auto 

37. FormaŃia Tehnică 

38. Director general adjunct - DirecŃia asistenŃă socială a 

persoanei şi familiei 

39. Serviciul Consiliere şi AsistenŃă Persoane Vârstnice 

40. Unitatea de Îngrijire la Domiciliu « Pajura» 
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41. Unitatea de Îngrijire la Domiciliu « Victoria » 

42. Unitatea de AsistenŃă şi Consiliere Medicală a Persoanei 

Vârstnice « O altă şansă » 

43. Serviciul Consiliere Persoane Vârstnice « Clubul Seniorilor » 

44. Serviciul AsistenŃă şi Consiliere Persoane cu Handicap 

45. Centru de Zi „Un pas împreună” 

46. Serviciul Monitorizare AsistenŃi Personali 

47. Biroul C.E.P.H.A. 

48. Serviciul AlocaŃii 

49. Complexul Social de Servicii « Odăi » 

50. Biroul Consiliere şi Reintegrare Comunitară 

51. Biroul Deservire 

52. Complexul Social de Servicii « Străuleşti » 

53. Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă « Sf. Vasile » 

54. Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă « Sf. Elena» 

55. Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă « Sf. Ioan » 

56. Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă « Sf. Dimitrie » 

57. Director general adjunct – DirecŃia protecŃia copilului 

58. Complexul Social de Servicii « Sf.Iosif » 

59. Complexul Social de Servicii « Sf. Maria »  

60. Casa « Sf. Mina » 

61. Complexul Social de Servicii « Sf. Nicolae »  

62. Centrul de Primire în Regim de UrgenŃă « Pinocchio » 

63. C.A.P.C.D.A. « Sf. Mihail » 

64. Complexul Social de Servicii « Petru şi Pavel »  
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65. Complexul Social de Servicii « Sf. Ştefan » 

66. Complexul Social de Servicii « Jiului » 

67. C.A.P.C.H. « Sf. Ana » 

68. C.A.P.C.H. « Sf. Gavril » 

69. Complexul Social de Servicii « Sf. Andrei » 

70. Complex Social de Servicii « Milcov » 

71. Casa « Buburuza » 

72. Casa « Alexandra » 

73. Casa « Stejărel » 

74. Casa « BrăduŃ » 

75. Complexul Social de Servicii « Sf. Ecaterina » Centrul 

Maternal D.G.A.S.P.C. sector 1 

76. Complexul Social de Servicii « Sf. Ecaterina » - Centrul de 

Recuperare Neuropsihomotorie 

77. Complexul Social de Servicii « Sf. Ecaterina » - Biroul 

Administrativ 

78. Centrul de Zi Copil Longdon Down 

79. Centrul de Zi Copil Autist 

80. Serviciul RezidenŃial 

81. Serviciul Anchete Psihosociale şi Exprimare Liberă a Opiniei 

Copilului 

82. Serviciul ProtecŃie Copil Delicvent 

83. Serviciul Familial 

84. Biroul AdopŃii, Post -AdopŃii 

85. Serviciul Monitorizare 
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86. Serviciul Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1 

87. Serviciul AsistenŃă Maternală 

88. Serviciu Formare, Evaluare, Monitorizare A.M.P. 

 

CAPITOLUL V DIRECTORII GENERALI ADJUNCłI 

 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1 are 4 directori generali adjuncŃi. 

 

 ART. 10 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT ASISTENłĂ 

SOCIALĂ  

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată sau absolvent al învăŃământului 

postuniversitar, în domeniul ştiinŃelor socio-umane, juridice sau 

administrative. 

Directorul General Adjunct AsistenŃă Socială îndeplineşte 

următoarele atribuŃii: 

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui 

serviciu/birou/complex aflate în subordonarea sa directă; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 
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- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul 

serviciilor/birourilor/complexelor pe care le coordonează; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

calendarul acŃiunilor sociale derulate în compartimentele 

subordonate; 

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de 

şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse 

aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru 

persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în 

subordinea sa, cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General 

al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniŃierea unor 

măsuri de asistenŃă socială, în cadrul compartimentelor pe care le 

coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în 

cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 
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- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile/complexele aflate în subordinea sa ; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

 

 În lipsa Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

exercită atribuŃiile acestuia în limitele stabilite prin DispoziŃia 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

 

 ART. 11 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PENTRU 

PROTECłIA COPILULUI. 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al 

învăŃământului universitar de lungă durată sau absolvent al 

învăŃământului postuniversitar, în domeniul ştiinŃelor socio-

umane, juridice sau administrative. 

 Directorul General Adjunct pentru ProtecŃia Copilului 

îndeplineşte următoarele atribuŃii : 

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui 

serviciu/birou/complex aflate în subordonarea sa directă; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 
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- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul 

serviciilor/birourilor/complexelor pe care le coordonează; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

calendarul acŃiunilor sociale derulate în compartimentele 

subordonate; 

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de 

şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse 

aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru 

persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în 

subordinea sa, cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General 

al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniŃierea unor 

măsuri de asistenŃă socială, în cadrul compartimentelor pe care le 

coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în 

cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 
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- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile/complexele aflate în subordinea sa ; 

- îndeplineşte funcŃia de vicepreşedinte a C.P.C în lipsa 

directorului general ; 

- aprobă raportul final referitor la evoluŃia relaŃiilor dintre copil şi 

persoana/familia adoptatoare la sfârşitul perioadei de încredinŃare 

în vederea adopŃiei, în lipsa directorului general ; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

 În lipsa Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

exercită atribuŃiile acestuia în limitele stabilite prin DispoziŃia 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

 

 ART. 12 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT ECONOMIC. 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: studii superioare în 

domeniul economic. 

 Directorul General Adjunct Economic îndeplineşte 

următoarele atribuŃii : 

-coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou 

aflate în subordonarea sa directă; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
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ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul 

serviciilor/birourilor/complexelor pe care le coordonează; 

- întocmeşte Programul anual de achiziŃie publică, împreună cu 

directorul general adjunct administrativ şi-l supune spre avizare 

Directorului General; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de 

şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse 

aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru 

persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în 

subordinea sa, cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General 

al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în 

cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile/complexele aflate în subordinea sa ; 
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- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

 

 ART. 13 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT pentru 

DIRECłIA ADMINISTRATIVĂ. 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată sau absolvent al învăŃământului 

postuniversitar, în domeniul ştiinŃelor juridice, tehnice sau 

administrative. 

 

 Directorul General Adjunct pentru DirecŃia Administrativă 

îndeplineşte următoarele atribuŃii : 

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou 

aflate în subordonarea sa directă; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul 

serviciilor/birourilor/complexelor pe care le coordonează;  

- întocmeşte Programul anual de achiziŃie publică, împreună cu 

directorul general adjunct economic şi-l supune spre avizare 

Directorului General; 
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- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

calendarul acŃiunilor sociale derulate în compartimentele 

subordonate; 

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de 

şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse 

aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru 

persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în 

subordinea sa, cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General 

al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniŃierea unor 

măsuri de asistenŃă socială, în cadrul compartimentelor pe care le 

coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în 

cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile/complexele aflate în subordinea sa ; 
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- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 . 

 

CAPITOL VI – DIRECTORI 

 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 are 2 directori. 

 

 ART. 14 DIRECTORUL pentru DIRECłIA PREVENIRE 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al 

învăŃământului universitar de lungă durată sau absolvent al 

învăŃământului postuniversitar, în domeniul ştiinŃelor socio-

umane, juridice sau administrative. 

 

 Directorul pentru DirecŃia Prevenire îndeplineşte următoarele 

atribuŃii: 

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou 

aflate în subordonarea sa directă; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul 

serviciilor/birourilor pe care le coordonează; 
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- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de 

şefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse 

aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru 

persoanele care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în 

subordinea sa, cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General 

al D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în 

cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile aflate în subordinea sa ; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

 

 ART. 15 DIRECTORUL – DIRECłIA JURIDIC-

CONTENCIOS LEGISLAłIE 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată în domeniul ştiinŃelor juridice . 
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- coordonează şi controlează activitatea compartimentelor 

organizate în cadrul DirecŃiei; 

- formulează răspunsuri la petiŃiile repartizate spre soluŃionare 

DirecŃiei pe care le înaintează Directorului General al DGASPC 

Sector 1 spre a fi semnate; 

- asigură consultanŃă şi consilierea de specialitate persoanelor 

fizice sau juridice care se adresează în acest sens DGASPC 

Sector 1; 

- avizează pentru legalitate actele cu caracter juridic şi 

administrativ repartizate de către Directorul General al DGASC 

Sector 1; 

- redactează şi fundamentează Proiectele de Hotărâri 

promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul Local al Sectorului 1; 

- participă la elaborarea Organigramei, Statului de FuncŃii, 

R.O.F., Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1; 

- verifică şi avizează pentru legalitate Proiectele ConvenŃiilor 

de colaborare/Parteneriate încheiate de DGASPC Sector 1 pe 

care le înaintează spre aprobare Directorului General al DGASPC 

Sector 1; 

- exprimă puncte de vedere ( scris sau verbal) privind 

interpretarea actelor normative în cazul luării unor măsuri de către 

conducerea instituŃiei; 

- participă la lucrările Comisiei de cercetare prealabilă 

constituită la nivelul DGASPC Sector 1; 

- îndeplineşte alte atribuŃii la solicitarea Directorului General al  
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CAPITOLUL VII ATRIBUłIILE SERVICIILOR  

D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 

 

 ART. 16 SERVICIUL PENTRU EVALUARE COMPLEXĂ A 

COPILULUI are următoarele atribuŃii: 

- identifică, evaluează şi monitorizează copii/tinerii cu 

handicap/ deficienŃă şi dificultăŃi de învăŃare şi adaptare socio-

şcolară  din sectorul 1 ; 

- verifică îndeplinirea condiŃiilor privind încadrarea copiilor într-

o categorie de persoane cu handicap care necesită protecŃie 

specială şi, după caz, orientare şcolară ; 

- aplică managementul de caz ; 

- desemnează un manager de caz pentru fiecare copil cu 

dizabilităŃi, aflat în evidenŃa serviciului ; 

- implementează standardele managementului de caz ; 

- efectuează anchete sociale la domiciliul copilului ; 

- efectuează evaluarea comprehensivă şi multidimensională a 

situaŃiei copilului, în context sociofamilial ; 

- întocmeşte rapoarte de evaluare complexă şi planul de 

servicii personalizat şi propune comisiei încadrarea copilului într-o 

categorie de persoane cu handicap, orientarea şcolară, şi după 

caz, stabilirea unei măsuri de protecŃie ; propunerile de încadrare 

într-un grad de handicap, precum şi cele care se referă la 

orientarea şcolară se fac pe baza certificatelor medicale eliberate 
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de medicii specialişti, a criteriilor medicale şi a instrumentelor de 

evaluare aplicate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării ;  

- planifică serviciile şi intervenŃiile prevăzute în planul de 

servicii personalizat ; 

- stabileşte (împreună cu furnizorii de servicii) criteriile de 

eligibilitate pentru accesul clienŃilor la servicii (criterii de admitere) ; 

- urmăreşte realizarea planului de servicii personalizat aprobat 

de Comisie ;  

- monitorizează şi reevaluează periodic progresele înregistrate, 

deciziile şi intervenŃiile specializate ; 

- efectuează reevaluarea anuală a copiilor care necesită 

încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap, la cererea 

părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu 30 zile înainte 

de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau înainte 

de expirarea acestui termen dacă s-au schimbat condiŃiile pentru 

care s-a eliberat certificatul ; 

- referă cazurile sau le orientează către alte servicii/instituŃii 

publice sau private, în funcŃie de informaŃiile din fişa de evaluare ; 

- completează certificatele de încadrare într-o categorie de 

persoane cu handicap şi certificatele de orientare şcolară ; 

- participă activ la programul comun de lucru în vederea 

eficientizării parteneriatului dintre MEC şi Autoritatea NaŃională 

pentru ProtecŃia Copilului şi AdopŃie ; 

- întocmeşte şi furnizează datele statistice când acestea sunt 

solicitate ; 
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- execută şi alte atribuŃii rezultate din natura posturilor şi al 

profesiilor ; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

 

 ART.17 SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS are 

următoarele atribuŃii: 

- asigură reprezentarea DGASPC Sector 1, pe baza delegaŃiei 

emise de către Directorul General în faŃa instanŃelor judecătoreşti, 

a birourilor notariale şi a altor instituŃii publice; 

- Ńine evidenŃa cauzelor aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti 

- organizează arhiva Serviciului; 

- apără interesele legitime ale instituŃiei prin redactarea 

cererilor în justiŃie, răspunsuri la adresele formulate de instanŃă, 

interogatorii; 

- promovează căile de atac prevăzute de lege; 

- verifică şi avizează pentru legalitate DispoziŃiile emise de 

Directorul General al DGASPC Sector 1; 

- verifică şi avizează pentru legalitate dosarele înaintate de 

către DGASPC Sector 1 Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 

1; 

- verifică şi avizează pentru legalitate dosarele întocmite de 

DirecŃia Prevenire pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat; 
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- acordă consultanŃă şi consiliere de specialitate 

compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 1; 

- Ńine evidenŃa Monitorului Oficial şi comunică 

compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 1 actele normative 

publicate şi care au legătură cu activitatea DGASPC Sector 1; 

- formulează, la solicitarea compartimentelor din cadrul 

DGASPC Sector 1 puncte de vedere cu privire la aplicarea actelor 

normative în vigoare. 

- îndeplineşte alte atribuŃii la solicitarea Directorului General al 

DGASPC Sector 1. 

 

 ART. 18 BIROUL ASISTENłĂ JURIDICĂ ACHIZIłII 

PUBLICE, AVIZARE CONTRACTE are următoarele atribuŃii : 

- colaborează la întocmirea documentaŃiei de elaborare şi 

prezentare a ofertei la procedurile de achiziŃii publice organizate, 

pe baza documentaŃiei primite de la compartimentele din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 care solicită demararea acestora; 

 - asigură întocmirea formalităŃilor de publicitate/comunicare 

pentru procedurile organizate şi vânzarea/transmiterea 

documentaŃiei de elaborare şi prezentare a ofertei;  

- asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiză 

şi atribuire a contractelor de achiziŃie publică ; 

- asigură comunicarea către ofertanŃii participanŃi a rezultatelor 

procedurilor de achiziŃie publică;  
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- asigură înregistrarea contestaŃiilor şi comunicarea acestora 

către ministere, ofertanŃii implicaŃi în procedură şi comisia de 

analiză şi soluŃionare a contestaŃiilor ; 

- asigură transmiterea rezultatului analizei contestaŃiilor tuturor 

factorilor în drept; verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi 

administrativ primite spre avizare; 

- întocmeşte proiectul contractului de achiziŃie publică şi 

negociază clauzele legale contractuale ; 

- asigură încheierea contractelor de achiziŃie publică cu 

câştigătorii procedurilor de achiziŃii organizate pentru bunuri, 

servicii şi lucrări şi transmiterea lor pentru urmărire DirecŃiei 

Administrative ; 

- asigură întocmirea dosarului achiziŃiei publice pentru fiecare 

contract atribuit şi Ńine evidenŃa acestora ; 

- transmite către DirecŃia Administrativă copia contractului de 

achiziŃie publică în vederea întocmirii trimestriale a raportului de 

achiziŃii publice. 

 

 ART. 19 SERVICIUL PROTECłIA MUNCII ŞI P.S.I. are 

următoarele atribuŃii: 

- studiază actele normative care reglementează activitatea de 

prevenire şi stingere a incendiilor, verifică aplicarea lor în practică 

şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi 

îmbunătăŃirea instrucŃiunilor proprii de apărare împotriva 

incendiilor; 
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- studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă instalaŃiile 

de utilizare din cadrul DirecŃiei generale, precum şi măsurile de 

prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora; 

- execută, întocmai şi la timp, sarcinile profesionale dispuse de 

Directorul General; 

- îndrumă şi controlează operativitatea şi modul de acŃionare a 

echipei de intervenŃie din cadrul DirecŃiei generale; 

- îndrumă şi controlează activitatea echipei de intervenŃie şi 

întocmeşte programul de instruire al acesteia; 

- execută pe baza planificării aprobate de Directorul General 

controalele tehnice de prevenire a incendiilor la toate spaŃiile 

DirecŃiei generale, verificând respectarea normelor, normativelor şi 

a altor prescripŃii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurilor de 

protecŃie împotriva incendiilor şi stabileşte măsuri pentru 

înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a prevederilor 

legale; 

- verifică modul de întreŃinere şi funcŃionare a instalaŃiilor,  

aparatelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, 

precum şi cunoaşterea modului de utilizare a acestora de către 

personalul încadrat în muncă; Ńine evidenŃa instalaŃiilor, 

substanŃelor chimice şi a altor mijloace de protecŃie împotriva 

incendiilor, la nivelul DirecŃiei generale; 

- urmăreşte respectarea normelor, normativelor şi a altor 

prescripŃii tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la 

elaborarea documentaŃiilor tehnice, executarea şi darea în 
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exploatare a unor eventuale amenajări, precum şi în timpul 

reviziilor şi reparaŃiilor executate la construcŃiile şi instalaŃiile ce 

prezintă pericol de incendiu, inclusiv în timpul repunerii lor în 

funcŃiune; 

- acordă sprijin şi asistenŃă tehnică de specialitate la 

înlăturarea unor stări de pericol sau la soluŃionarea unor probleme 

deosebite din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor 

survenite în cadrul DirecŃiei generale, precum şi la executarea 

unor intervenŃii la instalaŃiile cu pericol de incendiu în funcŃiune; 

informează imediat conducerea DirecŃiei generale asupra unor 

stări de pericol iminent de incendiu constatate şi raportează 

măsurile luate; 

- participă la organizarea şi desfăşurarea activităŃii instructiv- 

educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului 

încadrat în muncă, executând nemijlocit activităŃi de instructaj, 

popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în 

ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor 

desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în 

instituŃii similare din Ńară şi străinătate; 

- acordă asistenŃă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor 

de prevenire şi stingere a incendiilor în caz de calamităŃi naturale 

şi catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcŃiune a 

instalaŃiilor şi a sistemelor de protecŃie împotriva incendiilor 

avariate în urma acestor evenimente, urmărind realizarea 

măsurilor stabilite; 
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- participă la acŃiunile de stingere a incendiilor produse în 

cadrul DirecŃiei generale, precum şi la cercetarea acestora; Ńine 

evidenŃa incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi 

trage concluzii din analiza acestora; 

- participă la analiza activităŃii de prevenire şi stingere a 

incendiilor din cadrul DirecŃiei generale şi face propuneri pentru 

înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăŃirea acestei activităŃi; 

- participă la acŃiunile de prevenire şi stingere a incendiilor 

(controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienŃă, consfătuiri, 

analize, etc), organizate de unitatea militară de pompieri sau de 

alte organe abilitate prin lege; 

- urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării 

spaŃiilor DirecŃiei generale cu instalaŃii, aparatură, echipament de 

protecŃie şi substanŃe chimice pentru prevenirea şi stingerea 

incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecŃie 

împotriva incendiilor în planurile financiare şi economice anuale; 

- urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a 

materialelor necesare desfăşurării activităŃii instructiv-educative 

pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, 

precum şi modul de utilizare şi de întreŃinere a acestora; 

- face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor 

de prevenire şi stingere a incendiilor din programele de învăŃământ 

ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecŃionare a personalului 

încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă temele 

stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme; 
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- aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor 

legale şi competenŃelor stabilite, recompense sau sancŃiuni pe linia 

prevenirii şi stingerii incendiilor; 

- asigură activitatea de dotare cu mijloace de p. s. i., urmărind: 

- să îndrume şi să controleze asigurarea dotării cu mijloace de     

p. s. i., în conformitate cu DispoziŃiile Generale D. G. P. S. I. 

003/2001 şi cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare şi să 

ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficienŃelor constatate; 

- să Ńină evidenŃa mijloacelor de bază p. s. i. din dotarea 

DirecŃiei generale, să controleze prin sondaj modul de întreŃinere, 

revizie, reparare şi împrospătare a acestora, în vederea asigurării 

bunei lor funcŃionări şi să raporteze situaŃia, trimestrial, Directorului 

General; 

- să participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează în 

cazul izbucnirii unui incendiu şi să urmărească includerea 

concluziilor referitoare la dotarea cu mijloace p. s. i. în actele de 

constatare a acestuia; 

- să informeze conducerea DirecŃiei generale asupra 

constatării şi a măsurilor luate în urma cercetărilor efectuate şi să 

facă propunerile necesare; 

- să urmărească cum se asigură aprovizionarea cu mijloace 

tehnice de p. s. i.; 

- să întocmească - după caz - şi să supună spre aprobarea 

conducerii societăŃii proiecte de instrucŃiuni privind îmbunătăŃirea 

activităŃii de dotare cu mijloace de p. s. i.; 
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- să propună sancŃionarea celor ce se fac vinovaŃi de 

încălcarea normelor de dotare cu mijloace de p. s. i; 

- întocmeşte documentaŃia necesară pentru obŃinerea 

autorizaŃiilor de funcŃionare, a autorizaŃiilor sanitar-veterinare ale 

unităŃilor; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local şi Proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

 

 ART. 20 SERVICIUL CORP CONTROL are următoarele 

atribuŃii: 

- verifică modul în care au fost soluŃionate sesizările şi 

plângerile persoanelor care reclamă abuzuri săvârşite de persoane 

juridice sau persoane fizice cu privire la categoriile defavorizate ; 

- realizarea la nivel corespunzător de calitate a atribuŃiilor 

instituŃiei publice stabilite în concordanŃă cu propria ei misiune, în 

condiŃii de regularitate, eficacitate, economicitate, eficienŃă precum 

şi la standardele stabilite; 

- asigurarea îndeplinirii obiectivelor prin evaluare sistematică şi 

menŃinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate 

structurilor, programelor, proiectelor sau operaŃiunilor; 
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- reflectarea în documente scrise a organizării controlului a 

anumitor operaŃiuni ale instituŃiei, precum şi păstrarea şi 

înregistrarea în mod adecvat a documentelor;  

- îndeplinirea sarcinilor şi aplicarea metodologiei de control 

solicitată de Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în conformitate cu legislaŃia 

în vigoare; 

- controlează modul în care sunt respectate drepturile 

persoanei adulte/familiei aflate în situaŃii de risc social; 

- controlează modul în care sunt respectate drepturile 

persoanei cu handicap; 

- controlează la solicitarea comisiei, modul cum sunt 

respectate şi se aplică hotărârile Comisiei pentru ProtecŃia 

Copilului sector 1 precum şi modalitatea de acordare a drepturilor 

persoanelor cu handicap asa cum reies din certificatele de 

încadrare într-o categorie specială de persoane cu handicap, 

eliberate de Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu 

Handicap; 

- controlează activitatea de prevenire a marginalizării sociale şi 

integrare socială, prevenire abandon şi acordare venit minim 

garantat; 

- poate controla serviciile sociale comunitare prestate 

categoriilor populaŃionale defavorizate ale sectorului 1, în 

colaborare cu ONG-urile sociale sau direct de către acestea, prin 
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subcontractare de servicii în baza legilor speciale din domeniul 

asistenŃei sociale; 

- controlează la solicitarea directorului general activitatea 

compartimentelor de specialitate din cadrul instituŃiei, întocmind un 

raport/notă în care propun măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii, dar 

şi măsuri cu caracter preventiv, dacă este cazul; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii şi sarcini la solicitatarea 

conducerii instituŃiei sau stabilite prin lege având în vedere 

respectarea prevederilor legale în vigoare; 

- verifică modul în care sunt respectate drepturile omului; 

- colaborează cu serviciile din cadrul DGASPC sector 1 

precum, şi cu celelalte servicii publice descentralizate în vederea 

identificării situaŃiilor deosebite din activitatea de protecŃie a 

copilului aflat în dificultate sau cu dizabilităŃi, activitatea de 

prevenire, activitatea de asistenŃă socială a persoanei şi familiei. 

 

 ART. 21 CABINETUL MEDICAL are următoarele atribuŃii: 

- întocmeşte şi gestionează dosarul de obiectiv ce conŃine 

datele referitoare la condiŃiile de muncă analizate de echipa 

multidisciplinară coordonată de medicul de medicina muncii; 

- participă la evaluarea stării de sănătate a angajaŃilor prin 

efectuarea examenului clinic de angajare, de adaptare, periodic, la 

reluarea muncii; precum şi a examenului clinic de bilanŃ la 

încetarea activităŃii; 
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- urmăreşte efectuarea examenelor medicale complementare, 

a analizelor de laborator şi a explorărilor paraclinice necesare în 

funcŃie de tipul de expunere şi de solicitarea locului de muncă; 

- acordă ajutorul medical în caz de accidente sau îmbolnăviri 

acute în timpul activităŃii; 

- programează controlul medical periodic al angajaŃilor şi 

urmăreşte efectuarea acestuia; 

- urmăreşte ca dosarul medical să conŃină concluziile din fişele 

de aptitudine semnate de medicul de medicina muncii; 

- verifică şi vizează certificatele de concedii medicale; 

- participă la realizarea managementului accidentelor de 

muncă; 

- comunică DirecŃiei de Sănătate Publică morbiditatea cu I.T.M; 

- stabileşte necesarul de medicamente de urgenŃă, vaccinuri şi 

materiale consumabile; 

- semnalează cazuri de boală profesională; 

- înregistrează bolile legate de profesiuni; 

- informează şi educă angajaŃii în probleme de sănătate în 

muncă; 

- pregăteşte angajaŃii în vederea acordării primului ajutor în caz 

de accidente de muncă; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 
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 ART. 22 BIROUL AUDIT INTERN are următoarele atribuŃii: 

- certificarea trimestrială şi anuală, însoŃită de raport de audit, a 

bilanŃului contabil şi a contului de execuŃie bugetară, prin 

verificarea legalităŃii, realităŃii şi exactităŃii evidenŃelor contabile şi 

ale actelor financiare şi de gestiune; 

- examinarea legalităŃii, regularităŃii şi conformităŃii 

operaŃiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase şi 

fraudelor; 

- supravegherea regularităŃii sistemelor de fundamentare a 

deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire 

şi control al îndeplinirii deciziilor; 

- evaluarea economicităŃii, eficacităŃii şi eficienŃei cu care 

sistemele de conducere şi de execuŃie existente în cadrul instituŃiei 

ori la nivelul unui program/proiect finanŃat din fonduri publice 

utilizează resurse financiare, umane şi materiale pentru 

îndeplinirea obiectivelor şi obŃinerea rezultatelor stabilite; 

- identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere şi de 

control, precum şi a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor 

programe/proiecte sau unor operaŃiuni şi propunerea de măsuri 

pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, după 

caz. 

- realizează inventarierea patrimoniului în conformitate cu 

Ordinul Ministerului FinanŃelor nr. 2388 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului; 
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- organizează şi exercită controlul financiar de gestiune în 

conformitate cu Legea ContabilităŃii nr. 82/1991, Legea nr. 30/1991 

privind organizarea şi funcŃionarea controlului financiar, Normele 

Ministerului FinanŃelor nr. 63943/1991 de organizare a controlului 

financiar aprobat prin HGR nr. 720/1991; 

-verificarea periodică a gestiunilor complexelor sociale de 

servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri şi soluŃii pentru recuperarea pagubelor şi 

sancŃionarea celor vinovaŃi, după caz; 

- examinează sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ca 

principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial 

şi a rezultatelor obŃinute; 

- examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a 

deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, 

urmărire şi control a îndeplinirii deciziilor; 

- efectuează inspecŃia de audit intern ori de câte ori apar riscuri 

interne de natură economică, financiară, structurale, funcŃionale şi 

de sistem propunând măsuri pentru înlaturarea acestora.  

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 
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 ART. 23 SERVICIUL URGENłE COPIL are următoarele 

atribuŃii: 

- identifică zonele de intervenŃie şi aproximează numărul de 

copii aflaŃi în stradă pe raza sectorului 1 ; 

- propune măsurile de protecŃie pentru copiii proveniŃi din 

stradă; 

- informează părinŃii aflaŃi cu copii în stradă cu privire la 

prevederile legale;  

- acordă asistenŃă şi sprijin de urgenŃă parinŃilor copilului, 

urmărind dacă aceştia îsi pot asuma responsabilitatea şi dacă îsi 

exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaŃiile cu privire la copil aşa 

încât să prevină apariŃia situaŃiilor ce pun în pericol securitatea şi 

dezvoltarea copilului; 

- colaborează cu S.A.P.E.L.O. în vederea acordării copilului 

capabil de discernamânt, asistenŃă şi sprijin în exercitarea 

dreptului său la libera exprimare a opiniei; 

- asigură protecŃia specială a copilului abuzat sau neglijat 

obligându-se să verifice şi să soluŃioneze împreună cu 

S.A.P.E.L.O. toate sesizările privind cazurile de abuz şi neglijare 

.În situaŃia în care, în urma verificărilor efectuate se stabilesc 

motive temeinice care să susŃină existenŃa unei situaŃii de pericol 

iminent pentru copil, datorat abuzului sau neglijării, şi nu întâmpină 

opoziŃie din partea persoanelor juridice precum şi a persoanelor 

fizice care au în îngrijire sau asigură protecŃia unui copil, instituie 

măsura de plasament în regim de urgenŃă;  
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- depune diligenŃele necesare pentru clarificarea situaŃiei 

juridice a copilului plasat în regim de urgenŃă; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

- colaborează cu serviciile publice descentralizate ale 

ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei 

publice centrale şi locale în vederea identificării situaŃiilor 

deosebite care apar în activitatea de protecŃie a copilului aflat în 

dificultate; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 

 

 ART. 24 BIROUL URGENłE PERSOANE ADULTE are 

următoarele atribuŃii: 

- intervine de urgenŃă în cazul în care sunt sesizări ale 

persoanelor adulte fără adăpost, prin internarea într-un cămin ; 

- oferă servicii de urgenŃă persoanelor adulte aflate în 

dificultate, la domiciliu, în cazul în care este pusă în pericol 

securitatea lor; 

- asigură de urgenŃă sprijin sociomedical pentru persoanele 

vârstnice care nu au întreŃinători legali ; 
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- facilitează accesul la servicii medicale de urgenŃă în baza 

ConvenŃiei încheiate cu Serviciul de AmbulanŃă al Municipiului 

Bucureşti. 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

 

 ART. 25 BIROUL UNIC DE PRELUARE are următoarele 

atribuŃii ; 

- preluarea solicitărilor indiferent de modalitatea sau de sursa 

acestora ; 

- înregistrarea solicitărilor în baza de date CMTIS sau 

transcrierea acestora pe formularul tipizat special destinat 

serviciului Intake ; 

- verificarea informaŃiilor din solicitare din punct de vedere al 

credibilităŃii, al indicatorilor de urgenŃă în intervenŃie şi 

chestionarea bazei de date cu privire la istoricul cazului şi 

solicitărilor pentru acelaşi beneficiar ; 

- evaluarea iniŃială a beneficiarului ; 
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- identificarea persoanei sau structurii competente care va 

soluŃiona solicitarea şi propune repartizarea sau referirea solicitării 

unei alte instituŃii competente ; 

- colaborează cu alŃi parteneri comunitari (consilii judeŃene, 

locale, poliŃie, jandarmerie, ong-uri, şcoală, biserică) ; 

- oferă suport/sprijin solicitanŃilor precum şi beneficiarilor 

solicitării aflaŃi în situaŃie de criză ; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

 

 ART. 26 SERVICIUL REGISTRATURĂ are următoarele 

atribuŃii : 

- preia de la solicitanŃi/petiŃionari cererile/petiŃiile depuse de 

aceştia şi le transmite compartimentelor responsabile de 

rezolvarea lor, pe semnătură; 

- asigură informarea publică directă a persoanelor; 

- asigură informarea internă a personalului; 

- Ńine un registru general de intrare-ieşire pentru înregistrarea 

cererilor solicitanŃilor şi a răspunsurilor compartimentelor de 
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specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 privind modurile şi 

termenele de rezolvare a acestora; 

- Ńine un registru pentru înregistrarea petiŃiilor, şi a 

răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

- Ńine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite 

de la Guvern, PreşedenŃie, Avocatul Poporului şi alte organe 

centrale ale administraŃiei publice, şi a răspunsurilor 

compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 privind 

modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

- se ocupă de expedierea corespondenŃei către 

persoanele/instituŃiile care s-au adresat D.G.A.S.P.C. în scris ; 

- aplică dispoziŃiile Legii 233/2002 pentru aprobarea O.G nr. 

27/2002 privind reglementarea activităŃii de soluŃionare a petiŃiilor ; 

- răspunde cu promptitudine şi amabilitate tuturor solicitărilor 

beneficiarilor; 

- creează baza de date şi o gestionează eficient ; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

 

 ART. 27 ARHIVA are următoarele atribuŃii : 

- înregistrează şi Ńine evidenŃa tuturor documentelor intrate, a 

celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite; 
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- aplică prevederile legislaŃiei în vigoare pe linia muncii de 

arhivă şi stabileşte măsurile ce se impun potrivit legii ; 

- asigură evidenŃa, inventarierea, păstrarea şi folosirea 

documentelor pe care le deŃine ; 

- întreŃine şi dezvoltă relaŃii cu organele si instituŃiile similare în 

vederea informării reciproce în domeniul arhivistic şi al schimbului 

de documente şi de reproduceri de pe acestea ; 

- au obligaŃia să păstreze documentele create sau deŃinute în 

condiŃii corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, 

degradării, sustragerii sau comercializarii în alte condiŃii decât cele 

prevăzute de lege ; 

  

 ART. 28 SERVICIUL FARMACIE are următoarele atribuŃii: 

- asigură aprovizionarea zilnică a locurilor de muncă din oficina 

cu intreaga gamă de produse şi în cantităŃi corespunzătoare 

solicitărilor; 

- operează zilnic în registrul de gestiune toate documentele 

legale care se referă la mişcarea valorică a produselor (facturi, 

note de livrare, procese verbale de casare, centralizatoare zilnice 

de livrare a produselor ) ; 

- analizează periodic stocurile de produse prin prisma dinamicii 

lor pentru a preveni formarea de stocuri supranormative ; 

- raŃionalizează difuzarea produselor deficitare ; 
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- întocmeşte şi depune la termen, pe baza consemnărilor din şi 

a stocurilor existente în unitate, notele de comandă necesare 

completării stocului la toate produsele ; 

- organizează recepŃia calitativă şi cantitativă a 

medicamentelor şi a celorlalte produse farmaceutice intrate în 

farmacie, precum şi depozitarea şi conservarea acestora în condiŃii 

corespunzătoare ; 

- întocmeşte fişele de farmacovigilenŃă în conformitate cu 

normativele în vigoare ; 

- întocmeşte caietele de sarcini pentru licitaŃii. 

 

 ART. 29 SERVICIUL STRATEGII, PROGRAME,  

PROIECTE are următoarele atribuŃii : 

- coordonează activitatea Centrului de asistenŃă integrată a 

adicŃilor Biroului, implementare standarde HACCP şi a Biroului 

imagine; 

- întocmeşte o bază de date, actualizată periodic, cu privire la 

organizaŃiile non-guvernamentale active pe raza Sectorului 1 ; 

- elaborează, pe baza evaluării nevoilor existente la nivelul 

Sectorului 1 , proiecte în parteneriat cu ONG-uri/instituŃii publice ; 

- asigură managementul proiectelor în domeniul asistenŃei 

sociale ; 

- colaborează cu sectorul non-guvernamental în vederea 

implementării şi monitorizării proiectelor cofinanŃate ; 
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- întocmeşte rapoarte de evaluare periodice cu privire la stadiul 

implementării proiectelor aflate în derulare ; 

- transmite rapoartele de evaluare (financiare, planuri de 

implementare , planuri de achiziŃii, rapoarte narative , etc) către 

finanŃatori, respectându-se termenele stabilite în concordanŃă cu 

contractele semnate ; 

- realizează demersurile necesare în vederea realizării 

procedurilor de achiziŃie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor 

prevăzute în cadrul proiectelor, respectându-se procedurile de 

achiziŃie stabilite în cadrul contractului, prin colaborarea cu 

departamentele specifice ale DGASPC; 

- colaborează cu DirecŃia Economică în vederea întocmirii 

rapoartelor financiare ale proiectelor; 

- colaborează cu DirecŃia Economică şi cu alte instituŃii publice 

în vederea obŃinerii certificatelor de scutire de la plata taxei pe 

valoarea adaugată, pentru contractele de achiziŃie din fonduri 

nerambursabile ; 

- realizează demersurile necesare în vederea asigurării 

continuităŃii şi sustenabilităŃii proiectelor implementate ; 

- colaborează cu biroul imagine în vederea promovării şi 

diseminării rezultatelor obŃinute prin implementarea proiectelor. 

- să monitorizeze şi să evalueze persoanele beneficiare ale 

programelor/ proiectelor. 

- consilierea şi îndrumarea organismelor private care activează 

pe raza sectorului 1 în vederea dezvoltării şi implementării de 
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proiecte conform legislaŃiei în vigoare privind parteneriatul public-

privat ; 

- întocmeşte rapoartele de specialitate privind propuneri de 

subcontractare sau subvenŃionare a unor servicii sociale, de către 

Consiliul Local al Sectorului 1 şi le supune spre avizare 

Directorului General ; 

- urmăreşte îndeplinirea de către DGASPC a responsabilităŃilor 

asumate în baza parteneriatelor încheiate; 

- păstrează un contact permanent cu celelalte departamente 

din cadrul DGASPC în vederea unei bune cunoaşteri a nevoilor 

existente, ca bază pentru elaborarea proiectelor ; 

- elaborează proiectul de strategie în domeniul asistenŃei 

sociale pe baza analizei nevoilor existente precum şi in 

concordanŃă cu strategiile naŃionale şi regionale şi îl supune spre 

avizare directorului general; 

- elaborează planuri de acŃiune comunitară în vederea 

asigurării continuităŃii serviciilor sociale; 

- elaborează strategii de dezvoltarea organizaŃională a 

instituŃiei şi le supune spre aprobare conducerii şi Colegiului 

Director; 

- pe baza analizei de ansamblu a modalităŃilor de 

implementare a strategiei DGASPC precum şi analizei activităŃii 

instituŃiei ca sistem integrat de asistenŃă socială, elaborează 

propuneri în vederea îmbunătăŃirii activităŃii pe care le supune spre 

aprobare conducerii DGASPC. 
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- organizează seminarii şi work-shop-uri în domeniul asistenŃei 

sociale, pe activităŃi specifice; 

- menŃinerea legăturilor cu auditorii interni şi implementarea 

standardelor ISO 9001; 

- elaborează în colaborare cu Biroul Imagine, materiale de 

prezentare a instituŃiei. 

 

 ART. 30 CENTRUL DE ASISTENłĂ INTEGRATĂ A 

ADICłIILOR are următoarele atribuŃii : 

- furnizează servicii în sistemul clasic ambulatoriu pentru 

consumatorii de droguri care au urmat o cură de dezintoxicare şi 

care participă punctual la şedinŃe de consiliere şi asistenŃă 

psihologică şi activităŃi de reintegrare socială; 

- activităŃi de informare şi orientare şi prevenire a consumului 

de droguri , în special prevenire şcolară şi comunitară;  

- asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a consumului de alcool şi droguri în colaborare cu 

Serviciul protecŃie copil delincvent; 

- consiliere psihologică ; 

- servicii de reintegrare comunitară ; 

- socializare şi petrecere a timpului liber ; 

- sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională ; 

- servicii de recuperare ; 

- informare şi orientare ; 
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- terapie ocupaŃională, în vederea facilitării reinserŃiei 

profesionale; 

- colaborare cu Centrele de Evaluare, Prevenire şi Consiliere 

Antidrog din Bucureşti care vor evalua şi vor face trimiteri ale 

beneficiarilor către centru; 

- realizarea de grupuri de discuŃii pentru persoanele care se 

confruntă cu probleme legate de consumul de droguri cât şi pentru 

specialiştii din domeniul furnizării de servicii, şi pentru persoanele 

interesate de aspectele multiple ale consumului de droguri; 

- prevenirea consumului de droguri atât în mediul şcolar, cât şi 

în comunitate ce necesită modificarea unui ansamblu de variabile 

legate de acei factori de risc mai apropiaŃi consumului de droguri şi 

de capacităŃi personale, care pot acŃiona ca factori de protecŃie 

faŃă de întărirea consumului problematic de droguri. 

- realizarea de contacte şi asigurarea medierii cu persoanele 

de referinŃă şi/sau suport din mediul de viaŃă al consumatorului de 

droguri; părinŃi, prieteni, fraŃi, alte rude apropiate. 

- consilierea persoanelor de suport în vederea facilitării 

readaptării consumatorului de droguri la mediul social din care 

provine. 

- colaborarea cu autorităŃile publice locale din zona 

administrativ-teritorială în care domiciliază consumatorul de droguri 

în vederea monitorizării cazului după încheierea tratamentului 

postcură. 
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- identificarea factorilor care influenŃează stilul de viaŃă în 

legătură cu consumul şi abuzul de droguri la adolescenŃi: 

- realizarea planului individualizat de asistenŃă pentru 

consumatorii de droguri ; pe baza evaluării se va întocmi, 

împreună cu beneficiarul, un plan personalizat de asistenŃă, care 

va putea fi modificat în funcŃie de evoluŃia cazului ; planul de 

asistenŃă listează clar responsabilităŃile serviciului şi ale 

beneficiarului ; respectarea paşilor de intervenŃie consemnaŃi în 

planul individualizat de asistenŃă; 

- realizarea planificării intervenŃiei preventive (informare); 

planificarea programului de prevenire se referă la faza în care se 

proiectează şi se elaborează intervenŃia preventivă. În această 

fază se aleg obiectivele şi metodele, bazele conceptuale ale 

intervenŃiei, grupul Ńintă şi resursele disponibile ; în cadrul acestei 

activităŃi se identifică factorii de risc şi de protecŃie din mediul de 

viaŃă al respectivei comunităŃi, iar activitatea de prevenire vizează 

întărirea factorilor de protecŃie şi diminuarea factorilor de risc. 

- întocmirea de parteneriate cu alŃi furnizori de servicii în 

domeniu, pentru realizarea obiectivelor furnizării de servicii; 

- colaborarea cu alte servicii din cadrul DGASPC 1 în vederea 

soluŃionării eficiente şi complete a cazurilor sociale aflate în 

evidenŃa serviciului ; 

- rapoarte de evaluare trimestriale/anuale ale activităŃilor 

serviciului/centrului. 
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 ART. 31 BIROUL IMPLEMENTARE STANDARDE HACCP 

are următoarele atribuŃii : 

- evaluarea riscurilor privitoare la materiile prime şi ingrediente, 

prelucrarea, manipularea, depozitarea, prepararea culinară şi 

consumul produselor alimentare; 

- determinarea punctelor critice prin care se pot Ńine sub 

control riscurile identificate; 

- stabilirea limitelor critice care trebuie respectate în fiecare 

punct critic de control; 

- stabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de 

control şi verificarea monitorizării punctelor critice; 

- stabilirea acŃiunilor corective care vor fi aplicate în situaŃia 

când în urma monitorizării punctelor critice de control este 

detectată o abatere de la limitele critice; 

- organizarea unui sistem eficient de păstrare a înregistrărilor 

care constituie documentaŃia planului HACCP; 

- stabilirea de proceduri prin care se certifică dacă sistemul 

HACCP funcŃionează perfect; 

- constituirea diagramei de flux şi verificarea acesteia pe teren.  

 

 ART. 32 BIROUL IMAGINE, INFORMARE ŞI RELAłII 

PUBLICE are următoarele atribuŃii : 

- realizează informarea cetăŃenilor în probleme de interes 

public din domeniul asistenŃei sociale ; 
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- promovează şi protejează imaginea copilului şi adultului 

beneficiar de asistenŃă socială ; 

- organizează evenimente de promovarea acŃiunilor din 

domeniul asistenŃei sociale ; 

- organizează campanii de sensibilizare a opiniei publice cu 

privire la problematica copilului/persoanei beneficiare de asistenŃă 

socială ; 

- colaborează cu reprezentanŃii mass-media în vederea 

diseminării informaŃiilor de interes public specifice DGASPC ; 

- promovează activităŃile specifice ale DGASPC 

reprezentanŃilor autorităŃilor locale şi străine; 

- realizează demersurile necesare în vederea asigurării 

transparenŃei activităŃilor întreprinse de către DGASPC ; 

- colaborează cu toate departamentele din cadrul DGASPC în 

vederea unei bune cunoaşteri a serviciilor oferite de către acestea 

asigurându-se astfel o bună informare a cetăŃenilor ; 

- realizează demersurile necesare în vederea implicării 

comunităŃii locale în domeniul social prin activităŃi de voluntariat ; 

- asigură relaŃia cu mass-media pentru publicitatea serviciilor 

sociale prestate beneficiarilor locuitori ai sectorului 1; 

- măsuri şi acŃiuni de conştientizare şi sensibilizare socială a 

problematicii persoanelor vârstnice ;  

- realizarea materialelor publicitare de prezentare a activităŃii; 
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- realizează activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu 

privire la problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru 

integrarea/includerea socială deplină şi activă ; 

- asigură informaŃiile solicitate de mass-media în cel mai scurt 

timp posibil, în colaborare cu şefii de servicii şi cu acordul 

Directorului General 

- însoŃeşte şi oferă informaŃii delegaŃiilor străine şi din Ńară cu 

privire la activităŃile desfăşurate de către DGASPC S1;  

- permite cunoaşterea reŃelei de servicii sociale comunitare 

create, dezvoltate şi diversificate; 

- asigură accesul neîngrădit al populaŃiei la informaŃiile privind 

dreptul acesteia la protecŃie şi asistenŃă socială precum şi la 

formalităŃile şi documentaŃia care sunt necesare pentru obŃinerea 

acestor drepturi, în condiŃiile impuse de legislaŃia în vigoare; 

- facilitează accesul categoriilor populaŃionale supuse riscului 

marginalizării sociale la prestaŃiile şi serviciile sociale oferite de 

D.G.A.S.P.C. Sectorul 1 direct sau pe bază de parteneriat cu 

ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurându-le informaŃiile 

necesare cu privire la legislaŃia actuală din domeniul 

asistenŃei/protecŃiei sociale; 

- facilitează accesul la informaŃiile de interes public comunicate 

din oficiu prin afişare la sediul instituŃiei ; 

- Ńine evidenŃa solicitărilor de informaŃii de interes public, altele 

decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, adresate 

instituŃiei, în condiŃiile prevăzute în art. 6 din Legea 544/2001 ; 



 72

- pentru facilitarea redactării solicitării şi a reclamaŃiei 

administrative, pune la dispoziŃie, gratuit, persoanelor interesate 

formulare-tip ale acestor acte ; 

- în cazul solicitării verbale a informaŃiei publice, informaŃia 

este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea 

solicitantului să adreseze o cerere în scris. 

- Ńine un registru pentru înregistrarea petiŃiilor, şi a 

răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

- este prezent la toate intervenŃiile în mass-media a 

reprezentaŃiilor direcŃiei; 

- înregistrează şi arhivează toate apariŃiile în mass-media cu 

privire la instituŃie; 

- aducerea la cunoştinŃă a serviciilor din subordinea direcŃiei de 

diferite articole sau emisiuni care le pot fi folositoare în 

desfăşurarea activităŃii; 

- aduce la cunostinŃa conducerii şi serviciilor, articole apărute 

după intervenŃia acestora în mass-media; 

- organizează conferinŃe de presă; 

- organizează întâlniri periodice cu mass-media, în special 

presa scrisă; 

- realizează materiale de promovare sau prezentare (mape de 

prezentare, slide-uri, prezentări power point, filme) a serviciilor 

direcŃiei pentru delegaŃiile străine sau din Ńară; 
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- actualizează informaŃiile site-ului 

- întocmeşte buletinul informativ prevăzut de Legea nr. 

544/2001; 

 

 ART. 33 SERVICIUL DE PREVENIRE A SEPARĂRII 

COPILULUI DE FAMILIE are următoarele atribuŃii: 

� depistarea, evaluarea şi monitorizarea familiilor aflate 

în situaŃie de criză prin autosesizare sau prin intermediul 

partenerilor sociali (primărie, dispensare, medici de familie, şcoli, 

grădiniŃe, poliŃie, administraŃii de bloc, parohii etc.); 

� evaluarea psihosocială a beneficiarilor (familii aflate în 

situaŃie de criză recentă cu risc de separare a copilului victime ale 

violenŃei domestice, familii cu copii neglijaŃi);  

� stabilirea împreună cu beneficiarii a planului de 

servicii şi punerea în practică a acestuia prin semnarea prealabilă 

a contractului cu beneficiarul; 

� orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru 

obŃinerea drepturilor legale; 

� consilierea psihologică şi socială : 

 - a familiei în risc de abandon sau de separare a copiilor,  

- a familiei cu risc de degradare/ruptură a legăturii familia; 

 - a familiei monoparentale, 

 - a familiei cu copil cu cerinŃe educative speciale, 

 - a familiei care solicită consiliere pentru creşterea şi 

educarea copilului; 
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� consilierea psihologică pentru victima violenŃei 

domestice şi pentru agresor; 

� prevenirea violenŃei domestice şi abuzului/neglijării 

prin campanii de informare în comunitate; 

� iniŃiază şi implementează programe de prevenire în 

cazurile de abuz/neglijare/maltratare a copilului; 

� colaborează pentru stabilirea unei măsuri de 

plasament cu Serviciul UrgenŃe; 

� mediază între femeia gravidă aflată în situaŃie de criză, 

cu risc de părăsire al copilului şi serviciile medicale de 

specialitate/asigurarea accesului la consultaŃiile pre-/post- natale; 

� previne abandonul familial/şcolar prin facilitarea 

accesului copiilor la grădiniŃele din comunitate (prin plata alocaŃiei 

de hrană) şi în centrele de zi proprii DGASPC Sector 1; 

� elaborează proiecte şi iniŃiază parteneriate pentru 

înfiinŃarea de centre de resurse pentru părinŃi; 

� colaborează cu serviciile proprii DGASPC S1 în 

rezolvarea cazurilor sociale, promovând echipa pluridisciplinară; 

� orientează / acompaniază şi mediază pentru consiliere 

juridică şi medicală; 

� iniŃiază şi derulează parteneriate cu cabinetele de 

planning familial pentru educaŃie sexuală şi contraceptivă a 

beneficiarilor de servicii sociale; 

� derulează în grădiniŃe, şcoli şi licee programe de 

educaŃie pentru sănătate, educaŃie sexuală şi educaŃie comunitară; 
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� iniŃiază şi desfăşoară programe şi parteneriate de 

reinserŃie socială/ reintegrare şcolară pentru copii; 

� implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-

urile partenere ale DGASPC S1 privind oferirea de servicii de 

dezvoltare a abilităŃilor parentale; 

� acordarea de suport material şi/sau financiar pentru 

depăşirea situaŃiilor de criză şi prevenirea situaŃiilor de părăsire a 

copilului, de prevenire a abuzului sau de neglijare; 

� identificarea şi iniŃierea de parteneriate cu societatea 

civilă (ONG-uri,sponsori) pentru obŃinerea de finanŃări cu scopul 

atingerii obiectivelor/ atributelor serviciului;  

� iniŃierea şi derularea unei colaborări cu ALOFM sector 

1 în vederea identificării unor locuri de muncă corespunzătoare 

calificării părinŃilor asistaŃi; 

� identificarea de resurse financiare suplimentare pentru 

realizarea următoarelor obiective: 

 - prevenirea malnutriŃiei la copii şi a îmbolnăvirilor datorate 

sărăciei externe, 

 - prevenirea separării copilului de familia sa, 

- prevenirea neşcolarizării şi a abandonului şcolar din 

cauza sărăciei, 

 - are responsabilitatea de a informa părinŃii în legătură cu 

drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităŃii de acordare 

a drepturilor de asistenŃă socială şi de asigurări sociale; 
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� respectă SMO privind managementul de caz; 

� respectă şi promovează SMO omologate privind 

serviciile sociale pentru părinŃi şi copii; 

� respectă şi promovează prevederile Cartei ONU privind 

drepturile omului şi drepturile copilului; 

� întocmeşte rapoarte şi statistici privind activitatea 

desfăşurată în serviciu; 

� promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor 

sociale aflate în atenŃia serviciului; 

� monitorizează cazurile aflate în atenŃia serviciului. 

 

 ART. 34 BIROUL PREVENIRE ŞI INTERVENłIE ÎN 

SITUAłIA PĂRĂSIRII COPIILOR ÎN MATERNITĂłI 

� depistarea, evaluarea şi monitorizarea familiilor aflate 

în situaŃie de criză prin autosesizare sau prin intermediul 

partenerilor sociali (maternităŃi, spitale pentru copii cu secŃii de 

pediatrie); 

� evaluarea psihosocială a beneficiarilor - femei gravide 

cu risc de abandon;  

� orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru 

obŃinerea drepturilor legale; 

� consilierea psihologică şi socială a familiei în risc de 

abandon sau de separare a copiilor,  

� stabileste o masură de plasament în regim de urgenŃă 

pentru copii părăsiŃi în maternitate; 
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� mediază între femeia gravidă aflată în situatie de criză, 

cu risc de părăsire al copilului şi serviciile medicale de 

specialitate/asigurarea accesului la consultaŃiile pre-/post- natale; 

� are responsabilitatea de a întocmi procesul verbal de 

constatare a părăsirii copilului împreună cu reprezentantul poliŃiei 

şi al maternităŃii; 

� are responsabilitatea de a obŃine dispoziŃia de stabilire 

a numelui şi prenumelui copilului în conformitate cu Legea 

119/1996 şi de a face declaraŃia de înregistrare a naşterii la  

Serviciul de Stare Civilă; 

� are responsabilitatea de a identifica/interveni în 

obŃinerea actelor de identitate ale copiilor care în mod ilegal au 

fost lipsiŃi de elementele constitutive ale identităŃii lor; 

� are responsabilitatea de a dezvolta programe de 

prevenire abandonului intraspitalicesc al nou-născutului şi de a 

oferi consiliere psihologică mamelor cu risc de abandon; 

� colaborează cu centrele maternale pentru prevenirea 

separării noului născut de mama; 

� colaborează cu serviciile proprii DGASPC S1 în 

rezolvarea cazurilor sociale, promovând echipa pluridisciplinară; 

� orientează/acompaniază şi mediază pentru consiliere 

juridică şi medicală; 

� implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-

urile partenere ale DGASPC S1 privind oferirea de servicii de 

dezvoltare a abilităŃilor parentale; 
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� acordarea de suport material şi/sau financiar pentru 

depăşirea situaŃiilor de criză şi prevenirea situaŃiilor de părăsire a 

copilului; 

� identificarea de resurse financiare suplimentare pentru 

realizarea următoarelor obiective: 

 - prevenirea separării copilului de familia sa, 

 - asigurarea de suport material femeii gravide cu risc de 

separare faŃă de nou născut; 

� are responsabilitatea de a informa părinŃii în legătură 

cu drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităŃii de 

acordare a drepturilor de asistenŃă socială şi de asigurări sociale; 

� respectă SMO privind managementul de caz; 

� respectă şi promovează SMO omologate privind 

serviciile sociale pentru părinŃi şi copii; 

� respectă şi promovează prevederile Cartei ONU privind 

drepturile omului şi drepturile copilului; 

� întocmeşte rapoarte şi statistici privind activitatea 

desfăşurată în serviciu; 

� promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor 

sociale aflate în atenŃia serviciului; 

� monitorizează cazurile aflate în atenŃia serviciului. 

�  

�   ART. 35 SERVICIUL VENIT MINIM GARANTAT 

are următoarele atribuŃii :  
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- respectă şi promovează standardul minim obligatoriu privind 

managementul de caz ; 

- asigură efectuarea evaluărilor iniŃiale a cazurilor ; 

- asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de 

drepturile stabilite prin Legea 416 / 2001; 

- asigură instrumentarea dosarelor de venit minim garantat; 

- asigură întocmirea fişelor de calcul pentru dosarele aflate în 

plată de venit minim garantat; 

- asigură pregătirea şi întocmirea documentaŃiei pentru 

stabilirea, modificarea, suspendarea, respingerea şi încetarea 

ajutorului social, în termenul legal dupa consultarea managerului 

de caz; 

- asigură acordarea ajutorului social în bani, în natură sau prin 

plata unor cheltuieli de întreŃinere şi încălzire a locuinŃei, la 

preŃurile şi tarifele stabilite prin lege, în acord cu managerul de caz 

si echipa pluridisciplinară pe care le supune spre avizare 

Directorului General; 

- asigură aducerea la cunoştinŃa beneficiarilor a dispoziŃiilor 

Primarului privind stabilirea, modificarea, suspendarea, 

respingerea şi încetarea ajutorului social, în termenul legal; 

- asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 

1 privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială stabilite pentru 

combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea 

excluziunii sociale; 



 80

- elaborează planul lunar de activităŃi şi acŃiuni de interes local 

pe care trebuie să le presteze beneficiarii de venit minim garantat 

şi îl supune spre aprobare Primarului ; 

- asigură întocmirea lunară a borderourilor cu coduri numerice 

personale în vederea achitării asigurărilor de sănătate pentru 

asistaŃii social ; 

- asigură întocmirea trimestrială sau la termenele prevăzute de 

actele normative în vigoare, rapoartele de specialitate privind 

situaŃia prestaŃiilor sociale acordate ( în bani şi natură ) şi numărul 

de beneficiari şi înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

- asigură întreŃinerea şi actualizarea bazei de date cu 

beneficiarii de venit minim garantat ; 

- comunică lunar Serv. Monitorizare informaŃiile necesare 

întocmirii bazei de date ; 

- are atribuŃii de arhivare şi secretariat ; 

- monitorizează cazurile aflate în atenŃia serviciului; 

- colaborează cu serviciile proprii D.G.A.S.P.C.sector 1, în 

rezolvarea cazurilor sociale, promovând lucrul în echipa 

pluridisciplinară ; 

- respectă şi promovează prevederile Cartei O.N.U. privind 

drepturile omului şi drepturile copilului ; 

- are responsabilitatea de a informa persoana/familia în 

legătură cu drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităŃii 
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de acordare a drepturilor de asistenŃă socială şi de asigurări 

sociale ; 

- promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale aflate 

în atenŃia serviciului. 

 

 ART. 36 SERVICIUL PREVENIRE MARGINALIZARE 

SOCIALĂ ŞI INTEGRARE SOCIALĂ are următoarele atribuŃii :  

- depistează, evaluează şi monitorizează familiile/persoanele 

aflate în situaŃii de criză prin autosezizare sau prin intermediul 

partenerilor sociali (primărie, dispensare/spitale, medici de familie, 

poliŃie, parohii, administraŃii de bloc etc.);  

- asigură identificarea persoanelor şi familiilor aflate în situaŃii 

de risc, în vederea realizării de acŃiuni şi măsuri cu scopul de a 

preveni situaŃiile de criză;  

- colaborează cu serviciile proprii D.G.A.S.P.C. sector 1, în 

rezolvarea cazurilor sociale, promovând lucrul în echipa 

pluridisciplinară ; 

- respectă si promovează standardul minim obligatoriu privind 

managementul de caz ; 

-orienteaza/acompaniază pentru consilierea 

juridică/psihologică/medicală a beneficiarilor ; 

- propune şi aplică măsuri de urgenŃă în vederea înlăturării 

situaŃiei de criză a persoanei/familiei; 

- asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de 

drepturile stabilite prin Legea 416/2001 şi Legea 116/2002; 
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- asigură aducerea la cunoştinŃa beneficiarilor dispoziŃiile 

Primarului, în termenul legal; 

- asigură întocmirea, trimestrială sau la termenele prevăzute 

de actele normative în vigoare, rapoartele de specialitate privind 

situaŃia prestaŃiilor sociale acordate ( în bani şi natură ) şi numărul 

de beneficiari şi înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

- asigură întocmirea împreună cu potenŃialii beneficiari de 

servicii sociale a planului de servicii şi punerea în practică a 

acestuia prin semnarea prealabilă a contractului cu beneficiarul ; 

- asigură consilierea socială a următoarelor categorii de 

beneficiari : 

  -persoana/familia aflata în risc de marginalizare ; 

  - familia cu copii aflata în risc de marginalizare ; 

  -familia cu membrii bolnavi cronici/boli 

incurabile ;  

- iniŃiază/promovează şi implementează programe cu caracter 

social şi comunitar; 

- identifică tipuri de acŃiuni comunitare cu scopul prevenirii 

marginalizării sociale a persoanelor beneficiare de servicii sociale; 

- elaborează proiecte şi iniŃiază parteneriate pentru prevenirea 

marginalizării persoanei/familiei; 

- orientează beneficiarii de servicii sociale către cabinetele de 

planning familial; 
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- acordă suport financiar şi/sau material pentru depăşirea 

situaŃiei de criză; 

- identificarea şi iniŃierea de parteneriate cu societatea civilă 

(ONG-uri, sponsori), pentru obŃinerea de finanŃări cu scopul 

atingerii obiectivelor/atributelor serviciului; 

- respectă şi promovează Carta O.N.U. privind drepturile 

omului şi drepturile copilului ; 

- are responsabilitatea de a informa persoana/familia în 

legătura cu drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităŃii 

de acordare a drepturilor de asistenŃă socială şi de asigurări 

sociale ; 

- promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale aflate 

în atenŃia serviciului; 

- asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială 

stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru 

prevenirea excluziunii sociale; 

- monitorizează cazurile aflate în evidenŃa serviciului; 

- iniŃiază şi derulează proiecte de colaborare cu A.L.O.F.M. 

sector 1 în vederea identificării de locuri de muncă 

corespunzătoare calificării beneficiarilor de servicii sociale cu risc 

de marginalizare ; 

- colaborează cu instituŃiile medicale pentru accesul 

persoanei/familiei la servicii medicale fără discriminare ; 
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- iniŃiază şi derulează parteneriate cu societatea civilă privind 

reducerea analfabetismului ; 

- colaborează cu instituŃiile de învăŃământ pentru accesul 

copiilor/adulŃilor fără discriminare la procesul de educaŃie ;  

- are atribuŃii de arhivare şi secretariat . 

 

 ART. 37 BIROUL RELAłII INTERETNICE are următoarele 

atribuŃii : 

- mediază activităŃile cu caracter social iniŃiate pentru membrii 

comunităŃii aparŃinând diverselor minorităŃi din sectorul 1 ; 

- are responsabilitatea de a dezvolta o bază de date cu privire 

la problemele membrilor comunităŃii aparŃinând minorităŃilor din 

sectorul 1 ; 

 - monitorizează familiile aparŃinând minorităŃilor din sectorul 1 

care au probleme deosebite : venituri foarte mici, număr mare de 

copii, bolnavi cronici înregistraŃi ; 

- are responsabilitatea de a consilia membrii comunităŃii 

aparŃinând minorităŃilor în redactarea corectă a cererilor şi a 

documentelor necesare pentru obŃinerea drepturilor legale ; 

- iniŃiază şi promovează activităŃi de prevenire a tensiunilor 

interetnice colaborând cu forŃele de ordine publică şi alŃi factori 

responsabili ; 

- iniŃiază întâlniri cu asociaŃiile şi organizaŃiile reprezentative 

din sector în vederea îmbunătăŃirii relaŃiilor interetnice din teritoriu 

şi prevenirea unor tensiuni ;  
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- depistează, evaluează şi monitorizează familiile/persoanele 

aflate în situaŃii de criză prin autosezizare sau prin intermediul 

partenerilor sociali (primărie, dispensare/spitale, medici de familie, 

poliŃie, parohii, administraŃii de bloc etc.);  

- identificarea persoanelor şi familiilor aflate în situaŃii de risc, 

în vederea realizării de acŃiuni şi măsuri cu scopul de a preveni 

situaŃiile de criză; 

- evaluează psihosocial potenŃialii beneficiari de servicii sociale 

(persoane/familii aflate în situaŃie de criză aparŃinând 

minorităŃilor) ;  

- asigură întocmirea împreună cu potenŃialii beneficiari de 

servicii sociale a planului de servicii şi punerea în practică a 

acestuia prin semnarea prealabilă a contractului cu beneficiarul ; 

- colaborează cu serviciile proprii D.G.A.S.P.C.sector 1, în 

rezolvarea cazurilor sociale, promovând lucrul în echipa 

pluridisciplinară ; 

- respectă şi promovează standardul minim obligatoriu privind 

managementul de caz ; 

- orientează/acompaniază pentru consilierea juridică /psiholo-

că/medicală a beneficiarilor ; 

- orientează beneficiarii de servicii sociale către cabinetele de 

planning familial; 

- promovează păstrarea confidentialităŃii cazurilor sociale aflate 

în atenŃia serviciului; 
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- colaborează cu serviciul monitorizare privind baza de date ; 

- iniŃiaza şi derulează proiecte de colaborare cu A.L.O.F.M. 

sector 1 în vederea identificării de locuri de număr 

corespunzătoare calificării beneficiarilor de servicii sociale cu risc 

de discriminare/marginalizare ; 

- colaborează cu instituŃiile medicale pentru accesul 

persoanei/familiei la servicii medicale fără discriminare ; 

- iniŃiază şi derulează parteneriate cu societatea civilă privind 

reducerea analfabetismului ; 

- colaborează cu instituŃiile de învăŃământ pentru accesul 

copiilor/adulŃilor fără discriminare la procesul de educaŃie ; 

- iniŃiază/promovează şi implementează programe cu caracter 

social şi comunitar privind minorităŃile. 

 

 ART. 38 SERVICIUL RESURSE UMANE are următoarele 

atribuŃii: 

- gestionează resursele umane de la recrutare şi până la 

încetarea contractului individual de muncă din compartimentele – 

servicii şi birouri- ale aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. sector 1 ; 

 

- asigură respectarea legislaŃiei în domeniu; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii de angajare şi punerea în 

executare a modificărilor contractelor individuale de muncă ; 

- organizează şi urmăreşte activitatea de evaluare anuală a 

personalului; 
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- asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de 

competenŃă şi conform prevederilor legale, prin concurs; 

- încadrează şi stabileşte salariul de baza în conformitate cu 

prevederile legale pentru salariaŃii noi ; 

- analizează propunerile de structuri organizatorice ale 

compartimentelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi pregăteşte 

documentaŃia necesară în vederea supunerii, dezbaterii şi 

aprobării de către Consiliul Local Sector 1 a Organigramei şi 

Statului de FuncŃii al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

- pregăteşte documentaŃia necesară elaborării Regulamentului 

de Organizare şi FuncŃionare, Regulamentului Intern şi al altor 

instrucŃiuni necesare bunei funcŃionari a D.G.A.S.P.C.Sector 1 ; 

- Ńine evidenŃa fişelor de post pentru angajaŃii D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 ; 

- Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, concediilor medicale, 

concediilor fără salariu şi concediilor pentru creşterea şi îngrijirea 

copilului ale salariaŃilor ; 

- întocmeşte, elaborează legitimaŃii de control şi ecusoane în 

baza dispoziŃiilor şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din 

instituŃie a salariaŃilor care au beneficiat de astfel de legitimaŃii şi 

ecusoane; 

- întocmeşte documentaŃia necesară acordării premiilor anuale 

şi a celor lunare din fondul de 2%, precum şi a salariilor de merit; 

- propune modificarea Organigramei D.G.A.S.P.C. Sector 1 ori 

de câte ori este nevoie; 
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- analizează necesarul de personal pe structură şi specialităŃi 

şi face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcŃie 

de necesităŃi; 

- răspunde de organizarea şi funcŃionarea, potrivit legii, a 

comisiei de angajare, pregătire şi avansare a personalului; 

- eliberează, la cerere, adeverinŃe privind calitatea de salariat; 

- întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal; 

- întocmeşte formele în vederea pensionării salariaŃilor; 

- stabileşte vechimea în muncă a personalului nou angajat; 

- propune trecerea într-o tranşă superioară de salarizare a 

personalului; 

- organizează şi răspunde de evidenŃa militară a personalului; 

- colaborează cu Serviciile Buget, ExecuŃie Bugetară şi 

Financiar în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli 

furnizând datele necesare şi a statelor de plată; 

- asigură secretariatul cercetărilor prealabile în cazurile de 

indisciplină ; 

- asigură evaluarea psihologică a candidaŃilor la concursurile 

de angajare în instituŃie ; 

- asigură consilierea psihologică a salariaŃilor ; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de Hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 
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- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

 

 ART. 39 BIROUL RESURSE UMANE PERSONAL 

CONTRACTUAL îndeplineşte aceleaşi atribuŃii cu Serviciul 

Resurse Umane-Aparat propriu din cadrul D.G.A.S.P.C, 

corespunzător pentru personalul pe care îl gestionează. 

 

 ART. 40 SERVICIUL CONTABILITATE are următoarele 

atribuŃii : 

- organizează şi conduce contabilitatea instituŃiei potrivit Legii 

nr. 82/1991 asigurând : 

- înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi 

păstrarea informaŃiilor cu privire la situaŃia patrimonială şi 

rezultatele obŃinute atât pentru necesităŃile proprii cât şi în relaŃiile 

cu clienŃii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte persoane fizice 

sau juridice; 

- controlul operaŃiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor 

de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile 

furnizate; 

- respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor 

şi formularelor comune privind activitatea financiar – contabilă a 

normelor metodologice a Ministerului FinanŃelor, privind întocmirea 

şi utilizarea acestora; 
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- Ńine evidenŃa contabilă primară pentru toate unităŃile din 

subordinea DGASPC 

 

- întocmeşte şi verifică balanŃele de verificare lunare; 

- întocmeşte şi verifică darea de seamă contabilă, contul de 

execuŃie, anexe şi a raportului explicativ;  

- asigură respectarea normelor financiar -contabile în cazul 

utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca şi 

stocarea şi păstrarea datelor înregistrate în contabilitate; 

- schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 

resort din cadrul Primăriei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, 

Serviciilor Administrative Financiare Sector 1; 

- întocmeste şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi a proiectelor de DispoziŃii ale 

Directorului în domeniul său de activitate împreună cu Biroul 

Buget, ExecuŃie Bugetară; 

- întocmeşte raportări statistice specifice; 

- schimb permanent de date şi informaŃii cu serviciile de resort 

din cadrul Primăriei Sectorului 1, DirecŃia Taxe şi Impozite Sector 

1, Trezoreriei Sector 1, AdministraŃia Financiară Sector1 ; 

 

 ART. 41 SERVICIUL FINANCIAR are următoarele atribuŃii: 

-exercită prin şeful Serviciului Financiar sau a persoanelor 

împuternicite controlul financiar preventiv  
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- întocmeşte statele de plată a salariaŃilor şi a indemnizaŃiilor 

membrilor CPC si C.E.M.P.H.A. 

- plata drepturilor de personal a indemnizaŃiilor pentru membrii 

Comisiei pentru ProtecŃia Copilului şi C.E.M.P.H.A. 

- întocmeşte fişe de salarii 

- operează reŃineri salariale conform legilor; 

- reŃine şi Ńine evidenŃa garanŃiilor materiale; 

- calculează diferenŃele salariale şi reŃine/plăteşte diferenŃele 

rezultate; 

- ridicare şi depunere de numerar; 

- ridicare şi depunere de documente de decontare bancară; 

- întocmeşte documentele de plată aferente cheltuielilor 

materiale şi servicii 

- virează la bugetul local veniturile din fondurile cu destinaŃie 

specială; 

- întocmeşte raportări statistice specifice; 

- schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 

resort din cadrul Primăriei Sectorului 1, Trezoreriei Sector 1, 

Serviciilor Administrative Financiare Sector1; 

- colaborează cu Biroul Buget, ExecuŃie Bugetară pentru 

întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi a proiectelor de dispoziŃii ale 

Directorului în domeniul său de activitate împreună cu Biroul Buget 

,ExecuŃie Bugetară; 
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- analizează necesităŃile patrimoniale pe termen scurt şi în 

perspectivă; 

- efectuează analiza economico-financiara punând la dispoziŃia 

conducerii indicatori din care să rezulte eficienŃa cheltuirii 

fondurilor băneşti; 

- urmăreşte încadrarea cheltuielilor bugetare in limitele 

creditelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1; 

- asigură respectarea normelor contabile în cazul utilizării de 

sisteme automate de preluare a datelor, ca şi stocarea şi păstrarea 

datelor înregistrate în contabilitate; 

- întocmeşte documentele necesare transferurilor de mijloace 

fixe; 

- schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 

resort din cadrul Primăriei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, 

Serviciilor Administrative Financiare Sector1; 

- virează la bugetul local veniturile din fondurile cu destinaŃie 

specială;  

- efectuează lunar plăŃile pentru asistenŃii personali ai 

persoanelor cu handicap grav ; 

- întocmeşte lunar centralizatoarele de salarii şi O.P.H.T. 

aferente drepturilor salariale ale asistenŃilor personali, precum şi 

ale angajaŃilor D.G.A.S.P.C ; 

-efectuează lunar plăŃile pentru îngrijitorii persoanelor vârstnice 

la domiciliu ; 
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- întocmeşte şi transmite lunar taloanele, borderourile şi 

recapitulaŃiile privind drepturile salariale ale asistenŃilor personali ai 

persoanelor cu handicap ; 

- urmăreşte şi verifică garanŃiile gestionare materiale ; 

- întocmeşte actele adiŃionale pentru majorarea garanŃiilor 

gestionare materiale ori de câte ori este necesar ; 

- eliberează adeverinŃe solicitate de către salariaŃii instituŃiei 

pentru diferite instituŃii: medic de familie, şcoală, policlinică, spital, 

împrumuturi, achiziŃionare bunuri în rate, compensaŃii căldură, etc. 

- întocmeşte şi transmite lunar şi anual situaŃii statistice privind 

drepturile de personal la Primăria Sectorului 1; 

- întocmeşte şi transmite semestrial la AdministraŃia Financiară 

a Sectorului 1 declaraŃiile privind structura şi cheltuielile de 

personal ale D.G.A.S.P.C; 

- întocmeşte şi transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 

1, la Casele de Asigurări de Sănătate (a O.P.S.N.A.J, a 

Transporturilor, a Municipiului Bucureşti) la AgenŃia Municipiului 

Bucureşti pentru Ocuparea ForŃei de Muncă a declaraŃiilor privind 

contribuŃiile la fondurile asigurărilor sociale de sănătate, 

asigurărilor sociale, ajutorului de şomaj; 

- întocmeşte şi transmite lunar la AdministraŃia Financiară a 

Sectorului 1 situaŃia privind impozitul aferent drepturilor salariale 

plătite; 

- înregistrează lunar în fişele fiscale ale salariaŃilor, ale 

asistenŃilor personali şi ale îngrijitorilor persoane vârstnice; 



 94

- completează cu actele necesare dosarele noilor angajaŃi 

privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare 

stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare; 

- verifică lunar soldurile conturilor de salarii din balanŃa de 

verificare; 

- verifică conturile şi închiderea acestora la finele anului; 

- exercită controlul financiar preventiv asupra dosarelor de 

ajutoare sociale întocmite de Serviciul AsistenŃa Socială a 

Persoanei şi Familiei; 

- întocmeşte statele de plată curente pentru ajutoarele sociale, 

ajutoarele de urgenŃă şi indemnizaŃiile de naştere; 

- evidenŃiază restanŃele privind ajutoarele sociale, 

indemnizaŃiile de naştere şi ajutoarele de urgenŃă prin întocmirea 

fişelor şi a statelor de plată pentru acestea; 

- întocmeşte şi transmite situaŃia statistică privind aplicarea 

Legii 416/2001 şi a Legii 116/2002 la D.G.M.S.S.; 

- asigură plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap, 

întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Local al sectorului 1 şi a Proiectelor de dispoziŃii ale Directorului 

General în domeniul său de activitate ; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate. 
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 ART. 42 SERVICIUL BUGET, EXECUłIE BUGETARĂ are 

următoarele atribuŃii: 

- propune proiectul de buget şi a rectificării acestuia; conform 

surselor de finanŃare, 

- întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiei în 

colaborare cu Serviciul Financiar şi Serviciul Contabilitate şi 

rectificarea acestuia; 

- efectuează analiza economico-financiară punând la dispoziŃia 

conducerii indicatori din care să rezulte eficienŃa cheltuirii 

fondurilor băneşti; 

- urmăreşte încadrarea cheltuielilor bugetare în limitele 

creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 1, precum şi 

îndeplinirea atribuŃiunilor ce revin conform OrdonanŃei de urgenŃă 

nr. 45/2003 privind finanŃele publice locale, Ordinul Ministrului 

FinanŃelor Publice nr. 1792/2002. 

- asigură deschiderea finanŃării prin întocmirea lunară a cererii 

de credite; 

- asigură respectarea normelor financiar -contabile în cazul 

utilizării de sisteme automate de preluare a datelor ca şi stocarea 

şi păstrarea datelor înregistrate în serviciu; 

- schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 

resort din cadrul Primăriei Sector 1, Trezoreriei Sector 1, Serviciilor 

Administrative Financiare Sector 1 ; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local Sector 1 şi a proiectelor de dispoziŃii ale 
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Directorului său de activitate, împreună cu Serviciul Financiar şi 

Serviciul Contabilitate ; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate. 

 

 ART. 43 SERVICIUL ADMINISTRATIV are următoarele 

atribuŃii: 

- asigură întreŃinerea curentă a tuturor clădirilor în care îşi 

desfăşoară activitatea D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- realizează investiŃiile aprobate în condiŃiile legii; 

- organizează tabere şi excursii pentru copiii aflaŃi în plasament 

la D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- administrează contractele de achiziŃie publică-realizează 

activităŃi cu caracter tehnic-din momentul încheierii contractului de 

achiziŃie şi până la momentul finalizării acestuia ; 

- asigură utilizarea, gestionarea şi întreŃinerea curentă a 

aparatelor de comunicaŃie, a copiatoarelor şi reŃelei de 

calculatoare şi maşini de scris; 

- vizează necesarul de alimente, materiale şi reparaŃii curente 

ale aparaturii din dotare; 

- colaborează cu birourile administrative din cadrul 

Complexelor Sociale pentru buna desfăşurare a acestora şi 

sesizează eventualele nereguli persoanei competente să ia 

măsuri; 
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- organizează, supraveghează efectuarea şi întreŃinerea 

curăŃeniei în sediul D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- monitorizarea funcŃionării tehnicii de calcul în vederea 

asigurării necesarului de componente consumabile şi acordarea 

service-ului în timp util; 

- administrează, gestionează şi asigură asistenŃa tehnică 

pentru reŃeaua de calculatoare a D.G.A.S. P.C. Sector 1, pentru 

exploatarea raŃională a echipamentului informatic. 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate. 

 

COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ are următoarele atribuŃii : 

- asigură utilizarea, gestionarea împreună cu Biroul EvidenŃa 

Patrimoniu şi întreŃinerea curentă a reŃelelor de calculatoare ; 

- monitorizează funcŃionarea tehnicii de calcul în vederea 

asigurării necesarului de componente, consumabile şi acordarea 

service-ului în timp util; 

- administrează, gestionează şi asigură asistenŃa tehnică 

pentru reŃeaua de calculatoare a D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru 

exploatarea raŃională a echipamentului informatic. 

 

 ART. 44 BIROUL ACHIZIłII PUBLICE, URMĂRIRE 

CONTRACTE are următoarele atribuŃii : 
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- cumulează, evaluează referatele de necesitate transmise de 

fiecare departament din cadrul D.G.A.S.P.C sector 1, în vederea 

identificării nevoilor şi stabilirii priorităŃilor în vederea întocmirii 

Planului anual de achiziŃie publică ;  

- asigură obŃinerea de informaŃii privind nivelul curent al 

preŃurilor pentru produsele identificate prin consultarea bazei de 

date a D.G.A.S.P.C. sector 1 şi/sau prin realizarea de cercetări de 

piaŃă ; 

- asigură întocmirea caietelor de sarcini şi a documentaŃiei 

necesare în vederea derulării procedurii de achiziŃie publică şi o 

supune spre aprobare Directorului General Adjunct Administrativ ; 

- asigură transmiterea documentaŃiei necesare în vederea 

derulării procedurii de achiziŃie publică către DirecŃia Juridic 

Contencios LegislaŃie ; 

- supraveghează derularea contractelor, întocmeşte 

propunerile şi angajamentele cheltuielilor corespunzătoare 

referatelor de necesitate şi lansează comenzi către furnizori, 

urmărind livrarea în termenele stabilite prin contract a produselor 

comandate, a lucrărilor şi serviciilor, precum şi cantitatea, calitatea 

şi preŃul stabilit ; 

- solicită şi verifică situaŃia stocurilor din magaziile centrelor şi 

compară cu necesarul solicitat ; 

- gestionează protocoalele marilor sărbători ; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 
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Directorului General al D.G.A.S.P.C Sector 1 în domeniul său de 

activitate. 

 

 ART. 45 SERVICIUL EVIDENłA PATRIMONIULUI are 

următoarele atribuŃii : 

- asigură gestiunea patrimoniului D.G.A.S.P.C Sector 1 : 

clădirile, mobilierul şi furniturile de birou, dotările tehnice, mobilierul 

din centrele de plasament şi centrele de protecŃie a persoanelor 

vârstnice ; 

- organizează activitatea de preluare a patrimoniului instituŃiilor  

reorganizate în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- organizează şi supraveghează modul de întrebuinŃare a 

bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniu D.G.A.S.P.C Sector 

1 ; 

- Ńine evidenŃa fizică şi gestionează mijloacele fixe şi obiecte de 

inventar din patrimoniul unităŃii ; 

- întocmeşte necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar 

în vederea achiziŃionării lor conform legislaŃiei în vigoare ; 

- face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de 

inventar uzate fizic sau moral ; 

- inventariază în mod periodic patrimoniul D.G.A.S. P.C. Sector 

1 ; 

- participă la un schimb permanent de date cu celelalte servicii 

ale D.G.A.S. P.C. Sector 1. 
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- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului D.G.A.S. P.C.Sector 1 în domeniul său de activitate. 

 

 ART. 46 BIROUL OBIECTE DE INVENTAR are următoarele 

atribuŃii :  

- participă la activitatea de preluare a patrimoniului instituŃiilor 

reorganizate în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

- participă la organizarea şi supravegherea modului de 

întrebuinŃare a bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniu 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

- Ńine evidenŃa fizică şi gestionează obiectele de inventar din 

patrimoniul unităŃii ; 

- întocmeşte necesarul de obiecte de inventar în vederea 

achiziŃionării lor conform legislaŃiei în vigoare ; 

- face propuneri pentru casarea obiectelor de inventar uzate 

fizic sau moral ; 

- participă la inventarierea, în mod periodic patrimoniul 

D.G.A.S.P.C Sector 1 ; 

- participă la un schimb permanent de date cu celelalte servicii 

ale D.G.A.S.P.C Sector 1. 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de activitate. 
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 ART. 47 SERVICIUL AUTO are următoarele atribuŃii: 

- asigură buna exploatare a parcului auto conform legislaŃiei în 

vigoare; 

- face propuneri pentru aprovizionarea unităŃii cu carburanŃi, 

lubrifianŃi şi piese de schimb necesare funcŃionării autovehiculelor 

din dotare; 

- se ocupă de întreŃinerea şi buna funcŃionare a parcului auto; 

- asigură gestionarea şi verificarea tehnică a parcului auto; 

- asigură modul de completare a foilor de parcurs în vederea 

exploatării în condiŃii de legalitate a parcului auto. 

- primeşte foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua 

precedentă; 

- calculează foile de parcurs ale autovehiculelor cu privire la 

datele înscrise în acestea: nr. km efectuaŃi, verifică semnăturile de 

efectuare a acestor curse; 

- calculează consumul mediul zilnic de combustibil al 

autovehiculelor; 

- întocmeşte şi calculează F.A.Z -urile autovehiculelor; 

- întocmeşte şi Ńine evidenŃa rulajului anvelopelor din dotarea 

autovehiculelor; 

- urmăreşte şi Ńine evidenŃa anunŃând în timp util efectuarea 

reviziei tehnice a autovehiculului; 

- întocmeşte lucrările de decontare a consumurilor lunare de 

carburanŃi şi lubrifianŃi pentru autovehiculele din dotarea unităŃii; 
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- urmăreşte plata obligaŃiilor unităŃii către stat pentru 

autovehiculele din dotare: asigurări auto, taxa de transport pentru 

drumuri, impozite etc. 

- urmăreşte ca schimbul de ulei al autovehiculului să se facă la 

timp respectându-se prevederile legale în acest sens; 

- face propuneri pentru achiziŃionarea de piese de schimb şi 

accesorii necesare reparaŃiilor curente ale autovehiculelor atunci 

când este cazul şi certifică necesitatea acestora; 

- eliberează bonurile de valoare pentru alimentarea cu 

combustibil a autovehiculelor şi Ńine evidenŃa acestora urmărind ca 

stocurile de combustibil existente pe autovehicul să nu 

depăşească capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora; 

- urmăreşte încadrarea în cotele de consum de carburant 

alocate lunar unităŃii urmărind ca acestea să nu fie depăşite; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al sectorului 1 şi a proiectelor de dispoziŃii ale 

Directorului în domeniul său de activitate. 

 

 ART. 48 FORMAłIA TEHNICĂ are următoarele atribuŃii: 

- intervine cu promptitudine în rezolvarea situaŃiilor de avarii 

din sistem, precum şi a reparaŃiilor curente a utilajelor şi 

instalaŃiilor, prin personal propriu specializat pe meserii: mecanici 

de  întreŃinere, instalatori, electricieni, tâmplari, zidari, zugravi, în 

colaborare directă cu personalul muncitor din fiecare centru; 
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- stabileşte în conformitate cu documentaŃia tehnică a 

instalaŃiilor, utilajelor şi maşinilor, revizii tehnice obligatorii şi 

reparaŃii planificate.  

 

 ART. 49 SERVICIUL CONSILIERE ŞI ASISTENłĂ 

PERSOANE VÂRSTNICE are următoarele atribuŃii: 

- aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 

1 privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială stabilite pentru 

combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea 

excluziunii sociale; 

- răspunde solicitărilor primite de la orice persoană vârstnică 

domiciliată pe raza sectorului 1, definita conform Legii 17/2000 

privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice; 

 

- monitorizeaza activitatea UnităŃilor aflate în subordine; 

- instrumentează dosarele pentru internare în Complexul 

Social de Servicii Străuleşti; 

- instrumentează dosarele pentru internare în Complexul 

Social de Servicii Odăi; 

- elaborează Regulamentul propriu de organizare şi 

funcŃionare a UnităŃilor precum şi Manualul de proceduri; 

- întocmeşte Proiectul instituŃional conform Standardelor de 

Îngrijire la domiciliu; 

- urmăreşte modul de implementare a Manualului de Proceduri 

aplicat unităŃilor; 
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- informează UnităŃile privind orice modificare legislativă; 

- colaborează cu alte instituŃii abilitate în vederea elaborării 

unor planuri de intervenŃie eficiente; 

- identifică O.N.G.-uri care au ca activitate ocrotirea şi 

socializarea persoanelor vârstnice; 

- promovează parteneriate cu O.N.G.-uri pentru a lărgi sfera 

serviciilor existente şi iniŃiază noi servicii în domeniul protecŃiei 

persoanelor vârstnice; 

- menŃine, actualizează şi gestionează Baza de date a 

beneficiarilor; 

- oferă statistici, la cerere,cu privire la persoana vârstnică; 

- asigură necesarul de materiale igienico-sanitare şi 

echipamente pentru unităŃi; 

- repartizează solicitările persoanelor vârstnice către UnităŃi; 

- elaborează raport de activitate la sfârşitul fiecărui an pentru 

activitatea desfăşurată în domeniul protecŃiei persoanelor 

vârstnice; 

- asigură sprijin pentru persoanele vârstnice fără adăpost prin 

internarea într-un camin; 

- acordă servicii de consiliere persoanelor vârstnice lipsite de 

sprijin familial; 

- coordonează activitatea desfăşurată în cele 3 UnităŃi; 

- asigură promovarea serviciilor sociomedicale la domiciliu; 

- organizează cursuri de perfecŃionare pentru îngrijitorii la 

domiciliu; 
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- aduce la cunoştinŃa beneficiarilor dispoziŃiile Primarului, în 

termenul legal; 

- activităŃi de identificare în teren a nevoii sociale individuale, 

familiale şi de grup pentru prevenirea marginalizării vârstnicilor; 

- identificarea persoanelor vârstnice aflate în situaŃii de risc, în 

vederea realizării de acŃiuni şi măsuri cu caracter preventiv; 

- furnizarea de măsuri de urgenŃă în vederea înlăturării situaŃiei 

de dificultate; 

- dezvoltarea de programe cu caracter comunitar pentru 

persoana vârstnică; 

- prevenirea oricăror forme de dependenŃă prin acŃiuni de 

identificare, ajutor, susŃinere, informare, consiliere; 

- stabileşte măsuri individuale pentru prevenirea marginalizării 

sociale şi integrare socială; 

- activităŃi de informare despre drepturile şi obligaŃiile 

persoanelor vârstnice; 

- măsuri şi acŃiuni de conştientizare şi sensibilizare socială a 

problematicii persoanelor vârstnice; 

- secretariat şi arhivă ; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 
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- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

 

 ART. 50 UNITĂłILE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU 

“PAJURA” şi “VICTORIA”au următoarele atribuŃii : 

- aduc la îndeplinire H.C.L sector 1 privind măsurile de 

asistenŃă şi protecŃie socială stabilite pentru combaterea efectelor 

sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale; 

- adoptă orice modificare legislativă apărută în domeniul 

persoanei vârstnice; 

- adoptă măsurile şi programele Serviciului Consiliere şi 

AsistenŃă Persoane vârstnice şi se subordonează acestuia; 

- respectă Manualul de Proceduri aplicat UnităŃii; 

- răspund solicitărilor primite de la orice persoană vârstnică 

domiciliată pe raza sectorului 1,definite conform Lg.17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice; 

- efectuează evaluări sociomedicale în vedera stabilirii gradului 

de dependenŃă pentru persoanele vârstnice; 

- întocmesc şi implementează Planul de activitate al 

UnităŃii,care cuprinde:calendarul activităŃilor, scop şi obiective, 

resurse alocate,responsabilităŃi,indicatori privind monitorizarea 

rezultatelor; 

- încheie contractul de servicii cu beneficiarul/reprezentantul 

legal; 
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- întocmesc dosarul personal al beneficiarului; 

- elaborează planul individualizat de îingrijire; 

- organizează şi coordonează reŃeaua de servicii 

sociomedicale prestate la domiciliul vârstnicilor; 

- monitorizează activitatea îngrijitorilor la domiciliu; 

- întocmesc documentaŃia necesară pentru reatestarea 

îngrijitorilor la domiciliu; 

- revizuiesc semestrial Planul individualizat de îngrijire al 

beneficiarului; 

- managerul de program întocmeşte fişa de evidenŃă a 

materialelor igienico-sanitare; 

- menŃin,actualizează şi transmit SCAPV,baza de date cu 

persoanele vârstnice ce beneficiază de servicii de îngrijire la 

domiciliu; 

- asigură îngrijitorilor necesarul de materiale igienico-sanitare 

pentru eficienŃa actului de îngrijire la domiciliu; 

- reevaluează periodic situaŃia vârstnicilor beneficiari de servicii 

sociale comunitare; 

- elaborează planul lunar de activităŃi şi acŃiuni desfăşurate de 

către îngrijitorii la domiciliu; 

- activităŃi de informare despre drepturile şi obligaŃiile 

persoanelor vârstnice; 

- secretariat şi arhivă; 
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 ART. 51 UNITATEA DE ASISTENłĂ ŞI CONSILIERE A 

PERSOANELOR VÂRSTNICE “O ALTĂ ŞANSĂ” are următoarele 

atribuŃii: 

- aduce la îndeplinire H.C.L sector 1 privind măsurile de 

asistentă şi protecŃie socială stabilite pentru combaterea efectelor 

sărăciei extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale; 

- adoptă orice modificare legislativă apărută în domeniul 

persoanei vârstnice; 

- adoptă măsurile şi programele Serviciului Consiliere şi 

AsistenŃă Persoane Vârstnice şi se subordonează acestuia; 

 

- respectă Manualul de Proceduri aplicat UnităŃii; 

- răspunde solicitărilor primite de la orice persoană vârstnică 

domiciliată pe raza sectorului 1, definite conform Legii 17/2000 

privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice; 

- întocmeşte şi implementează Planul de activitate al 

UnităŃii,care cuprinde calendarul activităŃilor, scop şi cbiective, 

resurse alocate, responsabilităŃi, indicatori privind monitorizarea 

rezultatelor; 

- efectuează evaluări sociomedicale în vederea stabilirii 

gradului de dependenŃă pentru persoanele vârstnice; 

- încheie contractul de servicii cu beneficiarul/reprezentantul 

legal; 

- întocmeşte dosarul personal al beneficiarului; 

- elaborează planul individualizat de îngrijire 
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- dezvoltarea şi consolidarea programului de furnizare de 

servicii care să asigure accesul la îngrijire medicală a persoanelor 

dependente, prin acordarea de servicii medicale la domiciliu; 

- monitorizează starea de sănătate şi evoluŃia persoanelor 

aflate în imposibilitatea de a-şi asigura îngrijire 

medicală,imobilizate,aflate în stare terminală; 

- dezvoltă un program de recuperare medicală la domiciliu,care 

să răspundă nevoilor persoanelor aflate într-o stare de dependenŃă 

temporară sau permanentă, în vederea valorificării la maximum a 

restantului funcŃionar (persoană ce suferă de patologii neurologice-

post accident vascular, patologii ortopedice,post traumatice); 

- acordă servicii de kinetoterapie; 

- colaborează cu UnităŃile “Pajura” şi “Victoria” în vederea 

dezvoltării unui pachet integrat de servicii, respectiv acoperă 

nevoia de servicii medicale specializate şi recuperare medicală 

pentru ambele unităŃi; 

- asigură sustenabilitatea proiectului: “O Altă Şansă” derulat în 

perioada dec.2004-ian.2006 în cofinanŃare cu MMSSF; 

- întocmeşte raport anual privind modul de desfăşurare a 

activităŃilor specifice proiectului; 

- revizuieşte semestrial Planul individualizat de îngrijire al 

beneficiarului; 

- managerul de program întocmeşte fişa de evidenŃă a 

materialelor medico-sanitare; 
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- monitorizează activitatea asistentelor medicale din cadrul 

FundaŃiei Crucea Alb-Galbenă care acordă servicii medicale 

specializate; 

- asigură achiziŃionarea materialelor medico-sanitare necesare 

în actul de îngrijire; 

- întocmeşte, menŃine şi actualizează baza de date cu 

persoanele vârstnice ce beneficiază de servicii de recuperare şi 

medicale specializate; 

- colaborează cu medicii de familie sau alte instituŃii medicale, 

abilitate în vederea elaborării unor planuri de intervenŃie eficiente; 

- reevaluează periodic situaŃia vârstnicilor beneficiari de servicii 

medicale; 

- elaborează planul lunar de activităŃi şi acŃiuni desfăşurate de 

către întreaga echipă ce acordă îngrijiri medicale la domiciliu; 

- secretariat şi arhivă; 

 

 ART. 52 SERVICIUL CONSILIERE PERSOANE 

VÂRSTNICE-«CLUBUL SENIORILOR» are următoarele atribuŃii : 

-oferă servicii de divertisment pentru persoanele vârstnice din 

sectorul 1; 

- facilitează accesul la informaŃii pe teme culturale, de sănătate 

sau alte teme de interes pentru vârstnici; 

- facilitează reintegrarea şi reactivarea socială a persoanelor 

vârstnice cu tendinŃă de autoizolare; 

 



 111

- consiliere socială şi psihologică individuală şi de grup; 

- sprijin material acordat vârstnicilor săraci prin intermediul 

grupelor de voluntari vârstnici; 

- sprijin moral acordat prin intermediul grupelor de voluntari 

vârstnici -activităŃi de club; 

- organizarea unor întâlniri ale vârstnicilor din sector cu diverşii 

specialişti din domeniile de interes pentru aceştia; 

- organizarea unor expoziŃii cu vânzare conŃinând exponate 

realizate de vârstnici, în scopul ajutorării lor; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

  

 ART. 53 SERVICIUL ASISTENłĂ ŞI CONSILIERE 

PERSOANE CU HANDICAP are următoarele atribuŃii : 

- instrumentează dosarele persoanelor cu handicap ce doresc 

găzduire în Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă nr.3 ; 

- sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru 

întocmirea dosarelor de găzduire în centre de asistenŃă şi îngrijire 

sau alte instituŃii de protecŃie specială aflate în subordine, sprijină 

persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea 

dosarelor de internare în centre de asistenŃă şi îngrijire sau alte 

instituŃii de protecŃie specială aflate în coordonarea AutorităŃii 

NaŃionale pentru Persoane cu Handicap; 
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- sprijină comunitatea pentru internarea nevoluntară a 

persoanelor cu tulburări grave de sănătate mentală care reprezintă 

un pericol pentru ele însele şi pentru aceasta; 

- realizează activităŃi de informare despre drepturile şi 

obligaŃiile persoanelor cu handicap; 

- realizează activităŃi şi servicii de consiliere pentru persoanele 

cu handicap şi familiile acestora ; 

- măsuri şi acŃiuni de conştientizare şi sensibilizare socială a 

problematicii persoanelor cu handicap ; instrumentează dosarele 

persoanelor cu handicap accentuat şi grav în vederea obŃinerii 

indemnizaŃiei lunare, integrale sau procentuale; 

- propune acordarea, în urma instrumentării dosarelor 

persoanelor cu handicap accentuat sau grav, a facilităŃilor 

acordate în baza legii ( scutire de la plata abonamentului Radio-

TV, RomTelecom, S.C. Electrica, bilete CFR, etc); 

- propune acordarea persoanelor cu handicap accentuat sau 

grav a alocaŃiei indexată cu 100%; 

- întocmeşte trimestrial  rapoarte de specialitate privind 

numărul de beneficiari şi acŃiunile de protecŃie specială întreprinse 

pentru aceştia pe care le înaintează spre analiză şi aprobare 

Primarului / Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

- instrumentează dosarele copiilor cu H.I.V./SIDA în vederea 

obŃinerii alocaŃiei lunare de hrană;  

- monitorizează prestaŃiile acordate şi cazurile aflate în 

evidenŃă conform legislaŃiei în vigoare; 
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- eliberează adeverinŃe care să ateste starea prezentă a 

persoanelor aflate în evidenŃa biroului; 

- organizează cursuri de perfecŃionare a pregătirii profesionale 

a asistenŃilor personali ; 

-propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se 

ocupă de protecŃia specială a persoanelor cu handicap, în vederea 

diversificării şi dezvoltării serviciilor de asistenŃă socială şi socio-

medicală ; 

- aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 

1 privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială stabilite pentru 

combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea 

excluziunii sociale; 

- aduce la cunoştinŃa beneficiarilor DispoziŃiile Primarului, în 

termenul legal; 

- secretariat şi arhivă ; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

 

  ART. 54 CENTRUL de ZI  „UN PAS îMPREUNĂ” are 

următoarele atribuŃii: 
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  De serviciile oferite în cadrul Centrului Social sector 1 poate 

beneficia orice persoană cu probleme de sănătate mintală, orice 

persoană adultă care se confruntă cu probleme temporare de 

adaptare şi comunicare, familiile persoanelor cu probleme de 

sănătate mintală.  

- consiliere şi informare; 

- recuperare, reabilitare şi reinserŃie sociala; 

- consultanŃă juridică; 

- consiliere privind managementul bolii psihice; 

- informare şi instruire; 

- consiliere psihiatrică. 

- servicii de reprezentare socială (advocacy). 

 În cadrul serviciilor de recuperare, reabilitare şi reinserŃie 

socială se asigură: 

- activităŃi de zi recreative; 

- activităŃi creative; 

- activităŃi lucrative; 

- dezvoltarea abilităŃilor de comunicare şi auto-reprezentare; 

- activităŃi educative (lb. engleza, cenaclu literar, info grup, 

meloterapie, vizite la muzeu, teatru, cinema). 

 

 ART. 55 SERVICIUL MONITORIZARE ASISTENłI 

PERSONALI are următoarele atribuŃii : 

- efectuează anchete sociale la domiciliul viitorului asistent 

personal în vederea încheierii contractelor de muncă pentru 
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asistenŃii personali ai persoanelor cu handicap grav ( gradul I de 

handicap) ; 

- efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu 

handicap grav, pentru monitorizarea activităŃii prestate de către 

asistenŃii personali, periodic ; 

- întocmeşte trimestrial rapoarte de specialitate privind numărul 

peroanelor îngrijite şi supravegheate prin asistent personal pe care 

le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / Consiliului Local 

al Sectorului 1 ; 

- urmăreşte îndeplinirea planului individual de recuperare 

stabilit de către Comisia de Expertiză Medicală pentru persoana cu 

handicap grav ; 

- evaluează persoana cu handicap pentru a stabili posibilitatea 

de a beneficia de indemnizaŃia echivalentă salariului asistentului 

personal şi întocmeşte dispoziŃiile pe care le supune spre aprobare 

Primarului Sectorului 1 ; 

- aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 

1 privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială stabilite pentru 

combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea 

excluziunii sociale; 

- aduce la cunoştinŃa beneficiarilor DispoziŃiile Primarului, în 

termenul legal; 

- monitorizează asistenŃii personali ai persoanelor cu handicap 

grav; 
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- secretariat şi arhivă ; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului 

  

 ART. 56 BIROUL COMISIEI DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ 

PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP ADULTE are 

următoarele atribuŃii : 

-pregăteşte dosarele privind încadrarea într-o categorie de 

persoane cu handicap care necesită protecŃie specială în raport cu 

gradul de handicap ; 

-întocmeşte şi înaintează dosarele C.E.M.P.H.A. ; 

- redactează şi completează certificatele de încadrare într-o 

categorie de persoane cu handicap care necesită protecŃie 

specială ; 

- înaintează, în vederea semnării, certificatele de încadrare 

într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecŃie 

specială ; 

- Ńine evidenŃa cazurilor prin Registrele speciale din cadrul 

Biroului ; 
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- comunică certificatele de încadrare într-o categorie de 

persoane cu handicap care necesită protecŃie specială ; 

- monitorizează cazurile aflate în evidenŃa Biroului; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului 

 

 ART. 57 SERVICIUL ALOCAłII are următoarele atribuŃii :  

- primirea şi instrumentarea dosarelor de alocaŃii de stat 

conform Legii 61/1993 privind alocaŃia de stat pentru copii; 

- întocmirea borderourilor cu beneficiarii alocaŃiilor de stat şi 

suplimentarea şi predarea lunară către DGMSS; 

- primirea şi instrumentarea cererilor de alocaŃii copii nou-

născuŃi; 

- întocmirea DispoziŃiilor de alocaŃii copii nou-născuŃi ;  

- efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea 

alocaŃiilor familiale/complementare  conform O.U.G.105/2003 

privind alocaŃia familială complementară şi alocaŃia de susŃinere 

pentru familia monoparentală; 

- efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea 

alocaŃiei de susŃinere pentru familia monoparentală conform 

O.U.G.105/2003 privind alocaŃia familială complementară şi 

alocaŃia de susŃinere pentru familia monoparentală; 

- efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni pentru cei 

cărora le-a fost stabilit dreptul ; 
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- întocmirea Proiectelor de DispoziŃii ale Primarului Sectorului 1 

privind acordarea, modificarea sau încetarea drepturilor stabilite 

prin O.U.G.105/2003 ; 

- comunicarea DispoziŃiilor, în termen de 5 zile de la efectuarea 

anchetei către solicitanŃi ;  

- secretariat şi arhivă; 

- eliberarea de adeverinŃe; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotarâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

 

 ART. 58 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII 

”STRĂULEŞTI”,  

 Principalele obiective ale acestui Complex sunt: 

• să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de 

autonomie şi siguranŃă; 

• să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice; 

• să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice şi 

intelectuale ale persoanelor vârstnice; 
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• să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaŃa 

socială; 

• să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv 

cu familiile persoanelor vârstnice; 

• să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, 

potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 

 

 ART. 59 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ”ODĂI”  

a) Servicii de asistenŃă socială : 

� identifică persoanele care se află în situaŃie de sărăcie 

extremă prin acŃiuni de asistenŃă socială stradală; identifică 

cauzele care au determinat sărăcia extremă; 

� însoŃeşte/asigură spijin pentru transportul persoanelor 

fără adăpost cu probleme grave de sănătate la spitalele de 

urgenŃă pentru rezolvarea nevoilor medicale prioritare; 

� stabileşte identitatea persoanei amnezice sau cu 

probleme de sănătate mentală (fără a avea tulburări mentale 

grave), adresându-se în acest sens DirecŃiei Generale de EvidenŃă 

Informatizată a Persoanei; 

� sprijină asistatul în procurarea documentelor de 

identitate pierdute sau furate, prin intervenŃie la D.G.E.I.P. ; 

� sprijină persoana supusă violenŃei domestice  

alungată/fugită de acasă să se întoarcă la domiciliul său, făcând 

demersurile necesare în acest sens, la secŃiile de poliŃie din 
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Bucureşti sau la primăriile şi secŃiile/posturile de poliŃie de pe raza 

localităŃilor de domiciliu ale acesteia; 

� în colaborare cu Serviciile de Autoritate Tutelară din 

cadrul primăriilor, sprijină persoana asistată în a i se stabili un 

reprezentant legal, când acest lucru este necesar pentru 

reprezentarea intereselor sale; 

� reprezintă sau însoŃeşte persoana asistată la 

instituŃiile sau organele competente în a-i rezolva problema socială 

generatoare a situaŃiei de sărăcie extremă; 

� în colaborare cu Serviciul de Îngrijire la Domiciliu a 

Persoanelor Vârstnice şi Serviciul de AsistenŃă Socială a 

Persoanei cu Handicap din cadrul D.G.A.S.- Sect. 1, sprijină 

asistatul în întocmirea dosarului lui de internare într-o instituŃie de 

asistenŃă socială sau instituŃie de protecŃie specială, în funcŃie de 

vârsta sau gradul de dependenŃă al acestuia; 

� face intervenŃiile necesare la ONG-urile sociale pentru 

cuprinderea asistatului într-o formă de asistenŃă socială în funcŃie 

de vârsta şi gradul de dependenŃă al acestuia; 

� în colaborare cu Serviciul de AsistenŃă Socială a 

Persoanei şi Familiei din cadrul D.G.A.S.- Sector 1, sprijină 

asistaŃii cu domiciliul în Sectorul 1 să-şi întocmească dosarul de 

ajutor social sub forma venitului minim garantat; face propuneri 

pentru acordarea unor ajutoare de urgenŃă pentru cazurile 

deosebite; 
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� sprijină asistaŃii să se întoarcă în localităŃile lor de 

domiciliu, în colaborare cu primăriile şi secŃiile/posturile de poliŃie 

din localităŃile de domiciliu; 

� consiliere pentru formarea deprinderilor de autonomie 

personală; 

� asigură 3 mese pe zi, în funcŃie de posibilităŃi; 

� servicii de frizerie, 

� în măsura posibilităŃilor se asigură şi haine de schimb 

pentru beneficiarii a căror obiecte de îmbrăcăminte nu mai pot fi 

recuperate, fie din cauza uzurii avansate, fie din alte motive. 

 

b) Servicii de consiliere psihologică : 

� consiliere în situaŃii de criză; 

� consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserŃiei 

sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităŃii 

faŃă de sine şi faŃă de ceilalŃi; 

� promovarea sănătăŃii: 

 

c) Servicii de consiliere profesională : 

� identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor; 

� informaŃii privind piaŃa muncii; 

� recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi 

reconversie profesională; 

� consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecŃie; 

� sprijin în perioada de reinserŃie profesională. 
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d) Servicii de asistenŃă medicală primară, infirmerie şi servicii 

igienico-sanitare care se asigură prin Cabinetul Medical al 

Centrului care : 

� eliberează aviz medical pentru internarea în CUPFA,  

persoanelor a căror sănătate nu este de natură să pună în pericol 

sănătatea celorlalŃi asistaŃi; 

� asigură un control medical general; 

� asigură tratament medical; 

� eliberează trimiteri către medicii specialişti sau pentru 

internarea în spital; 

� eliberează reŃete medicale; 

� asigură servicii de infirmerie; 

� contribuie la educarea asistaŃilor pentru autoîngrijire şi 

păstrarea igienei personale, a îmbrăcămintei şi habitatului; 

� asigură medicamentele şi materialele sanitare necesare. 

 

e) ActivităŃi de gospodărire. 

 

f) Asigură orice alte tipuri de servicii tipice centrelor de asistenŃă 

socio-medicală de urgenŃă. 

1. Birou de Consiliere şi Reintegrare Comunitară, care va oferi 

urmatoarele tipuri de servicii: 

• Servicii de asistenŃă socială; 

• Servicii de consiliere psihologică; 

• Servicii de consiliere profesională; 
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• Alte tipuri de servicii tipice centrelor de asistenŃă socio-

medicală de urgenŃă. 

2. Birou de Deservire, care va avea următoarele atribuŃii şi 

sarcini: 

- asigură curăŃenia, încălzirea şi iluminatul clădirilor cât şi 

curăŃenia exterioară; 

- asigură păstrarea şi justa folosire a bunurilor unităŃii; 

- răspunde de recepŃia produselor alimentare şi nealimentare, 

asigurându-se că sunt îndeplinite cerinŃele privind calitatea; 

- stabilirea şi asigurarea de meniuri variate în funcŃie de vârsta 

şi patologia asistaŃilor; 

- depozitarea în condiŃii igienico-sanitare a alimentelor; 

- pregătirea la timp şi în condiŃii corespunzătoare a meselor; 

- păstrarea probelor alimentare pentru control; 

- spălarea şi dezinfectarea vaselor şi tacâmurilor utilizate de 

asistaŃi, cât şi curăŃenia încăperilor destinate blocului alimentar. 

- asigură instruirea periodică a personalului asupra normelor 

de protecŃie a muncii şi P.S.I. 

 

 Art. 60 CENTRELE DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENłĂ 

“SF.Vasile”, ”SF.Elena”, ”SF.Ioan” şi “SF.Dimitrie” asigură în 

condiŃiile prevăzute de dispoziŃiile legale, următoarele servicii : 

- cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul necesar; 
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- asistenŃa medicală de specialitate, îngrijire şi supravegherea 

permanentă, recuperarea, asigurarea condiŃiilor igienico-sanitare 

corespunzătoare de viaŃă; 

- organizarea de activităŃi de ergoterapie, în raport cu 

posibilităŃile persoanelor internate; 

- organizarea de activităŃi psiho-sociale şi cultural-educative şi 

participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 

 În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenŃă socio-medicală se 

asigură : 

- cazarea persoanelor internate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

- condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

- condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a bolnavilor 

cronici şi a celor imobilizaŃi permanent la pat prin amenajarea de 

saloane speciale până la transportul acestora în unităŃi de profil.  

 

 ART. 61 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. IOSIF” 

organizat în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 are ca principal obiect 

de activitate ocrotirea de tip rezidenŃial, pe o durată determinată, a 

copilului aflat în dificultate. În cadrul centrului de plasament se 

respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor copilului la : 

 -  găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de 

specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale. 
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- viaŃa şi dezvoltarea în toate privinŃele existenŃei copilului, 

inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi 

culturale ; 

- nivel de trai corespunzător ; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

- îngrijire specială şi securitate socială ; 

- ocrotire şi educaŃie personalizată ; 

- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

- identitate şi istorie proprie ; 

- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau 

vocaŃională ; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

- odihnă, joc şi vacanŃă ; 

- informare din diverse surse ; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

 

  ART. 62 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. MARIA” 

organizat în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 are ca principal obiect 

de activitate ocrotirea de tip rezidenŃial, pe o durată determinată, a 

copilului aflat în dificultate. În cadrul centrului de plasament se 

respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor copilului la : 

 -  găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de 

specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale. 
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- viaŃa şi dezvoltarea în toate privinŃele existenŃei copilului, 

inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi 

culturale ; 

- nivel de trai corespunzător ; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

- îngrijire specială şi securitate socială ; 

- ocrotire şi educaŃie personalizată ; 

- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

- identitate şi istorie proprie ; 

- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau 

vocaŃională ; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

- odihnă, joc şi vacanŃă ; 

- informare din diverse surse ; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

 ART. 63 CASA „SF. MINA” este căsuŃă de tip familial pentru 

copii/tineri cu dizabilităŃi şi are drept misiune furnizarea sau 

asigurarea accesului copiilor/tinerilor, pe o perioadă determinată, 

la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaŃie şi pregătire în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale. Priveşte 

viaŃa şi dezvoltarea în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv 
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cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale. 

Oferă copiilor/tinerilor protejaŃi: 

- nivel de trai corespunzător ; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

- îngrijire specială şi securitate socială ; 

- ocrotire şi educaŃie personalizată ; 

- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

- identitate şi istorie proprie ; 

- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau 

vocaŃională ; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

- odihnă, joc şi vacanŃă ; 

- informare din diverse surse ; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie 

 ART. 64 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. 

NICOLAE” oferă servicii de centru de zi.  

Centrul de zi din cadrul CSS „Sf. Nicolae” are ca obiect prevenirea 

instituŃionalizării, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităŃi de 

îngrijire, educaŃie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a 

deprinderilor de viaŃă independentă, orientare şcolară şi 

profesională etc. pentru copii (şcolari şi preşcolari), cât şi a unor 
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activităŃi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinŃi sau 

reprezentanŃii legali, precum şi pentru alte persoane care au în 

îngrijire copii. AtribuŃii principale ale centrului de zi şi tipuri de 

servicii pe care le oferă : 

 - ActivităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

 -ActivităŃi educaŃionale 

 -ActivităŃi recreative şi de socializare 

 - Orientare  

 - Pentru părinŃi 

 -ProtecŃia copilului împotriva abuzurilor 

 

 ART. 65 CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENłĂ 

„PINOCCHIO” asigură accesul copiilor, pe o perioadă determinată, 

la găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire în vederea reintegrării 

sau integrării lor familiale şi sociale sau luării unei măsuri de 

protecŃie corespunzătoare. Acest centru are un rol principal în 

asigurarea unei intervenŃii eficiente în beneficiul copiilor, pentru a 

promova următoarele categorii de drepturi : 

- dreptul de protecŃie împotriva oricărei forme de violenŃă, 

pedeapsa sau brutalitatea fizică şi/sau mentală, de abandon sau 

neglijenŃa, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenŃa 

sexuală ; 

-dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, în caz de 

necesitate, prin plasament într-o instituŃie adecvată, atunci când 

este privat de mediul său familial ; 
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-dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz şi de a 

beneficia de asistenŃa corespunzătoare pe parcursul procedurilor. 

Centrul de primire acŃionează : 

- pentru a preveni intrarea în sistem a copilului aflat în situaŃie 

de risc, atunci când în urma evaluarii cauzelor plasării în centrul de 

primire este realizabilă revenirea copilului în mediul familial, 

eventual însoŃită de măsuri de consiliere şi suport pentru părinŃi ; 

- pentru a proteja copilul şi a-i oferi temporar îngrijirile şi 

consilierea de specialitate de care are nevoie ; 

- pentru a pregăti intrarea în sistem a copilului aflat în dificultate, 

stabilind în urma rezultatelor evaluării din centrul de primire 

măsura cea mai adecvată fiecarui caz. 

AtribuŃiile Centrului : 

 Asigură beneficiarului în regim de urgenŃă : 

- primire şi găzduire ; 

- identificare ; 

- întocmire raport caz ; 

- evaluare ; 

- intervenŃie şi tratament ; 

- pregătirea măsurii de protecŃie adecvate. 

 

 ART. 66 CENTRUL DE ASISTARE ŞI PROTECłIE 

PENTRU COPII CU DEFICIENłĂ AUDITIVĂ „SF. MIHAIL” oferă 

servicii pentru protecŃia copilului şcolar cu dizabilităŃi (deficienŃa 

auditivă) , care au drept misiune furnizarea sau asigurarea 
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accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, 

reabilitare, educaŃie şi pregătire în vederea reintegrării sau 

integrării familiale şi includerii sociale.   

 - Fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări 

complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii comisiei 

pentru protecŃia copilului, care are drept anexe, după caz, 

certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de 

orientare şcolară şi planul de servicii personalizat. 

 - Se asigură condiŃiile necesare pentru toŃi copiii aflaŃi în 

protecŃie specială pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în 

viaŃa lor orice persoană, instituŃie, asociaŃie sau serviciu din 

comunitate, după cum doresc, cu excepŃia restricŃiilor prevăzute în 

planul de servicii personalizat şi programele de intervenŃie 

specifică.  

 - Asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaŃiului 

personal şi al confidenŃialităŃii într-un mod cât mai apropiat de 

mediul familial.  

 - Unitatea asigură condiŃiile necesare pentru identificarea şi 

evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoŃionale şi de sănătate 

ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 

satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi 

menŃinerea stării de sănătate.   

 - Promovarea şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace 

corespunzătoare, a educaŃiei formală şi non-formală a copiilor, 
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adecvată tipului dizabilităŃii/handicapului şi potenŃialului lor de 

dezvoltare. 

 - Asigurarea pentru copii a oportunităŃilor multiple de 

petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, conform 

vârstei, potenŃialului de dezvoltare, intereselor şi  opŃiunilor 

personale. 

 - Asigurarea accesului şi participarii copiilor la activităŃi 

variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu 

nevoile lor specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat 

 - Aplică proceduri de informare în scris a factorilor interesaŃi, 

cu privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecŃia 

copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului. 

 - Unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, 

autorităŃile administraŃiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie 

din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în 

interiorul, cât şi în exteriorul său. 

 

 ART. 67 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. PETRU 

SI PAVEL” organizat în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 are ca 

principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidenŃial, pe o durată 

determinată, a copilului aflat în dificultate. În cadrul centrului de 

plasament se respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor 

copilului la : 

 - găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de specialitate 

în vederea reintegrării sau integrării familiale. 
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- viaŃa şi dezvoltarea în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv  

 cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale ; 

- nivel de trai corespunzător ; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

- îngrijire specială şi securitate socială ; 

- ocrotire şi educaŃie personalizată ; 

- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

- identitate şi istorie proprie ; 

- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaŃională ; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

- odihnă, joc şi vacanŃă ; 

- informare din diverse surse ; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

 ActivităŃile desfăşurate în centrul de plasament respectă 

standardele minime obligatorii pentru serviciile rezidenŃiale. 

  

 ART. 68 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. 

ŞTEFAN” include o componentă de centru de zi (pentru copiii din 

sectorul 1 şi care se află în situaŃie de risc de abandon şcolar sau 

instituŃionalizare) şi o componentă rezidenŃială care are drept 

misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o 

perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire în 

vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 



 133

 - Centrul de zi din cadrul CSS „Sf. Ştefan” are ca obiect 

prevenirea instituŃionalizării, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor 

activităŃi de îngrijire, educaŃie, recreere-socializare, consiliere, 

dezvoltare a deprinderilor de viaŃă independentă, orientare şcolară 

şi profesională etc. pentru copii (şcolari), cât şi a unor activităŃi de 

sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinŃi sau reprezentanŃii 

legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. 

 AtribuŃii principale ale centrului de zi şi tipuri de servicii pe 

care le oferă: 

 - ActivităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

 -ActivităŃi educaŃionale 

 -ActivităŃi recreative şi de socializare 

 - Orientare  

 - pentru părinŃi 

 -ProtecŃia copilului împotriva abuzurilor 

- Componenta rezidenŃială a CSS „Sf. Ştefan” are drept 

misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o 

perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire în 

vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale. 

ProtecŃia copiilor aflaŃi în componenta rezidenŃială se face cu 

respectarea standardelor minime obligatorii.  

- Componenta rezidenŃială oferă servicii de găzduire, 

îngrijire, educaŃie şi pregătire /consiliere de specialitate în vederea 

reintegrării sau integrării familiale. Priveşte viaŃa şi dezvoltarea în 
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toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv cele fizice, afective, 

psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale. Oferă copiilor protejaŃi: 

- nivel de trai corespunzător; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

- îngrijire specială şi securitate socială ; 

- ocrotire şi educaŃie personalizată ; 

- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau 

maltratare ; 

- identitate şi istorie proprie ; 

- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a 

cuvântului ; 

- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională 

sau vocaŃională ; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

 

- odihnă, joc şi vacanŃă ; 

- informare din diverse surse ; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

  

 ART. 69 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „JIULUI” 

include o componentă de centru de zi şi o componentă rezidenŃială 

(centru de primire în regim de urgenŃă). 
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 Centrul de zi din cadrul C.S.S. „Jiului” are ca obiect 

prevenirea instituŃionalizării, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor 

activităŃi de îngrijire, educaŃie, recreere-socializare, consiliere, 

dezvoltare a deprinderilor de viaŃă independentă, orientare şcolară 

şi profesională etc. pentru copii (cu vârsta până în 4 ani), cât şi a 

unor activităŃi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinŃi sau 

reprezentanŃii legali, precum şi pentru alte persoane care au în 

îngrijire copii.  

 AtribuŃii principale ale centrului de zi şi tipuri de servicii pe 

care le oferă: 

 - ActivităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

 -ActivităŃi educaŃionale 

 -ActivităŃi recreative şi de socializare 

 - Orientare  

 - pentru părinŃi 

 -ProtecŃia copilului împotriva abuzurilor 

 Componenta de centru de primire în regim de urgenŃă 

asigură protecŃie copiilor (cu vârsta maximă 3 ani) părăsiŃi/găsiŃi pe 

raza sectorului 1. În cazul internării unui copil care nu posedă acte 

de identitate, are obligaŃia de a începe efectuarea demersurilor 

necesare înregistrării copilului, în termen de 24 ore. Această 

componentă a C.S.S. „Jiului” desfăşoară activităŃi pentru 

promovarea următoarelor drepturi ale copiilor: 

 -dreptul de protecŃie împotriva oricărei forme de violenŃă, 

pedeapsă sau brutalitate fizică şi/sau mentală, de abandon sau 
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neglijenŃă, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenŃă 

sexuală ; 

-dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, în caz de 

necesitate, prin plasament într-o instituŃie adecvată, atunci când 

este privat de mediul său familial ; 

-dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz şi de 

a beneficia de asistenŃă corespunzătoare pe parcursul 

procedurilor. 

C.S.S. „Jiului” acŃionează : 

-pentru a proteja copilul şi a-i oferi temporar îngrijirile de 

specialitate de care are nevoie ; 

-pentru a pregăti intrarea/ieşirea din sistem a copilului aflat în 

dificultate, stabilind în urma rezultatelor evaluării din centrul de 

primire măsura cea mai adecvată fiecărui caz. 

 AtribuŃiile C.S.S. „Jiului” : 

 Asigură beneficiarului în regim de urgenŃă : 

- primire şi găzduire ; 

- identificare ; 

- întocmire raport caz ; 

- evaluare ; 

- intervenŃie şi tratament ; 

- pregătirea măsurii de protecŃie adecvate. 

 

 ART. 70 CENTRU DE ASISTARE ŞI PROTECłIE PENTRU 

COPII CU HANDICAP „SF. ANA” oferă servicii pentru protecŃia 
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copilului preşcolar cu dizabilităŃi, care au drept misiune furnizarea 

sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la 

găzduire, îngrijire, reabilitare, educaŃie şi pregătire în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.   

 - Fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări 

complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii comisiei 

pentru protecŃia copilului, care are drept anexe, după caz, 

certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de 

orientare şcolară şi planul de servicii personalizat. 

 - Se asigură condiŃiile necesare pentru toŃi copiii aflaŃi în 

protecŃie specială pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în 

viaŃa lor orice persoană, instituŃie, asociaŃie sau serviciu din 

comunitate, după cum doresc, cu excepŃia restricŃiilor prevăzute în 

planul de servicii personalizat şi programele de intervenŃie 

specifică.  

 - Asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaŃiului 

personal şi al confidenŃialitatii într-un mod cât mai apropiat de 

mediul familial.  

 - Unitatea asigură condiŃiile necesare pentru identificarea şi 

evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoŃionale şi de sănătate 

ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 

satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi 

menŃinerea stării de sănătate.   

 - Promovarea şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace 

corespunzătoare, a educaŃiei formală şi non-formală a copiilor, 
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adecvată tipului dizabilităŃii handicapului şi potenŃialului lor de 

dezvoltare. 

 - Asigurarea pentru copii a oportunităŃilor multiple de 

petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, conform 

vârstei, potenŃialului de dezvoltare, intereselor şi  opŃiunilor 

personale. 

 - Asigurarea accesului şi participării copiilor la activităŃi 

variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu 

nevoile lor specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat 

 - Aplică proceduri de informare în scris a factorilor interesaŃi, 

cu privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecŃia 

copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului. 

 - Unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, 

autorităŃile administraŃiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie 

din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în 

interiorul, cât şi în exteriorul său. 

 

 ART. 71 CENTRUL DE ASISTARE ŞI PROTECłIE 

PENTRU COPII CU HANDICAP ”SF. GAVRIL”  oferă servicii 

pentru protecŃia copilului scolar cu dizabilităŃi , care au drept 

misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă 

determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaŃie şi pregătire 

în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.   

 - Fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări 

complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii comisiei 
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pentru protecŃia copilului, care are drept anexe, după caz, 

certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de 

orientare şcolară şi planul de servicii personalizat. 

 - Se asigură condiŃiile necesare pentru toŃi copiii aflaŃi în 

protecŃie specială pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în 

viaŃa lor orice persoană, instituŃie, asociaŃie sau serviciu din 

comunitate, după cum doresc, cu excepŃia restricŃiilor prevăzute în 

planul de servicii personalizat şi programele de intervenŃie 

specifică.  

 - Asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaŃiului 

personal şi al confidenŃialităŃii într-un mod cât mai apropiat de 

mediul familial.  

 - Unitatea asigură condiŃiile necesare pentru identificarea şi 

evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoŃionale şi de sănătate 

ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 

satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi 

menŃinerea stării de sănătate.   

 - Promovare şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace 

corespunzătoare, a educaŃiei formală şi non-formală a copiilor, 

adecvată tipului dizabilităŃii /handicapului şi potenŃialului lor de 

dezvoltare. 

 - Asigurarea pentru copii a oportunităŃilor multiple de 

petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, conform 

vârstei, potenŃialului de dezvoltare, intereselor şi  opŃiunilor 

personale. 
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 - Asigurarea accesului şi participării copiilor la activităŃi 

variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu 

nevoile lor specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat 

 - Aplică proceduri de informare în scris a factorilor interesaŃi, 

cu privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecŃia 

copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului. 

 - Unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, 

autorităŃile administraŃiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie 

din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în 

interiorul, cât şi în exteriorul său. 

 Modulul rezidenŃial din cadrul C.A.P.C.H. „Sf. Gavril” oferă 

servicii de găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de 

specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale. Priveşte 

viaŃa şi dezvoltarea în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv 

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale. 

Oferă copiilor protejaŃi: 

- nivel de trai corespunzător ; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

- îngrijire specială şi securitate socială ; 

- ocrotire şi educaŃie personalizată ; 

- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau 

maltratare ; 

- identitate şi istorie proprie ; 

- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a 

cuvântului ; 
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- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională 

sau vocaŃională ; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

- odihnă, joc şi vacanŃă ; 

- informare din diverse surse ; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

 

 ART. 72 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. ANDREI” 

are următoarele atribuŃii: 

 Descrierea activităŃii ce stă la baza funcŃionării Centrului de 

zi “Sf. Andrei” 

 Program 7³º – 19³º cu posibilitatea de extindere a 

programului 6ºº - 21ºº, funcŃie de solicitările părinŃilor 

 Reprezintă o alternativă pentru protecŃia copilului 0-4 ani 

aflat în dificultate fără a-l separa de familia biologică pe timpul 

nopŃii. 

 Copiii provin din familii aflate în dificultate, generatoare de 

copii abandonaŃi, familii monoparentale lipsite de posibilitatea 

materială pentru a le asigura un trai decent, familii bolnave lipsite 

de mijloace materiale pentru creşterea şi îngrijirea copiilor. 

 Accesul copiilor se face pe baza hotărârilor emise de 

DGASPC. 

 ActivităŃi de îngrijire personalizată a copiilor înscrişi la 

Centrul de zi (nevoi individuale de hrană, toaletă, odihnă). 
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 AsistenŃă socială. 

 ActivităŃi educative în grup şi individual, Ńinându-se cont de 

vârsta şi nivelul de înŃelegere al copiilor, conform legislaŃiei în 

vigoare cu privire la organizarea şi funcŃionarea creşelor.  

 AsistenŃă medicală calificată profilactică şi curativă cu 

recomandări de alimentare. 

 AsistenŃă psihologică individualizată familie-copil.  

 Sensibilizarea familiei la nevoile copiilor. 

 Responsabilizarea familiei faŃă de copii. 

 ActivităŃi interdisciplinare (întâlniri între asistentul social, 

psiholog, medic, educatoare, asistentă medicală, pentru stabilirea 

individualizată a modului de abordare a cazurilor) 

 Întocmirea planului personal individual de activitate cu copiii 

 Implicarea familiei în creşterea, îngrijirea şi educarea 

copiilor. Consilierea părinŃilor privind modul de educare şi îngrijire 

a copiilor funcŃie de posibilităŃile familiei. 

 Crearea unui mediu de joacă de calitate, securizant, 

stimulativ, încurajând dezvoltarea intelectuală a copiilor.   

 Socializarea copiilor (vizionare spectacole – teatru de 

păpuşi, plimbări în parc, gradină zoologică, etc.) 

 Dezvoltarea unor relaŃii de respect între angajaŃi, angajaŃi şi 

copii, angajaŃi şi părinŃi.  

 Valorizarea şi responsabilizarea personalului. 

 Creşterea responsabilizării familiei în relaŃia cu copiii. 
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 Stabilirea unui model de activitate cu copiii ce provin din 

familiile în dificultate ce beneficiază de suport financiar din partea 

autorităŃilor locale. 

 Evaluarea – reevaluarea cazurilor 

 Campanii de sensibilizare a comunităŃii la problemele 

acestor copii. 

 

 CENTRUL MATERNAL „SF. ANDREI”  are următoarele 

atribuŃii: 

 Descrierea activităŃii ce stă la baza funcŃionării Centrului 

Maternal „Sf. Andrei” 

 Centrul Maternal este o componentă de tip rezidenŃial ce 

protejează cuplurile defavorizate mamă - copil, pe o perioadă de 6 

luni.  

 Accesul acestor cupluri se face pe baza unei hotărâri emise 

de comisia pentru protecŃia copilului sector 1. 

 Nu pot fi protejate femeile cu tulburări neuropsihice, tulburări 

de comportament sau dependente de alcool/droguri. 

 ActivităŃile Centrului Maternal se vor desfăşura preponderent 

pe: 

-educare; 

-companiere; 

- responsabilizarea mamelor faŃă de copii; 

- stimulare psiho-emoŃională; 

- dezvoltarea relaŃiei mamă-copil; 
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- dobândirea tehnicii de îngrijire, alimentare şi joc cu copilul; 

- socializare; 

- consilierea mamei defavorizate cât şi a familiei acesteia; 

- integrare profesională; 

- reintegrare în familie; 

- evaluări şi reevaluări ale programelor individualizate; 

- realizarea campaniilor de sensibilizare a comunităŃii la 

problemele acestor persoane; 

- monitorizarea timp de 6 luni după părăsirea Centrului 

Maternal. 

 

 ART. 73 COMPLEX SOCIAL DE SERVICII MILCOV  este 

organizat în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 are ca principal obiect 

de activitate ocrotirea de tip rezidenŃial, pe o durată determinată, a 

copilului aflat în dificultate. În cadrul centrului de plasament se 

respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor copilului la : 

- găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire /consiliere de 

specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale. 

 - viaŃă şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, 

inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi 

culturale ; 

- nivel de trai corespunzător ; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

- îngrijire speciala şi securitate socială ; 

- ocrotire şi educaŃie personalizată ; 
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- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

- identitate şi istorie proprie ; 

- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau 

vocaŃională ; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

- odihnă, joc şi vacanŃă ; 

- informare din diverse surse ; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

 

 ART. 74 CASA „STEJĂREL”, CASA „BRĂDUł”, CASA 

„BUBURUZA” şi CASA „ALEXANDRA” sunt căsuŃe de tip familial 

pentru copii cu dizabilităŃi şi au drept misiune furnizarea sau 

asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la 

găzduire, îngrijire, reabilitare, educaŃie şi pregătire în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale. Priveşte 

viaŃa şi dezvoltarea în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv 

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale. 

Oferă copiilor protejaŃi: 

- nivel de trai corespunzător ; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

- îngrijire specială şi securitate socială ; 

- ocrotire şi educaŃie personalizată ; 

- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 
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- identitate şi istorie proprie ; 

- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau 

vocaŃională ; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

- odihnă, joc şi vacanŃă ; 

- informare din diverse surse ; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

 

  ART.75 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. 

ECATERINA” are următoarele atribuŃii: 

 AtribuŃii generale 

-să elaboreze planul de acŃiune al complexului ( pentru o 

perioadă de un an calendaristic) pe baza standardelor minime 

obligatorii şi a nevoilor identificate la nivelul comunităŃii Sectorului 1.; 

- să ia toate măsurile în vederea prevenirii abuzului asupra 

copiilor şi a oricăror forme de exploatare ; 

- să colaboreze cu profesionişti şi instituŃii din domeniu în 

vederea optimizării activităŃii ; 

- coordonatorul are responsabilitatea de a realiza demersurile 

în vederea identificării de surse suplimentare de finanŃare, cu 

precădere prin identificarea şi mobilizarea resurselor comunitare, 

pentru asigurarea derulării activităŃilor necesare în comunitate şi 

autosusŃinere pe termen lung a CRCD. ; 
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- să realizeze demersurile în vederea unui management 

eficient atât al resurselor umane cât şi a resurselor financiare ; 

- să întocmescă şi să aducă la cunoştinŃa angajaŃilor 

regulamentul de ordine interioară sau norme interne de 

funcŃionare ; 

 CSS Sf Ecaterina, prin Centrul Maternal ( 1 + 10) asigură 

protecŃia, îngrijirea cuplurilor mamă-copil aflate în risc major de 

abandon. 

 AtribuŃii :  

- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi 

condiŃiile igienico-sanitare necesare protecŃiei speciale a 

beneficiarilor  serviciului, în funcŃie de nevoile şi de caracteristicile 

fiecărei categorii de beneficiari ; 

- asigură, după caz , supravegherea stării de sănătate, 

asistenŃă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere 

permanentă a beneficiarilor ; 

- asigură securitatea beneficiarilor ; 

- asigură beneficiarilor sprijin şi informare în ceea ce priveşte 

cunoşterea şi exercitarea drepturilor lor ; 

- asigură beneficiarilor educaŃie, informare şi accesul la 

cultură ; 

- asigură educaŃia informală şi nonformală a beneficiarilor , în 

vederea asimilării cunoştinŃelor şi deprinderilor necesare integrării 

sociale; 
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- realizează demersuri în vederea socializării beneficiarilor, 

dezvoltării relaŃiilor cu comunitatea ; 

- realizează demersurile în vederea dezvoltării favorabile a 

personalităŃii copiilor; 

- realizează demersuri în vederea participării beneficiarilor la 

activităŃile de grup şi la programe individualizate, adaptate  

nevoilor şi caracteristicilor lor; 

- întocmeşte pentru fiecare copil în parte un plan personalizat 

de intervenŃie şi să îl revizuiască periodic (conform standardelor 

minime în vigoare), în funcŃie de necesităŃi ; 

- urmăreşte modalităŃile de aplicare a măsurilor de protecŃie, 

integrare şi evoluŃia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează 

propuneri vizând îmbunătăŃirea calităŃii  actului de protecŃie. 

 CSS Sf Ecaterina, prin Centrul de Recuperare 

Neuropsihomotorie asigură servicii de protecŃie infantilă de tip 

recuperatoriu : 

-să colaboreze cu Serviciul Evaluare Complexă în vederea 

identificării beneficiarilor şi evaluării iniŃiale a nevoilor specifice ; 

-să realizeze activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu 

privire la problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru integrarea 

/includerea socială deplină şi activă. 

-să realizeze şi să menŃină o colaborare activă cu familiile 

copiilor care frecventează CRCD ; 
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-să întocmească pentru fiecare copil în parte un plan 

personalizat de intervenŃie şi să îl revizuiască periodic (conform 

standardelor minime în vigoare), în funcŃie de necesităŃi ; 

-să elaboreze şi să desfăşoare programe zilnice pentru copii, 

în conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activităŃi 

educaŃionale, activităŃi de abilitare şi reabilitare, activităŃi recreative 

şi de socializare, sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională, 

consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinŃi, activităŃi 

de recuperare specifice); 

- coordonatorul CRCD are responsabilitatea de a realiza 

demersurile în vederea identificării de surse suplimentare de 

finanŃare, cu precădere prin identificarea şi mobilizarea resurselor 

comunitare, pentru asigurarea derulării activităŃilor necesare în 

comunitate şi autosusŃinere pe termen lung a CRCD. 

- coordonatorul CRCD are responsabilitatea de a aviza aceste 

regulamente şi de a le aduce la cunoştinŃă personalului; 

- elaborează criteriile de selecŃie a personalului, în 

conformitate cu specificul CRCD, nevoile comunităŃii şi 

reglementările legale în vigoare. 

- elaborează structura de personal necesară pentru acoperirea 

tuturor serviciilor oferite de CRCD conform standaradelor minime 

obligatorii şi a planului de acŃiune ; 

 

 Biroul Administrativ 

 Este metodologic coordonat de Directorul General Adjunct – 

DirecŃia Administrativă. 
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- asigură gestiunea patrimoniului centrului: clădirile, mobilierul, 

dotările tehnice şi întreŃinerea curentă a acestora; 

- asigură inventarierea patrimoniului în condiŃiile şi termenele 

stabilite de actele normative în vigoare şi face propuneri pentru 

casarea obiectelor de inventar, pregăteşte şi asigură operaŃiile de 

inventariere anuală şi curentă a bunurilor centrului; 

- planifică, lunar, aprovizionarea cu alimente, materiale de 

curaŃenie şi consumabile birou, cât şi anual, echipamentul 

beneficiarilor, inclusiv cazarmament; 

- colaborează cu alte compartimente pentru stabilirea 

necesităŃilor de dotare şi reparare a clădirii; 

- întocmeşte şi trimite la direcŃie referatele de necesitate 

conform planificărilor mai sus menŃionate; 

- face propuneri pentru investiŃii şi reparaŃii curente; 

- asigură păstrarea şi justa folosire a bunurilor centrului; 

- administrează mijloacele fixe şi obiectele de inventar ale 

aparatului propriu D.G.A.S.P.C.-SECTOR 1, asigurând 

repartizarea acestora pe servicii/birouri şi controlează sistematic 

felul în care sunt păstrate şi folosite; 

- întocmeşte registrul de inventar şi registrul de răspândire 

cuprinzând bunurile materiale existente; 

- face propuneri pentru casarea obiectelor de inventar, 

pregăteşte şi asigură operaŃiile de inventariere anuală şi curenta a 

bunurilor instituŃiei; 
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- se preocupă continuu de buna funcŃionare a aparaturii din 

dotare cât şi de condiŃiile de păstrare a alimentelor date în consum  

zilnic beneficiarilor centrului; 

- ia măsuri pentru asigurarea bunei funcŃionări a bucătăriei şi 

controlează şi ia măsuri de asigurare permanentă a curăŃeniei 

centrului şi a spaŃiilor aferente acestuia, precum şi în cadrul 

aparatului propriu al direcŃiei; 

- ia măsuri pentru asigurarea securităŃii clădirilor precum şi 

prevenirea şi stingerea incendiilor; 

- răspunde de întocmirea la timp a tuturor situaŃiilor 

administrativ gospodăreşti; 

- recepŃionează produsele alimentare şi nealimentare, conform 

facturii însoŃitoare, asigurându-se că sunt îndeplinite cerinŃele 

privind calitatea şi că au în acest sens, documentele care atestă 

acest lucru; 

- participă la întocmirea meniului şi întocmeşte lista de 

alimente pe care o supune spre aprobare contabilului şi şefului de 

centru, cu o zi înainte; 

- controlează zilnic calitatea mâncării şi modul în care sunt 

folosite alimentele pentru pregătirea mesei. 

 

 ART. 76 CENTRUL DE ZI COPIL DOWN are următoarele 

atribuŃii : 

- să colaboreze cu serviciul Evaluare Complexă în vederea 

identificării beneficiarilor si evaluării iniŃiale a nevoilor specifice ; 
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- să colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD în 

vederea realizării de activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu 

privire la problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru integrarea 

/includerea socială deplină şi activă. 

- să realizeze şi să menŃină o colaborare activă cu familiile 

copiilor care beneficiază de serviciile centrului de Zi pentru copii cu 

sindrom Longdon Down 

- să întocmească pentru fiecare copil în parte un plan 

personalizat de intervenŃie şi să îl revizuiască periodic(conform 

standardelor minime obligatorii), în funcŃie de necesităŃi  ; 

- în elaborarea PPI să colaboreze cu celelalte compartimente 

din cadrul Centrului de Recuperare în vederea accesării tuturor 

serviciilor necesare; 

- să elaboreze şi să desfăşoare programe zilnice pentru copii, 

în conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activităŃi 

educaŃionale, activităŃi de abilitare şi reabilitare, activităŃi recreative 

şi de socializare, sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională, 

consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinŃi, activităŃi 

de recuperare specifice) prin colaborarea cu echipa 

multidisciplinară a CRCD; 

- să colaboreze cu echipa multidisciplinară a centrului la 

elaborarea planului de acŃiune al centrului pe baza standardelor 

minime obligatorii şi a nevoilor identificate la nivelul comunităŃii 

Sectorului 1.; 
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- să ia toate măsurile în vederea prevenirii abuzului asupra 

copiilor şi a oricăror forme de exploatare ; 

- să colaboreze cu profesionişti şi instituŃii din domeniu în 

vederea optimizării activităŃii ; 

- coordonatorul modului pentru copii LANGDON DOWN are 

responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a 

asigura surse suplimentare de finanŃare, cu precădere prin 

identificarea şi mobilizarea resurselor comunitare, pentru 

asigurarea derulării activităŃilor necesare în comunitate şi 

autosusŃinere pe termen lung a CRCD. 

- coordonatorul modului pentru copii LANGDON DOWN are 

responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a 

realiza demersurile în vederea unui management eficient atât al 

resurselor umane cât şi a resurselor financiare 

- coordonatorul modului pentru copii LANGDON DOWN are 

responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a 

se intocmi şi a se aduce la cunoştinŃa angajaŃilor regulamentul de 

ordine interioară sau norme interne de funcŃionare ; 

- coordonatorul modulului pentru copii LANGDON DOWN are 

responsabilitatea de a aviza aceste regulamente şi de a le aduce 

la cunoştinŃa personalului; 

- elaborează criteriile de selecŃie a personalului, în 

conformitate cu specificul, activităŃii , nevoile comunităŃii şi 

reglementările legale în vigoare. 
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- elaborează structura de personal necesară pentru acoperirea 

tuturor serviciilor oferite de modulul pentru copiii LONGDON 

DOWN conform standardelor minime obligatorii şi a planului de 

acŃiune ; 

 

 ART. 77 CENTRUL DE ZI COPIL AUTIST are următoarele 

atribuŃii : 

- să colaboreze cu serviciul Evaluare Complexă în vederea 

identificării beneficiarilor şi evaluării iniŃiale a nevoilor specifice ; 

- să colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD în 

vederea realizării de activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu 

privire la problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru integrarea 

/includerea socială deplină şi activă. 

- să realizeze şi să menŃină o colaborare activă cu familiile 

copiilor care beneficiază de serviciile centrului de Zi pentru copii cu 

sindrom Autist 

- să întocmească pentru fiecare copil în parte un plan 

personalizat de intervenŃie şi să îl revizuiască periodic(conform 

standardelor minime obligatorii), în funcŃie de necesităŃi; 

- în elaborarea PPI să colaboreze cu celelalte compartimente 

din cadrul Centrului de Recuperare în vederea accesării tuturor 

serviciilor necesare; 

- să elaboreze şi să desfăşoare programe zilnice pentru copii, 

în conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activităŃi 

educaŃionale, activităŃi de abilitare şi reabilitare, activităŃi recreative 
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şi de socializare, sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională, 

consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinŃi, activităŃi 

de recuperare specifice) prin colaborarea cu echipa 

multidisciplinară a CRCD; 

- să colaboreze cu echipa multidisciplinară a centrului la 

elaborarea planului de acŃiune al centrului pe baza standardelor 

minime obligatorii şi a nevoilor identificate la nivelul comunităŃii 

Sectorului 1.; 

- să ia toate măsurile în vederea prevenirii abuzului asupra 

copiilor şi a oricăror forme de exploatare ; 

- să colaboreze cu profesionişti şi instituŃii din domeniu în 

vederea optimizării activităŃii ; 

- coordonatorul modulului pentru copii autişti are 

responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a 

asigura surse suplimentare de finanŃare, cu precădere prin 

identificarea şi mobilizarea resurselor comunitare, pentru 

asigurarea derulării activităŃilor necesare în comunitate şi 

autosusŃinere pe termen lung a CRCD. 

- coordonatorul modulului pentru copii autişti are 

responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a 

realiza demersurile în vederea unui management eficient atât al 

resurselor umane cât şi a resurselor financiare 

- coordonatorul modulului pentru copii autişti are 

responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a 
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se întocmi şi a se aduce la cunoştinŃa angajaŃilor regulamentul de 

ordine interioară sau norme interne de funcŃionare ; 

- coordonatorul modulului pentru copii autişti are 

responsabilitatea de a aviza aceste regulamente şi de a le aduce 

la cunoştinŃa personalului; 

- elaborează criteriile de selecŃie a personalului, în 

conformitate cu specificul activităŃii, nevoile comunităŃii şi 

reglementările legale în vigoare. 

- elaborează structura de personal necesară pentru acoperirea 

tuturor serviciilor oferite de modulul pentru copiii autişti conform 

standaradelor minime obligatorii şi a planului de acŃiune. 

 

 ART. 78 SERVICIUL REZIDENłIAL are următoarele 

atribuŃii: 

- verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime 

Obligatorii în planificarea protecŃiei copilului, protecŃia împotriva 

abuzurilor şi cu privire la evenimentele deosebite şi face propuneri 

în acest sens; 

- are obligaŃia de a urmări modul în care sunt puse în aplicare 

măsurile de protecŃie specială, dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe 

perioada aplicării măsurii; 

 - elaborează, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaŃie 

care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluŃia dezvoltării 

fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a 

modului în care acesta este îngrijit.  
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 - sesizează comisia pentru protecŃia copilului sau, după caz, 

instanŃa judecătorească în situaŃia în care se constată, pe baza 

raportului întocmit, necesitatea modificării sau, după caz, a 

încetării măsurii ;  

- elaborează şi verifică PIP-ul copilului periodic sau ori de câte 

ori este nevoie şi face propuneri în acest sens Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului; 

- elaborează contractul cu familia (dacă copilul are părinŃi şi nu 

există prevederi contrarii de ordin legislativ), sau, în lipsa acestora, 

cu reprezentantul legal al copilului şi furnizorii de servicii implicaŃi 

în elaborarea şi implementarea PIP; 

- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului 

din centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaŃă independentă 

pentru reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-

profesională tinerilor, în conformitate cu legislaŃia în vigoare şi cu 

standardele minime obligatorii; 

- identifică familiile naturale, oferindu-le asistenŃă şi sprijin în 

vederea reintegrării copilului aflat în centru şi colaborează cu 

servicii pentru copil şi familie din comunitate în vederea asigurării 

integrării sociale a copiilor aflaŃi în protecŃie ; 

- acordă consiliere psihologică, socială şi juridică pentru 

menŃinerea, crearea sau normalizarea relaŃiilor familiale, având în 

vedere respectarea interesului copilului ; 
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- pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între copil şi 

părinŃii săi naturali (sau familia lărgită) şi asigură monitorizarea şi 

evaluarea acestor relaŃii ; 

- supraveghează părinŃii copilului după revenirea acestuia din 

centrul de plasament în familie (în cazul reintegrărilor din sectorul 1); 

- asistă copilul aflat în plasament în regim de urgenŃă, până 

când instanŃa judecătorească va decide cu privire la menŃinerea 

sau la înlocuirea acestei măsuri şi cu privire la exercitarea 

drepturilor părinteşti ; 

- colaborează cu Serviciului Anchete Psihosociale şi de 

AsistenŃă şi Sprijin pentru Copil în Exercitarea Liberă a Opiniei 

sale ; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 

 

 ART. 79 SERVICIUL MONITORIZARE are următoarele 

atribuŃii: 

-centralizează şi sintetizează toate informaŃiile primite din 

teritoriu, specifice domeniului de activitate al D.G.A.S.P.C. Sector 

1 ; 

-întocmeşte rapoarte cu privire la activitatea de protecŃie a 

copilului desfăşurată de D.G.A.S.P.C. Sector 1; 
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- raportări D.G.M.S.S.; 

- raportări A.N.P.D.C.,O.R.A. .  

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

 

 ART. 80 SERVICIUL ANCHETE PSIHOSOCIALE ŞI 

EXPRIMAREA LIBERĂ A OPINIEI COPILULUI are următoarele 

atribuŃii : 

- efectuează anchete sociale la solicitarea DirecŃiilor generale 

din celelalte sectoare şi judeŃe , precum şi la solicitarea OPA în 

vederea reevaluării cazurilor copiilor care au o măsura de protecŃie 

pe raza teritorială a acestora ; 

- are atribuŃii directe de consiliere telefonică la telefonul 

copilului înfiinŃat pentru semnalarea cazurilor de abuz ; 

- efectuarea de anchete psiho-sociale pe baza cărora se pot 

lua următoarele hotărâri de către instanŃa/comisiile de protecŃia 

copiilor din alte judeŃe şi sectoare : 

- reintegrarea în familia biologică ; 

- plasament într-o instituŃie de stat, privată, la o 

persoană fizică sau familie ; 

- tutela la o persoană fizică sau famili 

 - încadrare într-un grad de handicap ; 

- orientare şcolară şi profesională ; 

- revocarea unor măsuri de protecŃie ; 
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- acordarea unui ajutor material şi/sau financiar. 

-colaborează cu DirecŃiile generale din celelalte sectoare ale 

Municipiului Bucureşti, precum şi din judeŃe în vederea 

monitorizării şi întocmirii de rapoarte, referate sau anchete sociale 

cu privire la copii faŃă de care s-au dispus măsuri de protecŃie 

prevăzute de Legea nr. 272/2004 ; 

- analizează, monitorizează şi intervine pentru respectarea şi 

realizarea drepturilor copiilor din unitatea administrativ-teritorială ; 

- controlează modul în care sunt respectate drepturile copilului 

în familia naturală, substitutivă sau adoptivă, precum şi în cadrul 

complexelor sau al celorlalte centre organizate pentru asigurarea 

protecŃiei copilului, copilului delincvent sau pentru prevenirea 

situaŃiilor care pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului să 

ia măsuri pentru prevenirea sau înlăturarea unor abuzuri ; 

- iniŃierea şi implementarea de programe de 

prevenire/intervenŃie în cazurile de abuz, neglijare/maltratare a 

copilului 

- prevenirea violenŃei domestice, abuzului/neglijării prin 

campanii de informare 

- consiliere psihologică pentru victimele violenŃei domestice şi 

pentru agresor 

- asigură servicii de consiliere psihosocială pentru copiii expuşi 

riscului semnificativ de abuz şi/sau neglijare în mediul familial sau 

instituŃional, pentru copii victime ale abuzului de orice natură şi/sau 
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neglijării, în mediul lor de viaŃă, precum şi familiilor sau 

susŃinătorilor legali ai acestora ; 

- elaborează programe şi ia măsuri pentru popularizarea 

dispoziŃiilor legale interne şi internaŃionale în domeniul protecŃiei  

drepturilor copiilor şi pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire 

la situaŃia copiilor ; 

- colaborează cu DirecŃiile generale din judeŃe şi din sectoarele 

Municipiului Bucureşti, cu alte instituŃii publice, precum şi cu 

organisme private autorizate care desfăşoara activităŃi în domeniul 

protecŃiei copilului, în vederea îndeplinirii atribuŃiilor ce îi revin ; 

- intervine în cazurile copiilor expuşi riscului semnificativ de 

abuz şi/sau neglijare în mediul familial sau instituŃional, precum şi 

în cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natură şi/sau 

neglijării, în mediul lor de viaŃă, şi propune Comisiei/instanŃei 

stabilirea măsurilor speciale de protecŃie corespunzătoare, atunci 

când este necesar ;  

- acordă copilului capabil de discernământ, asistenŃă şi sprijin 

în exercitarea dreptului sau la  libera exprimare a opiniei ; 

- determină poziŃia copilului capabil de discernământ cu privire 

la măsură propusă, asigurând cunoaşterea de către acesta a 

situaŃiei sale de drept şi de fapt ; 

- oferă oricărui copil posibilitatea de a sesiza orice situaŃie ce 

reprezintă încălcări sau nerespectări ale drepturilor sale, inclusiv 

orice formă de abuz, neglijenŃă, exploatare suferite din partea 

familiei sau a terŃelor persoane, în vederea demarării unui proces 
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decizional pentru rezolvarea problemei şi apărarea drepturilor şi 

intereselor legitime ale copilului ; 

- oferă oricărui copil posibilitatea de a solicita asistenŃa şi 

sprijin pentru ascultarea şi implicarea sa în procesul decizional 

referitor la orice problemă care îl priveşte sau îi poate afecta 

interesele ; 

- evaluează circumstanŃele şi obiectul procesului decizional 

pentru a determina dacă şi în ce mod copilul poate fi implicat în 

soluŃionarea problemei care îl priveşte ; 

- evaluează capacitatea de discernământ a copilului în raport 

cu circumstanŃele şi obiectul procesului decizional care îl priveşte ; 

- oferă copilului capabil de discernământ toate informaŃiile 

pertinente şi utile referitoare la drepturile sale în raport cu 

problematica supusă procesului decizional ; 

- oferă copilului capabil de discernământ posibilitatea de a fi 

informat şi consiliat, în mod obiectiv şi corect, asupra 

circumstanŃelor şi obiectului procesului decizional, precum şi cu 

privire la posibilităŃile de soluŃionare a problemei ; 

- îl asculta şi îl consiliază pe copilul capabil de discernământ 

pentru a afla opinia sa cu privire la circumstanŃele şi obiectul 

procesului decizional, la soluŃiile propuse pentru rezolvarea 

problemei, precum şi soluŃia preferată de copil ; 

- îl informează pe copilul capabil de discernământ asupra 

consecinŃelor pe care le-ar avea adoptarea oricăreia dintre soluŃii 
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şi îl consiliază pentru a putea alege soluŃia optimă potrivit cu 

drepturile şi interesele sale ; 

- prezintă opinia copilului sau îl asistă pe acesta în prezentarea 

opiniei sale în faŃa instanŃei, a autorităŃii sau instituŃiei competentă 

să soluŃioneze problema ; 

- asigură respectarea drepturilor copilului şi apărarea 

intereselor sale legitime prin considerarea opiniei copilului în 

adoptarea deciziei de către instanŃa/ autoritatea/ instituŃia 

competentă, în raport cu vârsta, gradul de maturitate ale acestuia ; 

- oferă copilului prin consiliere, libertatea de a căuta, de a primi 

şi de a difuza informaŃii de orice natură care vizează promovarea 

bunăstării sale sociale, spirituale şi morale sănătatea sa fizică şi 

mentală, sub orice formă şi prin orice mijloace la alegerea sa ; 

- ajută copilul pentru libera asociere în structuri formale şi 

informale precum şi libertatea de întrunire paşnică ; 

- ajută la respectarea apartenenŃei la o minoritate naŃională, 

etnică, religioasă sau lingvistică şi la o viaŃă culturală proprie ; 

- ajută la respectarea personalităŃii şi individualităŃii sale ; 

- analizează şi monitorizează măsurile disciplinare a copilului 

în acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub nici un motiv  

pedepsele fizice ca acelea care se află în legatură cu dezvoltarea 

fizică, psihică sau care afectează starea emoŃională a copilului ; 

- asistarea şi acompanierea prin consiliere psihologică a 

copilului abuzat, neglijat, traficat în vederea audierii care are loc în 

camera de consiliere şi în instanŃă ; 
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- include în programul de consiliere şi psihoterapie :  

- copilul aflat în situaŃie de risc sau victimă a oricărei 

forme de abuz, neglijenŃa,exploatare, trafic ; 

- copilul pentru care urmează să se stabilească o 

măsură specială de protecŃie ; 

- copilul pentru care a fost stabilită o măsură specială 

de protecŃie, pe toată durata acesteia ;   

 - copilul pentru care a fost stabilită o măsură specială 

de protecŃie, cu ocazia reevaluării, modificării sau revocării 

acesteia de către comisie ; 

- copilul ai cărui părinŃi se află în situaŃii deosebite-ex. 

divorŃ,violenŃă familială,  părăsirea domiciliului ; 

- copilul aflat temporar într-o situaŃie de conflict de 

interese cu părinŃii/reprezentanŃii săi legali ; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului ; 

- previne violenŃa domestică şi abuzul/neglijarea prin campanii 

de informare în comunitate; 



 165

- monitorizează situaŃia copiilor din sectorul 1, respectarea şi 

realizarea drepturilor lor; asigură centralizarea şi sintetizarea 

datelor şi informaŃiilor; 

 

 ART. 81 SERVICIUL PROTECłIE COPIL DELINCVENT are 

următoarele atribuŃii: 

- evaluează situaŃia copiilor care au săvârşit fapte prevăzute de 

legea penală dar care nu răspund penal, în vederea stabilirii 

cauzelor care au condus la comportamentul antisocial, cât şi a 

potenŃialului lor de recuperare, pentru determinarea tipului de 

măsură de protecŃie adecvată: 

- asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor speciale stabilite de 

organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă 

prevăzută de legea penală dar care nu răspunde penal; 

- asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a consumului de alcool şi droguri în colaborare cu 

Centrul de AsistenŃă Integrată a AdicŃilor; 

- asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a comportamentului delincvent; 

- propune plasamentul /supravegherea specializată la o familie 

sau la o persoană care consimte la aceasta şi care prezintă 

condiŃiile materiale şi garanŃiile morale necesare, în cazul în care 

gradul de pericol social al faptei săvârşite impune separarea 

copilului de mediul familial şi/sau dacă dezvoltarea şi integritatea 
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lui morală sunt periclitate din motive independente de voinŃa 

părinŃilor; 

- propune plasamentul/supravegherea specializată în cazul în 

care gravitatea faptei comise o impune şi dacă abuzul în 

exercitarea drepturilor părinteşti sau neglijarea gravă a îndeplinirii 

obligaŃiilor parentale constituie cauza cea mai importantă a 

comportamentului delincvent; 

- propune plasamentul /supravegherea specializată pentru 

situaŃiile în care copilul care a comis o faptă penală dar care nu 

răspunde penal;  

- consilierea şi orientarea părinŃilor şi a copilului, în vederea 

sprijinirii resocializării acestuia; 

- colaborează cu PoliŃia în vederea identificării delincvenŃilor 

minori; 

- popularizează în rândul minorilor consecinŃele penale ale 

activităŃii infracŃionale desfăşurate de aceştia; 

- urmăreşte evoluŃia copilului delincvent după ce Comisia 

/instanŃa a dispus faŃă de acesta o măsură specială de protecŃie; 

- propune plasamentul copilului în familia extinsă ori în cea 

substitutivă sau plasamentul copilului într-un serviciu de tip 

rezidenŃial specializat în cazul în care gradul de pericol social al 

faptei săvârşite impune separarea copilului de mediul familial şi/ 

sau dacă dezvoltarea şi integritatea lui morală sunt periclitate din 

motive independente de voinŃa părinŃilor; 
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- asigură confidenŃialitatea informaŃiilor cu privire la faptele 

săvârşite de către copilul care răspunde penal, inclusiv date cu 

privire la persoana acestuia; 

- asigurarea de servicii specializate pentru a-i asista pe copii în 

procesul de reintegrare în societate; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate. 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

 

 ART. 82 SERVICIUL FAMILIAL are următoarele atribuŃii: 

- vizitează în mod regulat copilul, având inclusiv întâlniri 

individuale cu copilul; 

- se asigură că dezvoltarea educaŃională şi socială a fiecărui 

copil plasat sunt stimulate prin frecventarea şcolii; 

- sprijină tânărul aflat în situaŃia încetării măsurii de plasament, 

furnizându-i informaŃii despre sprijinul financiar sau de altă natură, 

în condiŃiile legii, după încetarea măsurii; 

- identifică familii sau persoane cărora să le poată fi dat în 

plasament copilul, cu prioritate la familia extinsă sau la familia 

substitutivă; 



 168

- evaluează persoana sau familia care primeşte copil în 

plasament cu privire la garanŃiile morale şi condiŃiile materiale pe 

care trebuie sa le îndeplinească pentru a primi un copil în 

plasament ; 

- verifică trimestrial împrejurimile care au stat la baza stabilirii 

plasamentului copilului la o familie/persoană; 

- întocmeşte, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaŃie care 

impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluŃia dezvoltării fizice, 

mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în 

care acesta este îngrijit; 

- sesizează comisia sau instanŃa judecatorească privind 

necesitatea modificării sau încetării plasamentului; 

- evaluează persoana sau familia care urmează a fi tutore cu 

privire la garanŃiile morale şi condiŃiile materiale pe care trebuie să 

le îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire, acordându-se 

prioritate membrilor familiei extinse a copilului şi întocmeşte un 

raport de evaluare; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate. 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 
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 ART. 83 BIROUL ADOPłII, POST-ADOPłII are următoarele 

atribuŃii: 

- Ńine evidenŃa copiilor al căror P.I.P. stabileşte ca finalitate 

adopŃia internă; 

- asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaŃi în 

evidenŃa sa, opinia lor fiind consemnată şi luată în considerare în 

raport cu vârsta şi capacitatea lor de înŃelegere; 

- asigură determinarea compatibilităŃii copil-familia potenŃial 

adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorinŃelor şi opiniilor 

exprimate de acesta; 

- oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenŃia de a adopta, 

informaŃii complete despre procedura de atestare, pregătire şi 

despre serviciile de sprijin existente; 

- oferă persoanei /familiei care îşi exprimă intenŃia de a adopta 

posibilitatea de a întâlni persoana /familia care au adoptat; 

- asigură evaluarea familiei/persoanei care doreşte să adopte, 

Ńinând cont de interesul superior al copilului; 

- oferă informaŃii şi asigură sprijinul necesar pentru părinŃii 

copiilor pentru care soluŃia P.I.P. este adopŃia, precum şi pentru 

familia extinsă; 

- informează parinŃii copilului sau, după caz, reprezentantul 

legal al cărui consimŃământ la adopŃie este cerut de lege asupra 

consecinŃelor şi efectelor adopŃiei, în special asupra încetării 

legăturilor de rudenie ale copilului; 
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- desfăşoară activităŃi de informare şi promovare a adopŃiei 

naŃionale; 

- asigură consilierea persoanei /familiei potenŃial adoptatoare şi 

organizează programe de pregătire pentru aceştia.  

- asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenŃă familiilor 

adoptatoare, copiilor adoptaŃi şi familiei biologice; 

- asigură urmărirea şi monitorizarea evoluŃiei copilului şi a 

relaŃiilor dintre acesta şi părinŃii săi adoptivi pe întreaga perioadă 

prevăzută de lege; 

- întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la evoluŃia copilului 

adoptat şi a relaŃiilor dintre copil şi părinŃii adoptatori; 

- întocmeşte rapoartele postadopŃie şi Ńine evidenŃa acestora; 

- întocmeşte referatele pentru închiderea cazurilor la sfârşitul 

perioadei prevăzute pentru realizarea urmăririi adopŃiei; 

- furnizează şi asigură accesul copilului şi familiei la serviciul 

postadopŃie, în funcŃie de nevoile identificate; 

- Ńine evidenŃa serviciilor de care beneficiază copilul şi/sau 

familia adoptatoare; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 
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 ART. 84 SERVICIUL COMISIEI PENTRU PROTECłIA 

COPILULUI are următoarele atribuŃii: 

- asigură convocarea membrilor Comisiei pentru ProtecŃia  

Copilului ; 

-întocmeşte proiectul Ordinii de Zi pe baza propunerilor 

înaintate de serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi de celelalte instituŃii 

din domeniu şi îl înaintează Preşedintelui Comisiei; 

- pregăteşte dosarele înaintate de serviciile D.G.A.S.P.C. Sec- 

tor 1 şi de celelalte instituŃii din domeniu pentru sedinŃa Comisiei  

pentru ProtecŃia Copilului Sector 1; 

- convoacă persoanele chemate în faŃa Comisiei pentru soluŃio- 

narea cauzelor în forma şi termenul prevăzut de lege şi Ńine regis- 

trul special de evidenŃă a convocărilor; 

- asigură consemnarea în procesul-verbal al şedinŃei, 

audierile şi dezbaterile ce au loc în şedinŃa Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului, a hotărârile adoptate şi modul în care au fost 

adoptate; 

- redactează hotărârile Comisiei pentru ProtecŃia Copilului 

Sector 1 potrivit procesului-verbal al Comisiei în forma şi termenul 

prevăzut de lege; 

- asigură transmiterea informaŃiilor şi actelor specifice procesu- 

lui de protecŃie a copilului; 

- înregistrează hotărârile Comisiei pentru ProtecŃia Copilului 

Sector 1 în registrul special de evidenŃă a hotărârilor; 
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- înregistrează în registrul general de intrări-ieşiri al Comisiei 

actele emise de Comisie, altele decât hotărârile; 

- Ńine registrul special de procese-verbale ale Comisiei pentru  

ProtecŃia CopiluluiSector 1; 

- comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 1 în forma şi termenul prevăzut de lege; 

- organizează şi Ńine la zi arhiva Comisiei pentru ProtecŃia Copi- 

lului Sector 1; 

- asigură corespondenŃa actelor specifice cu alte Comisii şi 

DirecŃii generale; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului. 

 

 ART. 85 SERVICIUL ASISTENłĂ MATERNALĂ are 

următoarele atribuŃii: 

- realizează, în urma sesizării, evaluarea nevoilor copilului, 

având în vedere aspecte legate de sănătate, identitate, familie şi 

relaŃii sociale, conduită, dezvoltare emoŃională, comportament şi 

deprinderi de îngrijire personală; 
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- realizează revizuiri ale evaluării nevoilor copilului la intervale 

regulate, cel puŃin trimestriale, pe durata măsurii de protecŃie 

specială şi ori de câte ori s-a constatat o modificare neaşteptată în 

circumstanŃele care au dus la stabilirea măsurii; 

- întocmeşte planul individualizat de protecŃie, plan care 

cuprinde obiectivele şi activităŃile ce vor fi realizate pe termen scurt 

şi lung, activităŃi ce sunt stabilite pe baza evaluării nevoilor 

copilului; 

- monitorizează şi înregistrează evoluŃia planului individualizat 

de protecŃie şi realizează revizuiri ale acestuia la intervale 

regulate, cel puŃin trimestriale, pe durata măsurii de protecŃie 

specială şi ori de câte ori s-a constatat o modificare neaşteptată în 

circumstanŃele care au dus la stabilirea măsurii; revizuirea se 

realizează înaintea reevaluării măsurii de plasare; 

- coordonează activităŃile privind pregătirile referitoare la 

îngrijirea de zi cu zi a copilului înaintea plasării copilului sau în cel 

mult 7 zile după plasare, în cazul plasamentului în regim de 

urgenŃă şi facilitează comunicarea şi informarea părŃilor (copil, 

familie, asistent maternal); 

- aduce la cunoştinŃa asistentului maternal toate informaŃiile 

despre copil, necesare în vederea asigurării îngrijirii în siguranŃă a 

acestuia, precum şi a celorlalŃi copii ai asistentului maternal sau 

plasaŃi la acesta; 

- întocmeşte convenŃia de plasament pentru fiecare copil; 
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- coordonează procesul de potrivire a copilului cu asistentul 

maternal, astfel încât nevoile şi preferinŃele copilului să fie 

satisfăcute; 

- propune autorităŃilor competente instituirea/schimbarea 

/încetarea măsurii de protecŃie; 

- realizează reevaluarea măsurii de protecŃie specială şi ori de 

câte ori s-a constatat o modificare în circumstanŃele care au dus la 

stabilirea măsurii de protecŃie, înaintează dosarul spre soluŃionare 

autorităŃilor competente; 

- susŃine în faŃa Comisiei pentru ProtecŃia Copilului sector 1 

instituirea/schimbarea/încetarea măsurii de protecŃie propusă; 

- organizează, coordonează şi monitorizează activităŃile în care 

sunt implicati alŃi specialişti, atunci când nevoile copilului impun 

aceste intervenŃii; 

- vizitează în mod regulat copilul, având inclusiv întâlniri 

individuale cu copilul; 

- asigură, în condiŃiile legii, menŃinerea relaŃiilor copilului cu 

familia sau cu orice persoane relevante pentru viaŃa copilului, Ńine 

evidenŃa vizitelor/întâlnirilor şi consemnează impactul acestora 

asupra copilului; 

- întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul copilului aflat 

în plasament la asistent maternal profesionist; 

- se asigură că fiecare copil este înscris la un medic de familie 

şi are acces la o îngrijire medicală corespunzătoare, inclusiv 

consiliere şi terapie, îngrijire stomatologică şi oftalmologică, un 
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regim alimentar adecvat şi informaŃii despre un mod de viaŃă 

sănătos; 

- se asigură că dezvoltarea educaŃionala şi socială a fiecărui 

copil plasat este stimulată prin frecventarea grădiniŃei, şcolii sau 

participă la orice alte forme organizate de stimulare şi educare; 

- sprijină tânărul aflat în situaŃia încetării măsurii de plasament, 

furnizându-i informaŃii despre sprijinul financiar sau de altă natură, 

disponibil în condiŃiile legii, după încetarea măsurii; 

- colaborează cu instituŃii guvernamentale şi 

neguvernamentale din domeniul protecŃiei copilului în vederea 

îndeplinirii atribuŃiilor ce îi revin; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de hotărâri ale 

Directorului General al DGASPC sector 1 în domeniul său de 

activitate; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

 ART. 86 SERVICIUL FORMARE, EVALUARE ŞI 

MONITORIZARE ASISTENłI MATERNALI PROFESIONIŞTI are 

următoarele atribuŃii:  

- colaborează cu Autoritatea judeŃeană/locală cu atribuŃii în 

domeniul protecŃiei copilului în elaborarea strategiei de recrutare a 

asistenŃilor maternali profesionisti; 
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- identifică şi evaluează capacitatea solicitanŃilor în vederea 

atestării ca AMP, în conditiile legii; 

- pregăteşte persoanele care pot deveni asistenŃi maternali 

profesionişti, în condiŃiile legii; 

- organizează cursuri de formare iniŃială a asistenŃilor maternali 

profesionişti şi eliberează certificate de absolvire ; 

- întocmeşte şi instrumentează dosarele de atestare a 

asistenŃilor maternali profesionişti; 

- întocmeşte şi prezintă C.P.C. – Sector 1 raportul de anchetă 

psihosocială privind evaluarea capacităŃii de a deveni asistent 

maternal profesionist; 

- propune C.P.C. Sector 1 admiterea sau respingerea cererii 

de atestare ca asistent maternal profesionist; 

- instrumentează şi soluŃionează toate sesizările referitoare la 

copii care necesită protecŃie pentru îngrijirea lor de către un AMP, 

identificând în funcŃie de nevoile fiecărui copil, asistentul maternal 

potrivit; 

- întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul AMP, conform 

standardelor ; 

- sprijină şi monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că 

acesta este informat în scris, acceptă, întelege şi acŃionează în 

conformitate cu standardele, procedurile şi metodologia promovate 

de către autoritatea competentă ; 

- prezintă asistentului maternal profesionist, înainte de 

plasarea copilului la acesta, standardele, procedurile şi oricare alte 
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instrucŃiuni referitoare la îngrijirea copilului, asigurându-se că 

acestea au fost înŃelese; 

- participă la procesul de potrivire a copilului cu AMP , 

prezentând abilităŃile şi competenŃele AMP; 

- furnizează în scris către AMP informaŃiile privind sprijinul 

disponibil din partea grupului local de AMP sau a formelor 

asociative ale AMP; 

- furnizează în scris către AMP informaŃiile privind procedurile 

ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau al 

oricărei alte plângeri făcute împotriva lui, precum şi asupra 

sprijinului disponibil în astfel de situaŃii; 

- identifică nevoile de pregătire şi potenŃialul fiecărui AMP, 

precum şi ale membrilor familiei acestuia ; 

- evaluează anual activitatea fiecărui AMP, conform 

standardelor ; 

- întocmeşte şi instrumentează dosarele pentru reînnoirea, 

suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal 

profesionist, în condiŃiile legii; 

-colaborează cu instituŃii guvernamentale şi 

nonguvernamentale din domeniul protecŃiei copilului în vederea 

îndeplinirii atribuŃiilor care îi revin ; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale 

Directorului General D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul sau de 

activitate; 
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- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor 

serviciului . 

 

CAPITOLUL VIII RELAłIILE FUNCłIONALE ÎNTRE 

COMPARTIMENTELE APARATULUI PROPRIU AL D.G.A.S.P.C. 

SECTOR 1 

 

 ART. 87 DirecŃiile, serviciile şi birourile D.G.A.S.P.C. Sector 

1 sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii, în termenul 

legal, a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competiŃie 

în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 

 

CAPITOLUL IX DISPOZIłII FINALE 

 

 ART. 88 Personalul D.G.A.S.P.C. Sector 1 răspunde civil, 

penal sau administrativ, după caz, pentru neaducerea la 

îndeplinire a atribuŃiilor prevăzute în prezentul ROF şi în fişele de 

post, pentru abateri de la etica şi deontologia profesională. 

 

 ART. 89 ToŃi salariaŃii au obligaŃia de a îndeplini şi alte 

atribuŃii din domeniul de activitate a serviciului/biroului din care fac 

parte, care decurg din actele normative în vigoare, precum şi 

sarcinile de serviciu dispuse de conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 
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menite să concure la realizarea integrală a atribuŃiilor DirecŃiei, la 

îmbunătăŃirea activităŃii acesteia. 

 

 ART. 90 SalariaŃii D.G.A.S.P.C. Sector 1 au obligaŃia să 

asigure securitatea materialelor cu conŃinut secret, răspunzând de 

scurgerea informaŃiilor şi a documentelor din compartimentele 

respective. 

 

 ART. 91 Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a 

sarcinilor de serviciu se sancŃionează conform legislaŃiei muncii. 

 

 ART. 92 Prezentul Regulament de Organizare şi 

FuncŃionare se va difuza sub semnatura directorilor generali 

adjuncŃi, directorilor, şefilor de servicii/birouri, complexe din cadrul 

D.G.A.S.P.C. Sector 1,care vor asigura, sub semnatură, luarea la 

cunoştinŃă de către toŃi salariaŃii D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

 

 ART. 93 Prezentul Regulament de Organizare şi 

FuncŃionare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. din………………şi intră în vigoare de la data 

aprobării. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iimmpplleemmeennttăărriiii  ddee  ccăăttrree  DDiirreeccŃŃiiaa  GGeenneerraallăă  ddee    

AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

aa    PPrrooiieeccttuulluuii  „„CCeennttrruull  ddee  rreeccuuppeerraarree  nneeuurroommoottoorriiee  IIccaarr””  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

14/19.12.2005 pentru avizarea Proiectului Strategiei DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

pentru perioada 2005- 2008, 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 210/15.06.2006 privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de FuncŃii şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1; 
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 Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr.1175/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale pentru 

ProtecŃia Integrarea şi Incluziunea Socială a Persoanelor cu 

Handicap în perioada 2006-2013; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr.197/2006 privind aprobarea programelor de interes naŃional în 

domeniul protecŃiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi 

în domeniul asistenŃei sociale a persoanelor vârstnice,persoanelor 

fără adăpost şi persoanelor victime ale violenŃei în familie şi a 

finanŃării acestor programe; 

 łinând seama de Proiectul „Centrul de recuperare 

neuromotorie Icar” al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 În temeiul prevederilor art.46, alin.(1), art.95, alin.(2), lit.„n” şi 

art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă implementarea, pe Programul ANPH-S-

2006/PIN4, a Proiectului „Centrul de recuperare neuromotorie 

Icar”, în cazul în care propunerea de proiect este declarată 

câştigătoare, în conformitate cu Anexele nr.1 şi nr.2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre şi a legislaŃiei române în vigoare.  
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 Art. 2 Consiliul Local Sector 1, prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, va asigura 

continuitatea proiectului pe o perioadă  de cel puŃin doi ani  de la 

terminarea proiectului. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe  vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. : 290/24.08.2006 
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Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 290/24.08.2006 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI 

AUTORITATEA NAłIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU 

HANDICAP 

Calea  Victoriei Nr. 194, Bucureşti, Tel: 212.54.38, Fax: 212.54.43 

e-mail: proiecte2006@anph.ro; website: www.anph.ro 

 

SELECłIE PUBLICĂ DE PROIECTE (SPP) 

pentru 

„DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE 

PENTRU PERSOANELE ADULTE CU HANDICAP: CENTRE DE 

SERVICII DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DE TIP 

AMBULATORIU” 

în cadrul Programului de Interes NaŃional ANPH-S-2006/PIN 4 

Formular de Cerere de finanŃare 

 

 

Numele solicitantului: 

DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 

1 

2006 

ANPH-S-2006/PIN 4 
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II. PROIECTUL 

 

A. DATE GENERALE  

1. Titlul proiectului: 

 „CENTRUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE „ ICAR”” 

2. Tipul de program în care se înscrie proiectul dumneavoastră, 

respectiv măsura prioritară pentru anul 2006:  

3.  

Tipul de program Linia de finanŃare Măsura 

prioritară 

Programului de 

Interes NaŃional  

ANPH-S-2006/PIN 4 Măsura – spp: 

„dezvoltarea 

serviciilor 

sociale 

specializate 

pentru 

persoanele 

adulte cu 

handicap: centre 

de servicii de 

recuperare 

neuromotorie de 

tip ambulatoriu”. 
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3. Rezumatul proiectului  

 În cadrul Strategiei Locale a DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru perioada 2005- 2008, 

un obiectiv principal în ceea ce priveşte protecŃia specială şi 

integrarea socială a persoanelor cu handicap îl reprezintă reforma 

instituŃională prin prevenirea instituŃionalizării şi dezvoltarea 

sistemului alternativ de asistenŃă şi protecŃie socială. În scopul 

prevenirii instituŃionalizării şi al menŃinerii în familie, în comunitate, 

a persoanei cu handicap (cu potenŃial funcŃional) este esenŃială 

înfiinŃarea unor servicii alternative – în concordanŃă cu nevoile 

identificate – precum şi dezvoltarea celor existente. Nevoia de 

sprijin a persoanelor cu handicap în ceea ce priveşte serviciile de 

recuperare, şi  respectiv necesitatea înfiinŃării unui centru de 

recuperare neuromotorie - a fost identificată, pe de o parte ca 

urmare a evaluării gradului de dependenŃă a acestora şi a 

efectuării evaluărilor sociale, precum şi în urma solicitarilor depuse 

în acest sens, la registratura DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1. Astfel, actualul proiect vine 

să susŃină implementarea strategiei locale prin crearea unui nou 

serviciu - ca alternativă la instituŃionalizare. 

4. Scopul proiectului: înfiinŃarea CENTRULUI DE RECUPERARE 

NEUROMOTORIE „ ICAR” 

5. Obiectivele proiectului 

Obiective generale: 
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a) Crearea unui serviciu alternativ care să contribuie la 

reducerea numărului persoanelor instituŃionalizate şi la menŃinerea 

în familie a persoanelor adulte cu handicap locomotor şi 

neuromotor, având ca finalitate recuperarea şi reabilitarea 

acestora; 

b) Prevenirea fenomenelor care pot determina 

instituŃionalizarea adultului cu handicap - în contextul absenŃei 

serviciilor de sprijin prin care să se asigure menŃinerea la domiciliu 

a persoanei cu handicap; 

c) Diminuarea presiunii asupra caselor teritoriale de pensii în 

ceea ce priveşte acordarea biletelor gratuite de tratament şi 

recuperare balneară pentru persoanele cu handicap locomotor şi 

neuromotor; 

 Obiective specifice: 

a) Asigurarea condiŃiilor necesare pentru recuperarea 

persoanelor adulte cu handicap locomotor aflate în familie şi în 

centrele rezidenŃiale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. sector 1;  

b) Asigurarea implementării programelor individuale de 

reabilitare şi integrare socială elaborate de comisiile de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap; 

c) Scăderea numărului de internări în unităŃile sanitare în scopul 

strict al recuperării adultului cu handicap;  

d) Implementarea standardelor de calitate pentru serviciile 

sociale specializate, respectiv pentru centru de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu; 
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6. Istoricul Sub-Proiectului 

 Actualul proiect nu cuprinde sub-proiect 

7. Justificarea proiectului  

 În cadrul Strategiei DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru perioada 2005-2008, un 

obiectiv principal (respectiv prioritatea 14) îl reprezintă crearea 

unui sistem de servicii alternative la instituŃionalizare, pentru 

persoanele cu dizabilităŃi (ex. centre de recuperare, centre de zi, 

respite care, hospice). 

a)relevanŃa proiectului faŃă de obiectivele programului 

 Proiectul actual vizează înfiinŃarea unui serviciu alternativ – 

respectiv un centru de recuperare neuromotorie - în baza unor 

nevoi identificate la nivelul sectorului 1. Astfel, a fost identificat un 

număr de 401 persoane adulte cu handicap locomotor, precum şi 

un număr de 681 persoane cu handicap neuromotor şi 59 

persoane cu handicap asociat - care prezintă si afecŃiuni 

neuromotorii. Pentru aceste persoane au fost prevăzute, în 

programele individuale de recuperare, reabilitare şi integrare 

socială, activităŃi de recuperare – socializare, în conformitate cu 

nevoile individuale, care au ca finalitate dezvoltarea autonomiei 

personale a beneficiarului. 

 Pentru a facilita desfăşurarea acestor activităŃi într-un cadru 

specializat - în conformitate cu standardele de calitate în vigoare - 

este necesară înfiinŃarea Centrului de Recuperare Neuromotorie 

„Icar”. Serviciul specializat nou creat va fi destinat atât persoanelor 
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adulte cu handicap aflate în familie, cât şi celor aflate în sistem 

rezidenŃial (în centrele de îngrijire si asistenŃă aflate în subordinea 

D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

b)relevanŃa proiectului pentru priorităŃile programului 

 Actualul proiect se înscrie în priorităŃile de finanŃare ale 

Programului de Interes NaŃional ANPH-S-2006/PIN4.  

 Proiectul îşi propune înfiinŃarea unui centru de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu - ca serviciu alternativ la 

instituŃionalizarea adutului cu handicap - având totodată ca scop şi 

reducerea presiunii asupra casei teritoriale de pensii a sectorului 1, 

prin scăderea cu 30% a solicitărilor pentru acordarea biletelor 

gratuite de tratament şi recuperare balneară pentru persoanele cu 

handicap din sectorul 1.  

 ÎnfiinŃarea acestui centru va conduce totodată la dezvoltarea 

capacităŃii instituŃionale la nivelul administraŃiei publice locale, 

pentru asumarea responsabilităŃii în ceea ce priveşte abordarea 

problematicii persoanelor adulte cu handicap, cât şi la 

implementarea reformei instituŃionale în acest domeniu. 

c)identificarea oportunităŃilor şi constrângerilor percepute la 

nivel local, mai ales cu referire la Strategia NaŃională, Strategia 

Locală şi Planul Local de Restructurare/Închidere a instituŃiilor 

rezidenŃiale vechi. 

 Prin înfiinŃarea la 01.04.2003 a DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială sector 1, problematica persoanei cu handicap 

copil-adult-varstnic devine parte a unui sistem integrat de asistenŃă 
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socială, găsindu-şi astfel o rezolvare unitară, atât sub aspectul 

prestaŃiilor (salarii ale asistenŃilor personali/indemnizaŃii ale 

persoanei cu handicap, facilităŃi – abonamente RATB/metrou, 

impulsuri telefonice gratuite), cât şi sub aspectul serviciilor oferite 

pentru persoanele cu handicap – pe toate categoriile de vârstă 

(copilul, adultul, vârstnic). 

 Transferarea Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 3 – la data 

de 27.06.2003 - în responsabilitatea Consiliului Local al Sectorului 

1, respectiv a D.G.A.S. Sector 1, a reprezentat un alt pas către 

realizarea unor servicii integrate de calitate pentru persoana adultă 

cu handicap. 

 Astfel, persoana cu handicap este privită în acest moment, 

în contextul familiei sau al comunităŃii locale - responsabile pentru 

evoluŃia socială a acesteia - rezultatele obŃinute până în prezent şi 

serviciile preconizate pentru viitorul imediat fiind relevante pentru 

domeniu. 

 Prevenirea instituŃionalizării este deosebit de importantă. 

Pentru aceasta este imperios necesar să se creeze servicii de 

sprijin şi stimulare a vieŃii independente în familie, precum şi 

servicii rezidenŃiale (pe baze comunitare) de tip familial, pentru 

adulŃii cu handicap. Este de menŃionat faptul ca, experienŃa 

demonstrează că prevenirea instituŃionalizării este mai eficientă, 

inclusiv din punct de vedere economic. 

 În Strategia DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru perioada 2005- 2008 s-a 
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prevăzut crearea şi dezvoltarea unui sistem de servicii alternative 

pentru persoanele cu dizabilităŃi acesta urmând a se realiza prin: 

- proiecte de finanŃare în vederea dezvoltării de noi servicii – 

centre de recuperare, centre de zi, respite care, hospice, centre de 

terapie ocupaŃională. 

- achiziŃia de imobile pentru serviciile ce urmează a fi 

înfiinŃate/amenajarea celor existente. 

- achiziŃia de echipamente de recuperare şi baza logistică 

pentru funcŃionarea serviciilor ; 

- recrutarea şi formarea personalului în vederea oferirii de 

servicii specializate, de calitate. 

- valorificarea potenŃialului şi a experienŃei ong-urilor cu 

activitate în domeniu în dezvoltarea noilor servicii ; 

- restructurarea vechilor centre de tip rezidenŃial prin 

diminuarea numărului de persoane (reducerea sub 50 de 

persoane) conform planului de restructurare aprobat ; 

 În ceea ce priveşte Planul de Restructurare al Centrelor de 

Îngrijire şi AsistenŃă aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1, au 

fost întâmpinate dificultăŃi în ceea ce priveşte reducerea numărului 

de persoane instituŃionalizate, pe de o parte datorita faptului că, la 

nivelul Municipiului Bucureşti nu funcŃionează o reŃea de structuri 

rezidenŃiale pentru persoanele cu dizabilităŃi care să facă faŃă 

solicitărilor de găzduire existente, iar pe de altă parte, datorită 

faptului că, nu au fost înfiinŃate toate tipurile de servicii alternative 

care să preia această presiune asupra sistemului rezidenŃial. Din 
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aceste motive, numărul persoanelor cu handicap asistate în 

centrele rezidenŃiale de pe raza sectorului 1 a fost redus doar cu 

70 şi nu cu 202 asistaŃi – aşa după cum era prevăzut în Planul de 

Restructurare al D.G.A.S.P.C. Sector 1 (întocmit pentru un număr 

total de 530 asistaŃi aflaŃi la momentul respectiv, în centrele 

rezidenŃiale din sectorul 1). 

 În prezent, multe din persoanele cu dizabilităŃi au nevoie de 

servicii de sprijin. Aceste servicii trebuie să fie de calitate, bazate 

pe nevoile individuale şi integrate în contextul social şi nu o sursă 

de segregare. Un astfel de sprijin este în conformitate cu modelul 

social european de solidaritate – un model care recunoaşte 

responsabilitatea noastră, a tuturor, unii faŃă de ceilalŃi şi, în 

special, faŃă de cei care au nevoie de sprijin. 

 Actualul proiect vine să susŃină implementarea strategiei 

locale prin crearea unui nou serviciu - ca alternativă la 

instituŃionalizare. 

d)lista grupurilor Ńintă şi numărul estimat al beneficiarilor direcŃi 

şi indirecŃi: 

 Grupul Ńintă ( pentru perioada de derulare a proiectului - 2 

luni ) este reprezentat de 40 de persoane adulte cu handicap 

neinstituŃionalizate aflate pe raza sectorului 1 la care se adaugă 5 

de persoane cu handicap asistate în sistem rezidenŃial. Pe termen 

lung se aproximează că beneficiarii Centrului de recuperare 

neuromotorie « Icar » vor fi în număr de ~230/an. 

 Beneficiarii direcŃi sunt  45 de persoane cu handicap fizic/ 
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locomotor şi neuromotor care vor beneficia de serviciile oferite în 

cadrul centrului de recuperare neuromotorie. 

 Beneficiari indirecŃi : 

- membrii familiei şi persoanele de suport din mediul de viaŃă 

al beneficiarilor estimaŃi la un număr de 100 de persoane ; 

- personalul angajat în cadrul proiectului, care beneficiază de 

formare continuă în vederea eficientizării serviciilor oferite; 

- comunitatea locală. 

e)motivele selectării grupului Ńintă şi a activităŃilor: 

 Principalele motive care au stat la baza selectării grupului 

Ńintă şi a activităŃilor sunt următoarele: 

- numărul mare de solicitări pentru instituŃionalizare datorită 

imposibilităŃii menŃinerii la domiciliu a persoanelor cu handicap, 

aceasta fiind un efect al lipsei serviciilor alternative de tip centru de 

recuperare – ambulatoriu - şi a serviciilor medico-sociale de 

recuperare la domiciliu care să vină în sprijinul familiilor 

persoanelor cu handicap prevenindu-se astfel instituŃionalizarea; 

- necesitatea dezvoltării - la nivelul comunităŃii locale – a 

serviciilor care să conducă la dezvoltarea autonomiei personale a 

adultului cu handicap; 

- existenŃa recomandărilor în ceea ce priveşte recuperarea - 

prevăzute în programele individuale de recuperare, reabilitare şi 

integrare socială elaborate de Comisia de Evaluare a Persoanelor 

cu Handicap Adulte Sector 1; 
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- numărul mare de solicitări primite din partea persoanelor cu 

handicap şi a familiilor acestora, în ceea ce priveşte nevoia de 

servicii de recuperare neuromotorie; 

- pentru asigurarea protecŃiei sănătăŃii fizice şi mentale a 

persoanelor cu handicap ; 

- pentru asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu 

handicap la un pachet de servicii de recuperare medicală de bază, 

care cuprinde servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătăŃii etc. ; 

- asigurarea, la nivel local, a tranziŃiei tânărului cu handicap din 

sistemul de protecŃie a copilului în sistemul de protecŃie a 

persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale 

specifice ale acestuia. 

- implicarea în activităŃile de îngrijire, reabilitare şi integrare a 

persoanei cu handicap, atât a familiei acesteia, precum şi a 

comunităŃii;   

 Toate aceste motive au la bază dificultăŃile de integrare 

socială a persoanelor cu handicap ce impun adoptarea unor 

măsuri de prevenire şi diminuare a efectelor negative ale acestui 

fenomen; 

 ActivitaŃile ce vor fi desfăşurate în cadrul centrului de 

recuperare neuromotorie: 

1. Implementarea standardelor de calitate pentru serviciile 

sociale specializate, respectiv pentru centru de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu şi implicit crearea accesibilităŃilor; 
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2. Evaluarea iniŃială a fiecărui beneficiar care va include: auto-

nomie personală şi stare fizică, greutate şi regim alimentar, văz, 

auz, comunicare (limbaj), locomoŃie, mobilitate generală, istoricul 

apariŃiei handicapului, continenŃă, medicaŃie curentă, sănătate 

mentală şi cogniŃie, preocupări, siguranŃă personală, riscuri, relaŃia 

cu familia şi alte contacte sociale; 

3. Planificarea serviciilor (cu elaborarea Programului 

Individualizat de Recuperare şi a Programului de 

Integrare/Reintegrare Socială - care constituie o secŃiune a 

Planului Individualizat de Servicii) - ce va avea ca scop 

recuperarea medicală şi dezvoltarea potenŃialului persoanei cu 

handicap, în vederea integrării-reintegrării sociale; 

4. Desfăşurarea activităŃilor propriu-zise de recuperare-cu 

beneficiarii. 

5. La ieşirea beneficiarului din centru se va întocmi Foaie de 

ieşire în care se va preciza: data ieşirii; numărul de sedinŃe de 

recuperare efectuate; consemnarea rezultatelor procesului de 

recuperare, cu progresele înregistrate; persoana de contact care 

va putea da relaŃii despre evoluŃia ulterioară a beneficiarului. 

f)relevanŃa proiectului pentru grupurile Ńintă : 

 ÎnfiinŃarea Centrului de Recuperare Neuromotorie « Icar » va 

contribui la diversificarea sistemului de servicii alternative, la 

diminuarea numărului de persoane instituŃionalizate şi la sporirea 

şanselor de recuperare a persoanelor adulte cu handicap  

locomotor şi neuromotor – din comunitate şi din centrele 

rezidenŃiale prin : 
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- creşterea standardelor de calitate în sistemul rezidenŃial, prin 

reducerea numărului de asistaŃi, sporindu-se astfel confortul; 

- creşterea şanselor de integrare şi reintegrare socială a 

persoanelor cu handicap prin influenŃarea factorilor din mediul lor 

de viaŃă, oferind: 

 - servicii de recuperare adecvate nevoilor individuale, oferite 

de o echipă specializată; 

- mediere între persoanele cu handicap şi persoanele din 

mediul lor de viaŃă în vederea modificării percepŃiei asupra 

statutului lor de persoane marginalizate ; 

- consiliere în vederea facilitării reinserŃiei sociale; 

- răspunde unei necesităŃi de specializare a unor servicii şi a 

unor echipe pluridisciplinare de profesionişti pentru a aborda 

adecvat un fenomen care a intrat în atenŃia autorităŃilor locale 

odată cu apariŃia H.C.L. nr. 14/19.12.2005 de aprobare a Strategiei 

Locale a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului sector 1, pentru perioada 2006-2008. 

 

 Evaluarea persoanelor cu handicap şi metodologia utilizată 

în vederea identificării nevoilor relevante ale grupului Ńintă 

(perioada realizării evaluării, tehnicile utilizate, instrumentele de 

evaluare, rezultatele obŃinute) pentru a se vedea dacă există o 

legătură logică între acestea, obiectivele proiectului şi servicii. 

 Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru 

AdulŃi stabileşte în baza procedurii de evaluare pentru încadrarea 
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într-un grad de handicap, programul individual de recuperare, 

readaptare şi integrare socială. În funcŃie de acesta, persoana 

adultă cu handicap locomotor va fi orientată către Centrul de 

Recuperare Neuromotorie Icar, iar managerul de caz împreună cu 

echipa pluridisciplinară din cadrul centrului, vor efectua evaluarea 

iniŃială şi vor întocmi planul individualizat de servicii. Echipa 

pluridisciplinară care stabileşte planul individualizat de servicii va fi 

compusă din asistent social, psiholog, medic, kinetoterapeut.  

 În planul individualizat de servicii vor fi stabilite serviciile ce 

vor fi asigurate beneficiarului, precum şi personalul implicat în 

realizarea planului. Acest plan va cuprinde şi Programul 

Individualizat de Recuperare al beneficiarului.  

 La ieşirea beneficiarului din centru se va întocmi Foaie de 

ieşire în care se va preciza: data ieşirii; numărul de sedinŃe de 

recuperare efectuate; consemnarea rezultatelor procesului de 

recuperare, cu progresele înregistrate; recomandări; persoana de 

contact care va putea da relaŃii despre evoluŃia ulterioară a 

beneficiarului. 

 Instrumentele de evaluare ce vor fi utilizate în activitatea de 

recuperare neuromotorie, desfăşurată în cadrul C.R.R. „Icar”: 

- scala de evaluare şi chestionarul SOS pentru 

stabilirea gradului de dependenŃă al persoanelor adulte cu 

handicap; 

- examen clinic; 

- investigaŃii paraclinice (radiografii, RMN, CT, etc.); 
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- procedurile de testare din punct de vedere medical: 

 ▪ examen clinic; 

 ▪ testing muscular, probă de efort; 

 ▪ goniometrie – pentru determinarea mobilităŃii 

articulare; 

- teste psihologice; 

- evaluarea socială – cu privire la situaŃia familială a 

persoanei cu handicap, în care vor fi menŃionate persoanele de 

sprijin/membrii familiei, care vor asigura o continuitate a procesului 

de recuperare, respectiv prin susŃinerea persoanei cu handicap în 

ceea ce priveşte efectuarea unor exerciŃii fizice de bază care pot fi 

efectuate la domiciliu, precum şi în ceea ce priveşte integrarea 

socială şi profesională a acesteia; 

 

8. Grupul Ńintă, beneficiari direcŃi şi indirecŃi: 

Grupul Ńintă: 

- Pentru perioada de derulare a proiectului (până la sfârşitul 

lunii noiembrie), grupul Ńintă este reprezentat de 40 de persoane 

adulte cu handicap neinstituŃionalizate aflate pe raza sectorului 1, 

la care se adaugă 5 de persoane cu handicap asistate în sistem 

rezidenŃial, în centrele destinate persoanelor cu handicap, aflate în 

subordinea D.G.A.S.P.C.Sector 1. 

- Pe termen lung, grupul Ńintă este reprezentat de: 

- 401 persoane cu handicap locomotor;   
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- 681 persoane cu handicap neuromotor - care prezintă 

afecŃiuni neuromotorii ;  

- 59 persoane care prezintă handicap asociat – cu 

afecŃiuni neuromotorii.  

 Se aproximează că beneficiarii Centrului de Recuperare 

Neuromotorie « Icar » vor fi în număr de ~230/an. 

 Grupul Ńintă este alcătuit din persoane adulte care 

beneficiază de certificat de încadrare într-un grad de handicap şi 

necesită servicii de recuperare neuromotorie.  

 Beneficiarii direcŃi sunt 45 de persoane cu handicap 

locomotor şi neuromotor care vor beneficia de serviciile oferite în 

cadrul centrului de recuperare neuromotorie. 

 Beneficiari indirecŃi : 

- membrii familiei şi persoanele de suport din mediul de 

viaŃă al beneficiarilor, estimaŃi la un număr de 100 de 

persoane (raportat la perioada de desfăşurare a proiectului); 

- personalul angajat în cadrul proiectului, care 

beneficiază de formare continuă în vederea eficientizării serviciilor 

oferite precum şi comunitatea. 

 Metode de selecŃie a beneficiarilor : 

- evaluarea efectuată de Comisia de Evaluare a 

Persoanelor cu Handicap Adulte şi respectiv prevederile 

Programului Individual de Recuperare, Reabilitare şi Integrare 

Socială emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 

Adulte; 
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- evaluarea efectuată de către Serviciul de AsistenŃă şi 

Consiliere pentru Persoane cu Handicap, în vederea stabilirii 

gradului de dependenŃă al persoanei cu handicap, prin aplicarea 

Scalei S.O.S. 

- baza de date;  

- evaluarea socială; 

 

- solicitările depuse în acest sens, de persoanele adulte 

cu handicap care necesită servicii de recuperare medicală; 

- evaluarea iniŃială. 

 Caracteristicile grupului Ńintă 

 Grupul Ńintă este alcătuit din persoanele adulte cu 

handicap care: 

 

- beneficiază de certificat de încadrare într-un grad de 

handicap emis de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap 

adulte, indiferent de statutul social ; 

- necesită servicii de recuperare neuromotorie ca 

urmare a deficienŃelor pe care le prezintă; 

- se află în mediul familial sau rezidenŃial – la nivelul 

sectorului 1 

 

9. Rezultate scontate: 

 Estimăm că, prin implementarea proiectului se va 

realiza: 
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• reducerea cu 5% a numărului persoanelor cu 

handicap care solicită asistarea în sistem rezidenŃial - în cadrul 

centrelor de îngrijire şi asistenŃă aflate în subordinea DGASPC 

Sector 1 – până la finalul proiectului; 

• recuperarea şi respectiv îmbunătăŃirea stării de 

sănătate pentru un număr de 45 de persoane cu handicap (din 

familie şi din mediu instituŃionalizat) – până la finalizarea 

proiectului; 

 

• reducerea – în primul an de funcŃionare a centrului – 

cu 30% a presiunii asupra caselor teritoriale de pensii pentru bilete 

gratuite de tratament şi recuperare balneară pentru persoanele cu 

handicap. 

• creşterea gradului de satisfacŃie al beneficiarului prin 

dezvoltarea şi diversificarea tipurilor de servicii pe care le pot 

accesa; 

• creşterea gradului de satisfacŃie al familiilor acestora şi 

al comunităŃii, în raport cu actul de protecŃie specială pentru 

persoane cu handicap; 

• creşterea şanselor de integrare socio-profesională a 

persoanelor cu restant funcŃional; 

• dotarea cu aparatură şi personal a Centrului de 

Recuperare Neuromotor şi implicit, asigurarea funcŃionalităŃii 

acestuia;  
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 Valoarea adăugată obŃinută în urma derulării proiectului: 

 Implementarea proiectului “Centru de Recuperare 

Neuromotorie “Icar” va conduce la o restructurare a sistemului de 

protecŃie specială a persoanelor cu handicap, prin abordarea unor 

noi tipuri de servicii situate în cadrul comunităŃii locale. Prin 

mediatizarea continuă a proiectului se vor pune baza unei mai 

bune implicări a comunităŃii în rezolvarea problemelor persoanelor 

cu handicap, a creşterii gradului de acceptare şi înŃelegere a 

problematicii şi a nevoilor specifice ale acestora.  

 Totodată proiectul va determina o schimbare de optică atât 

din punctul de vedere al familiilor persoanelor cu handicap, cât şi 

din punctul de vedere al factorilor de decizie în raport cu 

problematica persoanelor cu handicap, constituindu-se într-un 

model de bună practică. Astfel, diminuarea numărului de persoane 

care optează pentru instituŃionalizare - prin crearea de alternative 

de tip familial - va conduce la o schimbare de viziune asupra 

structurii sistemului de protecŃie a persoanei cu handicap. 

PublicaŃii şi alte rezultate: 

 Promovarea proiectului, a serviciilor oferite şi a rezultatelor 

obŃinute se va realiza prin: 

• ConferinŃa de presă  

• Campanie de sensibilizare a opiniei publice cu privire la 

problematica persoanei cu handicap; 

• Organizarea Lunii Persoanei cu Handicap (luna noiembrie) 

în care vor fi incluse activităŃi de promovare a centrului nou 

înfiinŃat; 
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• Pliante şi afişe (se vor realiza minim 200 de pliante şi 50 de 

afişe ce vor fi împărŃite pe raza Sectorului 1 Bucureşti). 

• Revista Vocea Primăriei – în care vor fi incluse materiale de 

promovare; 

• Pagina de web a DGASPC în prezent aflat în construcŃie. 

• Informarea prin intermediul Serviciului de AsistenŃă şi 

Consiliere pentru Persoane cu Handicap şi prin Biroul de 

Secretariat al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 

Adulte. 

 În urma campaniilor de promovare estimăm că la finalul 

proiectului 50% din populaŃia adultă de pe raza sectorului 1 

Bucureşti îşi va îmbunătăŃi cunostinŃele cu privire la problematica 

persoanei cu handicap.  

 

 Efecte de multiplicare / diseminare 

 Implementarea acestui proiect va conduce la dezvoltarea 

unor noi servicii şi o regândire a celor deja existente pe baza 

principiului respectării demnităŃii persoanei. 

 Organizarea spaŃiului şi a activităŃii pe baza evaluării 

nevoilor beneficiarilor va conduce la schimbarea mentalităŃilor 

învechite după sloganul „creem servicii pentru oameni nu oameni 

pentru servicii”. 

 Prin promovarea rezultatelor proiectului şi a metodologiei 

serviciilor se va institui un model de bună practică ce ar putea fi 
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diseminat la nivelul celorlalte servicii similare de la nivelul altor 

unităŃi administrativ teritoriale.  

 

10. Indicatori de performanŃă: 

 În ceea ce priveşte indicatorii de performanŃă: 

1. Un număr de 45 de persoane cu handicap adulte 

vor beneficia de servicii în cadrul centrului de recuperare 

neuromotorie, până la încheierea perioadei de derulare a 

proiectului. 

2. Un număr de 230 de persoane cu handicap adulte 

vor beneficia de servicii în cadrul centrului de recuperare 

neuromotorie, în primul an de funcŃionare a acestuia. 

3. În primul an de funcŃionare a centrului, vor 

beneficia de cursuri de formare un număr de 4 persoane angajate 

în cadrul centrului nou înfiinŃat (kinetoterapeuŃi, asistent social, 

psiholog). 

4. Estimăm că, 150 de persoane din rândul membrilor 

familiei şi comunităŃii vor beneficia – în mod indirect – de serviciile 

oferite în cadrul centrului, prin îmbunătăŃirea stării de sănătate a 

persoanei cu handicap, respectiv prin integrarea socială a 

acesteia; 

5. În primul an de funcŃionare a centrului, se va 

reduce numărul persoanelor care doresc instituŃionalizarea pentru 

recuperare, cu 30%, prin orientarea acestora către serviciile de 

recuperare nou înfiinŃate; 
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6. Vor fi distribuite un număr de minim 200 de pliante 

şi 50 de afişe în scopul promovării noului serviciu; 

7. Va creşte gradul de cunoaştere a problematicii 

persoanei cu handicap şi a potenŃialului acestora - în cadrul 

comunităŃii locale; 

8. Va creşte gradul de satisfacŃie al beneficiarilor şi 

calitatea serviciilor oferite şi implicit se va dezvolta sistemul de 

protecŃie a persoanelor cu handicap. 

 Dezvoltarea unui astfel de serviciu vine să satisfacă 

necesitatea realizării unei reforme în cadrul sistemului de protecŃie 

a persoanei cu handicap. Într-o perioadă în care se impune o 

regândire a sistemului de protecŃie de tip rezidenŃial, serviciile 

alternative sunt o soluŃie viabilă menită să diminueze efectul - nu 

doar psihologic - al instituŃionalizării în centre de tip vechi.  

 

11. Impact: 

1. Impactul scontat asupra grupurilor Ńintă şi asupra beneficiarilor 

direcŃi: 

 Proiectul pentru înfiinŃarea Centrului de Recuperare „Icar” îşi 

propune să sporească şansele de recuperare a persoanelor cu 

handicap locomotor sau neuromotor. Aceasta se va realiza în 

conformitate cu standardele de calitate în vigoare, astfel încât 

fiecare persoana cu handicap să aibă acces la serviciile de 

recuperare – facilitându-se astfel integrarea socială şi profesională 

a acestora. 
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 Pe termen scurt, până la finalul proiectului vor exista 

rezultate concretizate în îmbunătăŃirea stării de sănătate şi în 

creşterea şanselor de recuperare cel puŃin pentru grupul Ńintă al 

actualului proiect (45 beneficiari).  

 Pe termen lung (~ 1 an), va scădea numărul persoanelor 

instituŃionalizate în centrele de îngrijire şi asistenŃă din sectorul 1, 

cu ~30% - pornind de la premisa că, o mare parte din persoanele 

cu handicap care apelează la găzduirea în instituŃiile rezidenŃiale, 

au ca principală motivaŃie – accesul la servicii de recuperare 

medicală; şi aceasta deoarece serviciile disponibile în sistemul de 

sănătate sunt insuficiente pentru a răspunde tuturor solicitărilor. 

 De asemenea, pe termen lung, va scădea presiunea asupra 

casei teritoriale de pensii, prin reducerea numărul de solicitări şi 

implicit a costurilor aferente biletelor de tratament gratuite – ce se 

acordă persoanelor cu handicap în vederea recuperării. 

 Proiectul va conduce la o creştere a gradului de satisfacŃie al 

beneficiarilor în raport cu actul de îngrijire, dar şi o îmbunătăŃire a 

imaginii de sine a persoanei cu handicap prin respectarea  

demnităŃii umane (valorificarea potenŃialului funcŃional, adaptarea 

serviciilor la nevoia beneficiarului, accesibilizare, socializare şi 

integrare socio-profesională). 

2. Impactul scontat asupra autorităŃilor locale: 

 Actualul proiect va conduce la întărirea capacităŃii 

instituŃionale, la nivel local, pentru asumarea responsabilităŃii prin 

abordarea problematicii persoanelor adulte cu handicap, precum şi 
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prin dezvoltarea sistemului de servicii alternative la 

instituŃionalizare şi implicit, la reducerea costurilor aferente îngrijirii 

şi asistării acestor persoane, în mediu instituŃionalizat. 

 De asemenea, se va realiza formarea personalului atât în 

funcŃie de nevoile de formare ale acestora, cât şi în funcŃie de 

nevoile identificate ale beneficiarilor generate de vârstă, grad de 

handicap, grad de mobilitate. Se va acorda o importanŃă deosebită 

procesului de formare a personalului, întrucât de aceasta va 

depinde calitatea serviciilor oferite. 

 

3. Impactul scontat asupra comunităŃii: 

 Pe plan social efectul scontat este acela de a creşte gradul 

de accesibilitate a persoanelor cu handicap în comunitate şi 

totodată creşterea gradului de acceptare şi sensibilizare a 

comunităŃii referitor la persoana cu handicap. 

 Astfel, va creşte gradul de satisfacŃie al beneficiarilor în 

raport cu actul de îngrijire, dar se va realiza şi o îmbunătăŃire a 

imaginii de sine a persoanei cu handicap prin respectarea 

demnităŃii persoanei (dezvoltarea la maximum a potenŃialului 

funcŃional, accesibilizare, socializare şi integrare socială). 

Crescând astfel gradul de independenŃă al persoanei cu handicap, 

acestea devenind persoane cu drepturi şi obligaŃii, implicate în 

viaŃa comunităŃii. 

 Impactul măsurabil, de durată, al proiectului : 
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 Impactul imediat va consta în îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii 

beneficiarului îmbunătăŃire care nu poate fi supusă unui proces 

reversibil; sensibilizarea persoanelor în ceea ce priveşte oamenii 

de lângă ei, care sunt diferiŃi dar totuşi egali, şi creşterea gradului 

de implicare în această problematică, a comunităŃii locale. Astfel, 

va scădea numărul persoanelor instituŃionalizate - ca rezultat al 

înfiinŃării de servicii alternative - în cazul prezentului proiect – 

Centru de Recuperare Neuromotorie, contribuind la creşterea 

dorinŃei persoanei cu handicap de a trăi în comunitate şi a 

şanselor acestora de a se integra. 

 

 Măsurile pentru asigurarea unui impact îndelungat al 

proiectului: 

 Pentru asigurarea unui impact îndelungat al prezentului 

proiect: 

- vor fi asigurate fondurile financiare necesare asigurării 

continuităŃii activităŃilor prevăzute în proiect; 

- se va asigura continuitatea în ceea ce priveşte 

furnizarea serviciilor, în funcŃie de nevoile identificate ale 

persoanelor adulte cu handicap locomotor şi neuromotor; 

- se va asigura formarea continuă a personalului de 

specialitate. 

Impactul pe termen scurt şi lung: 

 Din punct de vedere al finanŃării, proiectul va fi continuat de 

către Consiliul Local prin intermediul D.G.A.S.P.C. Sector 1, din 

resursele proprii. 
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 Din punct de vedere instituŃional , prin proiectul prezentat se 

va trece la o altă etapă a protecŃiei persoanei cu handicap şi 

anume la prevenirea instituŃionalizării, la menŃinerea persoanei în 

familie, în comunitate unde va fi tratat cu respect şi demnitate. 

Această nouă viziune se încadrează într-o viziune la nivel mondial. 

Serviciile nou create vor fi funcŃionale până la terminarea 

proiectului iar activitatea începută va fi continuată, reprezentând 

un model de bună practică. Serviciile nou create se vor constitui ca 

parte integrantă în cadrul sistemului de servicii sociale de la nivelul 

Sectorului 1, sistem gestionat în totalitate de către D.G.A.S.P.C. 

 Din punct de vedere al politicilor sociale, succesul unor astfel 

de iniŃiative precum şi rezultatele pozitive vor avea cu siguranŃă 

forŃa de a aduce îmbunătăŃiri la nivel naŃional şi la implementarea 

unei reforme în domeniul persoanelor cu handicap bazată pe 

crearea de servicii alternative şi de prevenire care să fie create în 

comunitate şi deschise către acestea. 

 

12. Descrierea estimării costurilor : 

 În ceea ce priveşte estimarea costurilor aferente 

achiziŃionării aparaturii specifice pentru activitatea de recuperare - 

aceasta s-a realizat prin evaluarea ofertelor de piaŃă existente. 

Estimarea acestor costuri s-a bazat în special pe evaluarea 

efectuată de către personalul de specialitate din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, cu 
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privire la necesitatea efectuării unor proceduri specifice (pentru 

care s-a stabilit în prealabil – aparatura necesară). 

 În ceea ce priveşte salariile specialiştilor implicaŃi în 

desfăşurarea activităŃilor prevăzute în prezentul proiect, acestea 

au fost stabilite în raport cu costurile salariale actuale, în 

conformitate cu prevederile legislative în vigoare. 

 Costurile aferente utilităŃilor au fost stabilite în funcŃie de 

costurile actuale raportate la suprafaŃa destinată centrului (64 mp). 

 În ceea ce priveşte amenajarea şi dotarea spaŃiului, precum 

şi cheltuielile administrative s-a efectuat o evaluare a necesităŃilor, 

iar estimarea costurilor s-a realizat consultând ofertele de piaŃă.  

  

13. Parteneriat:  

 Actualul proiect NU SE APLICĂ în parteneriat. 

 

 SOLICITANTUL: 

1. IDENTITATE 

 

Denumirea completă a 

persoanei juridice: 

DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi 

protecŃia Copilului Sector 1 

Acronim  D.G.A.S.P.C. Sector 1 

Statut juridic 

 

InstituŃie publică cu 

personalitate juridică în 

subordinea Consiliului Local 
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Număr de înregistrare TVA 

codul fiscal: 

15318810 

Adresa oficială Bld. Alex Mareşal Averescu 

nr. 17, sector 1 

Adresa poştală Bld. Alex Mareşal Averescu 

nr. 17, sector 1 

Persoana de contact Dr. DănuŃ Ioan Fleacă, 

Director General 

Telefon 021 2225346 

Mobil 0723 673 714 

Fax 021 2224275 

Adresa de e-mail danut_fleaca@yahoo.com 

Pagina pe Internet - 

 

2. DETALII BANCARE 

 

Titularul contului DGASPC S1 

Numărul contului RO28 TREZ 

70124600220XXXXX  

Codul băncii - 

Codul SWIFT (opŃional) - 

Numele băncii TREZORERIE SECTOR 1 

Adresa băncii Str. Roma nr. 10, Bucureşti, 

Sector 1 

Numele persoanei / DănuŃ Ioan Fleacă  
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persoanelor cu drept de 

semnătură 

Gabriela CîntăreŃu 

FuncŃia persoanei / 

persoanelor cu drept de 

semnătură 

Director General 

Director General Adjunct 

 

3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI 

 Organizarea D.G.A.S.P.C. Sector 1 s-a realizat prin fuziunea 

a două instituŃii: 

- DirecŃia de ProtecŃie a Drepturilor Copilului Sector 1, şi 

- DirecŃia de ProtecŃie Socială Sector 1 

 Cele două instituŃii şi-au încetat activitatea începând cu 

31.03.2003. 

 Cu data de 01.04.2003 a început să funcŃioneze D.G.A.S. 

sector 1 (elementele de patrimoniu activ şi pasiv ale noii instituŃii 

au fost stabilite în temeiul H.C.L. nr. 35 / 27.02.2003 până la 

31.05.2003). 

 În baza hotărârii 1434/2004 si a HCL 368/18.11.2004, 

D.G.A.S. Sector 1 îşi schimbă denumirea în DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1.  

 Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

 Identifică şi soluŃionează cu celeritate problemele sociale ale 

comunităŃii: 

A) În domeniul protecŃiei copilului şi familiei; 

B) În domeniul protecŃiei persoanelor adulte; 

  - persoanele singure 
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  - persoanele cu handicap 

  - persoanele vârstnice 

  - persoanele fără adăpost şi a altor persoane aflate în 

nevoie 

C) În domeniul instituŃiilor de asistenŃă socială publice sau 

private 

D) În domeniul finanŃării asistenŃei sociale 

 În concluzie acest sistem unic reprezintă un sistem local 

integrat de politici sociale structurat la nivelul cerinŃelor impuse de 

integrarea în Uniunea Europeană. 

 

B. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL PROIECTULUI  

1. Descrierea detaliată a activităŃilor proiectului:  

Activitatea 1 

Formarea echipei ce va desfăşura activităŃi în cadrul proiectului 

- stabilirea managerul proiectului; 

- selectarea şi instruirea personalului de specialitate ce va fi 

transferat pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul centrului de 

recuperare neuromotorie; 

- stabilirea sarcinilor şi obligaŃiilor specifice postului pe care îl 

ocupă; 

- stabilirea regulamentului de organizare şi funcŃionare al 

centrului si a documentaŃiei prevăzute de standardele de calitate 

aflate în vigoare. 
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Activitatea 2 

AchiziŃionarea aparaturii medicale în vederea dotării centrului 

recuperare neuromotorie 

- întocmirea documentaŃiei pentru alcătuirea dosarului de 

sarcini în vederea licitaŃiei pentru achiziŃionarea aparaturii 

specifice, cu respectarea regulilor de achiziŃie. După analiza 

ofertelor de pe piaŃă se va face anunŃul de intenŃie pentru achiziŃie. 

- documentaŃia va fi dată spre avizare echipei de asistenŃă 

tehnică; 

- directorul va stabili componenŃa comisiei de selectare a 

ofertelor şi va instrui membri în ceea ce priveşte regulile de 

achiziŃie şi de evaluare a achiziŃiilor; 

- achiziŃionarea aparaturii medicale prin semnarea contractului 

de achiziŃie; 

Activitatea 3 

Amenajarea şi utilarea corespunzătoare cu aparatură medicală 

a centrului nou înfiinŃat 

- lucrările de amenajare/accesibilizare a spaŃiului în care se vor 

desfăşura activităŃile; 

- amenajarea şi dotarea imobilului – avându-se în vedere 

asigurarea funcŃionalităŃii şi confortului; 

- siguranŃa beneficiarilor va fi avută în vedere atât în 

amenajarea spaŃiului interior cât şi în amenajarea spatiului 

exterior; 
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Activitatea 4 

 Evaluarea beneficiarilor, selectarea şi stabilirea Planului 

individual de servicii 

 

- beneficiarii serviciilor de recuperare neuromotorie vor fi 

evaluaŃi de o echipă multidisciplinară; evaluarea iniŃială va include: 

autonomie personală şi stare fizică, greutate şi regim alimentar, 

văz, auz, comunicare (limbaj), locomoŃie, mobilitate generală, 

istoricul apariŃiei handicapului, continenŃă, medicaŃie curentă, 

sănătate mentală şi cogniŃie, preocupări, siguranŃă personală, 

riscuri, relaŃia cu familia şi alte contacte sociale; 

- în baza acestei evaluări se va stabili Planul individual de 

servicii care va fi în concordanŃă cu planul individual de 

recuperare, reabilitare şi integrare socială, stabilit de către Comisia 

de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte. 

- evaluarea se va efectua de către echipa multidisciplinară 

formată din : kinetoterapeut, medic, asistent social, psiholog; se 

vor stabili şedinŃele şi procedurile medicale la care va participa 

beneficiarul ; 

 

Activitatea 5 

Desfăşurarea activităŃilor propriu-zise de recuperare - cu 

beneficiarii 

- desfăşurarea efectivă a activităŃilor cu beneficiarii, activităŃi 

prevăzute în Planul individual de servicii – în conformitate cu 

procedurile recomandate de specialiştii centrului de recuperare 

neuromotorie. 
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Activitatea 6 

Evaluarea beneficiarilor la finalizarea programului de recuperare 

(nr. de şedinŃe) recomandat  

- rezultatele evaluării beneficiarului - după finalizarea 

programului de recuperare recomandat şi respectiv, a numărului 

de şedinŃe de recuperare propuse - vor fi consemnate în foaia de 

iesire a acestuia. 

- în foaia de ieşire se va preciza: data ieşirii; numărul de 

şedinŃe de recuperare efectuate; consemnarea rezultatelor 

procesului de recuperare, cu progresele înregistrate; recomandări; 

persoana de contact care va putea da relaŃii despre evoluŃia 

ulterioară a beneficiarului. 

Activitatea 7 

Campanie de sensibilizare a comunităŃii şi de promovare a 

serviciilor oferite în cadrul Centrului de Recuperare Neuromotorie 

« Icar » 

- conferinŃă de presă (ce va avea loc în luna Noiembrie – 

urmând a fi integrată în ciclul de activităŃi derulate anual de 

DGASPC Sector 1, sub egida « Luna Noiembrie – Luna 

Persoanelor cu Handicap »); 

- materiale informative editate în Revista « Vocea Primariei » 

(distribuită gratuit la nivelul comunităŃii locale a sectorului 1) ; 

 

- materiale informative sub formă de pliante şi pliante; 

- mesaje mass-media; 

- activităŃi de promovare a serviciilor cu prilejul diferitelor 

evenimente; 
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Activitatea 8 

Evaluarea proiectului 

- se va realiza periodic prin: 

a) elaborarea unor planuri de implementare, 

planuri de achiziŃii, analiza indicatorilor; 

b) completarea de chestionare de către 

beneficiarii direcŃi şi indirecŃi ai proiectului, de către personalul 

angajat în proiect, analiza rapoartelor financiare. 

2. Durata şi planificarea activităŃilor: 

Durata proiectului va fi de 3 luni (până la sfârşitul lunii noiembrie – 

anul curent). 

 

Luna Activitatea 1 2 3 Cine implementează 

Activitatea 1 - 

Formarea echipei ce 

va desfăşura 

activităŃi în cadrul 

proiectului 

X   

D.G.A.S.P.C. Sector 1 

- Solicitant 

Activitatea 2 - 

AchiziŃionarea 

aparaturii medicale 

în vederea dotării 

centrului de 

recuperare 

neuromotorie 

X   

D.G.A.S.P.C. Sector 1 

- Solicitant 
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Activitatea 3 - 

Amenajarea şi 

utilarea 

corespunzătoare cu 

aparatură medicală 

a centrului nou 

înfiinŃat 

X   

D.G.A.S.P.C. Sector 

1-  Solicitant 

Activitatea 4 - 

Evaluarea 

beneficiarilor, 

selectarea şi 

stabilirea Planului 

individual de servicii 

X X X 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 

- Solicitant 

Activitatea 5 - 

Desfăşurarea 

activităŃilor propriu-

zise de recuperare - 

cu beneficiarii 

 X X 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 

- Solicitant 

Activitatea 6 - 

Evaluarea 

beneficiarilor la 

finalizarea 

programului de 

recuperare (pentru 

nr. de şedinŃe 

recomandat) 

X X X 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 

- Solicitant 
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Activitatea 7 - 

Campanie de 

sensibilizare a 

comunităŃii şi de 

promovare a 

serviciilor oferite în 

cadrul Centrului de 

Recuperare 

Neuromotorie 

« Icar ». 

X X X 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 

- Solicitant 

Activitatea 8 –

Evaluarea 

proiectului 

 X X 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 

- Solicitant 

 

3. Capacitatea de management şi de implementare a proiectelor: 

3.1 - Metodologia de implementare  

a)Motivele care au stat la baza alegerii metodologiei propuse 

 În implementarea proiectului s-a optat pentru constituirea 

unei echipe de implementare strict specializată în managementul 

de proiect, întrucât aspectele tehnice legate de implementarea 

proiectului au rol deosebit de important. De asemenea prin 

păstrarea unui contact permanent cu echipa multidisciplinară, cu 

beneficiarii direcŃi şi indirecŃi va conduce la o cunoaştere reală a 

nevoilor grupului Ńintă permiŃându-se astfel “up-date-ul” proiectului 

în funcŃie de necesităŃi pentru atingerea obiectivelor stabilite. 



 219

 Odată ce serviciul va deveni funcŃional se va efectua 

evaluarea beneficiarilor şi planificarea activităŃilor de recuperare la 

care aceştia vor lua parte, în funcŃie de tipul afecŃiunii, al 

handicapului, al nevoilor specifice, precum şi în funcŃie de 

recomandările medicului specialist. 

 Programul activităŃilor desfăşurate în cadrul centrului de 

recuperare neuromotorie va urmări satisfacerea nevoilor 

individuale ale beneficiarilor, în vederea stimulării potenŃialului 

functional al acestora, precum şi în vederea facilitării integrării 

sociale şi profesionale.  

b) Modul în care este gândită acŃiunea pentru a putea veni în 

continuarea unei acŃiuni anterioare 

 Asigurarea functionalităŃii acestui centru vine să susŃină 

sistemul de servicii alternative (dezvoltate la nivelul comunităŃii 

locale), în vederea reducerii numărului de persoane 

instituŃionalizate. Serviciile de recuperare ce vor fi oferite sunt 

servicii de suport atât pentru familie, cât şi pentru persoana cu 

handicap. De cele mai multe ori acestea optează pentru 

instituŃionalizare tocmai în ideea că, în sistem rezidenŃial, 

persoana cu handicap va beneficia şi de servicii de recuperare 

medicală.  

 De asemenea, înfiinŃarea unui astfel de centru a fost unul din 

obiectivele prevăzute în Strategia Locală în domeniul protecŃiei 

persoanei cu handicap (2005-2008), obiectiv identificat în urma 

evaluării nevoilor. 
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 Astfel, înfiinŃarea centrului de recupere neuromotorie: 

- va susŃine implementarea şi respectiv atingerea obiectivelor 

prevăzute în Planul de Restructurare al Centrelor de Îngrijire şi 

AsistenŃă aflate în subordinea DGASPC Sector 1; 

- va contribui la reducerea costurilor ( întrucât asistarea unui 

beneficiar în regim rezidenŃial este mult mai costisitoare decât 

asistarea sa într-un centru de recuperare neuromotorie);  

- va asigura o continuitate în ceea ce priveşte procesul de 

recuperare al persoanei cu handicap (alături de alte servicii 

funcŃionale, cum ar fi: centru de terapie ocupaŃională; centru de zi; 

atelierul protejat, evaluarea vocaŃională în vederea integrării 

porfesionale). 

c)Procedurile de evaluare internă: evaluarea proiectului, evaluarea 

serviciului, evaluarea grupului Ńintă; 

 Evaluarea proiectului vizează aspecte legate de resurse 

investite, activităŃi desfăşurate, rezultate obŃinute, beneficii obŃinute 

şi se va realiza după cum urmează: 

 Săptămânal - prin întâlniri ale echipei de implementare a 

proiectului prilej cu care se va realiza analiza activităŃii 

desfăşurate, planificarea rezultatelor obŃinute, analiza indicatorilor, 

analiza chestionarelor aplicate beneficiarilor, familiilor acestora şi 

personalului. 

 Lunar - se vor analiza rapoartele de activitate, concomitent 

cu analiza rapoartelor financiare, a planurilor de implementare şi a 

planului de achiziŃii. 
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 Evaluarea serviciilor se va realiza pe bază de analiză de 

indicatori şi analiză de chestionar: 

• Numărul de solicitări înregistrate referitoare la serviciile 

oferite; 

• Numărul de beneficiari ai serviciilor; 

• Numărul de şedinŃe de recuperare de care au beneficiat 

persoanele cu handicap.  

• Numărul de şedinŃe de consiliere; 

• Impactul implementării proiectului asupra grupului Ńintă. 

(d) Nivelul de implicare şi activitatea altor organizaŃii (parteneri sau 

alte categorii) în proiect. Care este contribuŃia acestora? - Nu se 

aplică 

(e) Motivarea rolului atribuit fiecărui partener  - Nu se aplică 

(f) Echipa propusă pentru implementarea proiectului : 

 Echipa de implementare va fi alcatuită din: manager de 

proiect; medic de recuperare; kinetoterapeut (2); psiholog; asistent 

social; expert achiziŃii; contabil; serviciul care are evidenŃa 

persoanelor care reprezintă grupul Ńintă.  

 Sarcinile şi responsabilităŃile care revin fiecărei persoane 

cheie, nominalizate în propunerea de proiect: 

• manager de proiect 

– va realiza toate activităŃile legate de 

implementarea proiectului; 

– va realiza demersurile necesare pentru 

achiziŃionarea aparaturii specifice;  
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– va realiza demersurile necesare pentru 

asigurarea accesibilităŃilor; 

– va realiza raportarea cheltuielilor şi a activităŃilor 

efectuate în cadrul proiectului. 

• medic de recuperare 

- va efectua evaluarea medicală iniŃială; 

- va stabili procedurile necesare în vederea 

recuperării medicale a beneficiarului; 

• kinetoterapeut (2) 

- va efectua cu beneficiarul, procedurile de 

recuperare stabilite de medicul de recuperare; 

- va evalua rezultatele procesului de recuperare 

medicală pentru fiecare beneficiar. 

• psiholog 

- participarea la efectuarea evaluării iniŃiale a 

beneficiarului; 

- în situaŃia în care este necesar – va efectua 

consilierea psihologică în vederea optimizării relaŃiilor între 

beneficiar şi membrii familiei – în vederea facilitării integrării sociale 

a acestuia; 

• asistent social 

- efectuarea evaluării sociale în vederea stabilirii 

situaŃiei familiale a beneficiarului, în vederea identificării persoanelor 

de sprijin – care pot susŃine beneficiarul în procesul de recuperare şi 

integrare socială, după ieşirea acestuia din centru; 
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- g276 

- participarea la efectuarea evaluării iniŃiale şi finale 

a beneficiarului; 

• expert achiziŃii 

- va stabili procedurile de achiziŃie şi va efectua 

demersurile în vederea finalizării acesteia – în conformitate cu 

legislaŃia actuală; 

• contabil 

- va administra fondurile stabilite pentru actualul 

proiect în conformitate cu legislaŃia în vigoare; 

● serviciul care are evidenŃa persoanelor care reprezintă 

grupul Ńintă 

- va asigura informarea beneficiarilor cu privire la 

serviciile de recuperare şi îi va contacta în vederea programării 

acestora la serviciile de recuperare.; 

- va efectua evaluarea acestora în vederea stabilirii 

gradului de dependenŃă al acestora, utilizând Scala S.O.S. 

 Fiecare membru al echipei de implementare va avea sarcini 

clar stabilite prin fişa postului. AtribuŃiile echipei de implementare 

sunt printre altele: elaborarea planurilor de implementare, 

elaborarea planului de achiziŃie, organizarea şi stabilirea activităŃilor 

necesare implementării proiectului, elaborarea instrumentelor de 

evaluare internă a proiectului, realizarea evaluării proiectului, 

adaptarea planurilor de implementare în funcŃie de nevoile 

identificate, întocmirea dosarelor de achiziŃii pe baza evaluării 
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nevoilor beneficiarilor, întocmirea dosarelor de scutire de la plata 

TVA sau recuperarea TVA, comunicarea cu personalul serviciului 

nou creat, în vederea unei optime implementări a proiectului, 

evaluarea nevoilor de formare ale personalului şi identificarea 

formatorilor, organizarea sesiunilor de formare, organizarea de 

evenimente de promovarea a proiectului. 

 ActivităŃile se vor realiza pe baza planului de activităŃi, într-o 

succesiune logică, uneori concomitent cu alte activităŃi astfel încât 

funcŃionarea serviciilor să aibă loc în cel mai bun mod posibil. 

 Echipa de implementare a proiectului va avea întâlniri 

saptămânale în cadrul cărora se vor stabili activităŃile viitoare, cât şi 

rezultatele obŃinute până în acel moment. În acelaşi timp, echipa va 

colabora permanent cu echipele pluridisciplinare ale centrului nou 

înfiinŃat care va realiza evaluarea beneficiarilor şi va oferi servicii 

acestora şi implicit, familiilor lor şi comunităŃii. Printr-un contact 

permanent cu beneficiarii, aparŃinătorii şi echipa centrului, se va 

realiza o bună cunoaştere a nevoilor astfel încât proiectul să poată 

să răspundă nevoilor grupului Ńintă, diminuându-se semnificativ 

riscul de insucces al proiectului. 

 Fiecare beneficiar va dispune de un dosar individual care va 

cuprinde copii ale următoarelor documente: contractul de acordare 

de servicii, acte de identitate, acte medicale, certificat de încadrare 

într-un grad de handicap, planul individualizat de servicii – întocmit 

de echipa multidisciplinară, fişa de evaluare, evaluarea socială, 

foaia de ieşire. 
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 Organizarea activităŃii în cadrul centrului se va realiza pe baza 

unui Regulament de ordine interioară ce va fi adus la cunoştinŃa 

angajaŃilor, beneficiarilor şi a familiilor acestora. 

 La elaborarea planurilor individuale de servicii vor fi invitaŃi să 

participe pe lângă personalul din cadrul centrului, familiile 

beneficiarilor, dar şi beneficiarul. 

(f) Nivelul de implicare si participarea la proiect a grupurilor Ńintă şi al 

beneficiarilor finali 

 Grupul Ńintă al proiectului – alcătuit din persoanele cu 

handicap locomotor şi neuromotor (care prezintă afecŃiuni 

locomotorii) este direct implicat în reuşita acestui proiect, întrucât 

recuperarea lor – în vederea integrării sociale şi profesionale – 

reprezintă unul din obiectivele proiectului, iar aceasta nu se poate 

realiza decât cu participarea şi implicarea lor directă. 

 

 3.2 - ExperienŃa unor proiecte similare: 

 De la 01.04.2003, data înfiinŃării D.G.A.S.P.C. Sector 1, s-au 

derulat şi se afla în curs de derulare, următoarele proiecte: 

 1. „Un pas spre independenŃă” cu finanŃare PHARE şi în 

parteneriat cu AsociaŃia de Ajutorare a Tinerilor ProveniŃi din 

Casele de Copii : 

(a) Obiectul şi localizarea proiectului:  

- acest proiect a avut ca obiectiv dezinstituŃionalizarea tinerilor 

din centrele de plasament prin plasarea acestora în forme de 

protecŃie de tip familial, respectiv apartamente sociale situate în 

cadrul comunităŃii sectorului 1. 
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(b) rezultatele proiectului: până în prezent 64 de tineri au 

beneficiat de găzduire în aceste apartamente de tip familial. 

(c) rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în 

proiect: 

- D.G.A.S.P.C.a fost autoritate de implementare a proiectului. 

(d) costurile proiectului: valoarea totală a proiectului a fost de 

148.456 EURO, 100% finantare CE. 

(e) sponsori ai acŃiunii (nume, adresă poştală şi de e-mail, telefon, 

suma cu care a participat): NU SE APLICĂ. 

 

 2. „Un pas spre normalitate „ proiect cu finanŃare PHARE şi 

D.G. A.S.P.C. sector 1 

a) Obiectul şi localizarea proiectului : 

 Prin acest proiect s-a vizat închiderea centrului de 

plasament ”Sf. Ecaterina” şi crearea a trei servicii alternative :  

- centru de recuperarea complexă pentru copiii cu dizabilităŃi 

protejaŃi în sistem şi aflaŃi în comunitatea sectorului 1, cu vârste 

cuprinse între 0 -11 ani (situat în incinta Complexului Social de 

Servicii “Sf. Ecaterina”); 

- extinderea reŃelei de asistenŃă maternală prin angajarea a 100 

de persoane care să ofere ocrotire la domiciliu, copiilor 

instituŃionalizaŃi în cadrul centrului Sf. Ecaterina, şi copiilor aflaŃi în 

dificultate de pe raza sectorului 1; 
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- construirea a doua imobile de tip familial (în cadrul comunităŃii 

locale), în care să se ofere ocrotire pentru 24 copii cu handicap 

grav instituŃionalizaŃi în cadrul centrului Sf. Ecaterina  

b) Rezultatele proiectului Proiectul s-a încheiat în luna august 

2005 şi toate serviciile înfiinŃate în cadrul acestuia sunt funcŃionale; 

c) Rolul instituŃiei D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de 

implicare în proiect : 

- DGASPC este autoritate de implementare a proiectului. 

d) Costurile proiectului:valoarea totală a proiectului este de 

1.010.125 EURO cu finanŃare din partea CE a 424.528,29 EURO 

 

 3. „Mai aproape de casă” proiect cu finanŃare PHARE şi 

D.G.A.S.P.C.  

a) Obiectul şi localizarea proiectului : 

 Acest proiect a vizat închiderea Centrului de Plasament ”Sf. 

Andrei” şi crearea a trei servicii alternative :  

- centru de zi pentru copii cu vârste cuprinse între 0-4 ani care 

să ofere servicii pentru 50 copii proveniŃi din familiile aflate în 

dificultate de pe raza sectorului 1 (situat în incinta Complexului 

Social de Servicii “Sf. Ecaterina”); 

- centrul maternal pentru 10 cupluri mamă-copil aflate în situaŃii 

de risc, de abandon familial; 

- construirea a două imobile de tip familial în care se oferă 

ocrotire pentru 24 copii cu handicap grav instituŃionalizaŃi în cadrul 

Centrului de Plasament ”Sf. Andrei”. 
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b) Rezultatele proiectului Proiectul s-a încheiat în luna august 

2005 şi toate serviciile înfiinŃate în cadrul acestuia sunt funcŃionale; 

c) Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare 

în proiect : 

- DGASPC este autoritate de implementare a proiectului. 

d) Costurile proiectului:proiectul a avut un buget în valoare de 

655.303 EURO (33,0873 % fonduri PHARE) . 

 

 4. „Fii sigur că poŃi”, proiect cu finanŃare din partea Băncii 

Mondiale, a Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei şi a 

D.G.A.S.P.C sector 1 

a) Obiectul şi localizarea proiectului : 

- locaŃia proiectului – Bucureşti , Sector 1, Str. Dobrogeanu 

Gherea nr. 74 – “Casa O.N.G-urilor” - Complexul Social de Servicii 

« Sf Nicolae »; 

- proiectul a avut ca obiectiv principal iniŃierea, dezvoltarea şi 

implicarea directă a autorităŃilor publice locale în furnizarea de 

servicii complexe integrate pentru grupul marginalizat al tinerilor 

dependenŃi de droguri; 

b)Rezultatele proiectului: 

 Rezultatul proiectului s-a concretizat în: 

- înfiinŃarea unui centru de zi pentru reinserŃia socială a 

tinerilor afectaŃi de consumul de droguri, în parteneriat cu FundaŃia 

pentru Îngrijiri Comunitare pentru acordarea de servicii integrate 



 229

specializate unui număr de 100 de tineri afectaŃi de consumul de 

droguri. 

c) Rolul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială si ProtecŃia 

Copilului Sector 1 (în calitate de manager al proiectului) a constat în: 

- iniŃierea şi dezvoltarea în cadrul sistemului local de furnizare de 

servicii de asistenŃă socială a serviciilor integrate (medicale, 

psihologice, sociale), în cadrul unui centru de zi, pentru grupul 

marginalizat al tinerilor dependenŃi de droguri şi a celor expuşi 

riscului de a deveni consumatori; 

- în scopul înfiinŃării acestui centru, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială sector 1 a pus la dispoziŃie spaŃiul necesar funcŃionării 

acestuia, precum şi un teren 200 m. 

d) Costurile proiectului: Proiectul a avut un buget de : 

1.635.500.000 lei 

e) Donatori ai proiectului : Nu se aplică 

 

5. "Un pas împreună"- proiect cu finanŃare din partea Băncii 

Mondiale, a Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei şi a 

D.G.A.S.P.C sector 1: 

(a) Obiectul şi localizarea proiectului: 

- locaŃia : Bucureşti , Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74 – 

“Casa O.N.G-urilor” (Complexul Social de Servicii « Sf Nicolae »); 

(b) Rezultatele proiectului: 

 Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea 

serviciilor de îngrijiri comunitare complexe, în favoarea includerii 



 230

sociale a adulŃilor cu probleme de sănătate mintală şi a creşterii 

calităŃii vieŃii. 

 În acest sens s-a înfiinŃat un centru de zi pentru persoanele 

cu probleme de sănătate mentală (60 de beneficiari - încadraŃi într-

un grad de handicap), care funcŃionează în spaŃiul pus la dispoziŃie 

de Consiliul Local al sectorului 1 – prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 – în cadrul 

Complexului de Servicii Sociale « Sf. Nicolae ».  

 În cadrul acestui complex de servicii îşi desfăşoară 

activitatea mai multe fundaŃii şi asociaŃii (AsociaŃia Ateliere 

Protejate, FundaŃia de Îngrijiri Comunitare, FundaŃia Estuar) - care 

dezvoltă servicii în domeniul protecŃiei persoanelor cu handicap şi 

a persoanelor vârstnice.  

(c) Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare 

în proiect: 

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 a avut calitatea de aplicant, iar fundaŃia Estuar a fost 

partener în cadrul acestui proiect. Costurile proiectului: Proiectul a 

avut un buget de  1.135.029.000 lei; 

(d) donatori ai proiectului (nume, adresă poştală şi de e-mail, 

telefon, suma cu care a participat) 

 În cadrul acestui proiect nu au fost fonduri provenite din 

sponsorizări. 
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6. « O altă şansă » – proiect cu finanŃare din partea Băncii 

Mondiale, a Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei şi a 

D.G.A.S.P.C Sector 1: 

(a) Obiectul şi localizarea proiectului: 

- locaŃia: Bucureşti , Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74 – 

“Casa O.N.G-urilor” (fostul Complexul Social de Servicii  « Sf 

Nicolae »); 

 

(b) Rezultatele proiectului: Obiectivul principal al proiectului a 

constat în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu ; 

(c) Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în 

proiect:  

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 a avut calitatea de solicitant, iar FundaŃia “Crucea Alb 

Galbenă” a participat în calitate de partener – contribuind 

împreună la dezvoltarea serviciilor de îngrijire socio-medicală la 

domiciliu asigurate pentru persoanele vârstnice, aflate în 

imposibilitatea de a-şi asigura majoritatea activităŃilor legate de 

propria îngrijire.  

(d) Costurile proiectului: Proiectul a avut un buget de  

1.444.033.000 lei; 

(e) Donatori ai proiectului (nume, adresă poştală şi de e-mail, 

telefon, suma cu care a participat). 

 În cadrul acestui proiect nu au fost fonduri provenite din 

sponsorizări. 
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3.3 Resurse 

a) Veniturile anuale pe ultimii 2 ani, menŃionând unde este cazul, 

pentru fiecare an, numele susŃinătorilor financiari importanŃi şi 

proporŃia în care au contribuit la veniturile anuale: 

 DGASPC a realizat în ultimii trei ani următoarele venituri-

alocaŃii bugetare 

- 2002 - 115.595.000 (mii lei) 

- 2003 - 294.617.226 (mii lei) la care se adaugă credite externe 

neramursabile-72.149.787 lei 

- 2004 - 411.197.542 (mii lei) la care se adaugă credite externe 

nerambursabile-26.937.000 (mii lei) 

- 2005- 602.943.695 (mii lei) la care se adaugă credite externe 

nerambursabile-16.643.756 (mii lei) 

- 2006 – 76.003 mii RON. 

Titlul şi numărul de 

referinŃă al 

proiectului 

Linie 

bugetară 

CE, FED 

sau altă 

sursă 

Sumă  

(în EUR) 

Data 

acordării 

„Mai Aproape de 

Casă” RO 

0104.01.B1-342 

CE 216822,5 

EUR 

10.07.2003 

„Un pas spre 

Normalitate” RO 

0104.01 b1-343 

CE 424528,29 

EUR 

28.07.2003 
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„Un pas spre 

independenŃă”RO99

05.02-B210  

CE 148456 EUR 04.04.2001 

"Un pas împreună" 

RO 4616 – SS - 84 

Banca 

Mondială 

28.375,725 

EUR 

03.04.2004 

"Fii sigur că poŃi" RO 

4616 – SS - 85 

Banca 

Mondială 

40.887,5 

EUR 

03.04.2004 

"O altă şansă" RO 

4616 – SS - 83 

Banca 

Mondială 

36.100,825 

EUR 

03.04.2004 

 

b) Numărul angajaŃilor cu normă întreagă sau parŃială pe categorii 

(de ex. numărul de manageri de proiect, contabili etc.), cu 

indicarea funcŃiei pe care o ocupă: 

 DGASPC are în aparatul propriu 77 de angajaŃi cu normă 

întreagă - în funcŃii de conducere; 44 de psihologi; 80 de asistenŃi 

sociali, 1 psihopedagogi, 85 educatori, 65 economişti, 1 sociologi, 

21 medici, 5 logopezi, 1 profesor de cultura fizică medicală, 12 

kinetoterapeuti, 2 fiziokinetoterapeuŃi, 152 de asistenŃi medicali, 4 

surori medicale.  

 La aceştia se adaugă personalul angajat cu normă parŃială 

astfel: 3 psihologi, 3 medici + 1 medic sp. neuro., 1 asistent sociali,  

2 asistenŃi farmacie, 5 referenŃi, 1 profesor (inspector de 

specialitate), 2 logopezi, 1 instructor educaŃie, 2 îngrijitor, 1 

muncitor, 2 muncitori (bucatar). 

 



 234

c) echipamente şi birouri: 

 Serviciile DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 sunt dotate cu mobilier şi aparatură tehnică 

corespunzătoare desfăşurării activităŃilor curente, la nivel optim. 

Astfel la nivelul fiecărui serviciu există o medie de 5 calculatoare, 3 

imprimante, 1 copiator, 1 telefon, etc. Fiecare compartiment al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 are un birou propriu mobilat şi dotat 

corespunzător numărului de persoane. 

 De asemenea, în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

funcŃionează: 

- 2 birouri de consiliere psihologică (individuală sau de grup), 

amenajate corespunzător (canapea şi fotolii speciale pentru 

efectuarea terapiei prin relaxare); 

- 2 camere amenajate pentru desfăşurarea activităŃilor de 

terapie ocupaŃională (birouri, bănci, scaune, fotolii, rafturi speciale 

pentru expunerea obiectelor confecŃionate de beneficiari). 

 Pentru susŃinerea unor prezentări în cadrul unor cursuri, 

seminarii sau a instruirilor specifice -  D.G.A.S.P.C. Sector 1 

dispune de flipchart, videoproiector, aparat foto digital, laptop, 

camera video, etc. 

d) alte resurse relevante (de ex. voluntari, organizaŃii asociate, 

reŃele care ar putea şi contribui la implementarea acŃiunii). 

- Colaborări cu fundaŃii şi asociaŃii – acreditate ca furnizori de 

formare – în vederea asigurării formării personalului de specialitate 

care desfăşoară activităŃi în domeniul protecŃiei persoanelor cu 

handicap (Pro VocaŃie, CRIPS, AsociaŃia Opportunity). Astfel se va 
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realiza specializarea resurselor umane selectate pentru 

desfăşurarea activităŃilor de recuperare a persoanelor cu handicap 

locomotor sau neuromotor. 

 

4. Diseminarea / mediatizarea rezultatelor  

- Metode şi instrumente utilizate pentru mediatizarea şi 

diseminarea rezultatelor proiectului. 

- Implementarea acestui proiect va conduce la dezvoltarea 

sistemului de servicii alternative. 

 În conformitate cu Strategia Locală, acest serviciu va veni în 

sprijinul persoanelor cu handicap locomotor. 

 Prin promovarea rezultatelor proiectului şi a metodologiei 

serviciilor ce vor fi înfiinŃate se va institui un model de bună 

practică ce ar putea fi diseminat la nivelul celorlalte servicii similare 

de la nivelul altor unităŃi administrativ teritoriale.  
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   Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului nr.290/24.08.2006 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Adrian Oghină 

SSoolliicciittaannttuull::  DDiirreeccŃŃiiaa  GGeenneerraallăă  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  

şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

  

CCeennttrraalliizzaarree  pprrooppuunneerree  ffiinnaanncciiaarrăă  ppeennttrruu  rreeaalliizzaarreeaa  pprrooiieeccttuulluuii  

PPrrooiieeccttuull::  CCeennttrruull  ddee  RReeccuuppeerraarree  NNeeuurroommoottoorriiee  „„IIccaarr””  

 
Activitatea / 

achiziŃii 
necesare 

Data 
începerii 

Data 
terminării 

Buget ANPH 
(RON) 

ContribuŃie 
proprie a 

D.G.A.S.P.C. 
Sector 1(RON) 

Total 

1.AchiziŃionare 
aparatură 
specifică 
pentru 
activitatea de 
recuperare 

15.09.2006 25.09.2006 89.205 - 89.205 
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2. Salarii 
/sume brute, 
personal local 

01.09.2006 30.11.2006  

-manager de 
proiect 

01.09.2006 30.11.2006 - 6420 6420 

-medic de 
recuperare 

01.09.2006 30.11.2006 - 1756,5 
 (1/4 norma) 

1756,5 

-Kinetotera-
peut (2) 

01.09.2006 30.11.2006 - 3492 X 2 6984 

-asistent 
social 
(inspector de 
specialitate) 

01.09.2006 30.11.2006 - 3210 (1/2 
norma) 

3210 

-psiholog 01.09.2006 30.11.2006 - 798 (1/4 norma) 798 

-contabil 
(inspector de 
specialitate) 

01.09.2006 30.11.2006 - 1721,25  
(1/4 norma) 

1721,25 

3. Costuri 
utilităŃi 
(energie 
electrică, apă, 
energie 
termică etc.) 

01.09.2006 30.11.2006 - 2000 2000 
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4. Costuri 
pentru 
amenajarea 
spaŃiului şi 
accesibilităŃii 

01.09.2006 01.10.2006  

- dotarea cu 
mobilier 
medical 
(canapele 
consultaŃie, 
birou, scaune, 
dulapuri 
pentru 
materiale şi 
haine) 

01.09.2006 01.10.2006 - 5000 5000 

-lucrări de 
reamenajare 
(mochetă,  
separarea 
spaŃiului prin 
pereŃi de rigips 
etc.) 

01.09.2006 01.10.2006 - 10000 10000 
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5. Costuri 
pentru 
materiale 
informative 

01.09.2006 01.10.2006 - 700 700 

Sub-totaluri  Total1 89.205 Total2 38.589,75 Total3 127.794,75 

6. Cheltuieli 
de 
administrare 

01.09.2006-30.11.2006  

-consumabile 
birou 
-materiale 
igienico-
sanitare 

01.09.2006-30.11.2006  1500 (1,68%) 1500 

7. Cheltuieli 
diverse 

01.09.2006-30.11.2006 2275 
(2,55%) 

 2275 

TOTAL 
GENERAL 

01.09.2006-30.11.2006 Total 
A 

91.480 Total 
B 

40.089,75 Total 
C 

131.569,75 

 

Data: 08.08.2006                                                                                     Semnătură autorizată  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iimmpplleemmeennttăărriiii  ddee  ccăăttrree  DDiirreeccŃŃiiaa  GGeenneerraallăă  ddee    

AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11  

PPrrooiieeccttuulluuii  „„CCeennttrruull  ddee  rreeccuuppeerraarree  nneeuurroommoottoorriiee  PPhhooeenniixx””  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

14/19.12.2005 pentru avizarea Proiectului Strategiei DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

pentru perioada 2005- 2008, 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 210/15.06.2006 privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de FuncŃii şi Regulamentului de organizare 
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şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr.1175/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale pentru 

ProtecŃia Integrarea şi Incluziunea Socială a Persoanelor cu 

Handicap în perioada 2006-2013; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naŃional în 

domeniul protecŃiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi 

în domeniul asistenŃei sociale a persoanelor vârstnice,persoanelor 

fără adăpost şi persoanelor victime ale violenŃei în familie şi a 

finanŃării acestor programe; 

 łinând seama de Proiectul „Centrul de recuperare 

neuromotorie Phoenix” al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), art. 95, alin.(2), lit.„n” 

şi art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1 Se aprobă implementarea, pe Programul ANPH-S-

2006/PIN4, a Proiectului „Centrul de recuperare neuromotorie 
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Phoenix”, în cazul în care propunerea de proiect este declarată 

câştigătoare, în conformitate cu Anexele nr.1 şi nr.2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre şi a legislaŃiei române în vigoare.  

 

 Art. 2 Consiliul Local Sector 1, prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, va asigura 

continuitatea proiectului pe o perioadă de cel puŃin doi ani de la 

terminarea proiectului. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. : 291/24.08.2006 

 



 243

Anexa nr.1  
la Hotărârea Consiliului Local  

nr. 291/24.08.2006 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină  

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂłII SOCIALE ŞI FAMILIEI 

AUTORITATEA NAłIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU 

HANDICAP 

Calea Victoriei Nr. 194, Bucureşti, Tel: 212.54.38, Fax: 212.54.43 

e-mail: proiecte2006@anph.ro; website: www.anph.ro  

 

SELECłIE PUBLICĂ DE PROIECTE (SPP) 

pentru 

„DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE 

PENTRU PERSOANELE ADULTE CU HANDICAP: CENTRE DE 

SERVICII DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DE TIP 

AMBULATORIU” 

în cadrul Programului de Interes NaŃional ANPH-S-2006/PIN 4 

Formular de Cerere de finanŃare 

 

Numele solicitantului: 

DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 

1  

2006 

ANPH-S-2006/PIN 4 



 244

II. PROIECTUL 

 

A. DATE GENERALE  

1. Titlul proiectului: 

 „CENTRUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE „ PHOENIX”” 

2. Tipul de program în care se înscrie proiectul dumneavoastră, 

respectiv măsura prioritară pentru anul 2006: 

 
Tipul de program Linia de finanŃare Măsura 

prioritară 
Programului de 
Interes NaŃional  

ANPH-S-2006/PIN 4 Măsura – spp: 
„dezvoltarea 
serviciilor 
sociale 
specializate 
pentru 
persoanele 
adulte cu 
handicap: centre 
de servicii de 
recuperare 
neuromotorie de 
tip ambulatoriu”. 

 

3. Rezumatul proiectului  

 În cadrul Strategiei Locale a DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru perioada 2005- 2008, 

un obiectiv principal în ceea ce priveşte protecŃia specială şi 

integrarea socială a persoanelor cu handicap îl reprezintă reforma 

instituŃională prin prevenirea instituŃionalizării şi dezvoltarea 

sistemului alternativ de asistenŃă şi protecŃie socială. În scopul 
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prevenirii instituŃionalizării şi al menŃinerii în familie, în comunitate 

a persoanei cu handicap (cu potenŃial funcŃional) este esenŃială 

înfiinŃarea unor servicii alternative – în concordanŃă cu nevoile 

identificate – precum şi dezvoltarea celor existente. Nevoia de 

sprijin a persoanelor cu handicap în ceea ce priveşte serviciile de 

recuperare, şi  respectiv necesitatea înfiinŃării unui centru de 

recuperare neuromotorie - a fost identificată, pe de o parte ca 

urmare a evaluării gradului de dependenŃă a acestora şi a 

efectuării evaluărilor sociale, precum şi în urma solicitarilor depuse 

în acest sens, la registratura DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1. Astfel, actualul proiect vine 

să susŃină implementarea strategiei locale prin crearea unui nou 

serviciu - ca alternativă la instituŃionalizare. 

 

4. Scopul proiectului: înfiinŃarea CENTRULUI DE RECUPERARE 

NEUROMOTORIE „PHOENIX”. 

 

5. Obiectivele proiectului 

 

 Obiective generale: 

a) Crearea unui serviciu alternativ care să contribuie la 

reducerea numărului persoanelor instituŃionalizate şi la menŃinerea 

în familie a persoanelor adulte cu handicap locomotor şi 

neuromotor, având ca finalitate recuperarea şi reabilitarea 

acestora; 
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b) Prevenirea fenomenelor care pot determina 

instituŃionalizarea adultului cu handicap - în contextul absenŃei 

serviciilor de sprijin prin care să se asigure menŃinerea la domiciliu 

a persoanei cu handicap; 

c) Diminuarea presiunii asupra caselor teritoriale de pensii în 

ceea ce priveşte acordarea biletelor gratuite de tratament şi 

recuperare balneară pentru persoanele cu handicap locomotor şi 

neuromotor; 

 Obiective specifice: 

a) Asigurarea condiŃiilor necesare pentru recuperarea 

persoanelor adulte cu handicap locomotor aflate în familie şi în 

centrele rezidenŃiale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. sector 1;  

b) Asigurarea implementării programelor individuale de 

reabilitare şi integrare socială elaborate de comisiile de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap; 

c) Scăderea numărului de internări în unităŃile sanitare în scopul 

strict al recuperării adultului cu handicap;  

d) Implementarea standardelor de calitate pentru serviciile 

sociale specializate, respectiv pentru centru de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu; 

6. Istoricul Sub-Proiectului 

 Actualul proiect nu cuprinde sub-proiect 

7. Justificarea proiectului  

 În cadrul Strategiei DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru perioada 2005- 2008, un 

obiectiv principal (respectiv prioritatea 14) îl reprezintă crearea 
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unui sistem de servicii alternative la instituŃionalizare, pentru 

persoanele cu dizabilităŃi (ex. centre de recuperare, centre de zi, 

respite care, hospice). 

 

a) RelevanŃa proiectului faŃă de obiectivele programului 

 Proiectul actual vizează înfiinŃarea unui serviciu alternativ – 

respectiv un centru de recuperare neuromotorie - în baza unor 

nevoi identificate la nivelul sectorului 1. Astfel, a fost identificat un 

număr de 401 persoane adulte cu handicap locomotor, precum şi 

un număr de 681 persoane cu handicap neuromotor şi 59 

persoane cu handicap asociat - care prezintă si afecŃiuni 

neuromotorii. Pentru aceste persoane au fost prevăzute, în 

programele individuale de recuperare, reabilitare şi integrare 

socială, activităŃii de recuperare – socializare, în conformitate cu 

nevoile individuale, care au ca finalitate dezvoltarea autonomiei 

personale a beneficiarului. 

 Pentru a facilita desfăşurarea acestor activităŃi într-un cadru 

specializat - în conformitate cu standardele de calitate în vigoare - 

este necesară înfiinŃarea Centrului de Recuperare Neuromotorie 

„Phoenix”. Serviciul specializat nou creat va fi destinat atât 

persoanelor adulte cu handicap aflate în familie, cât şi celor aflate 

în sistem rezidenŃial (în centrele de îngrijire si asistenŃă aflate în 

subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

b) RelevanŃa proiectului pentru priorităŃile programului 

Actualul proiect se înscrie în priorităŃile de finanŃare ale 

Programului de Interes NaŃional ANPH-S-2006/PIN4.  
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 Proiectul îşi propune înfiinŃarea unui centru de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu - ca serviciu alternativ la 

instituŃionalizarea adutului cu handicap - având totodată ca scop şi 

reducerea presiunii asupra casei teritoriale de pensii a sectorului 1, 

prin scăderea cu 30% a solicitărilor pentru acordarea biletelor 

gratuite de tratament şi recuperare balneară pentru persoanele cu 

handicap din sectorul 1.  

 ÎnfiinŃarea acestui centru va conduce totodată la dezvoltarea 

capacităŃii instituŃionale la nivelul administraŃiei publice locale, 

pentru asumarea responsabilităŃii în ceea ce priveşte abordarea 

problematicii persoanelor adulte cu handicap, cât şi la 

implementarea reformei instituŃionale în acest domeniu. 

c)identificarea oportunităŃilor şi constrângerilor percepute la nivel 

local, mai ales cu referire la Strategia NaŃională, Strategia Locală 

şi Planul Local de Restructurare/Închidere a instituŃiilor rezidenŃiale 

vechi. 

 Prin înfiinŃarea la 01.04.2003 a DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială sector 1, problematica persoanei cu handicap 

copil-adult-vârstnic devine parte a unui sistem integrat de asistenŃă 

socială, găsindu-şi astfel o rezolvare unitară, atât sub aspectul 

prestaŃiilor (salarii ale asistenŃilor personali/indemnizaŃii ale 

persoanei cu handicap, facilităŃi – abonamente RATB/metrou, 

impulsuri telefonice gratuite), cât şi sub aspectul serviciilor oferite 

pentru persoanele cu handicap – pe toate categoriile de vârstă 

(copilul, adultul, vârstnic). 
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 Transferarea Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă nr. 3 – la data 

de 27.06.2003 - în responsabilitatea Consiliului Local al Sectorului 

1, respectiv a D.G.A.S. Sector 1, a reprezentat un alt pas către 

realizarea unor servicii integrate de calitate pentru persoana adultă 

cu handicap. 

 Astfel, persoana cu handicap este privită în acest moment, 

în contextul familiei sau al comunităŃii locale - responsabile pentru 

evoluŃia socială a acesteia - rezultatele obŃinute până în prezent şi 

serviciile preconizate pentru viitorul imediat fiind relevante pentru 

domeniu. 

 Prevenirea instituŃionalizării este deosebit de importantă. 

Pentru aceasta este imperios necesar să se creeze servicii de 

sprijin şi stimulare a vieŃii independente în familie, precum şi 

servicii rezidenŃiale (pe baze comunitare) de tip familial, pentru 

adulŃii cu handicap. Este de menŃionat faptul că, experienŃa 

demonstrează că prevenirea instituŃionalizării este mai eficientă, 

inclusiv din punct de vedere economic. 

 În Strategia DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 pentru perioada 2005- 2008 s-a 

prevăzut crearea şi dezvoltarea unui sistem de servicii alternative 

pentru persoanele cu dizabilităŃi acesta urmând a se realiza prin : 

- proiecte de finanŃare în vederea dezvoltării de noi servicii – 

centre de recuperare, centre de zi, respite care, hospice, centre de 

terapie ocupaŃională. 

- achiziŃia de imobile pentru serviciile ce urmează a fi 

înfiinŃate/amenajarea celor existente. 
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- achiziŃia de echipamente de recuperare şi baza logistică pentru 

funcŃionarea serviciilor ; 

- recrutarea şi formarea personalului în vederea oferirii de 

servicii specializate, de calitate. 

- valorificarea potenŃialului şi a experienŃei ong-urilor cu activitate 

în domeniu în dezvoltarea noilor servicii ; 

- restructurarea vechilor centre de tip rezidenŃial prin diminuarea 

numărului de persoane (reducerea sub 50 de persoane) conform 

planului de restructurare aprobat ; 

 În ceea ce priveşte Planul de Restructurare al Centrelor de 

Îngrijire şi AsistenŃă aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1, au 

fost întâmpinate dificultăŃi în ceea ce priveşte reducerea numărului 

de persoane instituŃionalizate, pe de o parte datorită faptului că, la 

nivelul Municipiului Bucureşti nu funcŃionează o reŃea de structuri 

rezidenŃiale pentru persoanele cu dizabilităŃi care să facă faŃă 

solicitărilor de gazduire existente, iar pe de altă parte, datorită 

faptului că, nu au fost înfiinŃate toate tipurile de servicii alternative 

care să preia această presiune asupra sistemului rezidenŃial. Din 

aceaste motive, numărul persoanelor cu handicap asistate în 

centrele rezidenŃiale de pe raza sectorului 1 a fost redus doar cu 

70 şi nu cu 202 asistaŃi – aşa după cum era prevăzut în Planul de 

Restructurare al D.G.A.S.P.C. Sector 1 (întocmit pentru un număr 

total de 530 asistaŃi aflaŃi la momentul respectiv, in centrele 

rezidenŃiale din sectorul 1). 

 În prezent, multe din persoanele cu dizabilităŃi au nevoie de 

servicii de sprijin. Aceste servicii trebuie să fie de calitate, bazate 
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pe nevoile individuale şi integrate în contextul social şi nu o sursă 

de segregare. Un astfel de sprijin este în conformitate cu modelul 

social european de solidaritate – un model care recunoaşte 

responsabilitatea noastră, a tuturor, unii faŃă de ceilalŃi şi, în 

special, faŃă de cei care au nevoie de sprijin. 

 Actualul proiect vine să susŃină implementarea strategiei 

locale prin crearea unui nou serviciu - ca alternativă la 

instituŃionalizare. 

d)lista grupurilor Ńintă şi numărul estimat al beneficiarilor direcŃi şi 

indirecŃi 

Grupul Ńintă ( pentru perioada de derulare a proiectului - 2 luni ) 

este reprezentat  de 40 de persoane adulte cu handicap 

neinstituŃionalizate aflate pe raza sectorului 1 la care se adaugă 5 

de persoane cu handicap asistate în sistem rezidenŃial. Pe termen 

lung se aproximează că beneficiarii Centrului de recuperare 

neuromotorie « Phoenix » vor fi în număr de ~230/an. 

 Beneficiarii direcŃi sunt 45 de persoane cu handicap fizic/ 

locomotor şi neuromotor care vor beneficia de serviciile oferite în 

cadrul centrului de recuperare neuromotorie. 

 Beneficiari indirecŃi : 

- membrii familiei şi persoanele de suport din mediul de 

viaŃă al beneficiarilor estimaŃi la un număr de 100 de persoane ; 

- personalul angajat în cadrul proiectului, care 

beneficiază de formare continuă în vederea eficientizării serviciilor 

oferite precum ; 

- comunitatea locală. 
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e) motivele selectării grupului Ńintă şi a activităŃilor 

Principalele motive care au stat la baza selectării grupului Ńintă şi a 

activităŃilor sunt următoarele : 

- numărul mare de solicitări pentru instituŃionalizare datorită 

imposibilităŃii menŃinerii la domiciliu a persoanelor cu handicap, 

aceasta fiind un efect al lipsei serviciilor alternative de tip centru de 

recuperare – ambulatoriu - şi a serviciilor medico-sociale de 

recuperare la domiciliu care să vină în sprijinul familiilor 

persoanelor cu handicap prevenindu-se astfel instituŃionalizarea; 

- necesitatea dezvoltării - la nivelul comunităŃii locale – a 

serviciilor care să conducă la dezvoltarea autonomiei personale a 

adultului cu handicap; 

- existenŃa recomandărilor în ceea ce priveşte recuperarea - 

prevăzute în programele individuale de recuperare, reabilitare şi 

integrare socială elaborate de Comisia de Evaluare a Persoanelor 

cu Handicap Adulte Sector 1; 

- numărul mare de solicitări primite din partea persoanelor cu 

handicap şi a familiilor acestora, în ceea ce priveşte nevoia de 

servicii de recuperare neuromotorie; 

- pentru asigurarea protecŃiei sănătăŃii fizice şi mentale a 

persoanelor cu handicap ; 

- pentru asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu 

handicap la un pachet de servicii de recuperare medicală de bază, 

care cuprinde servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătăŃii etc. ; 

- asigurarea, la nivel local, a tranziŃiei tânărului cu handicap din 

sistemul de protecŃie a copilului în sistemul de protecŃie a 
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persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale 

specifice ale acestuia. 

- implicarea în activităŃile de îngrijire, reabilitare şi integrare a 

persoanei cu handicap, atât a familiei acesteia, precum şi a 

comunităŃii;  

 Toate aceste motive au la bază dificultăŃile de integrare 

socială a persoanelor cu handicap ce impun adoptarea unor 

măsuri de prevenire şi diminuare a efectelor negative ale acestui 

fenomen; 

 ActiviăŃile ce vor fi desfăşurate în cadrul centrului de 

recuperare neuromotorie: 

1)Implementarea standardelor de calitate pentru serviciile 

sociale specializate, respectiv pentru centru de recuperare 

neuromotorie de tip ambulatoriu şi implicit crearea accesibilităŃilor; 

2)Evaluarea iniŃială a fiecărui beneficiar care va include: auto-

nomie personală şi stare fizică, greutate şi regim alimentar, văz, 

auz, comunicare (limbaj), locomoŃie, mobilitate generală, istoricul 

apariŃiei handicapului, continenŃă, medicaŃie curentă, sănătate 

mentală şi cogniŃie, preocupări, siguranŃă personală, riscuri, relaŃia 

cu familia şi alte contacte sociale; 

3)Planificarea serviciilor (cu elaborarea Programului 

Individualizat de Recuperare şi a Programului de 

Integrare/Reintegrare Socială - care constituie o secŃiune a 

Planului Individualizat de Servicii) - ce va avea ca scop 

recuperarea medicală şi dezvoltarea potenŃialului persoanei cu 

handicap, în vederea integrării-reintegrării sociale; 
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4)La ieşirea beneficiarului din centru se va întocmi Foaie de 

ieşire în care se va preciza: data ieşirii; numărul de şedinŃe de 

recuperare efectuate; consemnarea rezultatelor procesului de 

recuperare, cu progresele înregistrate; persoana de contact care 

va putea da relaŃii despre evoluŃia ulterioară a beneficiarului. 

f)relevanŃa proiectului pentru grupurile Ńintă : 

 ÎnfiinŃarea Centrului de Recuperare Neuromotorie 

« Phoenix » va contribui la diversificarea sistemului de servicii 

alternative, la diminuarea numărului de persoane instituŃionalizate 

şi la sporirea şanselor de recuperare a persoanelor adulte cu 

handicap locomotor şi neuromotor – din comunitate şi din centrele 

rezidenŃiale prin : 

- creşterea standardelor de calitate în sistemul rezidenŃial, prin 

reducerea numărului de asistaŃi, sporindu-se astfel confortul; 

- creşterea şanselor de integrare şi reintegrare socială a 

persoanelor cu handicap prin influenŃarea factorilor din mediul lor 

de viaŃă, oferind: 

- servicii de recuperare adecvate nevoilor individuale, oferite 

de o echipă specializată; 

- mediere între persoanele cu handicap şi persoanele din 

mediul lor de viaŃă în vederea modificării percepŃiei asupra 

statutului lor de persoane marginalizate ; 

- consiliere în vederea facilitării reinserŃiei sociale; 

- răspunde unei necesităŃi de specializare a unor servicii şi a 

unor echipe pluridisciplinare de profesionişti pentru a aborda 
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adecvat un fenomen care a intrat în atenŃia autorităŃilor locale 

odată cu apariŃia H.C.L. nr. 14/19.12.2005 de aprobare a Strategiei 

Locale a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului sector 1, pentru perioada 2006-2008. 

 Evaluarea persoanelor cu handicap şi metodologia utilizată 

în vederea identificării nevoilor relevante ale grupului Ńintă 

(perioada realizării evaluării, tehnicile utilizate, instrumentele de 

evaluare, rezultatele obŃinute) pentru a se vedea dacă există o 

legătură logică între acestea, obiectivele proiectului şi servicii. 

 Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru 

AdulŃi stabileşte în baza procedurii de evaluare pentru încadrarea 

într- un grad de handicap, programul individual de recuperare, 

readaptare şi integrare socială. În funcŃie de acesta, persoana 

adultă cu handicap locomotor va fi orientată către Centrul de 

Recuperare Neuromotorie Phoenix, iar managerul de caz 

împreună cu echipa pluridisciplinară din cadrul centrului, vor 

efectua evaluarea iniŃială şi vor întocmi planul individualizat de 

servicii. Echipa pluridisciplinară care stabileşte planul individualizat 

de servicii va fi compusă din asistent social, psiholog, medic, 

kinetoterapeut.  

 În planul individualizat de servicii vor fi stabilite serviciile ce 

vor fi asigurate beneficiarului, precum şi personalul implicat în 

realizarea planului. Acest plan va cuprinde si Programul 

Individualizat de Recuperare al beneficiarului.  
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 La ieşirea beneficiarului din centru se va întocmi Foaie de 

ieşire în care se va preciza: data ieşirii; numărul de şedinŃe de 

recuperare efectuate; consemnarea rezultatelor procesului de 

recuperare, cu progresele înregistrate; recomandări; persoana de 

contact care va putea da relaŃii despre evoluŃia ulterioară a 

beneficiarului. 

 Instrumentele de evaluare ce vor fi utilizate în activitatea de 

recuperare neuromotorie, desfăşurată în cadrul C.R.R. „Phoenix”: 

- scala de evaluare şi chestionarul SOS pentru 

stabilirea gradul de dependenŃă al persoanelor adulte cu handicap; 

- examen clinic; 

- investigaŃii paraclinice (radiografii, RMN, CT, etc.); 

- procedurile de testare din punct de vedere medical: 

 ▪ examen clinic; 

 ▪ testing muscular, probă de efort; 

 ▪ goniometrie – pentru determinarea mobilităŃii 

articulare; 

- teste psihologice; 

- evaluarea socială – cu privire la situaŃia familială a 

persoanei cu handicap, în care vor fi menŃionate persoanele de 

sprijin/membrii familiei, care vor asigura o continuitate a procesului 

de recuperare, respectiv prin susŃinerea persoanei cu handicap în 

ceea ce priveşte efectuarea unor exerciŃii fizice de bază care pot fi 

efectuate la domiciliu, precum şi în ceea ce priveşte integrarea 

socială şi profesională a acesteia; 
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8. Grupul Ńintă, beneficiari direcŃi şi indirecŃi: 

Grupul Ńintă: 

- Pentru perioada de derulare a proiectului (până la sfârşitul 

lunii noiembrie), grupul Ńintă este reprezentat de 40 de persoane 

adulte cu handicap neinstituŃionalizate aflate pe raza sectorului 1, 

la care se adaugă 5 de persoane cu handicap asistate în sistem 

rezidenŃial, în centrele destinate persoanelor cu handicap, aflate în 

subordinea D.G.A.S.P.C.Sector 1. 

- Pe termen lung, grupul Ńintă este reprezentat de: 

 ♦ 401 persoane cu handicap locomotor;   

 ♦ 681 persoane cu handicap neuromotor - care 

prezintă afecŃiuni neuromotorii ;  

 ♦ 59 persoane care prezintă handicap asociat – cu 

afecŃiuni neuromotorii.  

 Se aproximează că beneficiarii Centrului de Recuperare 

Neuromotorie « Phoenix » vor fi în număr de ~230/an. 

 Grupul Ńintă este alcătuit din persoane adulte care 

beneficiază de certificat de încadrare într-un grad de handicap şi 

necesită servicii de recuperare neuromotorie.  

 Beneficiarii direcŃi sunt 45 de persoane cu handicap 

locomotor şi neuromotor care vor beneficia de serviciile oferite în 

cadrul centrului de recuperare neuromotorie. 

 Beneficiari indirecŃi : 

- membrii familiei şi persoanele de suport din mediul de 

viaŃă al beneficiarilor, estimaŃi la un număr de 100 de 

persoane (raportat la perioada de desfăşurare a proiectului); 
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- personalul angajat în cadrul proiectului, care 

beneficiază de formare continuă în vederea eficientizării serviciilor 

oferite precum şi comunitatea. 

 Metode de selecŃie a beneficiarilor : 

- evaluarea efectuată de Comisia de Evaluare a 

Persoanelor cu Handicap Adulte şi respectiv prevederile 

Programului Individual de Recuperare, Reabilitare şi Integrare 

Socială emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 

Adulte; 

- evaluarea efectuată de către Serviciul de AsistenŃă şi 

Consiliere pentru Persoane cu Handicap, în vederea stabilirii 

gradului de dependenŃă al persoanei cu handicap, prin aplicarea 

Scalei S.O.S. 

- baza de date;  

- evaluarea socială; 

- solicitările depuse în acest sens, de persoanele adulte 

cu handicap care necesită servicii de recuperare medicală; 

- evaluarea iniŃială. 

 Caracteristicile grupului Ńintă 

 Grupul Ńintă este alcătuit din persoanele adulte cu handicap 

care: 

- beneficiază de certificat de încadrare într-un grad de 

handicap emis de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap 

adulte, indiferent de statutul social ; 

- necesită servicii de recuperare neuromotorie ca 

urmare a deficienŃelor pe care le prezintă; 
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- se află în mediul familial sau rezidenŃial – la nivelul 

sectorului 1 

 

9. Rezultate scontate: 

 Estimăm că, prin implementarea proiectului se va realiza: 

• reducerea cu 5% a numărului persoanelor cu 

handicap care solicită asistarea în sistem rezidenŃial - în cadrul 

centrelor de îngrijire şi asistenŃă aflate în subordinea DGASPC 

Sector 1 – până la finalul proiectului; 

• recuperarea şi respectiv îmbunătăŃirea stării de 

sănătate pentru un număr de 45 de persoane cu handicap (din 

familie şi din mediu instituŃionalizat) – până la finalizarea 

proiectului; 

• reducerea cu 30% a presiunii asupra caselor teritoriale 

de pensii pentru bilete gratuite de tratament şi recuperare balneară 

pentru persoanele cu handicap. 

• creşterea gradului de satisfacŃie al beneficiarului prin 

dezvoltarea şi diversificarea tipurilor de servicii pe care le pot 

accesa; 

• creşterea gradului de satisfacŃie al familiilor acestora şi 

al comunităŃii, în raport cu actul de protecŃie specială pentru 

persoane cu handicap; 

• creşterea şanselor de integrare socio-profesională a 

persoanelor cu restant funcŃional; 

•  
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• dotarea cu aparatură şi personal a Centrului de 

Recuperare Neuromotor şi implicit, asigurarea funcŃionalităŃii 

acestuia;  

 Valoarea adăugată obŃinută în urma derulării proiectului: 

 Implementarea proiectului “Centru de Recuperare 

Neuromotorie “Phoenix”” va conduce la o restructurarea a 

sistemului de protecŃie specială a persoanelor cu handicap, prin 

abordarea unor noi tipuri de servicii situate în cadrul comunităŃii 

locale. Prin mediatizarea continuă a proiectului se vor pune baza 

unei mai bune implicări a comunităŃii în rezolvarea problemelor 

persoanelor cu handicap, a creşterii gradului de acceptare şi 

întelegere a problematicii şi a nevoilor specifice ale acestora.  

 Totodată proiectul va determina o schimbare de optică atât 

din punctul de vedere al familiilor persoanelor cu handicap, cât şi 

din punctul de vedere al factorilor de decizie în raport cu 

problematica persoanelor cu handicap, constituindu-se într-un 

model de bună practică. Astfel, diminuarea numărului de persoane 

care optează pentru instituŃionalizare - prin crearea de alternative 

de tip familial - va conduce la o schimbare de viziune asupra 

structurii sistemului de protecŃie a persoanei cu handicap. 

 PublicaŃii şi alte rezultate: 

 Promovarea proiectului, a serviciilor oferite şi a rezultatelor 

obŃinute se va realiza prin: 

• ConferinŃa de presă  

• Campanie de sensibilizare a opiniei publice cu privire la 

problematica persoanei cu handicap; 
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• Organizarea Lunii Persoanei cu Handicap (luna noiembrie) 

în care vor fi incluse activităŃi de promovare a centrului nou 

înfiinŃat; 

• Pliante şi afişe (se vor realiza minim 200 de pliante şi 100 de 

afişe ce vor fi împărŃite pe raza Sectorului 1 Bucureşti). 

• Revista Vocea Primăriei – în care vor fi incluse materiale de 

promovare; 

• Pagina de web a DGASPC în prezent aflată în construcŃie. 

• Informarea prin intermediul Serviciului de AsistenŃă şi 

Consiliere pentru Persoane cu Handicap şi prin Biroul de 

Secretariat al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 

Adulte. 

 În urma campaniilor de promovare estimăm ca la finalul 

proiectului, 50% din populaŃia adultă de pe raza sectorlui 1 

Bucureşti îşi va îmbunătăŃii cunostinŃele cu privire la problematica 

persoanei cu handicap.  

 

 Efecte de multiplicare / diseminare 

 Implementarea acestui proiect va conduce la dezvoltarea 

unor noi servicii şi o regândire a celor deja existente pe baza 

principiului respectării demnităŃii persoanei. 

 Organizarea spaŃiului şi a activităŃii pe baza evaluării 

nevoilor beneficiarilor va conduce la schimbarea mentalităŃilor 

învechite după sloganul „creem servicii pentru oameni nu oameni 

pentru servicii”. 
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 Prin promovarea rezultatelor proiectului şi a metodologiei 

serviciilor se va institui un model de bună practică ce ar putea fi 

diseminat la nivelul celorlalte servicii similare de la nivelul altor 

unităŃi administrativ teritoriale.  

10. Indicatori de performanŃă: 

 În ceea ce priveşte indicatorii de performanŃă: 

1)Un număr de 45 de persoane cu handicap adulte vor 

beneficia de servicii în cadrul centrului de recuperare 

neuromotorie, până la încheierea perioadei de derulare a 

proiectului. 

2)Un număr de 230 de persoane cu handicap adulte vor 

beneficia de servicii în cadrul centrului de recuperare 

neuromotorie, în primul an de funcŃionare a acestuia. 

3)În primul an de funcŃionare a centrului, vor beneficia de 

cursuri de formare un număr de 4 persoane angajate în cadrul 

centrului nou înfiinŃat (kinetoterapeuŃi, asistent social, psiholog). 

4)Estimăm că, 150 de persoane din rândul membrilor familiei şi 

comunităŃii vor beneficia – în mod indirect – de serviciile oferite în 

cadrul centrului, prin îmbunătăŃirea stării de sănătate a persoanei 

cu handicap, respectiv prin integrarea socială a acesteia; 

5)În primul an de funcŃionare a centrului, se va reduce numărul 

persoanelor care doresc instituŃionalizarea pentru recuperare, cu 

30%, prin orientarea acestora către serviciile de recuperare nou 

înfiinŃate; 

6)Vor fi distribuite un număr de minim 200 de pliante şi 100 de 

afişe în scopul promovării noului serviciu; 
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7)Va creşte gradul de cunoaştere a problematicii persoanei cu 

handicap şi a potenŃialului acestora - în cadrul comunităŃii locale; 

8)Va creşte gradul de satisfacŃie al beneficiarilor şi calitatea 

serviciilor oferite şi implicit se va dezvolta sistemul de protecŃie a 

persoanelor cu handicap. 

 Dezvoltarea unui astfel de serviciu vine să satisfacă 

necesitatea realizării unei reforme în cadrul sistemului de protecŃie 

a persoanei cu handicap. Într-o perioadă în care se impune o 

regândire a sistemului de protecŃie de tip rezidenŃial, serviciile 

alternative sunt o soluŃie viabilă menită să diminueze efectul - nu 

doar psihologic - al instituŃionalizării în centre de tip vechi.  

11. Impact: 

1. Impactul scontat asupra grupurilor Ńintă şi asupra beneficiarilor 

direcŃi: 

 Proiectul pentru înfiinŃarea Centrului de Recuperare 

„Phoenix” îşi propune să sporească şansele de recuperare a 

persoanelor cu handicap locomotor sau neuromotor. Aceasta se 

va realiza în conformitate cu standardele de calitate în vigoare, 

astfel încât fiecare persoană cu handicap să aibă acces la 

serviciile de recuperare – facilitându-se astfel integrarea socială şi 

profesională a acestora. 

 Pe termen scurt, până la finalul proiectului vor exista 

rezultate concretizate în îmbunătăŃirea stării de sănătate şi în 

creşterea şanselor de recuperare cel puŃin pentru grupul Ńintă al 

actualului proiect (45 beneficiari).  
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 Pe termen lung (~ 1 an), va scădea numărul persoanelor 

instituŃionalizate în centrele de îngrijire şi asistenŃă din sectorul 1, 

cu ~30% - pornind de la premisa că, o mare parte din persoanele 

cu handicap care apelează la găzduirea în instituŃiile rezidenŃiale, 

au ca principală motivaŃie – accesul la servicii de recuperare 

medicală; şi aceasta deoarece serviciile disponibile în sistemul de 

sănătate sunt insuficiente pentru a răspunde tuturor solicitărilor. 

 De asemenea, pe termen lung, va scădea presiunea asupra 

casei teritoriale de pensii, prin reducerea numărului de solicitări şi 

implicit a costurilor aferente biletelor de tratament gratuite – ce se 

acordă persoanelor cu handicap în vederea recuperării. 

 Proiectul va conduce la o creştere a gradului de satisfacŃie al 

beneficiarilor în raport cu actul de îngrijire, dar şi o îmbunătăŃire a 

imaginii de sine a persoanei cu handicap prin respectarea  

demnităŃii umane (valorificarea potenŃialului funcŃional, adaptarea 

serviciilor la nevoia beneficiarului, accesibilizare, socializare şi 

integrare socio-profesională). 

 

2. Impactul scontat asupra autorităŃilor locale: 

 Actualul proiect va conduce la întărirea capacităŃii 

instituŃionale, la nivel local, pentru asumarea responsabilităŃii prin 

abordarea problematicii persoanelor adulte cu handicap, precum şi 

prin dezvoltarea sistemului de servicii alternative la 

instituŃionalizare şi implicit, la reducerea costurilor aferente îngrijirii 

şi asistării acestor persoane, în mediu instituŃionalizat. 
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 De asemenea, se va realiza formarea personalului atât în 

funcŃie de nevoile de formare ale acestora, cât şi în funcŃie de 

nevoile identificate ale beneficiarilor generate de vârstă, grad de 

handicap, grad de mobilitate. Se va acorda o importanŃă deosebită 

procesului de formare a personalului, întrucât de aceasta va 

depinde calitatea serviciilor oferite. 

3. Impactul scontat asupra comunităŃii: 

 Pe plan social efectul scontat este acela de a creşte gradul 

de accesibilitate a persoanelor cu handicap în comunitate şi 

totodată creşterea gradului de acceptare şi sensibilizare a 

comunităŃii referitor la persoana cu handicap. 

 Astfel, va creşte gradul de satisfacŃie al beneficiarilor în 

raport cu actul de îngrijire, dar se va realiza şi o îmbunătăŃire a 

imaginii de sine a persoanei cu handicap prin respectarea 

demnităŃii persoanei (dezvoltarea la maximum a potenŃialului 

funcŃional, accesibilizare, socializare şi integrare socială). 

Crescând astfel gradul de independenŃă al persoanei cu handicap, 

acestea devenind persoane cu drepturi şi obligaŃii, implicate în 

viaŃa comunităŃii. 

 Impactul măsurabil, de durată, al proiectului : 

 Impactul imediat va consta în îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii 

beneficiarului, îmbunătăŃire care nu poate fi supusă unui proces 

reversibil; sensibilizarea persoanelor în ceea ce priveşte oamenii 

de lângă ei, care sunt diferiŃi dar totuşi egali, şi creşterea gradului 

de implicare în această problematică, a comunităŃii locale. Astfel, 

va scădea numărul persoanelor instituŃionalizate - ca rezultat al 
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înfiinŃării de servicii alternative - în cazul prezentului proiect – 

Centru de Recuperare Neuromotorie, contribuind la creşterea 

dorinŃei persoanei cu handicap de a trăi în comunitate şi a 

şanselor acestora de a se integra. 

 Măsurile pentru asigurarea unui impact indelungat al 

proiectului: 

 Pentru asigurarea unui impact îndelungat al prezentului 

proiect: vor fi asigurate fondurile financiare necesare asigurării 

continuităŃii activităŃilor prevăzute în proiect; 

- se va asigura continuitatea în ceea ce priveşte 

furnizarea serviciilor, în funcŃie de nevoile identificate ale 

persoanelor adulte cu handicap locomotor şi neuromotor; 

- se va asigura formarea continuă a personalului de 

specialitate. 

 

 Impactul pe termen scurt şi lung: 

 Din punct de vedere al finanŃării, proiectul va fi continuat de 

către Consiliul Local prin intermediul D.G.A.S.P.C. Sector 1, din 

resursele proprii. 

 Din punct de vedere instituŃional , prin proiectul prezentat se 

va trece la o altă etapă a protecŃiei persoanei cu handicap şi 

anume la prevenirea instituŃionalizării, la menŃinerea persoanei în 

familie, în comunitate unde va fi tratat cu respect şi demnitate. 

Această nouă viziune se încadrează într-o viziune la nivel mondial. 

Serviciile nou create vor fi funcŃionale până la terminarea 

proiectului iar activitatea începută va fi continuată, reprezentând 
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un model de bună practică. Serviciile nou create se vor constitui ca 

parte integrantă în cadrul sistemului de servicii sociale de la nivelul 

Sectorului 1, sistem gestionat în totalitate de către D.G.A.S.P.C. 

 Din punct de vedere al politicilor sociale, succesul unor astfel 

de iniŃiative precum şi rezultatele pozitive vor avea cu siguranŃă 

forŃa de a aduce îmbunătăŃiri la nivel naŃional şi la implementarea 

unei reforme în domeniul persoanelor cu handicap bazată pe 

crearea de servicii alternative şi de prevenire care să fie create în 

comunitate şi deschise către aceasta. 

 

12. Descrierea estimării costurilor : 

 În ceea ce priveşte estimarea costurilor aferente 

achiziŃionării aparaturii specifice pentru activitatea de recuperare - 

acesta s-a realizat prin evaluarea ofertelor de piaŃă existente. 

Estimarea acestor costuri s-a bazat în special pe evaluarea 

efectuată de către personalul de specialitate din cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, cu 

privire la necesitatea efectuării unor proceduri specifice (pentru 

care s-a stabilit în prealabil – aparatura necesară). 

 În ceea ce priveşte salariile specialiştilor implicaŃi în 

desfăşurarea activităŃilor prevăzute în prezentul proiect, acestea 

au fost stabilite în raport cu costurile salariale actuale, în 

conformitate cu prevederile legislative în vigoare. 

 Costurile aferente utilităŃilor au fost stabilite în funcŃie de 

costurile actuale raportate la suprafaŃa destinată centrului (70 mp). 
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 În ceea ce priveşte amenajarea şi dotarea spaŃiului, precum 

şi cheltuielile administrative s-a efectuat o evaluare a necesităŃilor, 

iar estimarea costurilor s-a realizat consultând ofertele de piaŃă.  

 

13. Parteneriat: 

 Actualul proiect NU SE APLICĂ în parteneriat. 

 

 SOLICITANTUL: 

1. Identitate 

 

Denumirea completă a persoanei 
juridice: 

DIRECłIA GENERALĂ 
DE ASISTENłĂ 

SOCIALĂ ŞI 
PROTECłIA 

COPILULUI SECTOR 1 

Acronim  D.G.A.S.P.C. Sector 1 

Statut juridic InstituŃie publică cu 

personalitate juridică în 

subordinea Consiliului 

Local 

Număr de înregistrare TVA codul 

fiscal: 
15318810 

Adresa oficială Str. Alex Mareşal 

Averescu nr. 17, sector 1 

Adresa poştală Str. Alex Mareşal 

Averescu nr. 17, sector 1 

Persoana de contact Dr. DănuŃ Ioan Fleacă, 
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Director General 

Telefon 021 2225346 

Mobil 0723 673 714 

Fax 021 2224275 

Adresa de e-mail DănuŃ_fleaca@yahoo.com 

Pagina pe Internet - 

 

2. Detalii bancare 

 

Titularul contului DGASPC S1 

Numărul contului RO28 TREZ 

70124600220XXXXX  

Codul băncii - 

Codul SWIFT (opŃional) - 

Numele băncii TREZORERIE SECTOR 1 

Adresa băncii Str. Roma nr.10, 

Bucureşti, Sector 1 

Numele persoanei / persoanelor cu 

drept de semnătură 

DănuŃ Ioan Fleacă  

Gabriela CîntăreŃu 

FuncŃia persoanei / persoanelor cu 

drept de semnătură 

Director General 

Director General Adjunct 

 

3.   Descrierea solicitantului 

 Organizarea D.G.A.S.P.C. Sector 1 s-a realizat prin fuziunea 

a două instituŃii: 

- DirecŃia de ProtecŃie a Drepturilor Copilului Sector 1, şi 

- DirecŃia de ProtecŃie Socială Sector 1 
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 Cele două instituŃii şi-au încetat activitatea începând cu 

31.03.2003. 

 Cu data de 01.04.2003 a început să funcŃioneze D.G.A.S. 

sector 1 (elementele de patrimoniu activ şi pasiv ale noii instituŃii 

au fost stabilite în temeiul H.C.L. nr. 35 / 27.02.2003 până la 

31.05.2003). 

 În baza hotărârii 1434/2004 şi a HCL 368/18.11.2004, 

D.G.A.S. Sector 1 îşi schimbă denumirea în DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1.  

 

 Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

 Identifică şi soluŃionează cu celeritate problemele sociale ale 

comunităŃii: 

 A)În domeniul protecŃiei copilului şi familiei; 

 B) În domeniul protecŃiei persoanelor adulte; 

  - persoanele singure 

  - persoanele cu handicap 

  - persoanele vârstnice 

  - persoanele fără adăpost 

  şi a altor persoane aflate în nevoie 

 C) În domeniul instituŃiilor de asistenŃă socială publice sau 

private 

 D) În domeniul finanŃării asistenŃei sociale 
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 În concluzie acest sistem unic reprezintă un sistem local 

integrat de politici sociale structurat la nivelul cerinŃelor impuse de 

integrarea în Uniunea Europeană 

 

B. ORGANIZAREA SI MANAGEMENTUL PROIECTULUI  

1. Descrierea detaliată a activităŃilor proiectului:  

Activitatea 1 

Formarea echipei ce va desfăşura activităŃi în cadrul proiectului 

- stabilirea managerul proiectului; 

- selectarea şi instruirea personalului de specialitate ce va fi 

transferat pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul centrului de 

recuperare neuromotorie; 

- stabilirea sarcinilor şi obligaŃiilor specifice postului pe care îl 

ocupă; 

- stabilirea regulamentului de organizare şi funcŃionare al 

centrului si a documentaŃiei prevăzute de standardele de calitate 

aflate în vigoare. 

Activitatea 2 

AchiziŃionarea aparaturii medicale în vederea dotării centrului 

recuperare neuromotorie 

- întocmirea documentaŃiei pentru alcătuirea dosarului de 

sarcini în vederea licitaŃiei pentru achiziŃionarea aparaturii 

specifice, cu respectarea regulilor de achiziŃie. După analiza 

ofertelor de pe piaŃă se va face anunŃul de intenŃie pentru achiziŃie. 

- documentaŃia va fi dată spre avizare echipei de asistenŃă 

tehnică; 
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- directorul va stabili componenŃa comisiei de selectare a 

ofertelor şi va instrui membrii în ceea ce priveşte regulile de 

achiziŃie şi de evaluare a achiziŃiilor; 

- achiziŃionarea aparaturii medicale prin semnarea contractului 

de achiziŃie; 

Activitatea 3 

Amenajarea şi utilarea corespunzătoare cu aparatură medicală a 

centrului nou înfiinŃat 

- lucrările de amenajare/accesibilizare; 

- amenajarea şi dotarea imobilului – avându-se în vedere 

asigurarea funcŃionalităŃii şi confortului; 

- siguranŃa beneficiarilor va fi avută în vedere atât în 

amenajarea spaŃiului interior cât şi în amenajarea spatiului 

exterior; 

Activitatea 4 

Evaluarea beneficiarilor, selectarea şi stabilirea Planului individual 

de servicii 

- beneficiarii serviciilor de recuperare neuromotorie vor fi 

evaluaŃi de o echipă multidisciplinară; evaluarea iniŃială va include: 

autonomie personală şi stare fizică, greutate şi regim alimentar, 

văz, auz, comunicare (limbaj), locomoŃie, mobilitate generală, 

istoricul apariŃiei handicapului, continenŃă, medicaŃie curentă, 

sănătate mentală şi cogniŃie, preocupări, siguranŃă personală, 

riscuri, relaŃia cu familia şi alte contacte sociale; 

-  
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- în baza acestei evaluări se va stabili Planul individual de 

servicii care va fi în concordanŃă cu planul individual de 

recuperare, reabilitare şi integrare socială, stabilit de către Comisia 

de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte. 

- evaluarea se va efectua de către echipa multidisciplinară 

formată din: kinetoterapeut, medic, asistent social, psiholog ; se 

vor stabili şedinŃele şi procedurile medicale la care va participa 

beneficiarul ; 

 

Activitatea 5 

Desfăşurarea activităŃilor propriu-zise de recuperare - cu 

beneficiarii 

- desfăşurarea efectivă a activităŃilor cu beneficiarii, activităŃi 

prevăzute în Planul individual de servicii – în conformitate cu 

procedurile recomandate de specialiştii centrului de recuperare 

neuromotorie. 

Activitatea 6 

Evaluarea beneficiarilor la finalizarea programului de recuperare 

(nr. de şedinŃe) recomandat  

- rezultatele evaluării beneficiarului - după finalizarea 

programului de recuperare recomandat şi respectiv, a numărului 

de şedinŃe de recuperare propuse - vor fi consemnate în foaia de 

ieşire a acestuia. 

- în foaia de ieşire se va preciza: data ieşirii; numărul de 

şedinŃe de recuperare efectuate; consemnarea rezultatelor 

procesului de recuperare, cu progresele înregistrate; recomandări; 



 274

persoana de contact care va putea da relaŃii despre evoluŃia 

ulterioară a beneficiarului. 

 

Activitatea 7 

Campanie de sensibilizare a comunităŃii şi de promovare a 

serviciilor oferite în cadrul Centrului de Recuperare Neuromotorie 

« Phoenix » 

- conferinŃă de presă (ce va avea loc în luna Noiembrie – 

urmând a fi integrată în ciclul de activităŃi derulate anual de 

DGASPC Sector 1, sub egida « Luna Noiembrie – Luna 

Persoanelor cu Handicap »); 

- materiale informative editate în Revista « Vocea Primăriei » 

(distribuită gratuit la nivelul comunităŃii locale a sectorului 1) ; 

- materiale informative sub formă de pliante şi broşuri; 

- mesaje mass-media; 

- activităŃi de promovare a serviciilor cu prilejul diferitelor 

evenimente; 

 

Activitatea 8 

Evaluarea proiectului - se va realiza periodic prin: 

- elaborarea unor planuri de implementare, planuri de achiziŃii, 

analiza indicatorilor 

- completarea de chestionare de către beneficiarii direcŃi şi 

indirecŃi ai proiectului de către personalul angajat în proiect, 

analiza rapoartelor financiare 
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Activitatea 9 

PerfecŃionarea/formarea personalului de specialitate 

- se va face o evaluare a nevoilor de formare ale personalului; 

- se va întocmi o curriculă de formare iniŃială a personalului; 

- după o formare iniŃială se vor organiza cursuri periodice de 

formare în baza nevoilor identificate în urma evaluării. 

 

2. Durata şi planificarea activităŃilor: 

 Durata proiectului va fi de 3 luni (până la sfârşitul lunii 

noiembrie – anul curent). 

 

 

.Luna Activitatea 1 2 3 Cine implementează 

Activitatea 1 - Formarea echipei ce va 

desfăşura activităŃi în cadrul proiectului 
X   

D.G.A.S.P.C. Sector 1 - 

Solicitant 

Activitatea 2 - AchiziŃionarea aparaturii 

medicale în vederea dotării centrului de 

recuperare neuromotorie 

X   

D.G.A.S.P.C. Sector 1 - 

Solicitant 

Activitatea 3 - Amenajarea şi utilarea 

corespunzătoare cu aparatură medicală 

a centrului nou înfiinŃat 

X   

D.G.A.S.P.C. Sector 1-  

Solicitant 

Activitatea 4 - Evaluarea beneficiarilor, 

selectarea şi stabilirea Planului individual 

de servicii 

X   

D.G.A.S.P.C. Sector 1 - 

Solicitant 

Activitatea 5 - Desfăşurarea activităŃilor  X X D.G.A.S.P.C. Sector 1 - 
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propriu-zise de recuperare - cu 

beneficiarii 

Solicitant 

Activitatea 6 - Evaluarea beneficiarilor la 

finalizarea programului de recuperare 

(pentru nr. de şedinŃe recomandat) 

 X X 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 - 

Solicitant 

Activitatea 7 - Campanie de sensibilizare 

a comunităŃii şi de promovare a serviciilor 

oferite în cadrul Centrului de Recuperare 

Neuromotorie « Icar ». 

  X 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 - 

Solicitant 

Activitatea 8 - Evaluarea proiectului 

 
  X 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 - 

Solicitant 

Activitatea 9 - PerfecŃionarea/formarea 

personalului de specialitate 
X   

D.G.A.S.P.C. Sector 1 - 

Solicitant 

 

3. Capacitatea de management si de implementare a proiectelor: 

3.1 - Metodologia de implementare  

(a)Motivele care au stat la baza alegerii metodologiei propuse 

 În implementarea proiectului s-a optat pentru constituirea 

unei echipe de implementare strict specializată în managementul 

de proiect, întrucât aspectele tehnice legate de implementarea 

proiectului au rol deosebit de important. De asemenea prin 

păstrarea unui contact permanent cu echipa multidisciplinară, cu 

beneficiarii direcŃi şi indirecŃi va conduce la o cunoaştere reală a 

nevoilor grupului Ńintă permiŃându-se astfel “up-date-ul” proiectului 

în funcŃie de necesităŃi pentru atingerea obiectivelor stabilite. 
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 Odată ce serviciul va deveni funcŃional se va efectua 

evaluarea beneficiarilor şi planificarea activităŃilor de recuperare la 

care aceştia vor lua parte, în funcŃie de tipul afecŃiunii, al 

handicapului, al nevoilor specifice, precum şi în funcŃie de 

recomandările medicului specialist. 

 Programul activităŃilor desfaşurate în cadrul centrului de 

recuperare neuromotorie va urmări satisfacerea nevoilor 

individuale ale beneficiarilor, în vederea stimulării potenŃialului 

funcŃional al acestora, precum şi în vederea facilitării integrării 

sociale şi profesionale.  

b) Modul în care este gândită acŃiunea pentru a putea veni în 

continuarea unei acŃiuni anterioare 

 Asigurarea funcŃionalităŃii acestui centru vine să susŃină 

sistemul de servicii alternative (dezvoltate la nivelul comunităŃii 

locale), în vederea reducerii numărului de persoane 

instituŃionalizate. Serviciile de recuperare ce vor fi oferite sunt 

servicii de suport atât pentru familie, cât şi pentru persoana cu 

handicap. De cele mai multe ori acestea optează pentru 

instituŃionalizarea tocmai în ideea că, în sistem rezidenŃial, 

persoana cu handicap va beneficia şi de servicii de recuperare 

medicală.  

 De asemenea, înfiinŃarea unui astfel de centru a fost unul din 

obiectivele prevăzute în Strategia Locală în domeniul protecŃiei 

persoanei cu handicap (2005-2008), obiectiv identificat în urma 

evaluării nevoilor. 
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 Astfel, înfiinŃarea centrului de recupere neuromotorie: 

- va susŃine implementarea şi respectiv atingerea obiectivelor 

prevăzute în Planul de Restructurare al Centrelor de Îngrijire şi 

AsistenŃă aflate în subordinea DGASPC Sector 1; 

- va contribui la reducerea costurilor ( întrucât asistarea unui 

beneficiar în regim rezidenŃial este mult mai costisitoare decât 

asistarea sa într-un centru de recuperare neuromotorie);  

- va asigura o continuitate în ceea ce priveşte procesul de 

recuperare al persoanei cu handicap (alături de alte servicii 

funcŃionale, cum ar fi: centru de terapie ocupaŃională; centru de zi; 

atelierul protejat, evaluarea vocaŃională în vederea integrării 

porfesionale). 

(c) Procedurile de evaluare internă: evaluarea proiectului, evaluarea 

serviciului, evaluarea grupului Ńintă; 

 Evaluarea proiectului vizează aspecte legate de resurse 

investite, activităŃi desfăşurate, rezultate obŃinute, beneficii obŃinute 

şi se va realiza după cum urmează: 

 Săptămânal - prin întâlniri ale echipei de implementarea a 

proiectului prilej cu care se va realiza analiza activităŃii 

desfăşurate, planificarea rezultatelor obŃinute, analiza indicatorilor, 

analiza chestionarelor aplicate beneficiarilor, familiilor acestora şi 

personalului. 

 Lunar - se vor analiza rapoartele de activitate, concomitent 

cu analiza rapoartelor financiare, a planurilor de implementare şi a 

planului de achiziŃii. 



 279

 Evaluarea serviciilor se va realiza pe bază de analiză de 

indicatori şi analiză de chestionar: 

• Numărul de solicitări înregistrate referitoare la serviciile 

oferite; 

• Numărul de beneficiari ai serviciilor; 

• Numărul de şedinŃe de recuperare de care au beneficiat 

persoanele cu handicap.  

• Numărul de şedinte de consiliere; 

• Impactul implementării proiectului asupra grupului Ńintă. 

(d) Nivelul de implicare şi activitatea altor organizaŃii (parteneri sau 

alte categorii) în proiect. Care este contribuŃia acestora? - Nu se 

aplică 

(e) Motivarea rolului atribuit fiecărui partener - Nu se aplică 

(f) Echipa propusă pentru implementarea proiectului : 

 Echipa de implementare va fi alcatuită din: manager de 

proiect; medic de recuperare; kinetoterapeut (2); psiholog; asistent 

social; expert achiziŃii; contabil; serviciul care are evidenŃa 

persoanelor care reprezintă grupul Ńintă.  

 Sarcinile şi responsabilităŃile care revin fiecărei persoane 

cheie, nominalizate în propunerea de proiect: 

• manager de proiect 

– va realiza toate activităŃile legate de 

implementarea proiectului; 

– va realiza demersurile necesare pentru 

achiziŃionarea aparaturii specifice;  
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– va realiza demersurile necesare pentru 

asigurarea accesibilităŃilor; 

– va realiza raportarea cheltuielilor şi a activităŃilor 

efectuate în cadrul proiectului. 

• medic de recuperare 

- va efectua evaluarea medicală iniŃială; 

- va stabili procedurile necesare în vederea 

recuperării medicale a beneficiarului; 

• kinetoterapeut (2) 

- va efectua cu beneficiarul, procedurile de 

recuperare stabilite de medicul de recuperare; 

- va evalua rezultatele procesului de recuperare 

medicală pentru fiecare beneficiar. 

• psiholog 

- participarea la efectuarea evaluării iniŃiale a 

beneficiarului; 

- în situaŃia în care este necesar – va efectua 

consilierea psihologică în vederea optimizării relaŃiilor între 

beneficiar şi membrii familiei – în vederea facilitării integrării sociale 

a acestuia; 

• asistent social 

- efectuarea evaluării sociale în vederea stabilirii 

situaŃiei familiale a beneficiarului, în vederea identificării persoanelor 

de sprijin – care pot susŃine beneficiarul în procesul de recuperare şi 

integrare socială, după ieşirea acestuia din centru; 
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- participarea la efectuarea evaluării iniŃiale şi finale 

a beneficiarului; 

• expert achiziŃii- va stabilii procedurile de achiziŃie şi va efectua 

demersurile în vederea finalizării acesteia – în conformitate cu 

legislaŃia actuală; 

 

• contabil: va administra fondurile stabilite pentru actualul 

proiect în conformitate cu legislaŃia în vigoare; 

● serviciul care are evidenŃa persoanelor care reprezintă grupul 

Ńintă: - va asigura informarea beneficiarilor cu privire la serviciile de 

recuperare şi îi va contacta în vederea programării acestora la 

serviciile de recuperare.; - va efectua evaluarea acestora în vederea 

stabilirii gradului de dependenŃă al acestora, utilizând Scala S.O.S. 

 Fiecare membru al echipei de implementare va avea sarcini 

clar stabilite prin fişa postului. AtribuŃiile echipei de implementare 

sunt printre altele: elaborarea planurilor de implementare, 

elaborarea planului de achiziŃie, organizarea şi stabilirea activităŃilor 

necesare implementării proiectului, elaborarea instrumentelor de 

evaluare internă a proiectului, realizarea evaluării proiectului, 

adaptarea planurilor de implementare în funcŃie de nevoile 

identificate, întocmirea dosarelor de achiziŃii pe baza evaluării 

nevoilor beneficiarilor, întocmirea dosarelor de scutire de la plata 

TVA sau recuperarea TVA, comunicarea cu personalul serviciului 

nou creat, în vederea unei optime implementări a proiectului, 

evaluarea nevoilor de formare ale personalului şi identificarea 
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formatorilor, organizarea sesiunilor de formare, organizarea de 

evenimente de promovarea a proiectului. ActivităŃile se vor realiza 

pe baza planului de activităŃi, într-o succesiune logică, uneori 

concomitent cu alte activităŃi astfel încât funcŃionarea serviciilor să 

aibă loc în cel mai bun mod  posibil. 

 Echipa de implementare a proiectului va avea întâlniri 

saptămânale în cadrul cărora se vor stabili activităŃile viitoare, cât şi 

rezultatele obŃinute până în acel moment. În acelaşi timp, echipa va 

colabora permanent cu echipele pluridisciplinare ale centrului nou 

înfiinŃat care va realiza evaluarea beneficiarilor şi va oferi servicii 

acestora şi implicit, familiilor lor şi comunităŃii. Printr-un contact 

permanent cu beneficiarii, aparŃinătorii şi echipa centrului, se va 

realiza o bună cunoaştere a nevoilor astfel încât proiectul să poată 

să răspundă nevoilor grupului Ńintă, diminuându-se semnificativ 

riscul de insucces al proiectului. 

 Fiecare beneficiar va dispune de un dosar individual care va 

cuprinde copii ale următoarelor documente: contractul de acordare 

de sevicii, acte de identitate, acte medicale, certificat de încadrare 

într-un grad de handicap, planul individualizat de servicii – întocmit 

de echipa multidisciplinară, fişa de evaluare, evaluarea socială, 

foaia de ieşire. 

 Organizarea activităŃii în cadrul centrului se va realiza pe baza 

unui Regulament de ordine interioară ce va fi adus la cunoştinŃa 

angajaŃilor, beneficiarilor şi a familiilor acestora. 
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 La elaborarea planurilor individuale de servicii vor fi invitaŃi să 

participe pe lângă personalul din cadrul centrului, familiile 

beneficiarilor, dar si beneficiarul. 

f) Nivelul de implicare şi participarea la proiect a grupurilor Ńintă si al 

beneficiarilor finali 

 Grupul Ńintă al proiectului – alcătuit din persoanele cu 

handicap locomotor şi neuromotor (care prezintă afecŃiuni 

locomotorii) este direct implicat în reuşita acestui proiect, întrucât 

recuperarea lor – în vederea integrării sociale şi profesionale – 

reprezintă unul din obiectivele proiectului, iar aceasta nu se poate 

realiza decât cu participarea şi implicarea lor directă. 

3.2 - ExperienŃa unor proiecte similare: 

De la 01.04.2003, data înfiinŃării D.G.A.S.P.C. Sector 1, s-au derulat 

şi se află în curs de derulare, următoarele proiecte: 

1. „Un pas spre independenŃă” cu finanŃare PHARE şi în 

parteneriat cu AsociaŃia de Ajutorare a Tinerilor ProveniŃi din 

Casele de Copii : 

a)Obiectul şi localizarea proiectului:  

- acest proiect a avut ca obiectiv dezinstituŃionalizarea tinerilor 

din centrele de plasament prin plasarea acestora în forme de 

protecŃie de tip familial, respectiv apartamente sociale situate în 

cadrul comunităŃii sectorului 1. 

b)Rezultatele proiectului: 

- până în prezent 64 de tineri au beneficiat de găzduire în 

aceste apartamente de tip familial. 
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c)rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în 

proiect: 

- D.G.A.S.P.C.a fost autoritate de implementare a proiectului. 

d)costurile proiectului: valoarea totală a proiectului a fost de 

148.456 EURO, 100% finanŃare CE. 

e)sponsori ai acŃiunii (nume, adresă poştală şi de e-mail, telefon, 

suma cu care a participat): NU SE APLICĂ. 

 

2. „Un pas spre normalitate „ proiect cu finanŃare PHARE şi 

D.G.A.S.P.C. sector 1 

a) Obiectul şi localizarea proiectului : 

 Prin acest proiect s-a vizat închiderea centrului de 

plasament ”Sf. Ecaterina” şi crearea a trei servicii alternative :  

- centru de recuperarea complexă pentru copiii cu dizabilităŃi 

protejaŃi în sistem şi aflaŃi în comunitatea sectorului 1, cu vârste 

cuprinse între 0-11 ani (situat în incinta Complexului Social de 

Servicii “Sf. Ecaterina”); 

- extinderea reŃelei de asistenŃă maternală prin angajarea a 

100 de persoane care să ofere ocrotire la domiciliu, copiilor 

instituŃionalizaŃi în cadrul centrului Sf. Ecaterina, şi copiilor aflaŃi în 

dificultate de pe raza sectorului 1; 

- construirea a două imobile de tip familial (în cadrul 

comunităŃii locale), în care să se ofere ocrotire pentru 24 copii cu 

handicap grav instituŃionalizaŃi în cadrul centrului Sf. Ecaterina  

 



 285

b)Rezultatele proiectului; Proiectul s-a încheiat în luna august 

2005 şi toate serviciile înfiinŃate în cadrul acestuia sunt funcŃionale; 

c)Rolul instituŃiei D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de 

implicare în proiect : 

- DGASPC este autoritate de implementare a proiectului. 

 

d)Costurile proiectului: valoarea totală a proiectului este de 

1.010.125 EURO cu finanŃare din partea CE a 424.528,29 EURO. 

 

3. „Mai aproape de casă” proiect cu finanŃare PHARE şi 

D.G.A.S.P.C.  

a) Obiectul şi localizarea proiectului : 

 Acest proiect a vizat închiderea Centrului de Plasament ”Sf. 

Andrei” şi crearea a trei servicii alternative :  

- centru de zi pentru copii cu vârste cuprinse între 0-4 ani care 

să ofere servicii pentru 50 copii proveniŃi din familiile aflate în 

dificultate de pe raza sectorului 1 (situat în incinta Complexului 

Social de Servicii “Sf. Ecaterina”); 

- centrul maternal pentru 10 cupluri mamă-copil aflate în 

situaŃii de risc, de abandon familial; 

- construirea a două imobile de tip familial în care se oferă 

ocrotire pentru 24 copii cu handicap grav institutionalizaŃi în cadrul 

Centrului de Plasament ”Sf. Andrei”. 

b)Rezultatele proiectului: proiectul s-a încheiat în luna august 

2005 şi toate servicii înfiinŃate în cadrul acestuia sunt funcŃionale; 
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c)Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în 

proiect : 

- DGASPC este autoritate de implementare a proiectului. 

d)Costurile proiectului: 

- proiectul a avut un buget în valoare de 655.303 EURO 

(33,0873 % fonduri PHARE) . 

 4. „Fii sigur că poŃi”, proiect cu finanŃare din partea Băncii 

Mondiale, a Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei şi a 

D.G.A.S.P.C sector 1 

a) Obiectul şi localizarea proiectului : 

- locaŃia proiectului – Bucureşti, Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea 

nr. 74 – “Casa O.N.G-urilor” - Complexul Social de Servicii « Sf 

Nicolae »; 

- proiectul a avut ca obiectiv principal iniŃierea, dezvoltarea şi 

implicarea directă a autorităŃilor publice locale în furnizarea de 

servicii complexe integrate pentru grupul marginalizat al tinerilor 

dependenŃi de droguri; 

b)Rezultatele proiectului: înfiinŃarea unui centru de zi pentru 

reinserŃia socială a tinerilor afectaŃi de consumul de droguri, în 

parteneriat cu FundaŃia pentru Îngrijiri Comunitare pentru 

acordarea de servicii integrate specializate unui număr de 100 de 

tineri afectaŃi de consumul de droguri. 

c) Rolul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială si ProtecŃia 

Copilului Sector 1 (în calitate de manager al proiectului) a constat 

în: 
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- iniŃierea şi dezvoltarea în cadrul sistemului local de furnizare de 

servicii de asistenŃă socială a serviciilor integrate (medicale, 

psihologice, sociale), în cadrul unui centru de zi, pentru grupul 

marginalizat al tinerilor dependenŃi de droguri şi a celor expuşi 

riscului de a deveni consumatori; 

- în scopul înfiinŃării acestui centru, DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială sector 1 a pus la dispoziŃie spaŃiul necesar funcŃionării 

acestuia, precum şi un teren 200 m. 

d) Costurile proiectului:  

- proiectul a avut un buget de : 1.635.500.000 lei 

e) Donatori ai proiectului : Nu se aplică 

 

5. "Un pas împreună"- proiect cu finanŃare din partea Băncii 

Mondiale, a Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei şi a 

D.G.A.S.P.C sector 1: 

a)Obiectul şi localizarea proiectului: 

- locaŃia : Bucureşti , Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr.74 – 

“Casa O.N.G-urilor” (Complexul Social de Servicii « Sf Nicolae »); 

b)Rezultatele proiectului: Obiectivul principal al proiectului a 

constat în dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe, în 

favoarea includerii sociale a adulŃilor cu probleme de sănătate 

mintală şi a creşterii calităŃii vieŃii. 

 În acest sens s-a înfiinŃat un centru de zi pentru persoanele 

cu probleme de sănătate mentală (60 de beneficiari - încadraŃi într-

un grad de handicap), care funcŃionează în spaŃiul pus la dispoziŃie 

de Consiliul Local al sectorului 1 – prin DirecŃia Generală de 
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AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 – în cadrul 

Complexului de Servicii Sociale « Sf. Nicolae ».  

 În cadrul acestui complex de servicii îşi desfaşoară 

activitatea mai multe fundaŃii şi asociaŃii (AsociaŃia Ateliere 

Protejate, FundaŃia de Îngrijiri Comunitare, FundaŃia Estuar) - care 

dezvoltă servicii în domeniul protecŃiei persoanelor cu handicap şi 

a persoanelor vârstnice.  

(c)Beneficiarii direcŃi şi indirecŃi ai proiectului "Un pas 

impreună": 

- AdulŃii cu probleme de sănătate mintală ~ 150 persoane - 

aparŃinând comunităŃii locale, inclusiv cei din Centrele de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică. Beneficiari indirecŃi 

peste 600 persoane şi mai apoi adulŃii cu probleme de sănătate 

mintală din România care se estimează la peste 3,5 milioane. 

- AparŃinători, membri ai familiilor celor cu probleme de 

sănătate mintală, alŃi membri ai comunităŃii ~ 350 persoane. 

Beneficiari indirecŃi peste 1000 persoane 

- Diverşi actori sociali locali şi reprezentanŃi ai autorităŃilor 

locale – 100 persoane. Beneficiari indirecŃi – reprezentanŃi ai altor 

comunităŃi decât cele implicate direct în proiect, greu de estimat. 

- Diverşi specialişti care se implică în reconstruirea comunităŃii 

– 30 persoane 

- AngajaŃi ai Serviciului Public de asistenŃă socială, ai Centrelor 

de Recuperare şi Reabilitare, ai FundaŃiei Estuar, voluntari 

implicaŃi în proiect – 60 persoane.  

c)Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare 

în proiect: 
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 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 a avut calitatea de aplicant, iar fundaŃia Estuar a fost 

partener în cadrul acestui proiect. 

 D.G.A.S.P.C sector 1 a pus la dispoziŃie spaŃiul necesar 

pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităŃilor din cadrul 

Centrului de Zi, a suportat costurile pentru amenajarea acestuia şi 

a sprijinit financiar implementarea proiectului (achiziŃionare 

autoturism, dotare administrativă, cheltuieli de personal)  

d)costurile proiectului: Proiectul a avut un buget de  

1.135.029.000 lei; 

e)donatori ai proiectului (nume, adresă poştală şi de e-mail, 

telefon, suma cu care a participat) 

 În cadrul acestui proiect nu au fost fonduri provenite din 

sponsorizări. 

 

6. « O altă şansă » – proiect cu finanŃare din partea Băncii 

Mondiale, a Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei şi a 

D.G.A.S.P.C Sector 1: 

(a) Obiectul şi localizarea proiectului: 

- locaŃia : Bucureşti , Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74 

– “Casa O.N.G-urilor” (fostul Complexul Social de Servicii « Sf 

Nicolae »); 

(b) Rezultatele proiectului: Obiectivul principal al proiectului a 

constat în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu ; 
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(c) Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare 

în proiect:  

 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 a avut calitatea de solicitant, iar FundaŃia “Crucea Alb 

Galbenă” a participat în calitate de partener – contribuind 

împreună la dezvoltarea serviciilor de îngrijire socio-medicală la 

domiciliu asigurate pentru persoanele vârstnice, aflate în 

imposibilitatea de a-şi asigura majoritatea activităŃilor legate de 

propria îngrjire. 

(d) Costurile proiectului: Proiectul a avut un buget de  

1.444.033.000 lei; 

(e) Donatori ai proiectului (nume, adresă poştală şi de e-mail, 

telefon, suma cu care a participat). 

 În cadrul acestui proiect nu au fost fonduri provenite din 

sponsorizări. 

 

3.3 Resurse 

a) Veniturile anuale pe ultimii 2 ani, menŃionând unde este cazul, 

pentru fiecare an, numele susŃinătorilor financiari importanŃi şi 

proporŃia în care au contribuit la veniturile anuale: 

 DGASPC a realizat în ultimii trei ani următoarele venituri-

alocaŃii bugetare 

- 2002 - 115.595.000 (mii lei) 

- 2003 - 294.617.226 (mii lei) la care se adaugă credite externe 

neramursabile-72.149.787 lei 
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- 2004 - 411.197.542 (mii lei) la care se adaugă credite externe 

nerambursabile-26.937.000 (mii lei) 

- 2005 - 602.943.695 (mii lei) la care se adaugă credite externe 

nerambursabile-16.643.756 (mii lei) 

- 2006 – 76.003 mii RON. 
Titlul şi numărul de 

referinŃă al proiectului 
Linie 

bugetară 
CE, FED 
sau altă 
sursă 

Sumă (în 
EUR) 

Data 
acordării 

„Mai Aproape de 
Casă” RO 
0104.01.B1-342 

CE 216822,5 
EUR 

10.07.2003 

„Un pas spre 
Normalitate” RO 
0104.01 b1-343 

CE 424528,29 
EUR 

28.07.2003 

„Un pas spre 
independenŃă”RO990
5.02-B210  

CE 148456 
EUR 

04.04.2001 

"Un pas împreună" 
RO 4616 – SS - 84 

Banca 
Mondială 

28.375,72
5 EUR 

03.04.2004 

"Fii sigur că poŃi" RO 
4616 – SS - 85 

Banca 
Mondială 

40.887,5 
EUR 

03.04.2004 

"O altă şansă" RO 
4616 – SS - 83 

Banca 
Mondială 

36.100,82
5 EUR 

03.04.2004 

 

 b) Numărul angajaŃilor cu normă întreagă sau parŃială pe categorii 

(de ex. numărul de manageri de proiect, contabili etc.), cu indicarea 

funcŃiei pe care o ocupă: 

 DGASPC are în aparatul propriu 77 de angajaŃi cu normă 

întreagă - în funcŃii de conducere; 44 de psihologi; 80 de asistenŃi 
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sociali, 1 psihopedagog, 85 educatori, 65 economişti, 1 sociolog, 

21 medici, 5 logopezi, 1 profesor de cultura fizică medicală, 12 

kinetoterapeuti, 2 fiziokinetoterapeuŃi, 152 de asistenŃi medicali, 4 

surori medicale.  

 La aceştia se adaugă personalul angajat cu normă parŃială 

astfel: 3 psihologi, 3 medici + 1 medic sp. neuro, 1 asistent sociali, 

2 asistenŃi farmacie, 5 referenŃi, 1 profesor (inspector de 

specialitate), 2 logopezi, 1 instructor educaŃie, 2 îngrijitor, 1 

muncitor, 2 muncitori (bucătar). 

 

 c) echipamente şi birouri: 

 Serviciile DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 sunt dotate cu mobilier şi aparatură tehnică 

corespunzătoare desfăşurării activităŃilor curente, la nivel optim. 

Astfel la nivelul fiecărui serviciu există o medie de 5 calculatoare, 3 

imprimante, 1 copiator, 1 telefon, etc. Fiecare compartiment al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 are un birou propriu mobilat şi dotat 

corespunzător numărului de persoane. 

 De asemenea, în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 funcŃionează: 

- 2 birouri de consiliere psihologică (individuală sau de grup), 

amenajate corespunzător (canapea şi fotolii speciale pentru 

efectuarea terapiei prin relaxare); 

- 2 camere amenajate pentru desfăşurarea activităŃilor de terapie 

ocupaŃională (birouri, bănci, scaune, fotolii, rafturi speciale pentru 

expunerea obiectelor confecŃionate de beneficiari). 

 Pentru susŃinerea unor prezentări în cadrul unor cursuri, seminarii 



 293

sau a instruirilor specifice -  D.G.A.S.P.C. Sector 1 dispune de 

flipchart, videoproiector, aparat foto digital, laptop, camera video, 

etc. 

 

d) alte resurse relevante (de ex. voluntari, organizaŃii asociate, reŃele 

care ar putea şi contribui la implementarea acŃiunii). 

- Colaborări cu fundaŃii şi asociaŃii – acreditate ca furnizori de 

formare – în vederea asigurării formării personalului de specialitate 

care desfaşoară activităŃi în domeniul protecŃie persoanelor cu 

handicap (Pro VocaŃie, CRIPS, AsociaŃia Opportunity). Astfel se va 

realiza specializarea resurselor umane selectate pentru 

desfaşurarea activităŃilor de recuperare a persoanelor cu handicap 

locomotor sau neuromotor. 

 

4. Diseminarea / mediatizarea rezultatelor  

 Metode şi instrumente utilizate pentru mediatizarea şi 

diseminarea rezultatelor proiectului. 

 Implementarea acestui proiect va conduce la dezvoltarea 

sistemului de servicii alternative. 

 În conformitate cu Strategia Locală, acest serviciu va veni în 

sprijinul persoanelor cu handicap locomotor. 

 Prin promovarea rezultatelor proiectului şi a metodologiei 

serviciilor se va institui un model de bună practică ce ar putea fi 

diseminat la nivelul celorlalte servicii similare de la nivelul altor 

unităŃi administrativ teritoriale. 
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 În urma campaniilor de promovare estimăm ca la finalul 

proiectului 10% din populaŃia adultă de pe raza sectorului 1 

Bucureşti va dobândi noi informaŃii cu privire la problematica 

persoanei cu handicap. 
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Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local  nr.291 /24.08.2006 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină 

Solicitantul: DirecŃia Generală AsistenŃă Socială 

şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

Centralizare propunere financiară pentru realizarea proiectului 

Proiectul: Centrul de Recuperare Neuromotorie „Phoenix” 

 
Activitatea / 

achiziŃii 
necesare 

Data 
începerii 

Data 
terminării 

Buget ANPH 
(RON) 

ContribuŃie 
proprie a 

D.G.A.S.P.C. 
Sector 1(RON) 

Total 

1.AchiziŃionare 
aparatură 
specifică 
pentru 
activitatea de 
recuperare 

15.09.2006 25.09.2006 89.205 - 89.205 
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2. Salarii 
/sume brute, 
personal local 

01.09.2006 30.11.2006  

-manager de 
proiect 
 

01.09.2006 30.11.2006 - 3567 3567 

-medic de 
recuperare 

01.09.2006 30.11.2006 - 1756,5 
 (1/4 norma) 

1756,5 

-kinetoterape-
ut (2) 

01.09.2006 30.11.2006 - 3492 X 2 6984 

-asistent 
social 
(inspector de 
specialitate) 

01.09.2006 30.11.2006 - 3210 (1/2 
norma) 

3210 

-psiholog 01.09.2006 30.11.2006 - 798 (1/4 norma) 798 
-contabil 
(inspector de 
specialitate) 

01.09.2006 30.11.2006 - 1721,25  
(1/4 norma) 

1721,25 

3. Costuri 
utilităŃi 
(energie 
electrică, apă, 
energie 
termică etc.) 

01.09.2006 30.11.2006 - 2000 2000 
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4. Costuri 
pentru 
amenajarea 
spaŃiului şi 
accesibilităŃii 

01.09.2006 01.10.2006  

- dotarea cu 
mobilier 
medical 
(canapele 
consultaŃie, 
birou, scaune, 
dulapuri 
pentru 
materiale şi 
haine) 

01.09.2006 01.10.2006 - 5000 5000 

-lucrări de 
reamenajare 
(mochetă, 
etc.) 

01.09.2006 01.10.2006 - 2000 2000 

-lucrări de 
accesibilizare 
a grupurilor 
sanitare 

01.09.2006 01.10.2006  3000 3000 
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5. Costuri 
pentru 
materiale 
inormative 

01.09.2006 01.10.2006 - 800 800 

Sub-totaluri  Total1 89.205 Total2 30.836,75 Total3 120.041,75 

6. Cheltuieli 
de 
administrare 

01.09.2006-30.11.2006  

-consumabile 
birou 
-materiale 
igienico-
sanitare 

01.09.2006-30.11.2006  1500 (1,68%) 1500 

7. Cheltuieli 
diverse şi 
neprevăzute 

01.09.2006-30.11.2006 2275 
(2,55%) 

 2275 

TOTAL 
GENERAL 

01.09.2006-30.11.2006 Total 
A 

91.480 Total 
B 

32.336,75 Total 
C 

123.816,75 

 

Data: 08.08.2006            Semnătura autorizată 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  iimmpplleemmeennttăărriiii  ddee  ccăăttrree  DDiirreeccŃŃiiaa  GGeenneerraallăă    

ddee  AAssiisstteennŃŃăă  SSoocciiaallăă  şşii  PPrrootteeccŃŃiiaa  CCooppiilluulluuii  SSeeccttoorr  11    

aa  PPrrooiieeccttuulluuii  „„FFoorrmmaarree  ppeennttrruu  ppeerrssoonnaalluull  iimmpplliiccaatt    

îînn  pprrootteeccŃŃiiaa  ppeerrssooaanneelloorr  ccuu  hhaannddiiccaapp””  

 

 Văzând Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi Raportul de Specialitate întocmit de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1; 

 Luând în considerare avizul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

14/19.12.2005 pentru avizarea Proiectului Strategiei DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

pentru perioada 2005- 2008, 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

210/15.06.2006 privind aprobarea modificării Organigramei, 
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Statului de FuncŃii şi Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

ale D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

1175/2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale pentru ProtecŃia 

Integrarea şi Incluziunea Socială a Persoanelor cu Handicap în 

perioada 2006-2013, 

 łinând seama de prevederile Hotărârea Guvernului nr. 

197/2006 privind aprobarea programelor de interes naŃional în 

domeniul protecŃiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi 

în domeniul asistenŃei sociale a persoanelor vârstnice,persoanelor 

fără adăpost şi persoanelor victime ale violenŃei în familie şi a 

finanŃării acestor programe; 

 łinând seama de Proiectul „Formare pentru personalul 

implicat în protecŃia persoanelor cu handicap” al DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), art. 95, alin.(2), lit.„n” 

şi art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă implementarea, pe Programul ANPH-S-

2006/PIN 5, a proiectului - „Formare pentru personalul implicat în 
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protecŃia persoanelor cu handicap”, în cazul în care propunerea de 

proiect este declarată câştigătoare, în conformitate cu Anexa nr.1 

şi nr.2 la prezenta hotărâre şi a legislaŃiei române în vigoare.  

  

 Art. 2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. : 292/24.08.2006 
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Anexa nr.1  
la Hotărârea Consiliului Local  

nr. 292/24.08.2006 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghină  

 

 

AUTORITATEA NAłIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU 

HANDICAP 

Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei 

Calea Victoriei Nr. 194, Bucureşti, Tel: 212.54.38, Fax: 212.54.43 

e-mail: pin5.2006@anph.ro; website: www.anph.ro 

 

SELECłIE PUBLICĂ DE PROIECTE (SPP) 

pentru 

FORMARE PENTRU PERSONALUL IMPLICAT ÎN PROTECłIA 

PERSOANEI CU HANDICAP 

în cadrul Programului de Interes NaŃional ANPH-S-2006/PIN 5 

 

DOCUMENTAłIA 

pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect 

Formular de Cerere de finanŃare 

 

Numele solicitantului: 

DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului  

Sector 1 
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2006 

CERERE DE FINANłARE 

 

Număr de înregistrare: 

Registratura_________din______/____/_____ 

Registrul Comisiei nr.____din______/_____/____ 

(Se completează de către finanŃator) 

 

I. SOLICITANT 

 

ANPH-S-2006/PIN 5 

 

C4.1 PROPUNERE TEHNICĂ 

 

II.PROIECTUL 

 

A. DATE GENERALE  

 

1. Titlul proiectului: 

„Formarea Evaluarea si Certificarea Formatorilor din reŃeaua de 

protecŃie a persoanelor cu handicap” 

 

2. Tipul de program în care se înscrie proiectul dumneavoastră, 

respectiv măsura prioritară pentru anul 2006: 
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Tipul de 

program 

  

Programului de 

Interes 

NaŃional  

ANPH-S-

2006/PIN 5 

Realizarea instruirii pentru un 

număr de 160 de persoane care 

îşi desfăşoară activitatea în 

domeniul persoanelor adulte cu 

handicap 

 

3. Rezumatul proiectului (maxim 10 randuri) 

 

 Scopul prezentului proiect îl constituie formarea personalului 

implicat în protecŃia persoanei cu handicap prin dezvoltarea 

competenŃelor necesare transferului de cunostinŃe însuşite în baza 

Programei – cadru de instruire specifică a personalului implicat în 

protecŃia şi îngrijirea persoanei adulte cu handicap şi pe baza 

standardului ocupaŃional. În acest sens, vom contribui la sprijinirea 

integrării sociale a personelor cu handicap - stipulată în Strategia 

Guvernului privind educarea şi formarea adulŃilor care desfăşoară 

activităŃi în domeniul protecŃiei persoanelor adulte cu handicap. 

Grupul Ńintă este format din beneficiari direcŃi care sunt 160 de 

persoane cu funcŃii de conducere, angajate în domeniul protecŃiei 

persoanelor cu handicap, si din beneficiari indirecŃi care se 

constituie din cel puŃin 750 de persoane care vor fi instruite şi 

formate de către cei 160 de formatori. 
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4. Scopul proiectului: „Formarea Evaluarea şi Certificarea 

Formatorilor” 

 Scopul prezentului proiect îl constituie pe de o parte - 

formarea, evaluarea şi certificarea, pe baza standardului 

ocupaŃional, a personalului aflat în funcŃii de conducere din 

DGASPC şi din cadrul DirecŃiei Generale de InspecŃie şi Control 

din cadrul A.N.P.H. – iar pe de altă parte – însuşirea Programei - 

cadru de instruire specifică a personalului implicat în protecŃia şi 

îngrijirea persoanei adulte cu handicap, prevăzută în anexa 2 la 

Ordinul nr. 363/2005 

 

5. Obiectivele proiectului 

 

Obiectiv General: 

 Sprijinirea integrării sociale şi creşterea calităŃii vieŃii 

persoanelor cu handicap prin realizarea şi implementarea unei 

strategii de lucru bazată pe instruirea, educarea şi formarea 

personalului cu funcŃii de conducere din domeniul protecŃiei 

persoanei cu handicap. 

 

Obiective Specifice: 

1. Elaborarea şi editarea materialelor necesare transferului de 

cunostinŃe însuşite în baza Programei – cadru de instruire 

specifică pentru 160 de persoane implicate în protecŃia şi îngrijirea 

persoanei adulte cu handicap . 
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2. Formarea, evaluarea şi certificarea unui număr de 160 de 

formatori care se ocupă de protecŃia persoanelor cu handicap şi 

care se află în funcŃii de conducere. 

 

6. Justificarea proiectului  

 În cadrul Strategiei D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru perioada 

2005-2008, un obiectiv principal îl reprezintă formarea personalului 

care se ocupă de protecŃia persoanelor adulte cu handicap. În 

acest sens propunem prezentul proiect în parteneriat cu PRO 

VOCAłIE pentru a acoperi procesul de formare, evaluare şi 

certificare a competenŃelor de formator a cel puŃin 160 de 

persoane cu funcŃii de conducere din cadrul reŃelei naŃionale de 

protecŃie a persoanelor cu handicap. 

(a)RelevanŃa proiectului faŃă de obiectivele programului 

 Proiectul se încadrează în obiectivul general al Programului 

de Interes NaŃional ANPH-S-2006/PIN 5 vizând formarea pentru 

personalul implicat în protecŃia persoanei cu handicap prin 

realizarea instruirii pentru un număr 160 de persoane cu funcŃii de 

conducere, angajate în domeniul protecŃiei persoanelor cu 

handicap din cadrul DirecŃiei Generale de InspecŃie şi Control din 

cadrul A.N.P.H. si a DGASCP-urilor din Ńară. Vom asigura un 

proces de formare, evaluare şi certificare a competenŃelor bazat 

pe transferul fondului de cunoştinŃe şi informaŃii specifice, 

referitoare la încurajarea activităŃii şi participării persoanelor cu 

handicap la viaŃa comunităŃii, la dezvoltarea abilităŃilor de trai 

independent şi la abordarea problematicii handicapului în contextul 
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creat de aprobarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1175/2005 a 

Strategiei naŃionale pentru protecŃia, integrarea şi incluziunea 

socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 - 2013; 

  Totodată evaluarea şi certificarea, pentru un număr de 160 

de persoane, a competenŃelor necesare transferului de cunoştinŃe 

însuşite în baza Programei – cadru de instruire specifică a 

personalului implicat în protecŃia şi îngrijirea persoanei adulte cu 

handicap, prevăzută în anexa 2 la Ordinul nr. 363/ 2005 al 

preşedintelui AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap 

va fi sprijinita de elaborarea şi editarea de materiale necesare în 

procesul de instruire specifică. 

(b)RelevanŃa proiectului pentru priorităŃile programului 

 Actualul proiect se înscrie în priorităŃile de finanŃare ale   

Programului de Interes NaŃional ANPH-S-2006/PIN5.  

 Proiectul pe care îl propunem spre cofinanŃare este relevant 

pentru priorităŃile programului prin formarea personalului implicat în 

protecŃia persoanei cu handicap din toate DGASCP-urile şi 

DirecŃia Generală de InspecŃie şi Control din cadrul A.N.P.H. din 

Ńară întrucât se inscrie în susŃinerea politicilor sociale privind 

protecŃia persoanei cu handicap de către un personal instruit şi 

format pe baza standardului ocupaŃional şi în conformitate cu 

Planul NaŃional privind formarea personalului din reŃea. Rezultatele 

proiectului vor avea ca efect conştientizarea, atât de către 

autorităŃi, cât şi de către personalul care oferă sprijin, informare şi 

îngrijire a persoanelor cu handicap, a importanŃei instruirii, formării 

şi certificării continue a competenŃelor.  
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(c)Identificarea oportunităŃilor şi constrângerilor percepute la nivel 

local mai ales cu referire la Strategia NaŃională şi Strategia Locală 

Strategia naŃională pe termen scurt şi mediu pentru formare 

profesională continuă, 2005-2010, prevede ca până în 2010 

procentul de participare la procesul de formare şi instruire a 

populaŃiei adulte să creasca de la 1,3% la 7%.  

 Formarea profesională continuă, incluzând şi instruirea 

specifică, reprezintă pentru fiecare persoană implicată în protecŃia 

si îngrjirea persoanelor cu handicap garanŃia schimbării mentalităŃii 

şi atitudinilor, evoluŃia în carieră, dezvoltarea personală, elemente 

esenŃiale ale creşterii gradului de motivare.  

 ConstituŃia, Carta naŃională a drepturilor civice, oferă prima 

şi cea mai temeinică garanŃie a ocrotirii persoanei cu handicap în 

raport cu riscurile sociale. ,,Statul asigură realizarea unor politici 

naŃionale de prevenire, tratament, de readaptare, de integrare 

socială a handicapaŃilor’’ (ConstituŃia României art. 46). 

 Considerăm că, prin derularea proiectului vom veni în 

sprijinul implementării Planului naŃional de formare cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare continuă, 

instruire şi perfecŃionare a personalului din reŃea care, va dobândi 

noi cunoştinŃe profesionale în domeniu şi vor deveni, într-adevăr, 

factori importanŃi în activitatea de schimbare a mentalităŃilor şi de 

recuperare a capacităŃilor funcŃionale şi reintegrare socială a 

persoanelor cu handicap 

(d) lista grupurilor Ńintă şi numărul estimat al beneficiarilor direcŃi şi 

indirecŃi 
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 Grupul Ńintă al proiectului este constituit din persoanele 

angajate în domeniul protecŃiei sociale a persoanelor adulte cu 

handicap. 

 Beneficiarii direcŃi sunt : 160 de persoane cu funcŃii de 

conducere, angajate în domeniul protecŃiei persoanelor cu 

handicap , angajaŃi ai DirecŃiilor Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului precum şi ai DirecŃiei Generale de InspecŃie şi 

Control din cadrul A.N.P.H.   

Total beneficiari direcŃi = 160 persoane cu funcŃii de conducere 

 Beneficiarii indirecŃi sunt de două categorii :  

- cel puŃin 800 de persoane angajate în sistemul de protecŃie a 

persoanelor cu handicap şi care  vor fi informate, formate, instruite 

de către cei 160 de formatori . 

- cel puŃin 10.000 de persoane cu handicap care vor fi 

informate, îngrijte şi susŃinute de către personalul angajat. 

Total beneficiari indirecŃi = 800 +10.000 = 10.800 persoane 

Număr Total beneficiari = 10.800 + 160= 10960 persoane 

 Beneficiarii direcŃi şi indirecŃi vor fi selectaŃi de către fiecare 

DGASCP care a desemnat persoanele care urmează a se forma. 

Proiectul va îmbunătăŃi situaŃia grupurilor Ńintă prin creşterea 

calităŃii serviciilor oferite în sistemul de protecŃie a persoanelor cu 

handicap. 

(e) motivele selectării grupului Ńintă şi a activităŃilor : 

Activitatea în domeniul protecŃiei persoanelor cu handicap reclamă 

abilităŃi şi cunoştinŃe specifice, permanent reînnoite fapt ce impune 
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implementarea unui program constant şi coerent privind formarea 

continuă a personalului. 

 Având în vedere rolul specific de coordonare deŃinut de 

persoanele aflate în funcŃii de conducere, formarea continuă a 

acestora are drept obiectiv asigurarea de cunoştinŃe concentrate 

pe domeniul specific al asistenŃei sociale a persoanelor cu 

handicap, oportunitatea de a dobândi noi aptitudini sau de a le 

exersa pe cele existente, un cadru de analiză a experienŃei 

trecute, posibilităŃi de a reflecta la modurile în care va fi utilizată 

experienŃa viitoare, modalităŃi de a impune noi idei şi de a schimba 

atitudini. 

 Persoana cu handicap trebuie considerată principalul client 

al instruiri manageriale, al cărei scop este asigurarea îmbunătăŃirii 

calităŃii serviciilor oferite beneficiarilor. 

(f) relevanŃa proiectului pentru grupurile Ńintă : 

 Formarea este astfel planificată încât să elimine discrepanŃa 

dintre ceea ce sunt angajaŃii în stare să facă şi ceea ce trebuie să 

faca, atât în prezent cât şi în viitor. Obiectivul formării este acela 

de a invita la acŃiune, de a-i face pe angajaŃi să işi îndeplinească 

mai bine sarcinile care le revin în prezent şi să işi asume unele noi. 

 Volumul de formare este reprezentat de toŃi angajaŃii din 

poziŃiile manageriale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 

protecŃiei sociale a persoanelor cu handicap, specialiştii care la 

rândul loc trebuie să fie instruiŃi în domeniul unor metode de 
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îndrumare metodică. Chiar şi cei mai buni profesionişti au nevoie 

de îndrumare pentru a fi în stare să ofere oamenilor o instruire de 

calitate. 

 

7. Grupul Ńintă, beneficiari direcŃi şi indirecŃi: 

Grupul Ńintă al proiectului este constituit din persoanele angajate în 

domeniul protecŃiei sociale a persoanelor adulte cu handicap. 

Beneficiarii direcŃi sunt : 160 de persoane cu funcŃii de conducere, 

angajate în domeniul protecŃiei persoanelor cu handicap , angajaŃi 

ai DirecŃiilor Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

precum şi ai DirecŃiei Generale de InspecŃie şi Control din cadrul 

A.N.P.H.  

Beneficiarii indirecŃi sunt de două categorii :  

- cel puŃin 800 de persoane angajate în sistemul de 

protecŃie a persoanelor cu handicap şi care vor fi informate, 

formate, instruite de către cei 160 de formatori . 

- Cel puŃin 10.000 de persoane cu handicap care vor fi 

informate, ingrijite şi susŃinute de către personalul angajat. 

Total beneficiari indirecŃi = 800 +10.000 = 10.800 persoane 

Număr Total beneficiari = 10.800 + 160= 10960 persoane 

 Totodată beneficiarii direcŃi vor fi formaŃi şi instruiŃi să: 

- promoveze şanse egale pentru persoanele cu handicap; 

- cunoască reŃeaua de servicii sociale precum şi modalităŃilor de 

întocmire a programelor individuale de reabilitare şi integrare 

socială 
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- dobândească abilităŃi practice privind atât relaŃionarea cât şi 

modalităŃile practice de îngrijire şi asistenŃă a persoanelor cu 

handicap. 

- dobândească aptitudinile necesare diseminării informaŃiilor 

specifice domeniului de activitate 

Metode de selecŃie a beneficiarilor : 

 Persoanele care vor parcurge procesul de formare de 

formatori în vederea certificării competenŃelor pe baza standardului 

ocupaŃional au fost propuse de către fiecare DGASPC din cadrul 

personalului cu funcŃii de conducere, ulterior dintre aceştia fiind 

selectat un număr de persoane/judeŃ în strânsă corelaŃie cu 

numărul serviciilor specializate în domeniu existent. 

 

8. Riscurile 

 Riscurile care pot apărea şi pot prejudicia prezentul proiect 

sunt legate de: 

- imposibilitatea persoanelor formate de a transmite informaŃia mai 

departe şi de a prejudicia astfel diseminarea informaŃiei. 

- lipsa de sprijin din partea autorităŃilor locale pentru susŃinerea 

planului de formare continuă a personalului din domeniul protecŃiei 

persoanei cu handicap adulte. 

- neconştientizarea importanŃei procesului de formare continuă şi a 

impactului pe care acesta ar putea să-l aibă pe termen lung în 

ceea ce priveşte creşterea calităŃii serviciilor acordate persoanelor 

cu handicap adulte. 
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9. Descrierea metodei de estimare a costurilor pentru: 

- formare şi evaluare - evaluare comparativă a altor formări 

similare organizate de alŃi furnizori de formare a adulŃilor. 

- cazarea şi masa – evaluare comparativă a ofertelor pensiunilor 

agro-turistice din zona Bran-Moieciu care oferă în pachetul de 

cazare şi sala de curs echipată corespunzător. 

- suport de curs – pe piaŃa de formare suportul de curs se 

estimează la 50% din costul oferit pentru un modul de formare 

 

10. Rezultate scontate: 

- Dobândirea de cunoştinŃe teoretice şi practice de către cel 

puŃin 160 de persoane cu funcŃii de conducere din 33 DGASPC la 

aceştia adăugându-se 38 de angajaŃi ai DirecŃiei Generale de 

InspecŃie şi Control din cadrul A.N.P. 

- Sporirea capacităŃii personalului din reŃea de a gestiona 

timpul şi resursele alocate desfăşurării activităŃii. 

- Dezvoltarea de abilităŃi şi îmbunătăŃirea tehnicilor de lucru 

ale personalului care se ocupă de protecŃia persoanelor cu 

handicap 

În urma derulării prezentului proiect, estimăm că se vor obŃine 

următoarele rezultate : 

- 10960 de persoane informate, instruite sau formate pe baza 

standardelor ocupaŃionale şi conform cu Planul naŃional privind 

Formarea Personalului din sistemul de protecŃie a persoanelor cu 

handicap  
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- 160 de persoane cu funcŃii de conducere formate , evaluate şi 

certificate ca formatori  

- mediatizarea şi promovarea rezultatelor proiectului; 

- tipărirea, în 200 exemplare, a suporturilor de curs 

 

Valoarea adăugată obŃinută în urma derulării proiectului: 

 Prezentul proiect pe care îl propunem spre cofinanŃare,este 

un proiect inovator în România iar, la sfârşitul celor 3 luni de 

implementare, el poate constitui un exemplu de bună practică.  

 În acest sens, prin precedentul pe care îl vom crea cu cei 

160 de formatori formaŃi, evaluaŃi şi certificaŃi, vom demonstra 

importanŃa pe care o are formarea continuă a personalului care se 

ocupă de protecŃia persoanelor cu handicap.  

 Totodată, demersurile pe care le vom face în parteneriatul 

cu DGASPC-urile din Ńară şi cu CRFPS PRO VOCATIE , vor 

permite argumentarea implementării planului naŃional de formare a 

întregului personal care se ocupă de protecŃia persoanei cu 

handicap.  

 DGASPC sector 1 şi partenerul său , vor putea replica 

activităŃile de formare derulate prin prezentul proiect şi pentru alte 

categorii de persoane care vor dori să se formeze din reŃea. 

 Prin promovarea rezultatelor activităŃilor prezentului proiect, 

preconizăm să sensibilizăm opinia publică cu privire la importanŃa 

existenŃei unor persoane bine pregătite care să ofere informare, 

instruire , îngrijire competentă , eficientă şi în spiritul respectării 

demnintăŃii umane pentru persoana cu handicap. 
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 DGASPC, ca şi solicitant al acestor fonduri, va reuşi ca după 

finalizarea proiectului, să-şi crească vizibilitatea ca partener real 

pe piaŃa serviciilor sociale, reuşind să-şi atragă atât fonduri 

nonguvernamentale cât şi fonduri de la autorităŃi centrale şi locale 

care, conform noii legislaŃii puse în practică de către Consiliulul 

NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor, au datoria de a–şi 

forma iniŃial şi continuu personalul . 

 În urma campaniilor de promovare estimăm ca la finalul 

proiectului 50% din populaŃia adultă de pe raza fiecărui DGASCP 

din Ńară îşi va îmbunătăŃii cunoştinŃele cu privire la problematica 

persoanei cu handicap. 

  

 Efecte de multiplicare / diseminare 

 Selectarea participanŃilor la cursurile de formare din toate 

regiunile Ńării, va permite diseminarea informaŃiilor rapidă şi 

eficientă pe plan naŃional.  

 Prin promovarea rezultatelor proiectului şi a metodologiei 

serviciilor se va institui un model de bună practică ce ar putea fi 

diseminat la nivelul celorlalte servicii similare de la nivelul altor 

unităŃi administrativ teritoriale.  

 Prin crearea reŃelei de formatori punem bazele unei formări 

coerente, continue şi unitare la nivel naŃional, în conformitate cu 

Planul NaŃional de Formare în domeniul protecŃiei persoanelor cu 

handicap adulte. 
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11. Indicatori de performanŃă: 

Principalii indicatori relevanŃi pentru obiectivul general sunt:  

 

Indicatori de stare: 

- costul proiectului în funcŃie de nr. de beneficiari direcŃi; 

- costul proiectului în funcŃie de nr. de beneficiari indirecŃi; 

- costul proiectului în funcŃie de nr.total de beneficiari 

 

Indicatori de evaluare: 

• Ponderea dimensiunilor proiectului în evaluare este dată de: 

- atingerea obiectivelor, 

- derularea activităŃilor, 

- obŃinerea rezultatelor, 

- managementul general al proiectului; 

 

Indicatorii calitativi şi cantitativi arată dacă şi în ce măsură 

obiectivele specifice ale proiectului sunt realizate: 

 

Indicatori calitativi: 

Dobândirea cunoştinŃelor şi a deprinderilor necesare efectuării 

performante a activităŃii de formare, instruire şi informare în 

procesul de îngrijire a persoanei cu handicap în raport cu 

standardele în vigoare 

 

Indicatori cantitativi: 

• Nr. de persoane, din totalul celor formaŃi, care stăpânesc şi 

aplică corect tehnicile însuşite. 
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• Indicatorii care arată dacă şi în ce măsură proiectul obŃine 

rezultatele şi efectele preconizate sunt:  

- Nr. Persoane cu funcŃii de conducere certificate 

- Nr de persoane care beneficiază de formare realizată de 

către beneficiarii direcŃi ai proiectului. 

- Nr de persoane cu handicap şi familiile acestora care intră în 

contact cu personele instruite  

- Gradul de satisfacŃie al persoanelor cu handicap şi al famliilor 

acestora faŃă de serviciile oferite de persoanele mai sus 

menŃionate. 

 

12. Impact: 

12.1 Impactul scontat asupra grupurilor Ńintă şi asupra 

beneficiarilor direcŃi: 

 Prin punerea în practică a acestui proiect, impactul asupra 

grupurilor Ńintă şi a beneficiarilor va fi pus în evidenŃă după cum 

urmează : 

- pe termen scurt, constituirea unor persoane resursă la nivelul 

instituŃiilor capabile să ofere instruire  

- pe termen mediu, elaborarea unui plan de formare continuă a 

persoanelor din sistem concomitent cu reducerea costurilor 

necesare formării acestora (prin utilizarea propriilor formatori 

acreditaŃi). 

- pe termen lung, îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor oferite cu un 

impact major asupra calităŃii vieŃii persoanelor cu handicap.  
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 CapacităŃile tehnice şi manageriale ale grupurilor Ńintă:  

  Dezvoltarea managerială nu este o activitate izolată, care să 

poata fi încredinŃată unui specialist şi apoi dată uitării. Rolul 

acestui proiect este acela de a asigura condiŃiile favorabile pentru 

accelerarea procesului de dezvoltare a capacităŃilor manageriale a 

beneficiarilor direcŃi precum şi a capacităŃilor acestora de a 

transmite informaŃiile într-un mod rapid, clar, eficient. beneficiarilor 

direcŃi revenindu-le însă responsabilitatea supremă pentru 

dezvoltarea managerială.  

 

12.2 Impactul scontat asupra autorităŃilor locale: 

 Actualul proiect va conduce la întărirea capacităŃii 

instituŃionale, la nivel local, pentru asumarea responsabilităŃii prin 

abordarea problematicii persoanelor adulte cu handicap, precum şi 

prin dezvoltarea sistemului de formare continuă a personalului 

care se ocupă de protecŃia persoanelor cu handicap. 

 

12.3 Impactul scontat asupra comunităŃii: 

 Astfel, va creşte gradul de satisfacŃie al beneficiarilor 

indirecŃi în raport cu actul de îngrijire, crescând astfel gradul de 

independenŃă al persoanei cu handicap, aceasta devenind 

persoană cu drepturi şi obligaŃii, implicate în viaŃa comunităŃii. 

Devenind astfel o resursă pentru comunitate. 

 Impactul măsurabil, de durată, al proiectului : 

 Impactul va fi reprezentat în primul rând de numărul de 

persoane formate şi certificate ca şi formatori,la nivelul judeŃelor şi 
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municipiului Bucureşti care vor deveni oameni resursă în instituŃiile 

pe care la reprezintă. Astfel, va creşte numărul persoanelor 

informate, instruite şi formate. 

 

Măsurile pentru asigurarea unui impact îndelungat al proiectului: 

 Pentru asigurarea unui impact îndelungat al prezentului 

proiect: 

- se va asigura continuitatea în ceea ce priveşte formarea 

continuă prin conştientizarea personalului cu privire la necesitatea 

şi importanŃa formării. 

- persoanele formate ca şi formatori în cadrul proiectului vor fi 

permanent informate în legătură cu noutăŃile din domeniu şi cu 

abordările la nivel mondial.  

 

Impactul pe termen scurt şi lung: 

 Din punct de vedere instituŃional , prin proiectul prezentat se 

va trece la o altă etapă a protecŃiei persoanei cu handicap şi 

anume la creşterea calităŃii serviciilor în domeniul persoanelor 

adulte cu handicap prin asigurarea unui personal calificat capabil 

să ofere serviciile la cele mai înalte standarde. Materialele 

elaborate se vor constitui ca parte integrantă în cadrul sistemului 

de pregătire a personalului de la nivelul fiecărui DGASPC şi a 

DirecŃiei Generale de InspecŃie şi Control din cadrul A.N.P.H. 

 Din punct de vedere al politicilor sociale, succesul unor astfel 

de iniŃiative precum şi rezultatele pozitive vor avea cu siguranŃă 

forŃa de a aduce îmbunătăŃiri la nivel naŃional şi la implementarea 
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unei reforme în domeniul persoanelor cu handicap bazată pe 

informare, instruire şi formare continuă a personalului care se află 

în slujba persoanei cu handicap. 

 

13. Parteneriat: 

Nivelul de implicare şi rolul fiecărui partener din proiect : 

 Pentru buna desfăşurare a procesului de implementare a 

prezentului proiect, D.G.A.S.P.C. Sector 1 a semnat parteneriat de 

colaborare cu CRFPS PRO VOCAłIE,  

 D.G.A.S.P.C. Sector 1 este solicitantul acestui proiect şi îşi 

asumă rolul în coordonare, implementare, evaluare, având 

suportul unei echipe de profesionişti cu experienŃă în organizare 

de sesiuni de instruire, şi implementare de proiecte.  

 D.G.A.S.P.C. Sector 1 se va implica în proiect prin: 

- promovarea proiectului la nivel local şi central  

- activităŃile de recrutare şi selecŃie a persoanelor care vor urma 

cursul de formator 

- monitorizarea activităŃilor practice ale cursanŃilor  

- implicare financiară în derularea proiectului 

- punerea la dispoziŃia proiectului a bazei de date cu beneficiarii 

direcŃi şi indirecŃi 

 Pro VocaŃie se va implica în proiect prin: 

- Punerea la dispoziŃia proiectului a formatorilor şi evaluatorilor 

profesionişti. 

- Formarea cursanŃilor 

- Evaluarea şi certificarea competenŃelor cursanŃilor 
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- Participare la activitatea de recrutare şi selecŃie a cursanŃilor 

- Participare la evaluarea activităŃilor practice a cursanŃilor 

- Promovarea activităŃilor proiectului 

- Respectarea termenelor şi a cronogramei 

- Încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat 

- Evaluarea nevoilor de formare a celor celor 160 de viitori 

formatori –personal cu funcŃii de conducere care se ocupă de 

protecŃia persoanelor cu handicap 

 

 SOLICITANTUL: 

1. Identitate 

Denumirea completă a 

persoanei juridice: 

DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi protecŃia Copilului 

Sector 1 

Acronim D.G.A.S.P.C. Sector 1 

Statut juridic 
 

InstituŃie publică cu personalitate 

juridică în subordinea Consiliului 

Local 

Număr de înregistrare 

TVA codul fiscal: 
15318810 

Adresa oficială Str. Alex Mareşal Averescu nr. 17, 

sector 1 

Adresa poştală Str. Alex Mareşal Averescu nr. 17, 

sector 1 

Persoana de contact Dr. DănuŃ Ioan Fleacă, Director 

General 
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Telefon 021 2225346 

Mobil 0723 673 714 

Fax 021 2224275 

Adresa de e-mail Danut_fleaca@yahoo.com 

Pagina pe Internet - 

 

2. Detalii bancare 

. 

Titularul contului DGASPC S1 

Numărul contului RO28 TREZ 

70124600220XXXXX 

Codul băncii - 

Codul SWIFT (opŃional) - 

Numele băncii TREZORERIE SECTOR 

1 

Adresa bancii Str. Roma nr.10, 

Bucuresti, Sector 1 

Numele persoanei / persoanelor cu 

drept de semnătură 

DănuŃ Ioan Fleacă 

Gabriela CîntăreŃu 

FuncŃia persoanei / persoanelor cu 

drept de semnătură 

Director General 

Director General Adjunct 

 

3.  Descrierea solicitantului 

 

Organizarea D.G.A.S.P.C. Sector 1 s-a realizat prin fuziunea a 

două instituŃii: 
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- DirecŃia de ProtecŃie a Drepturilor Copilului Sector 1, şi 

- DirecŃia de ProtecŃie Socială Sector 1 

 Cele două instituŃii şi-au încetat activitatea începând cu 

31.03.2003. 

 Cu data de 01.04.2003 a început să funcŃioneze D.G.A.S. 

sector 1(elementele de patrimoniu activ şi pasiv ale noii instituŃii au 

fost stabilite în temeiul H.C.L. nr. 35 / 27.02.2003 până la 

31.05.2003). 

 În baza hotărârii 1434/2004 şi a HCL 368/18.11.2004, 

D.G.A.S. Sector 1 îşi schimbă denumirea în DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1.  

Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

 Identifică şi soluŃionează cu celeritate problemele sociale ale 

comunităŃii: 

A) În domeniul protecŃiei copilului şi familiei; 

B) În domeniul protecŃiei persoanelor adulte; 

 - persoanele singure 

 - persoanele cu handicap 

 - persoanele vârstnice 

 - persoanele fără adăpost şi a altor persoane aflate în nevoie 

C) În domeniul instituŃiilor de asistenŃă socială publice sau private 

D) În domeniul finanŃării asistenŃei sociale 

 

B. ORGANIZAREA ŞI MANAGEMENTUL PROIECTULUI  

 

1 Principalele activităŃi ale prezentului proiect vor consta din : 

1.1 Elaborarea curriculei pentru cursul de formator 
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 Această activitate presupune realizarea unui set de 

documente care va oferi repere clare de ordin calitativ privind 

atribuŃiile şi activităŃiile specifice formatorului. Curricula va defini 

competenŃele necesare pentru a realiza ocupaŃia astfel încât întreg 

personalul care lucrează în protecŃia persoanei cu handicap să 

beneficieze de formare unitară după aceleaşi criterii conform 

Planului NaŃional privind Formarea Personalului. 

 Totodată, vom elabora setul de instrumente necesare 

evaluării competenŃelor şi certificării pe baza standardului 

ocupaŃional a celor 160 de formatori 

 Facem precizarea că, formatorii care vor fi formaŃi, evaluaŃi 

şi certificaŃi în cadrul acestui proiect, vor beneficia de certificate de 

competenŃe recunoscute pe piaŃa muncii şi a serviciilor sociale din 

România întrucât, CRFPS PRO VOCAłIE este autorizat de către 

Consiliul NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor, ca şi Centru 

de evaluare a CompetenŃelor şi ca Furnizor de Formare. 

 

1.2.Identificarea, selecŃia şi recrutarea viitorilor cursanŃi 

 Această activitate va fi pusă în practică de către DGASPC 

Sector 1. Vor fi selectate doar persoanele cu funcŃii de conducere 

care au disponibilitatea de a urma cursul de formare şi care vor 

furniza formare în cadrul fiecărui DGASCP şi a DirecŃiei Generale 

de InspecŃie şi Control din cadrul A.N.P.H. pentru colegii care se 

ocupă de protecŃia persoanelor cu handicap. 

 Pentru acest proiect vom selecta, pentru a urma cursul de 

formare, 160 de persoane cu funcŃii de conducere din cadrul a 33 
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DGASPC-uri şi a 38 de angajaŃi ai DirecŃiei Generale de InspecŃie 

şi Control din cadrul A.N.P.H. SPAS-uri din Ńară. 

 Această activitate se va pune în practică cu ajutorul unei fişe 

în care vor fi trecute informaŃiile necesare identificării, recrutării şi 

selectării cursanŃilor şi pe baza CV-ului şi a recomandărilor fiecărui 

DGASPC 

 

1.3.Derularea cursurilor de formare pentru formatori 

 Punerea în practică a acestei activităŃi va avea în vedere 

formarea celor 160 de formatori, care vor fi repartizaŃi în 10 grupe 

a câte 16 persoane. Formarea se va realiza pe baza standardului 

ocupaŃional şi a normativelor aprobate de ANPH în Planul NaŃional 

privind Formarea Personalului din sistemul de protecŃie a 

persoanelor cu handicap. 

 Curricula va fi una multidisciplinară structurată pe mai multe 

module în care vor fi abordate teme utile în activitatea de 

susŃinere, informare şi îngrijire a persoanei cu handicap din 

domeniile: comunicaŃional, social, psihologic, educaŃional, juridic, 

kinetoterapiei, igienei şi deontologiei profesionale. 

 Pe tot parcursul derulării cursurilor vor fi realizate evaluări de 

către formatori şi evaluatori pe fiecare modul, iar cursul se va 

finaliza prin susŃinerea de către fiecare formator a câte unui curs 

pentru cel puŃin 5 persoane care lucrează în cadrul sistemului de 

protecŃie a persoanelor cu handicap.  

 Cei 160 specialişti care activează în domeniul social şi care, 

în urma participării la formare/instruire, vor obŃine competenŃa de 
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formator vor fi capabili să ştie şi să poată să elaboreze o curriculă, 

un suport de curs şi să susŃină un curs de formare pentru 

persoanele din reŃeaua de protecŃie a persoanelor cu handicap. 

Vor exista module atât teoretice cât şi practice iar cursanŃii vor 

trebui să facă dovada competenŃelor că sunt capabili să profeseze 

ca şi formatori fie prin susŃinerea unor cursuri fie prin simularea 

acestora cu tematica care să vizeze îngrijirea persoanei cu 

handicap. 

 

1.4. Evaluarea formatorilor în vederea certificării competenŃelor de 

formator 

 Pentru această activitate Pro VocaŃie va elabora seturi de 

evaluare şi va desemna evaluatori care să evalueze în condiŃii 

reale de muncă ( susŃinerea cursurilor de formare) persoanele 

formate ca formatori.  

 În urma procesului de formare candidaŃii vor putea obŃine 

certificate de competenŃă pentru ocupaŃia de formator recunoscute 

atât în România cât şi în afara Ńării. 

 

1.5. ActivităŃi de promovare a proiectului  

 Realizarea acestei activităŃi va avea în vedere: 

- informare prin mass-media privind activităŃile şi importanŃa 

proiectului 

- comunicate de presă cu privire la cursurile de formare  

- organizarea unei conferinŃe de presă în care se vor prezenta 

obiectivele şi planul de derulare a proiectului, încercându-se 
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sensibilizarea tuturor factorilor decizionali, instituŃii de stat sau 

private, ce desfăşoară activităŃi în sfera protecŃiei personei cu 

handicap. 

 

1.6.Reuniuni de lucru cu partenerii şi cu echipa de implementare a 

proiectului 

 În fiecare lună se va organiza o reuniune cu partenerii pentru 

a evalua stadiul implementării proiectului şi pentru a stabilii 

sarcinile şi gradul de implicare a partenerilor pentru etapele 

viitoare. 

 

1.7.Raport de activitate final 

Raportul final va fi realizat după încheierea derulării proiectului. 

2. Durata şi planificarea activităŃilor: 

Durata proiectului va fi de 3 luni  

. 
Luna Activitatea 1 2 3 Cine implementează 

Activitatea 1 - Elaborarea curriculei pentru 

cursul de formator  
X   

D.G.A.S.P.C. Sector 

1 – Solicitant 

Pro VocaŃie -

partener 

Activitatea 2 - Identificarea, selecŃia şi 

recrutarea viitorilor cursanŃi 
X   

D.G.A.S.P.C. Sector 

1 – Solicitant 

Pro VocaŃie -

partener 

Activitatea 3 - Derularea cursurilor de 

formare pentru formatori 
X x x 

D.G.A.S.P.C. Sector 

1 – Solicitant 

Pro VocaŃie -

partener 



 328

Activitatea 4 - Evaluarea formatorilor în 

vederea certificării competenŃelor de formator 
X x x 

D.G.A.S.P.C. Sector 

1 – Solicitant 

Pro VocaŃie -

partener 

Activitatea 5 - ActivităŃi de promovare a 

proiectului 
x X X 

D.G.A.S.P.C. Sector 

1 – Solicitant 

Pro VocaŃie -

partener 

Activitatea 6 - Reuniuni de lucru cu partenerii 

şi cu echipa de implementare a proiectului 
x X X 

D.G.A.S.P.C. Sector 

1 – Solicitant 

Pro VocaŃie -

partener 

Activitatea 7 - Raport de activitate final 

  X 

D.G.A.S.P.C. Sector 

1 – Solicitant 

Pro VocaŃie -

partener 

 

C. Capacitatea de management şi de implementare a proiectelor: 

(a) Metodologia de implementare 

Gama de metode care se vor utiliza pentru implementarea 

proiectului este diversă şi poate fi grupată pe următoarele 

categorii: 

 

Metode afirmative:   

Expozeul se bazează pe transmiterea de cunoştinŃe către auditoriu 

şi este considerată o metodă clasică iar oratorul utilizează în 

discursul său materiale ajutătoare audio-vizuale. 

Indrumătorul – dublează activitatea oratorului având atribuŃii cu 

preponderenŃă pentru întărirea mesajului şi verificarea feed-beck-

ului. 



 329

ExercŃii şi activităŃi practice au drept principal scop fixarea 

noŃiunilor expuse 

Tehnici mnemonice au ca scop facilitarea procesului de învăŃare şi 

memorare. 

 

Metodele interogative sunt:  

Metode deductive – achiziŃionarea de cunoştinŃe noi prin însuşirea 

rigorilor logicii 

Metode inductive - achiziŃionarea de cunoştinŃe prin înŃelegerea 

demersurilor experimentale 

 

Metode active: 

Analiza - permite completarea cunoştinŃelor teoretice printr-o 

confruntare directă pe teren. 

Cercetarea - permite întărirea cunoştinŃelor teoretice, dezvoltarea 

motivaŃiei auditorului şi implicarea activă a acestora în procesul de 

formare şi conştientizare a activităŃii. 

Studiu de caz - analiza unei situaŃii concrete. 

Joc de rol - antrenarea cursanŃilor într-un comportament care 

trebuie să mimeze o situaŃie concretă. 

Simularea – este o formă mai elaborată a metodei studiului de caz 

în care se mimează o situaŃie reală. 

Metode de grup - sunt cele mai utilizate în lucrul cu adulŃii şi pot fi 

reprezentate de diverse forme: expozeu-discuŃii; panel; 

brainstorming, etc. 
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Metode şi instrumente utilizate pentru mediatizarea şi diseminarea 

rezultatelor proiectului. 

 Diseminarea şi mediatizarea rezultatelor se vor realiza pe 

toată perioada de derulare a proiectului prin următoarele activităŃi: 

- informare prin mass-media privind activităŃile şi importanŃa 

proiectului  

- comunicate de presă cu privire la proiect  

- organizarea unor conferinŃe de presă în care se vor prezenta 

obiectivele, planul de derulare şi rezultatele proiectului, 

încercându-se sensibilizarea tuturor factorilor decizionali, instituŃii 

de stat sau private, ce desfăşoară activităŃi în sfera protecŃiei 

personei cu handicap. 

 

(b) Motivele care au stat la baza alegerii metodologiei propuse 

Argumentele pentru alegerea metodologiei propuse sunt: 

- Întrucât proiectul se adresează persoanelor care activează în 

domeniul social, s-a optat pentru utilizarea metodelor afirmative, 

interogative şi active considerându-le cele mai sensibile şi eficiente 

în lucrul cu adulŃii. Aceste metode ne vor facilita implementarea 

ambelor obiective specifice. 

- Posibilitatea de a forma intensiv şi simultan mai multe 

persoane într-un timp relativ scurt. 

- Contactul personal între formator şi cursant care permite o 

încurajare şi susŃinere individualizată. 
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- Reperarea şi corijarea imediată a erorilor. 

- Angajarea şi antrenarea cursanŃilor în activităŃi concrete. 

- Valorizarea beneficiarilor şi întărirea capacităŃilor lor de 

analiză, sinteză şi aplicare în practică a cunoştinŃelor teoretice. 

- Pentru punerea în practică a obiectivului general, un rol 

important îl au confruntarea şi analiza punctelor slabe şi a 

obstacolelor, precum şi identificarea punctelor tari şi a 

oportunităŃilor. 

 Prin prezenta propunere de proiect dorim ca, în parteneriat 

cu PRO VOCAłIE să milităm pentru implementarea unor măsuri 

adecvate privind formarea , evaluare şi certificarea personalului 

care lucrează în protecŃia persoanelor cu handicap.  

Procedurile de evaluare internă: evaluarea proiectului, evaluarea 

serviciului, evaluarea grupului Ńintă 

Evaluarea internă: 

 Procedurile de evaluare internă vor fi efectuate de către 

DGASPC şi vor viza două aspecte: evaluarea stadiului de 

implementare a proiectului şi evaluarea beneficiarilor. 

Evaluarea stadiului de implementare a proiectului se va realiza 

prin următoarele metode: 

- Fişa de evaluare internă a etapelor de implementare a 

proiectului cu analiza fazelor de formare. 

- Indicatori de evaluare şi de monitorizare a activităŃilor. 

- Reuniuni lunare ale echipei de implemantare. 

- Raport de activitate final. 
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Evaluarea beneficiarilor se va face prin: 

- Foaie de observare a evoluŃiei activităŃilor practice 

- Raport privind activitatea de formare 

- Fişa de observare a evoluŃiei beneficiarilor 

- Analiza dosarului şi a portofoliului individual. 

- Autoevaluare 

- Studiu de caz 

  MenŃionăm că, toate tipurile de evaluări se vor realiza atât 

periodic, cât şi la finalul proiectului 

 Pentru buna desfăşurare a procesului de implementare a 

prezentului proiect, DGASPC sector 1, a semnat parteneriat de 

colaborare cu CRFPS PRO VOCAłIE. Partenerul se va implica 

prin derularea cursurilor de formare precum şi prin evaluarea şi 

certificarea formatorilor 

(f) Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe funcŃii: nu 

este nevoie să mentionaŃi numele persoanelor implicate), sarcinile 

şi responsabilitatile fiecărei persoane cheie 

 

1 coordonator proiect  

- va realiza toate activităŃile legate de implementarea proiectului; 

- va realiza raportarea cheltuielilor şi a activităŃilor efectuate în 

cadrul proiectului. 

- activităŃile de recrutare şi selecŃie a persoanelor care vor 

urma cursul de formator 
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- respectarea termenelor şi a cronogramei 

- promovarea proiectului la nivel local şi central 

 

10 formatori pentru formarea formatorilor – cu fracŃiuni de normă 

- elaborarea curriculei pentru cursul de formare 

- formarea cursanŃilor 

 

10 evaluatori pentru evaluarea şi certificarea competenŃelor  

formatorilor 

- evaluarea şi certificarea competenŃelor cursanŃilor 

 

1 contabil cu fracŃiune de normă 

- încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat 

- implicare financiară în derularea proiectului 

1 coordonator metodologic formare cu fracŃiune de normă 

- monitorizarea activităŃilor practice ale cursanŃilor 

- punerea la dispoziŃia proiectului a formatorilor şi evaluatorilor 

profesionişti 

- supervizează activitatea de formare şi evaluare 

(h) Nivelul de implicare şi participare la proiect al grupului Ńintă şi al 

beneficiarilor finali 

Beneficiarii direcŃi, persoanele cu funcŃii de conducere care se 

vor forma ca formatori se vor implica în proiect prin: 

- participarea activă la cursurile de formare,  

- acceptarea evaluării şi certificării competenŃelor în condiŃii 

reale de muncă 
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- îmbogăŃirea cunoştinŃelor teoretice 

- creşterea abilităŃilor practice care se va concretiza într-o 

abordare complexa şi eficientă a procesului de îngrijire şi asistare 

la domiciliu al persoanei cu handicap grav  

- elaborarea unei curricule complete şi complexe conformă cu 

planul naŃional privind formarea personalului din sistemul de 

protecŃie a persoanelor cu handicap. 

Beneficiarii indirecŃi, persoanele din reŃea se vor implica în 

proiect prin: participare activă la procesul de formare 

 

3.2 - ExperienŃa unor proiecte similare: 

De la 01.04.2003, data înfiinŃării D.G.A.S.P.C. Sector 1, s-au derulat 

şi se află în curs de derulare, următoarele proiecte: 

1. „Un pas spre independenŃă” cu finanŃare PHARE şi în 

parteneriat cu AsociaŃia de Ajutorare a Tinerilor ProveniŃi din 

Casele de Copii : 

(a)obiectul şi localizarea proiectului:  

- acest proiect a avut ca obiectiv dezinstituŃionalizarea tinerilor 

din centrele de plasament prin plasarea acestora în forme de 

protecŃie de tip familial, respectiv apartamente sociale situate în 

cadrul comunităŃii sectorului 1. 

(b)rezultatele proiectului: 

- până în prezent 64 de tineri au beneficiat de găzduire în 

aceste apartamente de tip familial. 
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(c)rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în 

proiect: 

- DirecŃia de ProtecŃie a Copilului a fost autoritate de 

implementare a proiectului. 

(d)costurile proiectului: valoarea totală a proiectului a fost de 

148.456 EURO, 100% finanŃare CE. 

 

2. „Un pas spre normalitate „ proiect cu finanŃare PHARE şi D.G. 

A.S.P.C. sector 1 

a) Obiectul şi localizarea proiectului : 

 Prin acest proiect s-a vizat închiderea centrului de 

plasament ”Sf. Ecaterina” şi crearea a trei servicii alternative :  

- centru de recuperarea complexă pentru copiii cu dizabilităŃi 

protejaŃi în sistem şi aflaŃi în comunitatea sectorului 1, cu vârste 

cuprinse între 0-11 ani (situat în incinta Complexului Social de 

Servicii “Sf. Ecaterina”); 

- extinderea reŃelei de asistenŃă maternală prin angajarea a 

100 de persoane care să ofere ocrotire la domiciliu, copiilor 

instituŃionalizaŃi în cadrul centrului Sf. Ecaterina, şi copiilor aflaŃi în 

dificultate de pe raza sectorului 1; 

- construirea a două imobile de tip familial (în cadrul 

comunităŃii locale), în care să se ofere ocrotire pentru 24 copii cu 

handicap grav instituŃionalizaŃi în cadrul centrului Sf. Ecaterina  
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b)Rezultatele proiectului 

- proiectul s-a încheiat în luna august 2005 şi toate serviciile 

înfiinŃate în cadrul acestuia sunt funcŃionale; 

c)Rolul instituŃiei D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de 

implicare în proiect : 

- DGASPC este autoritate de implementare a proiectului. 

d)Costurile proiectului: valoarea totală a proiectului este de 

1.010.125 EURO cu finanŃare din partea CE a 424.528,29 EURO 

 

3. „Mai aproape de casă”  proiect cu finanŃare PHARE şi 

D.G.A.S.P.C. 

a) Obiectul şi localizarea proiectului : 

 Acest proiect a vizat închiderea Centrului de Plasament ”Sf. 

Andrei” şi crearea a trei servicii alternative :  

- centru de zi pentru copii cu vârste cuprinse între 0-4 ani care 

să ofere servicii pentru 50 copii proveniŃi din familiile aflate în 

dificultate de pe raza sectorului 1 (situat în incinta Complexului 

Social de Servicii “Sf. Ecaterina”); 

- centru maternal pentru 10 cupluri mama-copil aflate în 

situaŃii de risc, de abandon familial; 

- construirea a două imobile de tip familial în care se oferă 

ocrotire pentru 24 copii cu handicap grav instituŃionalizaŃi în cadrul 

Centrului de Plasament ”Sf. Andrei”. 

b)Rezultatele proiectului 

- proiectul s-a încheiat în luna august 2005 şi toate servicii 

înfiinŃate în cadrul acestuia sunt funcŃionale; 
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c)Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în 

proiect : 

- DGASPC este autoritate de implementare a proiectului. 

d)Costurile proiectului: proiectul au avut un buget de 655.303 

EURO (33,0873 % fonduri PHARE) . 

  

4. „Fii sigur că poŃi”, proiect cu finanŃare din partea Băncii 

Mondiale, a Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei şi a 

D.G.A.S.P.C sector 1 

a) Obiectul şi localizarea proiectului : 

- locaŃia proiectului – Bucureşti , Sector 1, Str. Dobrogeanu 

Gherea nr.74 – “Casa O.N.G-urilor” - Complexul Social de Servicii 

« Sf Nicolae »; 

- proiectul a avut ca obiectiv principal iniŃierea, dezvoltarea şi 

implicarea directă a autorităŃilor publice locale în furnizarea de 

servicii complexe integrate pentru grupul marginalizat al tinerilor 

dependenŃi de droguri; 

b)Rezultatele proiectului: 

 Rezultatul proiectului s-a concretizat în: înfiinŃarea unui 

centru de zi pentru reinserŃia socială a tinerilor afectaŃi de 

consumul de droguri, în parteneriat cu FundaŃia pentru Îngrijiri 

Comunitare pentru acordarea de servicii integrate specializate unui 

număr de 100 de tineri afectaŃi de consumul de droguri. 

c) Rolul DGASPC Sector 1 (în calitate de manager al proiectului) a 

constat în: 
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- iniŃierea şi dezvoltarea în cadrul sistemului local de 

furnizare de servicii de asistenŃă socială a serviciilor integrate 

(medicale, psihologice, sociale), în cadrul unui centru de zi, pentru 

grupul marginalizat al tinerilor dependenŃi de droguri şi a celor 

expusi riscului de a deveni consumatori; 

- în scopul înfiinŃării acestui centru, DGASPC sector 1 a pus 

la dispoziŃie spaŃiul necesar funcŃionării acestuia, precum şi un 

teren 200 m. 

d) Costurile proiectului: Proiectul a avut un buget de : 

1.635.500.000 lei 

 

5. "Un pas împreună"- proiect cu finanŃare din partea Băncii 

Mondiale, a Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei şi a 

D.G.A.S.P.C sector 1: 

a)Obiectul şi localizarea proiectului: 

- locaŃia : Bucureşti , Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr.74 – 

“Casa O.N.G-urilor” (Complexul Social de Servicii « Sf Nicolae »); 

b)Rezultatele proiectului: 

 Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea 

serviciilor de îngrijiri comunitare complexe, în favoarea includerii 

sociale a adulŃilor cu probleme de sănătate mintală şi a creşterii 

calităŃii vieŃii. 

 În acest sens s-a înfiinŃat un centru de zi pentru persoanele 

cu probleme de sănătate mentală (60 de beneficiari - încadraŃi într-

un grad de handicap), care funcŃionează în spaŃiul pus la dispoziŃie 

de Consiliul Local al sectorului 1 – prin DGASPC Sector 1 – în 

cadrul Complexului de Servicii Sociale « Sf. Nicolae ».  
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 Beneficiarii direcŃi şi indirecŃi ai proiectului "Un pas 

împreună": 

 AdulŃii cu probleme de sănătate mintală ~ 160 persoane - 

aparŃinând comunităŃii locale, inclusiv cei din Centrele de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică. Beneficiari indirecŃi 

peste 600 persoane şi mai apoi adulŃii cu probleme de sănătate 

mintală din România care se estimează la peste 3,5 milioane. 

 AparŃinători, membri ai familiilor celor cu probleme de 

sănătate mintală, alŃi membri ai comunităŃii ~ 350 persoane. 

Beneficiari indirecŃi peste 1000 persoane 

 ReprezentanŃi ai diverşilor actori sociali locali, inclusiv ai 

autorităŃilor locale – 100 persoane. Beneficiari indirecŃi – 

reprezentanŃi ai altor comunităŃi decât cele implicate direct în 

proiect, greu de estimat. 

 Diverşi specialişti care se implică în reconstruirea comunităŃii 

– 30 persoane 

 AngajaŃi ai Serviciului Public de asistenŃă socială, ai 

Centrelor de Recuperare şi Reabilitare, ai FundaŃiei Estuar, 

voluntari implicaŃi în proiect – 60 persoane.  

c)Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în 

proiect: 

 D.G.A.S.P.C. Sector 1 a avut calitatea de aplicant, iar 

fundaŃia Estuar a fost partener în cadrul acestui proiect. 

d)Costurile proiectului: Proiectul a avut un buget de  1.135.029.000 

lei; 

e)donatori ai proiectului (nume, adresă poştală şi de e-mail, 

telefon, suma cu care a participat) 
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 În cadrul acestui proiect nu au fost fonduri provenite din 

sponsorizări. 

 

6. « O altă şansă » – proiect cu finanŃare din partea Băncii 

Mondiale, a Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei şi a 

D.G.A.S.P.C Sector 1: 

(a) Obiectul şi localizarea proiectului: 

- locaŃia : Bucureşti , Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr.74 – 

“Casa O.N.G-urilor” (fostul Complexul Social de Servicii  « Sf 

Nicolae »); 

(b) Rezultatele proiectului: 

 Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea 

serviciilor de îngrijire la domiciliu ; 

(c) Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în 

proiect:  

 DGASPC Sector 1 a avut calitatea de solicitant, iar FundaŃia 

“Crucea Alb Galbenă” a participat în calitate de partener – 

contribuind împreună la dezvoltarea serviciilor de îngrijire socio-

medicală la domiciliu asigurate pentru persoanele vârstnice, aflate 

în imposibilitatea de a-şi asigura majoritatea activităŃilor legate de 

propria îngrjire.   

(d) Costurile proiectului:  

 Proiectul a avut un buget de  1.444.033.000 lei; 
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3.3 Resurse 

a) Veniturile anuale pe ultimii 2 ani, menŃionând unde este cazul, 

pentru fiecare an, numele susŃinătorilor financiari importanŃi şi 

proporŃia în care au contribuit la veniturile anuale: 

 DGASPC a realizat în ultimii trei ani următoarele venituri-

alocaŃii bugetare 

- 2002- 115.595.000 (mii lei) 

- 2003- 294.617.226 (mii lei) la care se adaugă credite 

externe nerambursabile-72.149.787 lei 

- 2004- 411.197.542 (mii lei) la care se adaugă credite 

externe nerambursabile-26.937.000 (mii lei) 

- 2005- 602.943.695 (mii lei) la care se adaugă credite 

externe nerambursabile-16.643.756 (mii lei) 

- 2006 – 76.003 mii RON. 

b) Numărul angajaŃilor cu normă întreagă sau parŃială pe categorii 

(de ex. numărul de manageri de proiect, contabili etc.), cu indicarea 

funcŃiei pe care o ocupă: 

- DGASPC are în aparatul propriu 77 de angajaŃi cu normă întreagă 

- în funcŃii de conducere; 44 de psihologi; 80 de asistenŃi sociali, 1 

psihopedagogi, 85 educatori, 65 economişti, 1 sociologi, 21 medici, 

5 logopezi, 1 profesor de cultură fizică medicală, 12 kinetoterapeuŃi, 

2 fiziokinetoterapeuŃi, 152 de asistenŃi medicali, 4 surori medicale.  

 La aceştia se adaugă personalul angajat cu normă parŃială astfel: 

3 psihologi, 3 medici + 1 medic sp. neuro., 1 asistent social, 2  
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asistenŃi farmacie, 5 referenŃi, 1 profesor (inspector de specialitate), 

2 logopezi, 1 instructor educaŃie, 2 îngrijitor, 1 muncitor, 2 muncitori 

(bucătar). 

c)echipamente şi birouri: 

 Serviciile DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 sunt dotate cu mobilier şi aparatură tehnică 

corespunzătoare desfăşurării activităŃilor curente, la nivel optim. 

Astfel la nivelul fiecărui serviciu există o medie de 5 calculatoare, 3 

imprimante, 1 copiator, 1 telefon, etc. 

 Fiecare compartiment al DGASPC Sector 1 are un birou propriu 

mobilat şi dotat corespunzător numărului de persoane. 

 De asemenea în cadrul DGASPC Sector 1 funcŃionează: 

- 2 birouri de consiliere psihologică (individuală sau de grup), 

amenajate corespunzător (canapea şi fotolii speciale pentru 

efectuarea terapiei prin relaxare), 

- 2 camere amenajate pentru desfăşurarea activităŃilor de terapie 

ocupaŃională (birouri, bănci, scaune, fotolii, rafturi speciale pentru 

expunerea obiectelor confecŃionate de beneficiari). 

 Pentru susŃinerea unor prezentări în cadrul unor cursuri, seminarii 

sau a instruirilor specifice – DGASPC Sector 1 dispune de flipchart , 

videoproiector, aparat foto digital, laptop, cameră video, etc 

d)alte resurse relevante(de ex.voluntari, organizaŃii asociate, reŃele 

care ar putea şi contribui la implementarea acŃiunii) 

- Colaborări cu fundaŃi şi asociaŃii – acreditate ca furnizori de 

formare – în vederea asigurării formării personalului de specialitate 

care desfăşoară activităŃi în domeniul protecŃiei persoanelor cu 
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handicap(Pro VocaŃie, CRIPS, AsociaŃia Opportunity).Astfel se va 

realiza specializarea resurselor umane selectate pentru 

desfăşurarea activităŃilor de recuperarae a persoanelor cu handicap 

locomotor sau neuromotor 

 4. Diseminarea/mediatizarea rezultatelor 

 Metode şi instrumente utilizate pentru mediatizarea şi diseminarea 

rezultatelor proiectului. 

 DGASPC sector 1 şi CRFPS PRO VOCAłIE vor putea replica 

activităŃile de formare derulate prin prezentul proiect şi pentru 

localităŃile din Ńară care nu vor fi cuprinse în proiect şi ale căror 

instituŃii doresc să-şi formeze personalul 

 Prin promovarea rezultatelor activităŃilor prezentului proiect, 

preconizăm să sensibilizăm opinia publică cu privire la importanŃa 

existenŃei unor persoane din reŃeaua de protecŃie a persoanelor cu 

handicap bine pregătiŃi care să îngrijească competent , eficient şi 

în spiritul respectării demnităŃii umane persoana cu handicap. 

 Având în vedere rezultatele obŃinute ca urmare a derulării 

proiectului şi, înŃelegând necesitatea formării personalului ce 

desfăşoară activităŃi de îngrijire şi asistare în domeniul protecŃiei 

persoanei cu handicap, considerăm că acest proiect poate fi extins 

şi derulat în toată Ńara. 

 Apreciem că, în prezent, întreg personalul ce activează în 

domeniul protecŃiei persoanei cu handicap  a conştientizat faptul 

că nu poŃi oferi servicii de calitate dezvoltând un mod de lucru 

empiric, motiv pentru care îşi vor manifesta interesul de a beneficia 

de programe de formare similare cu acesta.  
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  DGASPC sector 1 şi CRFPS PRO VOCAłIE, vor reuşi ca 

după finalizarea proiectului, să-şi crească vizibilitatea unul ca 

furnizor de servicii social iar celălalt ca şi ca furnizor de formare în 

domeniul social, reuşind să-şi atragă atât fonduri 

nonguvernamentale cât şi fonduri de la autorităŃi centrale şi locale 

care, conform noii legislaŃii puse în practică de către Consiliul 

NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor, au datoria de a –şi 

forma iniŃial şi continuu personalul . 
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 292/24.08.2006 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Adrian Oghina 

Centralizare propunere financiară pentru realizarea proiectului 

Proiectul „Formarea Evaluarea si Certificarea Formatorilor din reteaua de protectie a persoanelor cu handicap” 

 

Nr.

crt. 

Activitatea / achiziŃii 

necesare 

Data 

începerii 

Data 

terminării 

Buget ANPH (RON) ContribuŃie proprie 

a solicitantului 

(RON) 

Total 

1 

Cheltuieli cu formarea 

profesională  

        

  

0 

 

a) onorarii lectori ( 10 

formatori x5 zile 

formare) 

11.09.2006 13.10.2006 17500   

  

17500 

  25.09.2006 03.11.2006 34000   34000 

 

c) Închiriere sală şi 

echipament ( 2 Săli x 

25 zile) 

11.09.2006 13.10.2006   4000 

  

4000 

 

d) Elaborare suport de 

curs şi materiale 

aferente (10 formatori) 

01.09.2006 30.11.2006 4400 3250 

  

7650 

 

e) Protocol(160 

cursanŃi şi 10 

11.09.2006 13.10.2006 5100  5100 



 346

formatori) 

2 

Cheltuieli cu cazarea 

şi masa persoanelor 

care beneficiază de 

formare 

    0 

 

a) 170 persoane x 

5zile 

11.09.2006 13.10.2006 85.000  85.000 

3 

Cheltuieli de 

comunicare şi 

secretariat 

01.09.2006 30.11.2006  1721 1721 

 Sub-totaluri   Total 1 146.000 Total 2 8971 Total 3 154.971 

4 

Cheltuieli de 

administrare 

Max.7,5% din sub-totalul 

corespunzător 

   

 a) Manager proiect  6420 6420 

5 

Cheltuieli diverse şi 

neprevăzute 

Max.7,5% din sub-totalul 

corespunzător 

6200  6200 

 Total general  152200 Total B 15391 Total C 167.591 

Data _______ 

Obs. 

Se introduc câte rânduri sunt necesare pentru activităŃi 

Costurile cuprind toate taxele. 

Semnătura autorizată 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ttrraannssmmiitteerriiii  îînn  ffoolloossiinnŃŃăă  ggrraattuuiittăă  aa  ssppaaŃŃiiuulluuii    

îînn  ssuupprraaffaaŃŃăă  ddee  221100  mmpp  ddiinn  iinncciinnttaa  CCeennttrruulluuii  ddee  AAssiissttaarree    

şşii  PPrrootteeccŃŃiiee  aa  CCooppiilluulluuii  ccuu  DDeeffiicciieennŃŃee  AAuuddiittiivvee  ““SSff..  MMiihhaaiill””,,    

ccuu  sseeddiiuull  îînn  BBuuccuurreeşşttii,,  sseeccttoorr  11,,  ssttrr..  NNeeaattâârrnnăărriiii,,  nnrr..  55,,    

ppeennttrruu  ppeerriiooaaddaa  aannuulluuii  şşccoollaarr  22000066--22000077  

    

  Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

 Având în vedere solicitarea nr. 608/02.08.2006 a Liceului 

Teologic Greco-Catolic, înregistrată la DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 sub nr. 

28942/14.08.2006; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială; 
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 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului 

României.nr.729/2005 pentru stabilirea nivelurilor alocaŃiei zilnice 

de hrană pentru consumurile colective din instituŃiile publice de 

asistenŃă socială; 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

310/21.09.2005 privind aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită 

a unui spaŃiu din incinta Centrului de Asistare şi ProtecŃie 

“Sf.Mihail”pentru perioada anului şcolar 2005-2006, către Liceul 

Teologic Greco-Catolic « Timotei Cipariu », cu sediul în Str. Lainici 

nr. 4-8; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilulului Sector 1;  

 În conformitate cu dispoziŃiile art.12, alin.(3) din Legea nr. 

213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

 În temeiul  art. 46, alin.(1), art. 95, alin.(2), lit.”b”, art. 1207, 

alin.(1), lit.”b” şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă trasmiterea în folosinŃă gratuită a spaŃiului 

în suprafaŃă de 210 mp.- 25 locuri, din incinta Centrului de Asistare 

şi ProtecŃie a  Copiilor cu DeficienŃe Auditive “Sf. Mihail”, cu sediul 
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în sectorul 1, str. Neatârnării, nr. 5 către Liceul Teologic Greco-

Catolic, în scopul asigurării cazării unui număr de 25 eleve, pentru 

perioada anului şcolar 2006-2007. 

 

 Art. 2 Cheltuielile de întreŃinere (internat şi hrană) vor fi 

suportate de către Liceul Teologic Greco-Catolic “Timotei Cipariu”. 

 

 Art. 3 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 şi Liceul Teologic Greco- Catolic vor încheia o 

ConvenŃie de Colaborare pentru punerea în aplicare a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1,  

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1, DirecŃia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar 

Sector 1, Liceul Teologic Greco-Catolic şi Serviciul Secretariat 

General, AudinŃe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. : 293/24.08.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  ttrraannssmmiitteerriiii  îînn  ffoolloossiinnŃŃăă  ggrraattuuiittăă  aa  ssppaaŃŃiiuulluuii  ddiinn  

iinncciinnttaa  CCoommpplleexxuulluuii  SSoocciiaall  ddee  SSeerrvviicciiii  ““SSff..  EEccaatteerriinnaa””,,    

ccuu  sseeddiiuull  îînn  BBuuccuurreeşşttii,,  sseeccttoorr  11,,  BB--dduull  MMaarreeşşaall  AAll..  AAvveerreessccuu    

nnrr..  1177,,  ccăăttrree  GGrrăăddiinniiŃŃaa  nnrr..  228833,,  îînn  ssccooppuull  ffuunnccŃŃiioonnăărriiii    

ppee  ppeerriiooaaddaa  aannuulluuii  şşccoollaarr  22000066--22000077  

 

  Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

 Având în vedere solicitarea nr. 3666/21.08.2006 a DirecŃiei 

de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 1, 

înregistrată la DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 sub nr. 29783/21.08.2006; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.  

277/18.08.2005 privind aprobarea transmiterii în folosinŃă gratuită 

a spaŃiului în suprafaŃă construită desfăşurată de 849 mp şi 

suprafaŃă utilă de 482 mp, din incinta Complexului Social de 

Servicii “Sf. Ecaterina”, cu sediul în Bucureşti, sector 1, B-dul 
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Mareşal Al. Averescu nr. 17, către GradiniŃa nr. 283, în scopul 

funcŃionării pe perioada anului şcolar 2006-2007; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 84/1995 a 

învăŃământului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul cadru de 

organizare şi funcŃionare ale direcŃiei generale de asistenŃă socială 

şi protecŃia copilului; 

 În temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi ale art. 126 din 

Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, cu modificările 

ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), art. 95, alin.(2), lit “n“   

şi art. 1207, alin.(1), lit. “b“ din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă trasmiterea în folosinŃă gratuită a spaŃiului 

cuprinzând subsol, parter, etaj, pod, în suprafaŃă construită 

desfăşurată de 849 mp şi suprafaŃă utilă 482 mp, din incinta 

Complexului Social de Servicii “Sf. Ecaterina”, cu sediul în 

Bucureşti, sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17 către 
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GrădiniŃa nr. 283, în scopul funcŃionării pe perioada anului şcolar 

2006-2007. 

 

 Art. 2.GrădiniŃa nr. 283 va deconta către DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, cheltuielile 

înregistrate pentru consumul de apă rece, energie electrică şi 

colectarea deşeurilor menajere. 

 

 Art. 3.Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

DirecŃia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 

1, GrădiniŃa nr. 283 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe  vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. : 294/24.08.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  nnrr..  

112200//22000044  pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  uunnoorr  ssuummee  ccuu  ttiittlluu  ddee  aajjuuttoorr  ddee  

uurrggeennŃŃăă,,  ccaa  mmăăssuurrăă  ddee  pprreevveenniirree  şşii  ccoommbbaatteerree  aa  mmaarrggiinnaalliizzăărriiii  

ssoocciiaallee,,  ccuu  mmooddiiffiiccăărriillee  şşii  ccoommpplleettăărriillee  uulltteerriiooaarree  

 

 Vazând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinŃei, 

republicată; 

 Având în considerare avizul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 40/1999 privind protecŃia chiriaşilor şi 

stabilirea chiriei pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃă, aprobată 

prin Legea nr. 241/2001 ;  

 Având în vedere prevederile Legii nr. 112/1995 pentru 

reglementarea situaŃiei juridice a unor imobile cu destinaŃia de 

locuinŃe, trecute în proprietatea statului; 
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 Având în vedere prevederile Legii nr. 10/2001privind regimul 

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 

06.03.1945/22.12.1989; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat;  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de 

ajutor de urgenŃă, ca măsura de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Codul Familiei cu privire la 

obligaŃia legală de întreŃinere ; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin. (1), art. 95, lit."n" şi art. 

1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se modifică articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local 

Sector 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de 

ajutor de urgenŃă, ca măsură de prevenire şi combatere a 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi va 

avea următorul conŃinut: 
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 “Aprobă acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenŃă, 

ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, 

constând în plata chiriei, în cuantum de 300 – 500 lei RON 

lunar/familie, în funcŃie de punctajul obŃinut. Perioada de acordare 

a ajutorului este de 2 ani, cu posibilitatea de a fi prelungită pentru 

încă 2 ani de la data acordării iniŃiale. Beneficiarii pot închiria 

locuinŃe pe raza municipiului Bucureşti şi a JudeŃului Ilfov. 

Punctajul se calculează conform criteriilor reactualizate, prevăzute 

în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Dacă 

în urma calculului punctajului reiese o sumă mai mare decât chiria 

percepută conform contractului, se va acorda suma din contract.  

 

 Art. 2 Se modifică punctul A al Anexei nr.1, astfel: 

- contract de închiriere pe raza sectorului 1 - 5 puncte; 

- contract de închiriere în alte sectoare ale Municipiului Bucureşti şi 

JudeŃul Ilfov - 3 puncte; 

 

 Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 120/2004, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 1 nr. 48/2006, rămân neschimbate. 

 

 Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data afişării ei la 

sediul Primăriei Sectorului 1. 
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 Art. 5 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃie a Copilului Sector 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. : 295/24.08.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

  ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  SSeeccttoorr  11  nnrr..  

116622//22000066  pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  uunnoorr  aajjuuttooaarree  ddee  uurrggeennŃŃăă  vveetteerraanniilloorr  

ddee  rrăăzzbbooii,,  vvăădduuvveelloorr  aacceessttoorraa  şşii  vvăădduuvveelloorr  ddee  rrăăzzbbooii    

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1; 

 Luând în considerare avizul Comisiei  de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 541/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale de dezvoltare a 

sistemului de asistenŃă socială pentru persoanele vârstnice în 

perioada 2005-2008, 

 Luând în considerare art. 2 din Legea nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, 

 În conformitate cu art. 28, alin.(2) din Legea nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, modificată prin Legea nr. 115/2006; 
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 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 Sector 1 nr 20/2005 privind modalitatea de acordare a 

ajutoarelor de urgenŃă; 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), art. 95, lit."n" şi art. 

1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 162/2006 privind acordarea unor ajutoare de 

urgenŃă pentru veteranii de război, văduve ale acestora şi 

văduvele de război, în sensul includerii pe lista beneficiarilor a 

veteranilor, văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război 

care au fost omişi iniŃial de UVRUV şi ANVR, conform Anexei nr.1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

  Art. 2 Valoarea ajutorului este de 300 lei/persoană şi se 

acordă persoanelor prevăzute în Anexa nr.1, numai dacă  

domiciliază pe raza sectorului 1 şi  au venituri mai mici de 350 

lei/lună. 

 

  Art. 3 PlăŃile se fac din bugetul anual alocat DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 
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pentru plata ajutoarelor sociale şi de urgenŃă, în urma efectuării 

anchetei sociale şi cu respectarea prevederilor al. G din Anexa nr. 

5 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 20 /2005. 

 

 Art. 4 Perioada în care persoanele cuprinse în Anexa nr.1 

vor putea beneficia de acest ajutor, curge de la data intrării în 

vigoare a acestei hotărâri şi se încheie la 30 octombrie 2006. 

  

 Art. 5 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 

afişării la sediul Primăriei Sectorului 1 din Bucureşti, B-dul Banu 

Manta nr. 9. 

 

 Art. 6 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 şi 

Serviciul Secretariat General, AudienŃe  vor duce la îndeplinire  

prezenta hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. : 296/24.08.2006 

 

Hotărârea conŃine în anexă date personale de identificare ce pot fi 

consultate la Sediul Primăriei Sectorului 1. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  lliisstteeii  ssppaaŃŃiiiilloorr  ccee  uurrmmeeaazzăă  ssaa  ffiiee  vvâânndduuttee,,    

ccoonnffoorrmm  ddiissppoozziiŃŃiiiilloorr  LLeeggiiii  nnrr..  223366//22000066  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al 

AdministraŃiei Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice – 

Sector 1; 

 Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

 łinând seama de prevederile Legii nr. 236/2006 pentru 

aprobarea OrdonanŃei de Urgentă a Guvernului României nr. 

110/2005 privind vânzarea spaŃiilor proprietate privată a statului 

sau a unităŃilor administrativ-teritoriale, cu destinaŃia de cabinete 

medicale, precum şi a spaŃiilor în care se desfăşoară activităŃi 

conexe actului medical; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care îşi 

desfăşoară activitatea unele unităŃi sanitare de interes local din 

domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului 

SănătăŃii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi 
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în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului 

Bucureşti şi prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 302/2003 privind transmiterea unor spaŃii cu altă 

destinaŃie – dispensare medicale – din administrarea Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local 

al Sectorului 1;  

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 128/2005 privind transmiterea în 

administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 şi ale Hotărârii 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 281/2005 privind 

completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 128/2005 cu lista imobilelor în 

care funcŃionează cabinete medicale care trec în administrarea 

Consiliilor locale ale sectoarelor 1 – 4; 

 În temeiul art.46, alin.(1) şi art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea 

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă lista spaŃiilor aflate în administrarea 

Consiliului Local al Sectorului 1, prin AdministraŃia Fondului 

Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1 şi care urmează să 

fie vândute, potrivit dispoziŃiilor Legii nr. 236/2006, conform Anexei 

nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art. 2 Primarul Sectorului 1, AdministraŃia Fondului Imobiliar 

al UnităŃilor Sanitare Publice  Sector 1 şi Serviciul Secretariat 

General, AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. : 298/24.08.2006 
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             Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 
                nr.298/24.08.2006 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
              Adrian Oghină 

 

SituaŃia Centralizatoare cu toŃi locatarii din A.F.I.U.S.P 

DISPENSARUL HERĂSTRĂU – Str. Zăgazului, Nr. 12A 

(Administrare Consiliul Local Sector 1 – H.C.G.M.B 281 / 2005) 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi Prenume Nr.contract 

 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

gen. 

Obs. 

1 Pediatrie Stănescu Adrian Sorin 222.19.01.05 21,87    

 Pediatrie Voiculescu Gabriela 194.18.01.05 21,87    

2 M.F Sabo Vătăşescu Dacia 23.03.05 30,66    

1 Închiriere Santafarm Păun Cristina 195.18.01.05 90,31    

2  S.C Lawrence Tehnodent  

Coleaşe  Gabriel 

1402.28.09.99 62,22    

  TOTAL  205,06 217,31 422,37  
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DISPENSARUL BĂNEASA – Str. Neagoe Vodă, Nr. 3-5, Bl. 13/6 

(Administrare Consiliul Local Sector 1 – H.C.G.M.B 281 / 2005) 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi Prenume Nr.contract 

 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

gen. 

Obs. 

1 M.F Pretorian Magdalena 915.24.07.03 18,17    

 M.F Ogea Argentina 886.23.07.03 18,17    

2 M.F Goga Valeria 885.23.07.03 11,29    

  TOTAL  29,46 37,81 67,27  

 

DISPENSARUL CHITILA – Şos.Chitilei, Nr. 115 

(Administrare Consiliul Local Sector 1 – H.C.G.M.B 281 / 2005) 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi Prenume Nr.contract 

 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

gen. 

Obs. 

1 M.F Crăciun Maria 985.29.07.03 15,03   Conces. 

2 M.F Dănilă Eugen 906.23.07.03 15,03   Conces. 
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1 Închiriere 

stomatologie 

Mihai Cosmin( tură) 4496.11.11.04 

2666.09.08.05 

37,61    

  Mihai Alina(contr.) 4496.11.11.04 37,61    

  TOTAL  67,67 201,05 268,72  

 

DISPENSARUL BUCUREŞTII NOI – Bd.Bucureştii Noi, Nr. 64 

(Administrare Consiliul local Sector 1 – H.C.G.M.B 281 / 2005) 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

    medici 

    Nume şi Prenume Nr.contract 

 

    S. 

individ. 

   S. 

com. 

Total 

gen. 

Obs. 

1 M.F Cuzino Vale Stela 4104.21.04.04 19,20    

 M.F Dumitrescu Sorina 4103.21.10.04 19,20    

2 M.F Rădulescu Lucia 4101.21.10.04 18,70    

 M.F Dobre Silvia 4102.21.10.04 18,70    

  TOTAL  37,9 137,14 175,04  
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LABORATORUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ – Str.Dionisie Lupu, Nr.54 

(Administrare Consiliul Local Sector 1 – H.C.G.M.B 281 / 2005) 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi Prenume Nr.contract 

 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

gen. 

Obs. 

1 Psihiatrie Botezat Antonescu Tit 4100.21.10.04 21,84    

2 Psihiatrie Barbu Gabriela 4099.21.10.04 15,35    

 Liber   36,70   Revendicat 

  TOTAL  248,93 57,75 191,18  

 

AMBULATORIU DOROBANłI – Calea DorobanŃilor, Nr.58 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi Prenume Nr.contract 

 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

gen. 

Obs. 

1 Laborator SC Laboratories SRL  225   Conces. 
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SituaŃia Centralizatoare cu toŃi locatarii din A.F.I.U.S.P 

DISPENSARUL MEDICAL DIHAM - Bd. Schitu Măgureanu, Nr. 27-33 

(Administrator Consiliul Local Sector 1 – H.C.G.M.B 281 / 2005) 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume si Prenume Contract 

închiriere 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

gen. 

Obs. 

1 M.F NiŃă Rodica 17.11.03/08 25,88   Litigiu 

 

Dosare pe rol 

nr. 

 

26766/2/2004 

7810/299/2005 

2278/2005 

2 M.F Toma Daciana 17.11.03/08 25,88   

3 M.F Buchet Nicoleta 17.11.03/08 29,24   

4 M.F Bărbulescu Pantelimon 17.11.03/08 29,24   

5 M.F Neicu Irina 17.11.03/08 18,64   

6 M.F Juverdeanu Marina 17.11.03/08 18,64   

7 M.F Dimitriu Rodica 17.11.03/08 14,41   

8 M.F Mocanu Mihaela 17.11.03/08 29,03   

9  Scripcenco Loredana 03.12.04/05 13,93   Dosar pe rol 

2278/2005 
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1 În curs Ispas Sadina  41,89    

  TOTAL  236,82 276,31 513,13  

 

SituaŃia Centralizatoare cu toŃi locatarii din A.F.I.U.S.P 

DISPENSARUL 1 MAI – Bd. Ion Mihalache, Nr. 106 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi Prenume Nr.contract 

 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

gen. 

Obs. 

1 M.F Grigorescu Mariana 899.23.07.03 17,43   Conces. 

2 Pediatrie Grigorescu Ioana 848.21.07.03 19,23    

3 Pediatrie Zamfirescu Mihai 868.22.07.03 19,23    

4 Pediatrie Roman Ramona 1318.29.08.03 24,29    

5 M.F LăteaŃă Veronica 867.22.07.03 18,83    

6 Pediatrie Zamfirescu Irina 720.11.07.03 18,83    

7 M.F Marinescu Ioana 837.18.07.03 24,74   Conces. 

8 M.F TiŃa Viorica Violeta 817.17.07.03 15,35   Conces. 
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9 Stomato. Evghenie Maria 732.14.07.03 19,32    

10 Stomato. Stoian Garofa 733.14.07.03 19,32    

11 M.F Georgescu Valentin 821.17.07.03 34,14    

12 M.F Florescu Cristian 826.17.07.03 17,90   Conces. 

13 M.F Petrea Gheorghe 828.17.07.03 17,90   Conces. 

14 M.F Vladimirescu Susana 823.17.07.03 16,53   Conces. 

15 M.F Baciu Maria Mirela 827.17.07.03 16,85   Conces. 

16 Stomato. Gheorghe Dorina 819.17.07.03 19,32    

17 Stomato. Gurău Maria 820.17.07.03 19,32    

18 M.F Burduja Mariana 724.11.07.03 36,25   Conces. 

1 Închiriere Burduja Mariana        2756.15.12.03 21,60   Conces. 

2  Constantinescu Marinela 1140.21.04.04 41,65   Conces. 

3  Nicolae Dan 609.23.06.03 16,12   Conces. 

4  MedLife 1957.15.06.04 37,81   Litigiu 

Dosar pe rol 

18819/299/2006 
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5  STG Grup SRL (plafar) 1591.26.05.06 9,50    

  TOTAL  406,86 522,51 929,37  

 

DISPENSARUL MEDICAL BUCUREŞTI TÂRGOVIŞTE 

Şos. Bucureşti – Târgovişte, Nr. 9. 

(Revendicare) 

  

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi Prenume Nr.contract 

 

S. 

individ 

S. 

com. 

Total 

gen. 

Obs. 

1 Pediatrie 

 

Ionescu Mihaela 

 

 68,28   Revendicare 

1 Închiriere Farmacia M SRL 

Untaru Marcela 

1113.20.04.04 86,03   Revendicare 

 Liber Subsol  141,58   Revendicare 

  TOTAL  295,89  295,89  
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SITUAłIE PRIVIND CONTRACTELE DE COMODAT ŞI INCHIRIERE ÎNCHEIATE DE A.F.I.U.S.P 

CENTRUL MEDICAL BATIŞTEI - Str. Tudor Arghezi, Nr. 28, Sector 2 

REVENDICĂRI - NU SE VINDE 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi prenume Nr.contract 

 

Act 

Ad.exp. 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

Gen. 

1 Endocrino. Morărescu Doina  553.03.03.04 01.04.07 65,81   

2 Reumato. Găman Daniela 554.03.03.04 01.04.07 18,96+ 

66,16= 

85,12 

  

3 Psihiatrie Popescu Elisabeta 563.04.03.04 01.04.07 18,96   

4 Reumato. Marinescu Dana 573.05.03.04 01.04.07 66,16+ 

28,17+ 

13,07= 

107,4 
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5 Neurolog. Postudor Doina Zoia 593.05.03.04 01.04.07 13,07+ 

6,58= 

19,65 

  

6 Ginecolog Mihăilescu Ghe. 565.04.03.04 01.04.07 27,77   

7 Ginecolog Degeratu Rodica 566.04.03.04 01.04.07 30,98   

8 Ortopedie Costan Radu Iulian 567.04.03.04 01.04.07 28,11   

9 Chirurgie Marincea Angela 575.05.03.04 01.04.07 28,11   

10 Stomato. Bădilă Emilian 585.05.03.04 01.04.07 13.08   

11 Stomato. Ghiolduş Mihaela  572.05.03.04 01.04.07 13,08   

12 Stomato. Alexandru Liana 578.05.03.04 01.04.07 18,53   

13 Stomato. Prie Rodica 597.05.03.04 01.04.07 18,53   

14 Interne Stănescu Martha 588.05.03.04 01.04.07 34,31   

15 Dermato. Ungureanu GraŃiela 569.05.03.04 01.04.07 34,31   

16 Interne Perciun Gabriela 596.05.03.04 01.04.07 25,15   

17 Radiolog Moroianu Silvia 595.05.03.04 01.04.07 106,94   

18 Laborator Geambaşu Maria 594.05.03.04 01.04.07 97,6   
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19 Endocrino. Tudor Rodica 590.05.03.04 01.04.07 71,95   

20 Teh. Şitoianu Mihaela 608.08.03.04 01.04.07 12,26   

21 Teh. Mălureanu Doina 607.08.03.04 01.04.07 12,26   

22 Teh. Stan Elena 609.08.03.04 01.04.07 20,49   

23 Teh Kutiyk Dorina 605.08.03.04 01.04.07 20,49   

24 Cardiolog. Babeş Alexandrina 574.05.03.04 01.04.07 27,7   

25 ORL Baltă Dan Seni 567.05.03.04 01.04.07 17,78   

26 ORL Cristache Ghe. 570.05.03.04 01.04.07 17,78   

27 Stomato. Bârcă Niculae Dan 601.08.03.04 01.04.07 17,84   

28 Stomato. BoŃocan Daniel 611.08.03.04 01.04.07 21,61   

29 Stomato. Iuga Cătălina 603.08.03.04 01.04.07 21,61   

30 Stomato. Iordăchescu Elena 613.08.03.04 01.04.07 16,53   

31 Teh. Olteanu Maria 614.08.03.04 01.04.07 6,72   

32 Stomato. Pop Didina 604.08.03.04 01.04.07 15,31   

33 Stomato. Popescu Henriette 579.05.03.04 01.04.07 12,45   

34 Teh. Radu Ioana 612.08.03.04 01.04.07 9,71   
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35 Teh. Tudoran Eleonora 602.08.03.04 01.04.07 8,79   

 Închiriere Teh.Olteanu Maria 2558.03.08.05 03.08.10 30,59   

  M.F.Bratu SmărăndiŃa 2414.06.07.04 01.07.09 33,00   

  S.C. Concordia Dent 

SRL 

Profir Tofan Corina 

1800.02.06.04 01.06.09 24,61   

  Comisia de Expertiză 

Troncea Carmen 

Protocol 

1179.23.04.04 

04.04.05 25,76   

  ORL  Dr.Cristache 

Ghe. 

883.15.03.06 15.03.07 38,52   

  TOTAL   992,84 1475,67 2468,51 

SituaŃia Centralizatoare cu toŃi locatarii din A.F.I.U.S.P 

C.D.T. DOROBANłI - Calea DorobanŃilor, Nr. 32 A 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi Prenume Nr.contract 

 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

Gen. 

Obs. 

1 Teh. Chiru Mariea 496.28.01.00 16,01    
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2 Teh. Epure Maria 490.28.01.00 16,01    

3 Teh. BiŃă Virgil 492.28.01.00 16,01    

4 Teh. Vlădescu Dragoş 493.28.01.00 16,01    

5 Teh. Vintilă Marcel 497.28.01.00 10,72    

6 Teh. Hristea Bucur 491.28.01.00 10,72    

7 Teh. Ciocodeică Eugenia 489.28.01.00 15,94    

8 Teh. Popa Cornel 487.31.01.00 15,94    

9 M.F Sandu Constantin 6166.27.09.99 15,86   Conces. 

10 M.F Mihăilă Doina 6164.27.09.99 15,86   Conces. 

11 Stomato. Cosma Oprea 6331.05.10.99 16,07   Conces. 

12 M.F Sajgo Ana 6165.27.09.99 15,86   Conces. 

13 M.F. Rucăreanu Florentina 6167.27.09.99 15,86   Conces. 

14 M.F Cioiu Mariana 6163.27.09.99 14,62   Conces. 

15 M.F Triculescu ConstanŃa 6162.27.09.99 14,62   Conces. 

16 Stomato. Cojan LuminiŃa 6338.06.10.99 17,94    

17 Stomato. Fugaru Mirela 6329.05.10.99 17,94    
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18 Stomato. Hajdu Elena 6339.06.10.99 16,39   Conces. 

19 Stomato. Coropciuc Maria 6330.05.10.99 16,39   Conces. 

20 Stomato. Vişan Diana 7432.24.11.99 17,33    

21 Stomato. Petre Adriana 6375.07.10.99 17,33   Conces. 

22 M.F Grosu Anca 7503.26.11.99 17,54   Conces. 

23 M.F Hondrosom Nicolet 6161.27.09.99 15,91   Conces. 

24 M.F StigleŃ Livia 6169.27.09.99 15,91   Conces. 

25 M.F Marinescu Anca 6170.27.09.99 16,84   Conces. 

26 M.F Teodoru Eugenia 6168.27.09.99 16,84   Conces. 

27 Stomato. Predoiu Zenovia 6414.08.10.99 16,01   Conces. 

28 Stomato. Prie Adrian 6490.13.10.99 16,01    

29 Stomato. Toader Simona 6712.22.10.99 16,01   Conces. 

30 Stomato. Lupaşcu Dana 6711.22.10.99 16,01   Conces. 

31 Stomato. Săndulescu Mihai 6566.15.10.99 16,11    

32 Stomato. Iacobini Călin 7297.18.11.99 16,11   Conces. 

33 Teh. Pârvulescu Georgian 767.15.07.03 15,33    
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34 M.F Semen Iuliana 04.04.01 14,87   Conces. 

 Închiriere Dr.Raicu  Helena  1628.30.05.06 53,77    

 În curs SC Audioton AO SRL  38,21    

  SC Tehnicton SRL  19,91    

  SC Audio-Optical SRL  41,96    

  TOTAL  435,97 3262,78 3698,75  

 

SituaŃia Centralizatoare cu toŃi locatarii din A.F.I.U.S.P 

DISPENSARUL CLĂBUCET - Str. Clăbucet, Nr. 4-6 

(Administrator Consiliul Local Sector 1 – H.C.G.M.B 281 / 2005) 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi Prenume Nr.contract 

 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

Gen. 

Obs. 

1 C.M.I Grigorescu Elena 1152.13.08.03 18,25    

2 C.M.I Pester Monica 991.29.07.03 17,81    

3 C.M.I Stănescu Ruxandra 983.29.07.03 18,36    
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4 C.M.I Popa Janina 968.28.07.03 20,96    

5 C.M.I Bucurescu Delia 969.28.07.03 17,92    

6 C.M.I Martinovici Cristina 971.28.07.03 17,98    

7 C.M.I Babolea Magdalena 913.24.07.03 17,09    

8 C.M.I Barău Marina Iulia 989.29.07.03 17,25    

9 C.M.I Melnic Gabriel 986.29.07.03 19,52    

10 M.F Oprea Ion 984.29.07.03 18,12    

11 C.M.I łoca Monica 994.29.07.03 17,67    

12 Pediatrie Ionescu Mihaela 3314.07.09.04 17,72    

13 Laborator Rotaru Livia 1004.30.07.03 35,79    

1 Închiriere S.C MedLife 1138.21.04.04 65,05    

2  F.Dan MarŃian 1241.27.04.04 74,46    

3  Popa Janina 3559.19.10.05 8,27    

4  Santareflex SRL  

(Pester Monica) 

1586.19.05.05 

3372.30.09.05 

60,57    

5  Bucurescu Delia 3558.19.10.05 8,45    
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1 În curs Dr.łoca Monica   8,45    

2  Teh.Nagy Mircea  11,72    

3  Dr.Tănase Dan  

(contr.cu Stănescu) 

 18,36    

4  Dăogaru Gheorghe 

BorŃan Ion 

 8,01    

  TOTAL  499,42 670,12 1169,54  

 

SituaŃia Centralizatoare cu toŃi locatarii din A.F.I.U.S.P 

DISPENSARUL MEDICAL DUCA -  Bd. Gheorghe Duca,  Nr. 10-22 

(Administrare Consiliul Local Sector 1 – HCGMB 281 / 2005) 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi Prenume Act 

AdiŃional 

 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

gen. 

Obs. 

1 M.F Vasilescu PetruŃa 1828.03.06.04 19,39    
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2 M.F Augustin Rozalia 1828.03.06.04 18,28    

3 M.F Călinescu Adriana 1828.03.06.04 17,75   Conces. 

4 M.F Simionescu Ozana 1828.03.06.04 17,75    

5 M.F Sopon Silvia 1828.03.06.04 20,19    

6 M.F Nicolau Carmen 1828.03.06.04 20,19    

7 Stomato. Crăciunoiu Georgeta 2011.18.06.04 16,24   Conces. 

8 Stomato. Ionescu Alexandru 2011.18.06.04 16,24   Conces. 

9 Stomato. Rădulescu Violeta 2011.18.06.04 13,19    

10 Stomato. Popa Steliana 2011.18.06.04 13,19   Conces. 

11 Stomato. Moise Ghe. 2011.18.06.04 14,21    

12 Stomato. Isvoranu Maria 2011.18.06.04 14,21   Conces. 

13 Stomato. Dan Crina 2011.18.06.04 15,06   Conces. 

14 Stomato. Rudescu Maria 2011.18.06.04 15,06   Conces. 

15 Stomato. Simion Adrian 2011.18.06.04 14,95   Conces. 

16 Stomato. Ion Nedelcu Rodica 2011.18.06.04 19,11   Conces. 

17 Teh. Popescu Georgeta  19,95    
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18 Teh. Duchin Cristina 241.01.05 13,08    

19 Teh. Dăscălescu Ovidiu 3557.19.10.05 15,43    

1 În curs Proscan Mihai Daniel 

Nicodin Genoveva 

 18,20    

  TOTAL  235,03 318,01 553,04  

 

SituaŃia Centralizatoare cu toŃi locatarii din A.F.I.U.S.P 

STOMATOLOGIE GRIVIłA 64 - Calea GriviŃei, Nr. 64-66 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi Prenume Nr.contract 

 

S. 

individ. 

 

S. 

com. 

 

Total 

gen. 

Obs. 

1 Stomato. Dan Alina Marina 1651.20.05.04 19,17   Conces. 

2 Stomato. Bârsan Corneliu 1647.20.05.04 19,87   Conces. 

3 Stomato. Folică Constantin 1649.20.05.04 19,17   Conces. 

4 Stomato. Tănase Dan C-tin. 1648.20.05.04 20,15   Conces. 
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5 Stomato. Nicoară Ileana 1644.20.05.04 20,15   Conces. 

6 Stomato. Sintescu Mihail 1646.20.05.04 19,58   Conces. 

7 Stomato. Stan Camelia 1681.21.05.04 19,58   Conces. 

8 Stomato. Teodoru Mălina  19,58   Conces. 

9 Teh. Toderaşcu Maria 1658.21.05.04 12,57    

10 Teh. Costache Viorica 1659.21.05.04 12,21    

11 Teh. Burza IonuŃ 1708.25.05.04 12,21    

12 Teh. Georgescu HoraŃiu 1665.21.05.04 12,63    

1 În curs Biomedica 

Dr.Rusu Florin 

 209,68   163,11+ 

46,57 

2  Badea Mihaela  16,09    

3  Tudor Mihaela  12,78    

4  Catană Florin  12,83    

1 Închiriere D.S.P.M.B. 23902/17.12.04 694,49   Nu se vinde 

  TOTAL  1100,8 220,68 1321,48  
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SituaŃia Centralizatoare cu toŃi locatarii din A.F.I.U.S.P 

STOMATOLOGIE LUTERANĂ - Str. Luterană nr. 1 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi Prenume Nr.contract 

 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

Gen. 

Obs. 

1 Stomato. Frânc Roxana 975.28.07.03 15,99    

2 Teh. Podaru Vasile 905.23.07.03 37,95    

3 Teh. GuŃă Dumitra 895.23.07.03 34,32    

4 Stomato. Duinea Denis 903.23.07.03 15,53   Conces. 

5 Stomato. Duinea Dragoş 904.23.07.03 38,62   Conces. 

6 Teh. Roban Doina 897.23.07.03 19,06    

7 Teh. Roban Dorin 896.23.07.03 19,06    

8 Stomato. Constantinescu 

Vasilica 

891.23.07.03 16,86    

9 Stomato Crăciun Monica 890.23.07.03 19,41   Conces. 

10 Stomato. GhiŃan Bogdan 1433.11.05.04 19,41   Conces. 
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11 Stomato. Dumitraşcu Cornelia 871.22.07.03 18,69    

12 Stomato. Nedea Raluca 965.22.07.03 18,69   Conces. 

13 Stomato. Berciu Ion 862.22.07.03 18,36    

14 Stomato. Berciu Iulian 863.22.07.03 18,36    

15 Stomato. Ciobotaru Lucia 869.22.07.03 18,31   Conces. 

16 Stomato. Ursulescu Liviu 870.22.07.03 21,11   Conces. 

17 Stomato. Zorzan Andreea .22.11.04 21,11   Conces. 

1 Închiriere S.C Stomadent 

Non stop SRL 

2745.15.12.03 20,09    

  TOTAL  312,99 407,82 720,81  

DISPENSARUL O.F.M - Calea Victoriei, Nr. 147 

(Revendicare) 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi Prenume Nr.contract 

 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

gen. 

Obs. 

1  Farmacia „Balsam” 6.22.01.01 41,10    
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Chiriac Cornelia  

 

 

Revendica

re 

2  „Sanitas” 

Popescu Mircea 

4853.30.11.04 76,19   

1 În curs Dr.Tudor Mihaela  14,92   

2  Dr.Ratca Diana  18,86   

3  C.F.M.R  55,72   

  subsol   103,28  

  pod   18,67  

       

            TOTAL  206,79 301,35 508,14  

SituaŃia Centralizatoare cu toŃi locatarii din A.F.I.U.S.P 

DISPENSARUL DE STOMATOLOGIE PAJURA 13 - Str. Pajurei, Nr. 13 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi Prenume Nr.contract 

 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

gen. 

Obs. 

1 Stomato. Cârceag C-tin 33.17.10.02 12,75   Conces. 
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2 Stomato. Sintescu Sanda  13,13   Conces. 

  Chiriac Eugenia  13,13   Conces. 

3 Stomato. Vasiliu Mina  12,97   Conces. 

4 Stomato. łăpoi Diana  13,05   Conces. 

  Gheorghe Vasile  13,05   Conces. 

5 Stomato. Ionescu Dan  12,08   Conces. 

6 Teh. Jerpelea Gherghina  9,50    

7 Teh. Segărceanu Carmen  9,24    

8 Teh. Călin Maria  9,24    

 subsol    11,22   

1 În curs Teh.Brânzan CodruŃ  26,38    

2  Teh.Rădulescu Mihai  26,38    

3  S.M. A&I  26,64    

4  Trandafir Ileana  14,39    

5  Ştefănescu Cristina  14,39    

            TOTAL  150,13 211,99 362,12  
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SituaŃia centralizatoare cu toŃi locatarii din A.F.I.U.S.P 

DISPENSARUL MEDICAL PAJURA 15 - Str. Pajurei, Nr. 15 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi Prenume Nr.contract 

 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

gen. 

Obs. 

1 M.F Pantelimonescu Viorica 1114.08.08.03 18,51+ 

8,21= 

26,72 

   

2 M.F Platon Mariana 1220.20.08.03 18,51   Conces. 

3 Ginec. Panait Tamara 1224.20.08.03 35,48   Conces. 

4 Ginec. Avram S.C.M - 35,48    

5 Dermato. Gârboviceanu Ghe. 1221.20.08.03 43,99   Conces. 

6 Psihiatrie Hozoc Manuela 1217.20.08.03 17,92   Conces. 

7 Neurologie Băcanu Emil 1184.18.08.03 17,92   Conces. 

8 Interne Vrabie Raluca 1216.20.08.03 20,96   Conces. 

9 Interne Kluger Doina 1176.18.08.03 20,96   Conces. 
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10       - S.C.M+ 

(Panait) 

1212.19.08.03 153,62+ 

(35,48)= 

189.1 

   

11 ORL Şolea Paulina 1202.19.08.03 26,76   Conces. 

12 ORL Muşat Gabriela 1234.21.08.03 26,76    

13 M.F UŃan Rodica 1191.18.08.03 18,12   Conces. 

14 M.F Moia Anca 1178.18.08.03 18,12   Conces. 

15 Radiologie Şarpe Violeta 1182.18.08.03 67,86   Conces. 

16 Fizioterapie MiheŃ Gherghina 1181.19.08.03 37,9   Conces. 

17 Oftalmo. Soare Tatiana 1190.18.08.03 34,58   Conces. 

18 Oftalmo. Bălan Iuliana 1203.19.08.03 34,58   Conces. 

             TOTAL  483,91 565,94 1049,85  
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SituaŃia Centralizatoare cu toŃi locatarii din A.F.I.U.S.P 

DISPENSARUL MEDICAL POVERNEI - Str. Povernei, Nr. 40-42 

 

Nr. 

crt. 

Specialitate 

medici 

Nume şi 

Prenume 

Nr.contract 

 

S. 

individ. 

S. 

com. 

Total 

Gen. 

Obs. 

1 Cardiologie Băcanu Stela 1049.01.08.03 24,74    

2 Oncologie Băcanu Florin 1006.30.07.03 24,74    

3 ORL Aninişi Irina 1027.31.07.03 32,52+12,47=44,99    

4 ORL Lungu Elena 1008.30.07.03 32,52+9,20=41,72    

5 Neurologie Chiru Mirela 1020.31.07.03 22,43    

6 Dermato. Gharibafshar 

Payman 

441.19.02.04 22,43+12,47=34,9    

7 Interne Bulandra 

Tatiana 

1021.31.07.03 24,74    

8 Interne Ilie Cosmina 889.23.07.03 24,74    

9 Ginec. Ursu Monica 1025.31.07.03 15,00    
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10 Ginec. Iulian Ioan  1010.30.07.03 15,00    

11 Oftalmo. Gheorghiu 

Mihaela 

1023.31.07.03 32,08    

12 Oftalmo. Catană 

Teodor 

1009.30.07.03 32,08    

13 Laborator Rotaru Livia 1004.30.07.03 29,25    

14 Endocrino. PereŃianu Dan 1011.30.07.03 29,01   S.C.M 

15 Chirurg Tocilescu 

Mihail 

1002.30.07.03 37,10    

16 Chirurg Nicolau Eugen 993.29.07.03 37,10    

17 Ginec. Vlăducul 

Leliana 

1950.14.06.04 30,70    

18 M.F. Tocilescu 

Mihaela 

2447/2006 17,25    

19 M.F. Ratcu Mihaela 2452/2006 17,25    
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 În curs Alexandrescu 

Zoe Toader 

VoichiŃa 

 8,58+8,20= 

16,78 

   

1 Închiriere C.M.D.T.A. 

Dr.Chiriac 

Ovidiu 

103.12.01.05 16,45+ 

59,53=75,98 

  CMI+ 

Radiolo-

gie 

2  MedLife SRL 1958/2004 85,3   Litigiu 

Dosar nr. 

40261/3/

2005 

1 Protocol Casa pensii 

(E1+E4) 

 19,24+19,24=38,48   Nu se 

vinde 

 

  TOTAL  545,5 418,91 964,41  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. Dunei nr. 21 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 119/14.06.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 8 CA4/15.03.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art.2 alin.2 şi 

art.6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art.95, lit. “i” şi 

art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD Str. Dunei 

nr. 21. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 299/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. PieŃei nr. 96 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 137/12.07.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 19 CA 15/17.07.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin. 1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate .privată - PUD Str. PieŃei 

nr. 96 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 300/24.08.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Aleea Alexandru nr. 26 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 149/02.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 9 CA 6/05.04.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD Aleea 

Alexandru nr. 26 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la .obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 301/24.08.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD B-dul Bucureştii Noi nr. 43 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 150/09.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 38 CA 15/12.04.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD B-dul 

Bucureştii Noi nr. 43. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 302/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Calea Plevnei nr. 53 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 151/09.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 13 CA 3/29.05.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD Calea 

Plevnei nr. 53. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 303/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. Măguricea nr. 24 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei sectorului 1 . 

- avizul nr. 152/09.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a Consiliului Local al 

sectorului 1, avizul nr. 16 CA 2/19.06.2006 al Comisiei Tehnice de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 

- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi unele măsuri 

pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 
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- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de amenajare a 

teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art.6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi art. 

1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcŃii 

amplasate pe teren proprietate privată - PUD Str. Măguricea nr. 24. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea autorizaŃiilor 

de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 
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 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la aprobarea 

unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr.1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 304/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. Cerneşti nr. 7 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 153/09.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 19 CA 6/17.07.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art.95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD Str. 

Cerneşti nr. 7. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 305/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. G-ral Andrei Popovici nr. 5B 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 154/09.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 20 CA 10/24.07.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art.95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD Str. G-ral 

Andrei Popovici nr. 5B. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL 

nr.1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 306/24.08.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. Piscul Mare nr.76-78, 80-82, 84-86, 88-90 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 155/09.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 20 CA 13/24.07.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

 şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 



 420

- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD Str. Piscul 

Mare nr. 76-78, 80-82, 84-86, 88-90. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 307/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD B-dul Bucureştii Noi nr.156 A 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 156/16.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 12 CA 2/19.05.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art.95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD B-dul 

Bucureştii Noi nr. 156 A 

. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL 

nr.1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 308/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. Neatârnării nr. 13 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 157/16.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 20 CA 4/24.07.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin. 1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art.95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD Str. 

Neatârnării nr. 13. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 309/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Drumul Stegarului nr. 163, 165 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 158/16.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 13 CA 12/29.05.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele masuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD Drumul 

Stegarului nr. 163, 165. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 310/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Drumul Piscul Moşului nr. 10-12 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 160/16.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 14 CA 8/05.06.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcŃii şi 

unele masuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD Drumul 

Piscul Moşului nr. 10-12. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 311/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Aleea Privighetorilor nr. 80 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 161/16.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 17 CA 4/26.06.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 



 435

- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele masuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD Aleea 

Privighetorilor nr. 80. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 312/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. Nadeş nr. 45-47 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 162/16.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 22 CA 2/07.08.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art.95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD Str. Nadeş 

nr. 45-47. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 313/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. Arad nr. 63 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primăriei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 185/10.09.2003 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 22 CA 11/08.09.2003 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al  

Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcŃii amplasate pe 

teren proprietate privată - Str. Arad nr. 63. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 314/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. Madrigalului nr. 12 B 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 114/18.06.2003 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 15 CA 1/16.06.2003 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al  

Planului Urbanistic de  Detaliu pentru construcŃii amplasate pe 

teren proprietate privată - Str. Madrigalului nr. 12 B. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 315/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. Galileea nr. 3 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 156/20.08.2003 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 3 CA 4/24.02.2003 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al 

Planului  Urbanistic de Detaliu pentru construcŃii amplasate pe 

teren proprietate privată - Str. Galileea nr. 3. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 
Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 316/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD B-dul Luptătorilor nr. 63 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 167/16.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 19 CA 18/17.07.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD B-dul 

Luptătorilor nr. 63. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 317/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Dr. Pădurea Neagră – Str. Pădurea Pustnicu 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 144/02.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 19 CA 11/17.07.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art.2 alin.2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art.95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD - Dr. 

Pădurea Neagră – Str. Pădurea Pustnicu. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 318/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD B-dul Ion Mihalache nr. 19-21 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 147/02.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 17 CA 9/26.06.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin.2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art.95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii  amplasate pe teren proprietate privată - PUD - B-dul 

Ion Mihalache nr. 19-21. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 319/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. Liliacului nr. 53-55 

 

 Având în vedere  

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 146/02.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 19 CA 19/17.07.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

  

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD - Str. 

Liliacului nr. 53-55. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 320/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. Zeletin/Trifeşti nr. 30-34/19 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 145/02.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 16 CA 7/19.06.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul  documentaŃiilor prevăzute la art.2 alin.2 şi 

art.6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art.95, lit. “i” şi 

art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD - Str. 

Zeletin/Trifeşti nr. 30-34/19. 

 



 463

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 321/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Dr. Muntele Găina nr. 87, lot 5 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 143/02.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 18 CA 4/03.07.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al municipiului 

Bucureşti, aprobat cu HCGMB nr.269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD - Dr. 

Muntele Găina nr. 87, lot 5. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 322/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. Neajlovului nr. 65 A 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 168/16.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrarilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 17 CA 10/26.06.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000.  

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art.95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD - Str. 

Neajlovului nr. 65 A. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 323/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. Aeromodelului nr. 2C 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 170/16.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 20 CA 7/24.07.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului  

- Legea nr. 219/1998 privind amenajarea teritoriului; 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr.269/21.12.2000. 

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art.2 alin.2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată - PUD - Str. 

Aeromodelului nr. 2C. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 324/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Calea GriviŃei nr.164A 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr.163/16.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 8 CA 8/15.03.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. şi 

considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 

este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 
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- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Legea nr. 219/1998 privind amenajarea teritoriului; 

-Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art.2 alin.2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art.95, lit. “i” şi 

art.1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren proprietate privată a Municipiului 
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Bucureşti – S = 149,95 mp propus concesionării - PUD - Calea 

GriviŃei nr. 164A. 

 

 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 325/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  uunnuuii  PPllaann  UUrrbbaanniissttiicc  ddee  DDeettaalliiuu  ppeennttrruu  

ccoonnssttrruuccŃŃiiii  ddeeffiinniittiivvee  ppee  tteerreenn  pprroopprriieettaattee  pprriivvaattăă 

PUD Str. G-ral Berthelot nr. 80 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive a Primarului sectorului 1; 

- raportul de specialitate al arhitectului şef al Primariei 

sectorului 1 . 

- avizul nr. 165/16.08.2006 al Comisiei de administrare a 

domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, 

realizarea lucrărilor publice, protecŃia mediului înconjurător, a 

Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr. 23 CA 12/21.08.2006 al  

Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.  

şi considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a 

sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administraŃiei publice 

locale; 

 łinând seama de prevederile:  

- OrdonanŃei Guvernului nr. 5/24.01.2002 pentru modificarea şi 

completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcŃii, republicată. 



 477

- Legii 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului. 

- Legea nr. 219/1998 privind amenajarea teritoriului; 

- Ordinului M.L.P.T.L. nr. 1107/01.08.2001 privind unele măsuri 

speciale pentru avizarea şi aprobarea documentaŃiilor de 

amenajare a teritoriului în municipiul Bucureşti . 

- Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului 

Bucureşti, aprobat cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 269/21.12.2000. 

- Ordinul 91/1991 al MLPAT privind formularele, procedura de 

autorizare şi conŃinutul documentaŃiilor prevăzute la art.2 alin.2 şi 

art. 6 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea construcŃiilor şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinŃelor. 

  În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), lit.”e”, art. 95, lit. “i” şi 

art. 1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 

construcŃii amplasate pe teren  proprietate privată - PUD - Str.G-ral 

Berthelot nr. 80. 
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 Art. 2 Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul de construire până la obŃinerea 

autorizaŃiilor de construire. 

 

 Art. 3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art. 4 Prezenta documentaŃie este valabilă până la 

aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, conform Ordinului MLPTL nr. 

1107/01.08.2001. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 326/24.08.2006  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  ssttaabbiilliirreeaa  ccoossttuulluuii  mmeeddiiuu  lluunnaarr  ddee  îînnttrreeŃŃiinneerree  ppeennttrruu  

ppeerrssooaanneellee  vvâârrssttnniiccee,,  ccoonnffoorrmm  LLeeggiiii  nnrr..  228811//22000066    

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului 

Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1; 

 Luând în considerare avizul Comisiei pentru administraŃie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de 

sănătate şi protecŃie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor zilnice a alocaŃiei de 

hrană pentru consumurile colective din instituŃiile publice de 

asistenŃă socială; 

 Luând în considerare prevederile OrdonanŃei Guvernului 

României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi 

completată prin OrdonanŃa Guvernului României nr. 86/2004;, 

 Având în vedere precizările Legii nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice şi ale art. 25, alin.(1) din 

Legea nr. 281/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

17/2006; 
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 În temeiul prevederilor art. 46, alin.(1), art. 95, lit."n" şi art. 

1207, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar de întreŃinere pentru 

persoanele vârstnice aflate în complexele de servicii dociale din 

sectorul 1, astfel: 

- C.S.S.Odăi:  cost mediu/asistat/lună: 359 lei; 

- C.S.S. Străuleşti: cost mediu/asistat/lună: 350 lei 

 

 Art. 2  Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  

Sector 1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. : 327/24.08.2006 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

pprriivviinndd  aalleeggeerreeaa  pprreeşşeeddiinntteelluuii  ddee  şşeeddiinnŃŃăă  

 

 Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, 

constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru 

funcŃia de consilier al Consiliului Local al Sectorului – 06.06.2004; 

 łinând seama de prevederile art. 9 din OrdonanŃa 

Guvernului României nr. 35/2002 privind aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare şi funcŃionare a consiliilor 

locale, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 259/2004 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcŃionare al Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 109/21.03.2006 privind alegerea preşedintelui 

de şedinŃă; 

 În temeiul prevederilor art.37, art.46, alin.(1)  şi art.95, 

alin.(2), lit.”a” şi art.1207, alin.(1), lit.”b”din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol unic: Se alege domnul consilier ADRIAN OGHINĂ 

preşedinte de şedinŃă al Consiliului Local al Sectorului 1 al 

Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Adrian Oghină Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr.: 328/24.08.200 
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 2/PRIMĂRIA SECTOR 2 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea concediului de odihnă suplimentar anual 

pentru personalul din cadrul PoliŃiei Comunitare Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 07.07.2006; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea 

concediului de odihnă suplimentar anual pentru personalul din 

cadrul PoliŃiei Comunitare Sector 2; 

 Analizând  

- Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse Umane 

din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local 

Sector 2; 

- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Resurse 

Umane, Salarizare din cadrul PoliŃiei Comunitare Sector 2; 

- Avizul Comisiei Juridică, Ordine şi Linişte publică, Apărarea 

Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Art. 142 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 34 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Art. 18 şi art. 21 din Hotărârea Guvernului României nr. 

250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale 

salariaŃilor din administraŃia publică, din regiile autonome cu 

specific deosebit şi din unităŃile bugetare, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de 

muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaŃii care lucrează în condiŃii 

deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase; 

- Buletinul de măsurători al câmpului radioelectric nr. 

302/18296/2005; 

- Buletinul de determinare prin expertizare nr. 10074/2005 

emis de Institutul de Sănătate Publică Bucureşti; 

- Referatul nr. 29642/2005 emis de Inspectoratul Teritorial de 

Muncă al Municipiului Bucureşti privind avizarea acordării 

facilităŃilor prevăzute de Hotărârea Guvernului României nr. 

250/1992, republicată; 

 În temeiul art. 46 alin. (1) şi art. 95 alin. (4) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Începând cu anul 2006, se aprobă acordarea 

concediului de odihnă suplimentar anual, cu o durată de 5 zile 

lucrătoare, pentru personalul din cadrul PoliŃiei Comunitare Sector 
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2 care lucrează în locuri de muncă în care există condiŃii de muncă 

vătămătoare. 

 

 Art. 2 Locurile de muncă din cadrul PoliŃiei Comunitare 

Sector 2 unde există condiŃii de muncă vătămătoare sunt cele 

prevăzute în Anexa care cuprinde 1 filă şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3 Primarul sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul Executiv al PoliŃiei Comunitare Sector 2 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. (1) Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial 

al Municipiului Bucureşti”. 

(2) Anexa se comunică instituŃiilor interesate şi poate 

fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA DRD.TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 58/07.07.2006 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 07.07.2006 cu respectarea prevederilor art. 46 din Legea nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, 

în vederea realizării proiectului în parteneriat public – privat pentru 

„Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Zona PiaŃa Obor” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 07.07.2006; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate revizuit, în vederea realizării proiectului în 

parteneriat public – privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri Zona PiaŃa Obor”; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate prezentat de către Directorul General 

al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu public de interes local 

cu personalitate juridică, aflat sub coordonarea Consiliului Local 

Sector 2, privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea 

realizării proiectului în parteneriat public – privat pentru 

„Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Zona PiaŃa Obor”; 

- Avizul consultativ final, emis în şedinŃa din data de 

26.06.2006, al Consiliului Tehnico - Economic al Sectorului 2 al 
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Municipiului Bucureşti înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 

2 nr. 255/13.02.2006; 

- Avizul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei de Urbanism, 

Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Art. 298 din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 16/2002 privind 

contractele de parteneriat public privat, astfel cum a fost aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, modificată şi 

completată prin Legea nr. 528/2004; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 90/2006, pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei 

Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-

privat; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 3/2003; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004, pentru 

aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OrdonanŃei 

Guvernului României nr. 71/2002; 
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 140/25.11.2005 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru modernizarea, 

reconstrucŃia şi extinderea PieŃei Obor; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/08.09.2005 

privind modernizarea, reconstrucŃia şi realizarea unor complexe 

agroalimentare pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 46 alin. (1), art. 95 alin. (2) lit. o) şi art. 125 din 

Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate în vederea realizării 

proiectului în parteneriat public – privat pentru „Dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri Zona PiaŃa Obor” revizuit conform anexei 

care cuprinde un nr. de 166 file şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 să numească 

prin dispoziŃie, comisia de negociere a condiŃiilor de realizare a 

proiectului de parteneriat public privat, comisia de evaluare a 

ofertelor finale şi negociere finală şi comisia de soluŃionare a 

contestaŃiilor, precum şi să aprobe, după caz, procesele verbale de 

negociere, instrucŃiunile pentru prezentarea ofertei finale, 

procesele verbale de evaluare a ofertelor şi raportul de evaluare, 
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în vederea realizării proiectului în parteneriat public – privat pentru 

„Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Zona PiaŃa Obor”. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA DRD.TOMA ŞUTRU 
 

Nr. 59/07.07.2006 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 07.07.2006 cu respectarea prevederilor art. 46 din Legea nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

în vederea realizării proiectului în parteneriat public – privat pentru 

„Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Zona PiaŃa Baicului” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 07.07.2006; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiul de fezabilitate în vederea realizării proiectului în parteneriat 

public – privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Zona 

PiaŃa Baicului”; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate prezentat de către directorul general 

al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu public de interes local 

cu personalitate juridică, aflat sub coordonarea Consiliului Local 

Sector 2, privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea 

realizării proiectului în parteneriat public – privat pentru 

„Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Zona PiaŃa Baicului”; 

- Avizul consultativ final, emis în şedinŃa din data de 

03.07.2006, al Consiliului Tehnico - Economic al Sectorului 2 al 
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Municipiului Bucureşti înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 

2 nr. 255/13.02.2006; 

- Avizul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei de Urbanism, 

Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Art. 298 din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 16/2002 privind 

contractele de parteneriat public privat, astfel cum a fost aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, modificată şi 

completată prin Legea nr. 528/2004; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 90/2006, pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei 

Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-

privat; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 3/2003; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004, pentru 

aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OrdonanŃei 

Guvernului României nr. 71/2002; 
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 119/21.10.2005 

privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru construcŃia 

PieŃei Baicului; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/08.09.2005 

privind modernizarea, reconstrucŃia şi realizarea unor complexe 

agroalimentare pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 46 alin. (1), art. 95 alin. (2) lit. o) şi art. 125 din 

Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate în vederea realizării 

proiectului în parteneriat public – privat pentru „Dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri Zona PiaŃa Baicului” conform anexei care 

cuprinde un nr. de 94 file şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 să numească 

prin dispoziŃie, comisia de negociere a condiŃiilor de realizare a 

proiectului de parteneriat public privat, comisia de evaluare a 

ofertelor finale şi negociere finală şi comisia de soluŃionare a 

contestaŃiilor, precum şi să aprobe, după caz, procesele verbale de 

negociere, instrucŃiunile pentru prezentarea ofertei finale, 

procesele verbale de evaluare a ofertelor şi raportul de evaluare, 
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în vederea realizării proiectului în parteneriat public – privat pentru 

„Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Zona PiaŃa Baicului”. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA DRD.TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 60/07.07.2006 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 07.07.2006 cu respectarea prevederilor art. 46 din Legea nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 



 495

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

în vederea realizării proiectului în parteneriat public – privat pentru 

„Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Zona PiaŃa Morarilor” 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 07.07.2006; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate în vederea realizării proiectului în 

parteneriat public – privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de 

afaceri Zona PiaŃa Morarilor”; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate prezentat de către directorul 

general al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2, serviciu public de 

interes local cu personalitate juridică, aflat sub coordonarea 

Consiliului Local Sector 2, privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate în vederea realizării proiectului în parteneriat public – 

privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Zona PiaŃa 

Morarilor”; 

- Avizul consultativ final, emis în şedinŃa din data de 

03.07.2006, al Consiliului Tehnico - Economic al Sectorului 2 al 
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Municipiului Bucureşti înfiinŃat prin DispoziŃia Primarului Sectorului 

2 nr. 255/13.02.2006; 

- Avizul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei de Urbanism, 

Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Art. 298 din OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 

servicii; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 16/2002 privind 

contractele de parteneriat public privat, astfel cum a fost aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, modificată şi 

completată prin Legea nr. 528/2004; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 90/2006, pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei 

Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-

privat; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 3/2003; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004, pentru 

aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OrdonanŃei 

Guvernului României nr. 71/2002; 
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 117/21.10.2005 

privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru construcŃia 

PieŃei Agroalimentare „Morarilor”; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 109/08.09.2005 

privind modernizarea, reconstrucŃia şi realizarea unor complexe 

agroalimentare pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 46 alin. (1), art. 95 alin. (2) lit. o) şi art. 125 din 

Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate în vederea realizării 

proiectului în parteneriat public – privat pentru „Dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri Zona PiaŃa Morarilor” conform anexei care 

cuprinde un nr. de 320 file şi face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 să numească 

prin dispoziŃie, comisia de negociere a condiŃiilor de realizare a 

proiectului de parteneriat public privat, comisia de evaluare a 

ofertelor finale şi negociere finală şi comisia de soluŃionare a 

contestaŃiilor, precum şi să aprobe, după caz, procesele verbale de 

negociere, instrucŃiunile pentru prezentarea ofertei finale, 

procesele verbale de evaluare a ofertelor şi raportul de evaluare, 
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în vederea realizării proiectului în parteneriat public – privat pentru 

„Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Zona PiaŃa Morarilor”. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al AdministraŃiei PieŃelor Sector 2 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti. 

(2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituŃiilor 

interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA DRD.TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 61/07.07.2006 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 07.07.2006 cu respectarea prevederilor art. 46 din Legea nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind suplimentarea listei beneficiarilor abonamentelor RATB 

şi a cartelelor magnetice Metrorex acordate persoanelor cu 

handicap grav şi accentuat, domiciliate în Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, precum şi asistenŃilor personali angajaŃi ai 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 07.07.2006; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

suplimentarea listei beneficiarilor abonamentelor RATB şi a 

cartelelor magnetice Metrorex acordate persoanelor cu handicap 

grav şi accentuat, domiciliate în Sectorul 2 al Municipiului 

Bucureşti, precum şi asistenŃilor personali angajaŃi ai DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate prezentat de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, serviciu public de 

interes local aflat sub coordonarea Consiliului Local Sector 2; 
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- Avizul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei de ProtecŃie 

Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 14/2003 privind 

înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AutorităŃii NaŃionale pentru 

Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 144/2004, modificată prin OrdonanŃa Guvernului 

României nr. 2/2004, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 467/2004; 

- OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 102/1999 privind 

protecŃia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 

handicap, aprobată, cu modificări şi completări ulterioare; 

- Ordinul comun emis de fostul Secretariat General al 

Guvernului şi de ministrul lucrărilor publice, transportului şi 

locuinŃei nr. 290/609/2003, pentru aprobarea normelor 

metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităŃii 

transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaŃă 

sau cu metroul şi interurban, precum şi pentru stabilirea 

cuantumului acestei gratuităŃi pentru persoanele cu handicap 

accentuat şi grav, precum şi pentru asistenŃii personali sau 

însoŃitorii acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 44/2006 privind 

suplimentarea listei beneficiarilor abonamentelor RATB şi a 

cartelelor magnetice Metrorex acordate persoanelor cu handicap 

grav şi accentuat, domiciliate în Sectorul 2 al Municipiului 
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Bucureşti, precum şi ai asistenŃilor personali angajaŃi ai DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/2004 privind 

înfiinŃarea DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, ca serviciu public de interes local în subordinea 

Consiliului Local Sector 2; 

 În temeiul art. 46 alin. (1) şi art. 95 alin. (2) lit. n) din Legea 

nr. 215/2001 din Legea administraŃiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 (1) Se aprobă suplimentarea listei persoanelor cu 

handicap grav şi accentuat, domiciliate în Sectorul 2 şi a 

asistenŃilor personali angajaŃi ai DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, care beneficiază de 

abonamente lunare sau cartele magnetice, cuprinsă în anexele nr. 

1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi care conŃin 

un număr de 131 beneficiari.  

(2) Prezenta hotărâre suplimentează listele 

beneficiarilor abonamentelor lunare RATB şi a cartelelor 

magnetice Metrorex acordate persoanelor cu handicap grav şi 

accentuat, domiciliate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, 

precum şi asistenŃilor personali angajaŃi ai DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, aprobate prin 

Hotărârile Consiliului Local Sector 2 menŃionate în anexa nr. 6. 
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(3) Anexele 1-6 cuprind un nr. de 9 pagini şi fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Distribuirea abonamentelor lunare sau a cartelelor 

magnetice se va face de către DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2, în baza documentelor 

justificative prezentate de către beneficiari şi instituŃiile abilitate. 

 

 Art. 3 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2, va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al 

Municipiului Bucureşti.  

(2) Anexele se comunică instituŃiilor interesate şi pot fi 

consultate la sediul Primăriei Sectorului 2. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA DRD.TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 62/07.07.2006 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 07.07.2006 cu respectarea prevederilor art. 46 din Legea nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 31/2004 privind transmiterea, din administrarea 

DirecŃiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2, în administrarea unităŃilor sanitare publice de pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a terenurilor şi clădirilor în 

care acestea îşi desfăşoară activitatea 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 07.07.2006; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru 

completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 

31/2004 privind transmiterea, din administrarea DirecŃiei Generale 

pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în 

administrarea unităŃilor sanitare publice de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti a terenurilor şi clădirilor în care acestea îşi 

desfăşoară activitatea; 

 Analizând: 

- Raportul de specialitate al DirecŃiei Juridice din cadrul 

aparatului propriu de specialitate; 

- Avizul Comisiei de Buget-FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar; 
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 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- OrdonanŃa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea 

unităŃilor sanitare publice de interes judeŃean şi local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 11 alin (1) şi art. 12 alin. (1)-(5) din Legea nr. 213/1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003, privind 

transmiterea în administrarea DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care 

îşi desfăşoară activitatea unităŃile de învăŃământ preuniversitar, 

unităŃile de învăŃământ special şi unităŃile sanitare publice de 

interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 31/2004 privind 

transmiterea, din administrarea DirecŃiei Generale pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în administrarea 

unităŃilor sanitare publice de pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti a terenurilor şi clădirilor în care acestea îşi desfăşoară 

activitatea; 

 În temeiul art. 46 alin. (2), art. 95 alin. (2) lit. j) şi art. 95 

alin.(4) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă completarea poziŃiei nr. 4 din Anexa nr. 2 a 

Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 
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31/2004, la secŃiunea Ambulatoriu, cu imobilul din str. Irimicului nr. 

2, sector 2, Bucureşti. 

 

 Art. 2 Identificarea, predarea, respectiv primirea imobilului 

prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între 

DirecŃia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar 

Sector 2 şi Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino, în termen de 30 de 

zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei pentru Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a hotărârii. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA DRD.TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 63/07.07.2006 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 07.07.2006 cu respectarea prevederilor art. 46 din Legea nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind reorganizarea activităŃii Centrului Pilot de ProtecŃie  

pentru Copilul Victimă a Traficului de FiinŃe Umane “Gavroche”  

în cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială  

şi ProtecŃia Copilului Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 07.07.2006; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

reorganizarea activităŃii Centrului Pilot de ProtecŃie pentru Copilul 

Victimă a Traficului de FiinŃe Umane “Gavroche” în cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2; 

 Analizând: 

- Nota de Fundamentare întocmită de Directorul General al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub coordonarea 

Consiliului Local Sector 2, cu privire la reorganizarea activităŃii 

Centrului Pilot de ProtecŃie pentru Copilul Victimă a Traficului de 

FiinŃe Umane “Gavroche” în cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2; 

- Avizul favorabil nr. 2581 / 05.07.2007emis de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială a Municipiului Bucureşti; 
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- Avizul Comisiei Juridică, de Ordine şi Linişte Publică, 

Apărarea Drepturilor Omului şi RelaŃii InternaŃionale precum şi 

Avizul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea 

Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114 / 1996 şi RelaŃia cu 

AsociaŃiile de Proprietari; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi promovarea 

drepturilor copilului, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

Hotărârea Guvernului României nr. 2.393 / 2004 şi Hotărârea 

Guvernului României nr. 1.762/2005; 

- Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 683/2006 pentru 

completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 156/2000 privind protecŃia cetăŃenilor români care 

lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

384/2001; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1443/2004 privind 

metodologia de repatriere a copiilor români neînsoŃiŃi şi asigurarea 

măsurilor de protecŃie specială în favoarea acestora; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1438/2004 pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcŃionare a 

serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi 

a celor de protecŃie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv 

de ocrotirea părinŃilor săi; 

- OrdonanŃa Guvernului României nr. 102/2000 privind statutul 

şi regimul refugiaŃilor în România, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 128/21.10.2005 

privind aprobarea organigramei, statului de funcŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2; 

 În temeiul art. 46 alin. (1) şi art. 95 alin. (2) lit. n) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă reorganizarea activităŃii Centrului Pilot de 

ProtecŃie pentru Copilul Victimă a Traficului de FiinŃe Umane 

“Gavroche”, în cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2. 

 

 Art. 2 (1) Centrul astfel reorganizat, va furniza serviciile 

prevăzute în anexa care cuprinde 2 file şi face parte integrantă din 

prezenta hotărâre,  

 

(2) Anexa la prezenta hotărâre, modifică şi 

completează anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al 

Sectorului 2 nr. 128/21.10.2005 privind aprobarea organigramei, 

statului de funcŃii şi a Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare 

ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2. 
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 Art. 3 Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 

32/29.03.2004 pentru reorganizarea Centrului Social de 

Reintegrare Familială “Gavroche” în Centrul Pilot de ProtecŃie 

pentru Copilul Victimă a Traficului de FiinŃe Umane “Gavroche”, în 

cadrul DirecŃiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 2, îşi încetează 

aplicabilitatea. 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA DRD.TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 64/07.07.2006 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 07.07.2006 cu respectarea prevederilor art. 46 din Legea nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ANEXA LA H.C.L.S. 2 NR. 64 / 07.07.2006 

 

SERVICIILE FURNIZATE DE CENTRUL PILOT DE PROTECłIE 

PENTRU COPILUL VICTIMĂ A TRAFICULUI  

DE FIINłE UMANE “GAVROCHE” 

 

 Servicii pentru copiii repatriaŃi neînsoŃiŃi, victime ale traficului 

sau migraŃiei şi pentru copilul cu vârstă 0-3 ani repatriat însoŃit de 

mamă, precum şi pentru minorii străini sau apatrizi care solicită, 

potrivit legii, o formă de protecŃie juridică în România: 

 

a) Găzduire: 

- cazare în spaŃii corespunzătoare; 

- servirea mesei. 

 

b) AsistenŃă medicală: 

- Evaluarea medical primară; 

- Igienizarea copilului; 

- Evaluarea psihiatrică; 

- Recuperare psihoterapeutică. 

 

c) AsistenŃă psihologică în scopul diagnosticării şi recuperării prin 

stabilirea unui plan de intervenŃie personalizat şi consiliere 

psihologică: 

- evaluare psihologică; 

- consiliere psihologică; 

-recuperare psiho-terapeutică 



 511

- elaborarea planului de intervenŃie; 

- consiliere familii. 

 

 Servicii pentru copiii cu vârste cuprinse între 3-18 ani, din 

sectorul 2, aflaŃi în situaŃie de risc, in evidenŃa SISANTM, cu unul 

sau ambii părinŃi plecaŃi la muncă în străinătate, şi servicii pentru 

copiii cu vârste intre 3-18 ani din sectorul 2 aflaŃi în situaŃie de risc, 

în evidenŃa SISANTM pentru cerşetorie, consum de aurolac, 

exploatare, neglijare gravă, etc. 

 

a) Prevenire şi protecŃie pentru copiii victime ale traficului, 

exploatării, neglijării: 

- Programe de informare pentru copii şi părinŃi în familie şi în 

şcoli (privind traficul, exploatarea şi neglijarea şi consecintele 

acestora); 

- Programe de educaŃie pentru părinŃi (Şcoala părinŃilor) privind 

relaŃiile intrafamiliale, evitarea şi gestionarea conflictelor, relaŃia cu 

instituŃiile statului, etc.; 

- Găzduirea şi protejarea copiilor victime ale neglijarii, 

exploatării, traficului. 

 

b) Găzduire: 

- cazare în spaŃii corespunzătoare; 

- servirea mesei. 

 

c) AsistenŃă medicală: 

- Evaluarea medicală primară; 

- Igienizarea copilului; 
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- Evaluarea psihiatrică; 

- Recuperare psihoterapeutică. 

 

d) AsistenŃă psihologică în scopul diagnosticării şi recuperării 

prin stabilirea unui plan de intervenŃie personalizat şi consiliere 

psihologică: 

- evaluare psihologică; 

- consiliere psihologică; 

- recuperare psiho-terapeutică; 

- elaborarea planului de intervenŃie; 

- consiliere familii. 

 

e)Reintegrare familială, şcolară şi socio profesională: 

- Programe de susŃinere pentru continuarea studiilor; 

- AsistenŃă în găsirea unui serviciu; 

- Pregătirea familiei pentru primirea copilului. 

 

f)Servicii de asistenŃă socială în vederea asigurării reintegrării 

familiale şi socio-profesionale; 

 

g) Monitorizarea situaŃiei fiecărui copil pe o perioadă de 

minimum 3 luni, până la finalizarea procesului de reabilitare şi 

reintegrare socială.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Local Sector 2 nr. 155 / 21.12.2005 privind înfiinŃarea Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru AdulŃi Sector 2 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 07.07.2006; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind 

modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 

Sector 2 nr. 155/21.12.2005 privind înfiinŃarea Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru AdulŃi Sector 2; 

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare prezentate 

de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub coordonarea 

Consiliului Local Sector 2, prin care se propune aprobarea 

modificării componenŃei Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu 

Handicap pentru AdulŃi Sector 2; 

- Avizul favorabil nr. 4110/27.06.2006 emis de Autoritatea 

NaŃională pentru Persoanele cu Handicap; 
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- Avizul Comisiei de ProtecŃie Socială, Sănătate, Familie, 

Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114 / 1996 şi 

RelaŃia cu AsociaŃiile de Proprietari; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă 

a Guvernului nr. 102 / 1999 privind protecŃia specială şi încadrarea 

în muncă a persoanelor cu handicap, astfel cum a fost modificată 

şi completată prin Legea nr. 10 / 2003 şi Legea nr. 343/2004; 

- Art. 13, alin. (1) şi (7) din OrdonanŃa Guvernului nr. 14 / 2003 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AutorităŃii NaŃionale 

pentru Persoanele cu Handicap, astfel cum a fost modificată si 

completată prin OrdonanŃa Guvernului nr. 2/2004, Legea nr. 

144/2004 şi OrdonanŃa Guvernului nr. 51/2005; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1434 /2004 privind atribuŃiile si 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 155 / 21.12.2005 

privind înfiinŃarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 

pentru adulŃi Sector 2; 

 În baza art. 46 alin. (1) şi art. 95 alin. (2) lit. n) şi alin. (4) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea componenŃei Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru AdulŃi Sector 2 

prevăzută în anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 155 

/ 21.12.2005 privind înfiinŃarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor 

cu Handicap pentru AdulŃi Sector 2, potrivit anexei care cuprinde 1 

filă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Anexa la prezenta hotărâre, înlocuieşte anexa la 

Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 155/21.12.2005 privind 

înfiinŃarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru 

AdulŃi Sector 2. 

 

 Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 2 nr. 155/21.12.2005 rămân aplicabile. 

 

 Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi 

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 
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 Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA DRD.TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 65/07.07.2006 

 

 Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data 

de 07.07.2006 cu respectarea prevederilor art. 46 din Legea 

nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Anexa la H.C.L.S. 2 nr. 65 / 07.07.2006 

 

COMPONENłA 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru AdulŃi 

Sector 2 din subordinea Consiliului Local Sector 2 

 

 Preşedinte: 

Dr. Filipidescu Ştefan Sorin - Preşedinte – (medic specialist 

medicină generală). 

 

 Membri: 

1. Dr. Pagu Otilia Mirela– medic specialist  medicină de familie 

(nominalizată de D.S.P.M.B. prin adresa nr. 16773/2005); 

2. Moisescu Carmen – psiholog; 

3. Săvulescu Nina – asistent social; 

4. un reprezentant* desemnat de OrganizaŃia Suedeză pentru 

Ajutor Umanitar Individual - I.M., organizaŃie neguvernamentală 

care desfăşoară activităŃi de protecŃie specială a persoanelor cu 

handicap la nivelul Sectorului 2. 

* reprezentantul desemnat de organizaŃiile neguvernamentale 

care desfăşoară activităŃi de protecŃie specială a persoanelor cu 

handicap este angajatul OrganizaŃiei Suedeze pentru Ajutor 

Umanitar Individual - I.M. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea costului anual pentru un copil  

care beneficiază de protecŃie 

 

 Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales 

în condiŃiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor 

administraŃiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

întrunit în şedinŃă ordinară, astăzi 07.07.2006; 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea 

costului anual pentru un copil care beneficiază de protecŃie; 

 Analizând: 

- Raportul de Specialitate întocmit de către Directorul General 

al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 2 prin care se propune stabilirea costului anual pentru un 

copil care beneficiază de protecŃie; 

- Avizul Comisiei de Buget - FinanŃe şi Administrarea 

Patrimoniului Imobiliar precum şi Avizul Comisiei de ProtecŃie 

Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, 

Aplicarea Legii nr. 114 / 1996 şi RelaŃia cu AsociaŃiile de 

Proprietari; 

 Având în vedere reglementările cuprinse în: 
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 - Art. 118 din Legea nr. 272/2004 privind protecŃia şi 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 326 /2003 privind drepturile de care beneficiază 

copiii şi tinerii ocrotiŃi de serviciile publice specializate pentru 

protecŃia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum 

şi copiii încredinŃaŃi sau daŃi în plasament la asistenŃi maternali 

profesionişti, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 

111/2004. 

- Art. 18 din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 

12/2001 privind înfiinŃarea AutorităŃii NaŃionale pentru ProtecŃia 

Drepturilor Copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 729/2005 privind 

stabilirea nivelurilor alocaŃiei zilnice de hrană pentru consumurile 

colective din instituŃiile publice de asistenŃă socială; 

 În temeiul art. 46 alin. (1) şi art. 95 alin. (2) lit. n) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1 Se aprobă costul anual în anul 2006 pentru un copil 

care beneficiază de protecŃie, în suma de 3196,85 RON, conform 
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anexelor 1-7 care cuprind un număr de 7 file şi fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Costul mediu anual poate fi modificat la rectificarea 

bugetului, în funcŃie de indicele ratei inflaŃiei, comunicat de 

Comisia NaŃională pentru Statistică. 

 

 Art. 3 Costul mediu anual, aprobat în condiŃiile art.1, se va 

comunica Consiliilor judeŃene, locale, municipale care au copii 

protejaŃi în Centrele de plasament din cadrul DirecŃiei Generale de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2. 

 

 Art. 4 DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 2 şi DirecŃia Venituri şi Buget Local Sector 2 vor 

întocmi documentaŃia necesară şi vor asigura urmărirea încasării 

contribuŃiei comunităŃilor locale, la finanŃarea activităŃilor de îngrijire 

şi protecŃie a Copilului în condiŃiile art. 5 din Legea nr. 272/2004 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului. 

 

 Art. 5 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, 

DirecŃia Venituri şi Buget Local Sector 2 şi DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 2 vor asigura 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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 Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în „Monitorul 

Oficial al Municipiului Bucureşti”. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA DRD.TOMA ŞUTRU 

 

Nr. 66/07.07.2006 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 

2 al Municipiului Bucureşti în şedinŃa ordinară din data de 

07.07.2006 cu respectarea prevederilor art. 46 din Legea nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 
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                                                                                        Anexa nr. 1 la H.C.L.S.2 nr. 66 / 07.07.2006 

Detalierea cheltuielilor pe articole 

Nr. copii protejaŃi în asistenŃă şi îngrijire                            231                                                  RON 

INDICATORI COD CHELTUIELI 

EFECTIVE 

2005 

CHELTUIELI/ 

COPIL/AN 

CHELTUIELI/ 

COPIL/LUNĂ 

CHELT. MATERIALE ŞI SERVICII 20 866.530,00 3.751,21 312,60 

Drepturi cu caracter social 21 79.210,00 342,90 28,58 

Rechizite şcolare 21,01 79.210,00 342,90 28,58 

Transp.elevi, stud, şomeri, asist., bolnavi, 

invalizi şi însoŃitorii lor 

21,02 0,00 0,00 0,00 

Drepturi ptr.elevi şi studenŃi pe perioada  

concursurilor şi campionatelor 

21,03 0,00 0,00 0,00 

Drepturi ptr.donatorii de sânge 21,04 0,00 0,00 0,00 

Alte drepturi stabilite de dispoz.legale 21,05 0,00 0,00 0,00 
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Hrană 22 206.430,00 893,64 74,47 

Hrană pentru oameni 22,01 206.430,00 893,64 74,47 

Hrană pentru animale 22,02 0,00 0,00 0,00 

Medicamente şi materiale sanitare 23 4.720,00 20,43 1,70 

Medicamente  23,01 4.720,00 20,43 1,70 

Materiale sanitare 23,02 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli ptr.întreŃinere şi gospodărie 24 330.730,00 1.431,73 119,31 

Încălzit 24,01 86.410,00 374,07 31,17 

Iluminat şi forŃă motrică 24,02 63.320,00 274,11 22,84 

Apă, canal, salubritate 24,03 11.350,00 49,13 4,09 

Poşta telefon telex, radio, televizor,telefax 24,04 2.610,00 11,30 0,94 

Furnituri de birou 24,05 4.510,00 19,52 1,63 
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Materiale pentru curăŃenie 24,06 94.540,00 409,26 34,11 

Alte materiale şi prestări de servicii 24,07 67.990,00 294,33 24,53 

Materiale şi prestări servicii cu caracter 

funcŃional 

25 182.360,00 789,44 65,79 

Obiecte de inventar de mică valoare sau 

scurtă durată şi echipam. 

26 58.780,00 254,46 21,21 

Lenjerie şi accesorii de pat 26,01 0,00 0,00 0,00 

Echipament 26,02 55.270,00 239,26 19,94 

Alte obiecte de inventar de mică valoare 

sau scurtă durată 

26,03 3.510,00 15,19 1,27 

ReparaŃii curente 27 4.180,00 18,10 1,51 

ReparaŃii capitale 28 0,00 0,00 0,00 

CărŃi şi publicaŃii 29 0,00 0,00 0,00 

Alte cheltuieli 30 120,00 0,52 0,04 
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Calificarea perfect. şi specializarea prof.a 

salariaŃilor 

30,01 0,00 0,00 0,00 

Protocol 30,02 0,00 0,00 0,00 

ProtecŃia muncii 30,03 0,00 0,00 0,00 

Alte chelt.autorizate prin dispoziŃii legale 30,07 120,00 0,52 0,04 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA 
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Anexa 2 la H.C.L.S. 2 nr. 66/07.07.2006 

Detalierea cheltuielilor pe articole 

Nr. copii aflaŃi în asistenŃă maternală                  183                                                  RON 

INDICATORI COD CHELTUIELI 

EFECTIVE 

2005 

CHELTUIELI

/COPIL/AN 

CHELTUIELI/ 

COPIL/LUNĂ 

CHELT. MATERIALE ŞI SERVICII 20 380.570,00 2.079,62 173,30 

Drepturi cu caracter social 21 1.000,00 5,46 0,46 

Rechizite şcolare 21,01 1000,00 5,46 0,46 

Transp.elevi, stud, şomeri, asist.,bolnavi, 

invalizi şi însoŃitorii lor 

21,02 0,00 0,00 0,00 

Drepturi pt. elevi şi studenŃi pe perioada 

concursurilor şi campionatelor 

21,03 0,00 0,00 0,00 

Drepturi pt. donatorii de sange 21,04 0,00 0,00 0,00 

Alte drepturi stabilite de dispoz. legale 21,05 0,00 0,00 0,,0 

Hrană 22 201.420,00 1.100,66 91,72 
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Hrană pentru oameni 22,01 201.420,00 1.100,66 91,72 

Hrană pentru animale 22,02 0,00 0,00 0,00 

Medicamente şi materiale sanitare 23 340,00 1,86 0,16 

Medicamente 23,01 340,00 1,86 0,16 

Materiale sanitare 23,02 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pt. întreŃinere şi gospodărie 24 99.460,00 543,50 45,29 

Încălzit 24,01 2.710,00 14,81 1,23 

Iluminat şi forŃă motrică 24,02 11.620,00 63,50 5,29 

Apă, canal, salubritate 24,03 1.220,00 6,67 0,56 

Poşta telefon telex,radio,televizor,telefax 24,04 7.170,00 39,18 3,27 

Furnituri de birou 24,05 0,00 0,00 0,00 

Materiale pentru curăŃenie 24,06 76.670,00 418,96 34,91 
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Alte materiale şi prestări de servicii 24,07 70,00 0,38 0,03 

Materiale şi prestări servicii cu caracter 

funcŃional 

25 27.180,00 148,52 12,38 

Obiecte de inventar de mică valoare sau 

scurtă durată şi echipam. 

26 51.170,00 279,62 23,30 

Lenjerie şi accesorii de pat 26,01 0,00 0,00 0,00 

Echipament 26,02 17.250,00 94,26 7,86 

Alte obiecte de inventar de mică valoare 

sau scurtă durată 

26,03 33.920,00 185,36 15,45 

ReparaŃii curente 27 0,00 0,00 0,00 

ReparaŃii capitale 28 0,00 0,00 0,00 

CărŃi şi publicaŃii 29 0,00 0,00 0,00 

Alte cheltuieli 30 0,00 0,00 0,00 
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Calificarea perfect. şi specializarea prof.a 

salariaŃilor 

30,01 0,00 0,00 0,00 

Protocol 30,02 0,00 0,00 0,00 

ProtecŃia muncii 30,03 0,00 0,00 0,00 

Alte chelt.autorizate prin dispoziŃii legale 30,07 0,00 0,00 0,00 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA 
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Anexa 3 la H.C.L.S. 2 nr. 66/07.07.2006 

Detalierea cheltuielilor pe articole 

Nr. copii protejaŃi în asistenŃă de tip rezidenŃial     267                                                         RON 

INDICATORI COD CHELTUIELI 

EFECTIVE 

2005 

CHELTUIELI

/COPIL/AN 

CHELTUIELI/ 

COPIL/LUNĂ 

CHELT. MATERIALE ŞI SERVICII 20 1.675.080,00 6.273,71 522,81 

Drepturi cu caracter social 21 62.500,00 234,08 19,51 

Rechizite şcolare 21,01 62.500,00 234,08 19,51 

Transp.elevi, stud, şomeri, asist., bolnavi, 

invalizi şi însoŃitorii lor 

21,02 0,00 0,00 0,00 

Drepturi pt. elevi şi studenŃi pe perioada  

concursurilor şi campionatelor 

21,03 0,00 0,00 0,00 

Drepturi pt. donatorii de sange 21,04 0,00 0,00 0,00 

Alte drepturi stabilite de dispoz.legale 21,05 0,00 0,00 0,00 

Hrană 22 564.490,00 2.114,19 176,18 
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Hrană pentru oameni 22,01 564.490,00 2.114,19 176,18 

Hrană pentru animale 22,02 0,00 0,00 0,00 

Medicamente şi materiale sanitare 23 16.230,00 60,79 5,07 

Medicamente  23,01 16.230,00 60,79 5,07 

Materiale sanitare 23,02 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pt. întreŃinere şi gospodărie 24 607.480,00 2.275,21 189,60 

Încălzit 24,01 97.240,00 364,19 30,35 

Iluminat şi forŃă motrică 24,02 146.950,00 550,37 45,86 

Apă,canal,salubritate 24,03 38.140,00 142,85 11,90 

Poşta telefon telex, radio, televizor, telefax 24,04 3.510,00 13,15 1,10 

Furnituri de birou 24,05 14.510,00 54,34 4,53 

Materiale pentru curăŃenie 24,06 247.530,00 927,08 77,26 

Alte materiale şi prestări de servicii 24,07 59.600,00 223,22 `18,60 
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Materiale şi prestări servicii cu caracter 

funcŃional 

25 228.240,00 854,83 71,24 

Obiecte de inventar de mică valoare sau 

scurtă durată şi echipam. 

26 123.990,00 464,38 38,70 

Lenjerie şi accesorii de pat 26,01 15.030,00 56,29 4,69 

Echipament 26,02 45.040,00 168,69 14,06 

Alte obiecte de inventar de mică valoare 

sau scurtă durată 

26,03 63.920,00 239,40 19,95 

ReparaŃii curente 27 5.300,00 19,85 1,65 

ReparaŃii capitale 28 63.040,00 236,10 19,68 

CărŃi şi publicaŃii 29 0,00 0,00 0,00 

Alte cheltuieli 30 3.810,00 14,27 1,19 

Calificarea perfect. şi specializarea prof.a 

salariaŃilor 

30,01 0,00 0,00 0,00 
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Protocol 30,02 0,00 0,00 0,00 

ProtecŃia muncii 30,03 0,00  0,00 

Alte chelt.autorizate prin dispoziŃii legale 30,07 3.810,00 14,27 1,19 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA 



 534

Anexa 4 la H.C.L.S. 2 nr. 66/07.07.2006 

Detalierea cheltuielilor pe articole 

Nr. copii protejaŃi în asistenŃă de zi                      353                                                  RON 

INDICATORI COD CHELTUIELI 

EFECTIVE 

2005 

CHELTUIELI

/COPIL/AN 

CHELTUIELI/ 

COPIL/LUNĂ 

CHELT. MATERIALE ŞI SERVICII 20 577.490,00 1.635,95 136,33 

Drepturi cu caracter social 21 82.450,00 233,57 19,46 

Rechizite şcolare 21,01 82.450,00 233,57 19,46 

Transp.elevi, stud, şomeri, asist., bolnavi, 

invalizi şi însoŃitorii lor 

21,02 0,00 0,00 0,00 

Drepturi pt.elevi şi studenŃi pe perioada  

concursurilor şi campionatelor 

21,03 0,00 0,00 0,00 

Drepturi pt. donatorii de sange 21,04 0,00 0,00 0,00 

Alte drepturi stabilite de dispoz.legale 21,05 0,00 0,00 0,00 
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Hrană 22 202.120,00 572,58 47,72 

Hrană pentru oameni 22,01 202.120,00 572,58 47,72 

Hrană pentru animale 22,02 0,00 0,00 0,00 

Medicamente şi materiale sanitare 23 680,00 1,93 0,16 

Medicamente  23,01 680,00 1,93 0,16 

Materiale sanitare 23,02 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pt. întreŃinere şi gospodărie 24 112.480,00 318,64 26,55 

Încălzit 24,01 19.770,00 56,01 4,67 

Iluminat şi forŃă motrică 24,02 22.970,00 65,07 5,42 

Apă, canal, salubritate 24,03 5.490,00 15,55 1,30 

Poşta telefon telex, radio, televizor, telefax 24,04 2.780,00 7,88 0,66 

Furnituri de birou 24,05 5.930,00 16,80 1,40 

Materiale pentru curăŃenie 24,06 30.900,00 87,79 7,32 
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Alte materiale şi prestări de servicii 24,07 24.550,00 69,55 5,80 

Materiale şi prestări servicii cu caracter 

funcŃional 

25 155.070,00 439,29 36,61 

Obiecte de inventar de mică valoare sau 

scurtă durată şi echipam. 

26 23.610,00 66,88 5,57 

Lenjerie şi accesorii de pat 26,01 0,00 00,00 0,00 

Echipament 26,02 19.600,00 55,52 4,63 

Alte obiecte de inventar de mică valoare 

sau scurtă durată 

26,03 4.010,00 11,36 0,95 

ReparaŃii curente 27 0,00 0,00 0,00 

ReparaŃii capitale 28 0,00 0,00 0,00 

CărŃi şi publicaŃii 29 0,00 0,00 0,00 

Alte cheltuieli 30 1.080,00 3,06 0,26 
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Calificarea perfect. şi specializarea prof.a 

salariaŃilor 

30,01 680,00 1,93 0,16 

Protocol 30,02 0,00 0,00 0,00 

ProtecŃia muncii 30,03 0,00 0,00 0,00 

Alte chelt.autorizate prin dispoziŃii legale 30,07 400,00 1,13 0,09 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA 
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Anexa 5 la H.C.L.S. 2 nr. 66/07.07.2006 

Detalierea cheltuielilor pe articole 

Nr. copii protejaŃi în asistenŃă de primire              36                                                  RON 

INDICATORI COD CHELTUIELI 

EFECTIVE 

2005 

CHELTUIELI

/ 

COPIL/AN 

CHELTUIELI/ 

COPIL/LUNĂ 

CHELT. MATERIALE ŞI SERVICII 20 385.050,00 10.695,83 891,32 

Drepturi cu caracter social 21 12.370,00 343,61 28,63 

Rechizite şcolare 21,01 12.370,00 343,61 28,62 

Transp. elevi, stud, şomeri, asist., bolnavi, 

invalizi şi însoŃitorii lor 

21,02 0,00 0,00 0,00 

Drepturi pt. elevi şi studenŃi pe perioada  

concursurilor şi campionatelor 

21,03 0,00 0,00 0,00 

Drepturi pt. donatorii de sange 21,04 0,00 0,00 0,00 

Alte drepturi stabilite de dispoz.legale 21,05 0,00 0,00 0,00 
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Hrană 22 61.580,00 1.710,56 142,55 

Hrană pentru oameni 22,01 61.580,00 1.710,56 142,55 

Hrană pentru animale 22,02 0,00 0,00 0,00 

Medicamente şi materiale sanitare 23 5.880,00 163,33 13,61 

Medicamente  23,01 5.880,00 163,33 13,61 

Materiale sanitare 23,02 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli pt. întreŃinere şi gospodărie 24 122.260,00 3.396,11 283,01 

Încălzit 24,01 20.710,00 575,28 47,94 

Iluminat şi forŃă motrică 24,02 27.490,00 763,61 63,63 

Apă,canal,salubritate 24,03 8.530,00 236,94 19,75 

Poşta telefon telex, radio, televizor, telefax 24,04 2.240,00 62,22 5,19 

Furnituri de birou 24,05 10.380,00 288,33 24,03 

Materiale pentru curăŃenie 24,06 36.520,00 1.014,44 84,54 

Alte materiale şi prestări de servicii 24,07 16.390,00 455,28 37,94 
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Materiale şi prestări servicii cu caracter 

funcŃional 

25 169.260,00 4.701,67 391,81 

Obiecte de inventar de mică valoare sau 

scurtă durată şi echipam. 

26 13.450,00 373,61 31,13 

Lenjerie şi accesorii de pat 26,01 3.810,00 105,83 8,82 

Echipament 26,02 4.750,00 131,94 11,00 

Alte obiecte de inventar de mică valoare 

sau scurtă durată 

26,03 4.890,00 135,83 11,32 

ReparaŃii curente 27 0,00 0,00 0,00 

ReparaŃii capitale 28 0,00 0,00 0,00 

CărŃi şi publicaŃii 29 0,00 0,00 0,58 

Alte cheltuieli 30 250,00 6,94 0,58 

Calificarea perfect. şi specializarea prof.a 

salariaŃilor 

30,01 250,00 6,94 0,00 
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Protocol 30,02 0,00 0,00 0,00 

ProtecŃia muncii 30,03 0,00 0,00 0,00 

Alte chelt.autorizate prin dispoziŃii legale 30,07 0,00 0,00  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA 
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Anexa 6 la H.C.L.S. 2 nr. 66/07.07.2006 

Detalierea cheltuielilor pe articole 

Copii aflaŃi la creşele “Ciobănaşului” şi “Sinaia”     250                                                                 RON      

INDICATORI COD CHELTUIELI 

EFECTIVE 

2005 

CHELTUIELI

/COPIL/AN 

CHELTUIELI/ 

COPIL/LUNĂ 

CHELT. MATERIALE ŞI SERVICII 20 335.121,00 1.340,48 111,71 

Drepturi cu caracter social 21 0,00 0,00 0,00 

Rechizite şcolare 21,01 0,00 0,00 0,00 

Transp.elevi, stud, şomeri, asist., bolnavi, 

invalizi şi însoŃitorii lor 

21,02 0,00 0,00 0,00 

Drepturi ptr.elevi şi studenŃi pe perioada  

concursurilor şi campionatelor 

21,03 0,00 0,00 0,00 

Drepturi pt. donatorii de sânge 21,04 0,00 0,00 0,00 

Alte drepturi stabilite de dispoz.legale 21,05 0,00 0,00 0,00 
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Hrană 22 0,00 0,00 0,00 

Hrană pentru oameni 22,01 0,00 0,00 0,00 

Hrană pentru animale 22,02 0,00 0,00 0,00 

Medicamente şi materiale sanitare 23 280,00 1,12 0,09 

Medicamente  23,01 280,00 1,12 0,09 

Materiale sanitare 23,02 0,00 00,00 0,00 

Cheltuieli ptr.întreŃinere şi gospodărie 24 62.601,00 250,40 20,87 

Încălzit 24,01 13.650,00 54,60 4,55 

Iluminat şi forŃă motrică 24,02 13.670,00 54,68 4,56 

Apă, canal, salubritate 24,03 4.090,00 16,36 1,36 

Poşta telefon telex,radio,televizor,telefax 24,04 5.071,00 20,28 1,69 

Furnituri de birou 24,05 2.710,00 10,84 0,90 

Materiale pentru curăŃenie 24,06 14.150,00 56,60 4,72 
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Alte materiale şi prestări de servicii 24,07 9.260,00 37,04 3,09 

Materiale şi prestări servicii cu caracter 

funcŃional 

25 15.440,00 61,76 5,15 

Obiecte de inventar de mică valoare sau 

scurtă durată şi echipam. 

26 45.600,00 182,40 15,20 

Lenjerie şi accesorii de pat 26,01 31.880,00 127,52 10,63 

Echipament 26,02 2.870,00 11,48 0,96 

Alte obiecte de inventar de mică valoare 

sau scurtă durată 

26,03 10.850,00 43,40 3,62 

ReparaŃii curente 27 9.980,00 39,92 3,33 

ReparaŃii capitale 28 197.640,00 790,56 65,88 

CărŃi şi publicaŃii 29 0,00 0,00 0,00 

Alte cheltuieli 30 3.580,00 14,32 1,19 

Calificarea perfect. şi specializarea prof.a 

salariaŃilor 

30,01 0,00 0,00 0,00 
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Protocol 30,02 0,00 0,00 0,00 

ProtecŃia muncii 30,03 3.460,00 13,84 1,15 

Alte chelt.autorizate prin dispoziŃii legale 30,07 120,00 0,48 0,04 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA 
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Anexa 7 la H.C.L.S. 2 nr. 69/07.07.2006 

Detalierea cheltuielilor pe articole 

  TOTAL NUMĂR COPII                                      1320                                                                     

RON 

INDICATORI COD CHELTUIELI 

EFECTIVE 

2005 

CHELTUIELI

/ASISTAT/ 

AN 

CHELTUIELI/ 

ASISTAT/ 

LUNĂ 

CHELT. MATERIALE ŞI SERVICII 20 4.219.841,00 3.196,85 266,40 

Drepturi cu caracter social 21 237.530,00 179,95 15,00 

Rechizite şcolare 21,01 237.530,00 179,95 15,00 

Transp.elevi, stud, şomeri, asist., bolnavi, 

invalizi şi însoŃitorii lor 

21,02 0,00 0,00 0,00 

Drepturi ptr.elevi şi studenŃi pe perioada  

concursurilor şi campionatelor 

21,03 0,00 0,00 0,00 

Drepturi ptr.donatorii de sange 21,04 0,00 0,00 0,00 

Alte drepturi stabilite de dispoz.legale 21,05 0,00 0,00 0,00 
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Hrană 22 1.236.040,00 936,39 78,03 

Hrană pentru oameni 22,01 1.236.040,00 936,39 78,03 

Hrană pentru animale 22,02 0,00 0,00 0,00 

Medicamente şi materiale sanitare 23 28.130,00 21,31 1,78 

Medicamente  23,01 28.130,00 21,31 1,78 

Materiale sanitare 23,02 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli ptr.întreŃinere şi gospodărie 24 1.335.011,00 1.011,37 84,28 

Încălzit 24,01 240.490,00 182,19 15,18 

Iluminat şi forŃă motrică 24,02 286.020,00 216,68 18,06 

Apă,canal,salubritate 24,03 68.820,00 52,14 4,35 

Poşta telefon telex,radio,televizor,telefax 24,04 23.381,00 17,71 1,48 

Furnituri de birou 24,05 38.040,00 28,82 2,40 

Materiale pentru curăŃenie 24,06 500.400,00 379,09 31,59 
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Alte materiale şi prestări de servicii 24,07 177.860,00 134,74 11,23 

Materiale şi prestări servicii cu caracter 

funcŃional 

25 777.550,00 589,05 49,09 

Obiecte de inventar de mică valoare sau 

scurtă durată şi echipam. 

26 316.600,00 239,85 19,99 

Lenjerie şi accesorii de pat 26,01 50.720,00 38,42 3,20 

Echipament 26,02 144.780,00 109,68 9,14 

Alte obiecte de inventar de mică valoare 

sau scurtă durată 

26,03 121.100,00 91,74 7,65 

ReparaŃii curente 27 19.460,00 14,74 1,23 

ReparaŃii capitale 28 260.680,00 197,48 16,46 

CărŃi şi publicaŃii 29 0,00 0,00 0,00 

Alte cheltuieli 30 8.840,00 6,70 0,56 
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Calificarea perfect. şi specializarea prof. a 

salariaŃilor 

30,01 930,00 0,70 0,06 

Protocol 30,02 0,00 0,00 0,00 

ProtecŃia muncii 30,03 3.460,00 2,62 0,22 

Alte chelt.autorizate prin dispoziŃii legale 30,07 4.450,00 3,37 0,28 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

CÂNDEA MUNTEAN NICOLETA 

 


