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ANEXĂ  

la  H.C.L.S 6 Nr. 21/31.01.2012 
 

 

CERERE 
de solicitare a subvenŃiilor în temeiul Legii nr.34/1998 

ANUL 2012 
 

 

 

I. Date despre fundaŃie: 
1. Denumirea: FundaŃia C.I.D. – România (Children în Distress - Copii în Dificultate) cu sediul în 
Bucureşti, strada Radu de la AfumaŃi, nr.16, Bucuresti, sector 2 
2. Dobândirea personalităŃii juridice:  
Hotărârea nr. 79/PJ/2003 din data de 23.04.2003, pronunŃată de Judecătoria sectorului 2 Bucuresti 
Certificat de înscriere în Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor Nr. 41/23.05.2003 
3. Codul fiscal nr. 15467650 emis de Ministerul FinanŃelor Publice din data de 29.05.2003 
4. Nr. contului bancar RO 12 BRDE 441S V209 3782 4410 deschis la Banca BRD Groupe Societe 
Generale Sucursala Decabal 
5. Date personale ale director executive al fundaŃiei: 
Numele Zaharia, prenumele Valentina Paula 
domiciliul în Bucureşti, str. VoroneŃ nr. 3, bl. B2, ap.19, sector 3, telefon 0722977317, Director 
Executiv 
6. Date personale ale responsabilului financiar al asociaŃie/fundaŃiei: 
Numele Kubaszky, prenumele Paul,  
domiciliul Bucureşti, str. Foişorului nr. 18, bl. F12C, sc. 2, et.1, ap.41, sector 3, telefon 0722720576, 
Vicepreşedinte  
 
II. ExperienŃa fundaŃiei în domeniul serviciilor de asistentă socială 
1.Proiecte derulate în ultimele 12 luni: 
 
*Titlul proiectului:  
Proiectul privind protecŃia şi îngrijirea copiilor cu boli neurologice cronice desfăşurat în cadrul 
Centrului Specializat pentru Copii cu DizabilităŃi Profunde “Sf. Margareta” Bucureşti 
anul octombrie 2010- septembrie 2011  
Parteneri în proiect: FundaŃia C.I.D –UK, DGASPC- sector 2, DGASPC SECTOR 6, DGASPC Ilfov, 
MMFPS: subvenŃie lunară conform Legii 34/1998 
Natura parteneriatului: contribuie la susŃinerea financiară a costurilor serviciilor, coordonare 
metodologică, monitorizarea activităŃilor şi modului de implementare a Planurilor Individualizate de 
IntervenŃie 
Decrierea pe scurt a proiectului:  
Centrul Specializat pentru Copii cu DizabilităŃi Profunde acordă servicii adecvate nevoilor specifice 
copiilor cu boli neurologice cronice aflate în faza terminală (microcefalie, hidrocefalie, paralizie 
cerebrala infantilă, tetrapareza spastică, sindrom hipotonic) cu vârste între 0 şi 14 ani. 
Serviciile de asistenŃă socială acordate: găzduire pe perioada nedeterminată; asistenŃă medicală şi 
îngrijire; asistenŃă paliativă; suport emoŃional; recuperare şi reabilitare; socializare şi petrecere  
timpului liber; reintegrare familială şi comunitară. 
Beneficiarii sunt selectati în funcŃie de diagnostic – copii cu boli neurologice incurabile în faze 
terminale cu vârsta – între 0 şi 14 ani, copii pentru care s-a dispus o masura de protecŃie specială în 
condiŃiile legii. 
în urma admiterii în cadrul centrului, copilul este evaluat iniŃial de către echipa multidisciplinară a 
centrului. în baza rezultatelor evaluării iniŃiale sunt întocmite planurile de intervenŃie specifică, care 
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sunt reevaluate semestrial. Ulterior este stabilit programul de intervenŃie specifică pentru fiecare copil: 
pentru fiecare zi este stabilit tipul de activităŃi ce sunt realizate cu fiecare copil, de către fiecare dintre 
specialişti: îngrijire personală, hrănire, recuperare ( kinetoterapie, masaj, terapie prin joc, activităŃi de 
stimulare senzorială şi tactilă), activităŃi de socializare, asistenŃă medicală. 
 
 
*Titlul proiectului 
Programul de terapie şi educare în vederea integrării şcolare şi comunitare pentru copii cu autism 
desfăşurat în cadrul Centrului de Zi “Sf. Mihail” din Bucureşti 
anul octombrie 2010- septembrie 2011 
Parteneri în proiect: şcoala Specială nr.1 pentru copii cu deficiente de auz 
Natura parteneriatului: asigură spaŃiul necesar desfăşurării activităŃilor, plata utilităŃilor, personal 
specializat ( profesori şi tutori). 
Descrierea pe scurt a proiectului: 
Centrul Sf. Mihail a fost deschis în anul 2002. Servicii specifice oferite pentru copii cu tulburări din 
spectrul autist: terapie comportamentală; logopedie; hipoterapie; ludoterapie; stimulare senzorială; 
kinetoterapie; terapie ocupaŃională; consiliere. 
Echipa multidisciplinara a centrului realizează evaluarea complexă iniŃială, în cadrul acesteia se 
elaborează planul indivizualizat de intervenŃie, în funcŃie de nevoile specifice fiecărui copil, serviciile 
de terapie şi recuperare acordându-se în funcŃie de acesta. 
 
 
*Titlul proiectului 
Programul “Recuperare şi reintegrare pentru copii cu dificultăŃi de dezvoltare” implementat în cadrul 
Centrului de Dezvoltare şi Recuperare “Sf. Nicolae”, Bucureşti 
anul octombrie 2010- septembrie 2011 
Parteneri în proiect: FundaŃia C.I.D. – UK, MMFPS- subvenŃie lunară acordată conform Legii 34/1998 
Natura parteneriatului: finanŃare cotă-parte din proiect 
Descrierea pe scurt a proiectului: 
Copilul şi familia acestuia devin beneficiarii centrului în urma evaluării complexe iniŃiale realizată de 
către echipa multidisciplinara de terapeuŃi, care întocmeşte un referat de evaluare ce conŃine şi 
propunerea pentru un program de terapie şi recuperare. Referatul este prezentat părinŃilor care îşi 
exprimă acordul pentru începerea programului în centru. PărinŃii copiilor asistă la şedinŃele de 
recuperare, şi în funcŃie de specificul fiecăreia (kinetoterapie, logopedie, terapie comportamentală) este 
implicat în desfăsurarea anumitor activităŃi din programul copilului. Astfel, părinŃii sunt invăŃaŃi 
anumite tehnici de lucru ce trebuie continuate cu copilul acasă, după programul stabilit cu terapeuŃii, 
astfel incât acesta să dobândească sau să-şi îmbunătăŃească deprinderile de viata independentă (să 
mănânce, să se îmbrace, să se spele singur), dar în acelaşi timp să păstreze achiziŃiile din timpul 
şedinŃelor de terapie de la centru. Pe parcursul acordării serviciilor, se urmăreşte şi transferul de 
competenŃe dinspre specialist spre beneficiar şi familia sa (tehnici şi metode specifice de kinetoterapie 
ce vor fi continuate acasă de către părinŃi pentru susŃinerea achiziŃiilor copilului, modul corect de a 
reacŃiona la diferite comportamente ale copilului etc.)    
 
* Titlul proiectului 
Programul de “Sprijin şi integrare socială pentru copiii ce provin din familii aflate în dificultate” se 
desfăşoară în Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate Curtea de Arges. 
anul: octombrie 2010-septembrie 2011; 
Parteneri: FundaŃia CID- UK; Serviciul de AsistenŃă Socială al Municipiului Curtea de Argeş; şcoala 
nr. 5 Curtea de Argeş; Ministerul Muncii: subvenŃie acordată în baza legii 34/1998  
Natura parteneriatului: finanŃare cotă parte din proiect; coordonare metodologică, monitorizarea 
activităŃilor şi modului de implementare a Planurilor Individualizate de IntervenŃie  
Centrul a fost deschis în anul 1998. Serviciile de asistenta sociala acordate în cadrul centrului sunt 
următoarele: asistenŃă şi îngrijire, consiliere psihologică pentru copil şi familie, educare, socializare şi 



 3

petrecere a timpului liber, reintegrare familială şi comunitară.   
Activitatea de identificare, evaluare şi selectare a beneficiarilor se realizează de către echipa de 
specialişti din cadrul centrului. Se intocmeşte planul de servicii personalizat, în funcŃie de 
caracteristicile persoanelor asistate şi de gradul de dificultate în care se află, pe baza acestuia 
intocmindu-se planuri de intervenŃie personalizată. Fiecare copil este înscris în programe de terapie 
complexă, va participa la programul stabilit de echipa de specialişti în funcŃie de nevoile specifice ale 
fiecăruia.   
 
*Titlul proiectului 
Proiectul POSDRU/91/2.2/S/61945  „ Dezvoltarea infrastructurii de educaŃie şi asistenŃă pentru copii 
cu risc crescut la abandon scolar şi părăsirea timpurie a şcolii”, proiect cofinanŃat din Fondul Social 
European prin Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii”, Domeniul major de 
intervenŃie2.2.”Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.  
anul octombrie 2010- septembrie 2011 
Parteneri: Primăria Săruleşti, judeŃul Călăraşi şi AsociaŃia Vasiliada, jud. Dolj 
Natura parteneriatului: asigură spaŃiul necesar desfăşurării activităŃilor, personal specializat, 
coordonează şi monitorizează implementarea proiectului în judeŃul respectiv. 
Descrierea pe scurt a proiectului: 

Scopul proiectului îl constituie prevenirea şi corectarea abandonului şcolar în rândul copiilor din 
mediul rural, din zone dezavantajate socio-economic, copiilor romi, copiilor cu tulburări de 
adaptare socio-şcolară, promovarea accesului la educaŃie pentru aceste categorii de copii şi 
menŃinerea lor în şcoala. 
Organizarea achiziŃiei publice pentru achiziŃionarea echipamentelor necesare. 
ActivităŃi desfăşurate: 
1. Alcătuirea echipei de proiect şi stabilirea metodologiei de implementare a proiectului  
2. Evaluarea complexă şi selectarea beneficiarilor 
3. Furnizarea activitătilor de educaŃie remedială, asistenŃă şi consiliere în cadrul a 5 centre sociale 

acreditate ale solicitantului (Bucuresti, Curtea de Argeş) şi ale partenerilor (Craiova, Lipovu, 
Săruleşti) 

4. Formarea şi perfecŃionarea cadrelor didactice şi altor categorii de personal (asistent social, 
psiholog, terapeut ocupaŃional, mediator şcolar) cu privire la cerinŃele educaŃionale speciale ale 
copiilor cu risc crescut la abandon şcolar si părăsire timpurie a şcolii, la modalităŃile de adaptare 
a metodelor de lucru la caracteristicile şi nevoile lor specifice,pentru asigurarea de oportunităŃi 
egale în vederea acumulării de cunoştinŃe, abilităŃi care să susŃină integrarea şcolară şi socială a 
copiilor. 

5. Elaborarea Ghidului practic pentru personalul care acordă servicii educaŃionale şi de asistenŃă şi 
sprijin – metode şi tehnici de lucru adaptate caracteristicilor copiilor cu risc crescut de abandon 
şcolar şi la părăsirea timpurie a şcolii, în baza propunerilor făcute de participanŃii la sesiunile de 
formare  

6. Desfăşurare campanie de informare şi conştientizare  privind accesul la educaŃie al copiilor din 
mediul rural, din zone dezavantajate socio-economic, copiilor roma, copiilor cu tulburări de 
adaptare socio-şcolară, în vederea prevenirii şi reducerii fenomenului de abandon şcolar.  

 
2. Venituri totale din ultimele 12 luni: 2752051 ron 
3. Cheltuieli cu serviciile de asistenŃă socială din ultimele 12 luni: 3623347 ron 
4. FundaŃia desfăşoară servicii de asistenŃă socială: 
- la nivel local: BucureşŃi 
- la nivel de judeŃ/judeŃe: Argeş in Curtea de Argeş 
 
 
III. SubvenŃia solicitată de la bugetul de stat, respectiv de la bugetul local, în anul 2012 este de 81.000, 
pentru un număr mediu de 4 persoane asistate, conform anexelor A şi B la prezenta cerere, după cum 
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urmează: 
 

Nr. 
crt 

Denumirea unităŃii de 
asistenŃă socială 

JudeŃul în care are sediul unitatea 
de asistenŃă socială 

Numărul mediu lunar al 
persoanelor asistate 

SubvenŃie 
solicitată 

1. Centrul specializat 
pentru copii cu 
dizabilităŃi profunde 
“Sf. Margareta” 

Bucureşti 4 81.000 

 Total 1 4 81.000 
 
   
 

Subsemnata Valentina Zaharia, posesoare a cărŃii de identitate seria DP, nr. 117751, eliberat de 
INEP la data de 09.03.2006, împuternicit de consiliul director al FundaŃiei “Copii în Dificultate” prin 
Actul AdiŃional nr. 1 la statutul FundaŃiei “Copii în Dificultate- Children in Distress (C.I.D. România)”, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraŃii, declar pe propria 
răspundere următoarele: 

- datele, informaŃiile şi documentele prezentate corespund realităŃii; 
- fundaŃia nu are sume neachitate la scadenta de către persoane fizice sau juridice ori bunuri 

urmărite în vederea executării silite, 
mă angajez ca suma de  81.000 lei  să o utilizez în scopul acordării serviciilor sociale conform datelor 
prezentate în anexele A şi B la prezenta cerere. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  ANEXA A 
     la cerere 
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FIŞA TEHNICĂ 
privind unitatea de asistenŃã socialã 

 
 
1.Unitatea de asistenŃã socialã: 
- Denumirea: Centrul specializat pentru copii cu dizabilitãŃi profunde 
- Tipul de unitate: rezidenŃial pentru copii cu dizabilitãŃi 
 
2.Sediul unitãŃii de asistenŃã socialã: Bucureşti, str. Radu de la AfumaŃi, nr.16, sector 2, tel. 
0212103121 
 
3.Justificarea utilitãŃii de asistenŃã socialã în raport cu necesitãŃile şi prioritãŃile de asistenŃã socialã ale 
comunitãŃii: 
 

Problematica copilului cu dizabilitãŃi severe trebuie abordatã în contextul general al 
problematicii copilului aflat în dificultate, fãrã a face discriminare între diferite categorii, fãrã a 
accentua dificultãŃile cu care se confruntã unii faŃã de ceilalŃi. Aceasta întrucât toŃi copiii au dreptul sã 
se bucure de o viaŃã decentã în condiŃii care sã le garanteze demnitatea, sã promoveze automomia şi sã 
faciliteze participarea la viaŃa colectivitãŃii. 

În principalele spitale pentru copii din Bucureşti sunt internaŃi anual mii de copii cu boli 
neurologice cu prognostic rezervat, ceea ce dovedeşte nivelul ridicat al numãrului de copii cu boli 
terminale din comunitate. Astfel, conform statisticilor din 2009 au fost înregistraŃi 4967 copii cu 
afecŃiuni oncologice şi de aproape trei ori mai mulŃi copii care suferã de afecŃiuni neurologice cu 
prognostic rezervat. Mai mult de jumãtate dintre aceştia aveau nevoie de îngrijire paliativã specializatã, 
familiile lor având nevoie de suport emoŃional şi consiliere pentru a putea face faŃã problemelor ce 
presupun îngrijirea pe termen lung a copiilor lor. 

Tratamentul copilului cu boli cronice este unul de lungã duratã, în general ani de zile şi implicã 
internãri periodice în spital, în funcŃie de boalã şi de stadiul de evoluŃie. În cazul familiilor sãrace, 
fenomenul abandonului este des întâlnit la astfel de copii, ceea ce agravezã situaŃia în care se aflã 
copilul. 

Ceea ce diferenŃiazã tratamentul oferit copiilor cu boli neurologice cronice în centrul specializat 
faŃã de condiŃiile de spital este îngrijirea personalizatã, atenŃia şi afectivitatea de care se bucurã fiecare 
copil bolnav, atmosfera famialã şi suportul emoŃional asigurat copiilor, astfel încât speranŃa de viaŃã 
este mai mare, iar copilului îi este respectatã identitatea sub toate aspectele ei.      

Centrul Specializat pentru Copii cu DizabilitãŃi Profunde acordã servicii adecvate nevoilor 
specifice copiilor cu boli neurologice cronice aflate în fazã terminalã (microcefalie, hidrocefalie, 
paralizie cerebralã infantilã, tetraparezã spasticã, sindrom hipotonic) cu vârste între 0 şi 14 ani. 
Problematica copiilor cu dizabilitãŃi profunde este foarte complexã, fiind necesarã o abordare 
multidisciplinarã: medicalã, socialã, psihologicã, spiritualã. Din experienŃa practicã a organizaŃiei, am 
constatat cã serviciile actuale acordate atât de instituŃiile de stat, cât şi de furnizorii privaŃi, nu acoperã 
toatã problematica specificã îngrijirii acestor copii. De obicei intervenŃia este unidisciplinarã şi 
sectorialã: fie numai medicalã, fie numai socialã, dar niciodatã multidisciplinarã. De aceea, noi 
dezvoltãm activitãŃi care acoperã toate nevoile identificate în urma evaluãrilor complexe ale copiilor: 
medicale, sociale, emoŃionale, psihologice pentru ameliorarea stãrii de sãnãtate. 

Pentru aceastã categorie de copii, cel mai important scop nu este cel de a ajunge la stadiul de 
dezvoltare specific vârstei lor, ci, de a exploata la maxim potenŃialul şi capacitãŃile copilului, pentru a 
ajunge la acel nivel care sã îi asigure independenŃa necesarã unei vieŃi decente, precum şi acceptarea de 
cãtre comunitate, spre a evita marginalizarea şi izolarea socialã. Ca urmare a experienŃei acumulate în 
18 ani de activitate, a pregãtirii şi perfecŃionãrii personalului în îngrijirea copilului cu dizabilitãŃi 
profunde în fazã terminalã,   s-au obŃinut progrese semnificative în dezvoltarea copiilor asistaŃi în 
centru, în condiŃiile în care în momentul plasãrii în instituŃia noastrã (cu 5,5 ani sau 11 ani în urmã), 
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aceşti copii erau prognozaŃi cu o speranŃã medie de viaŃã de câteva luni. Progresele înregistrate se 
referã la mobilitãŃi motrice (îşi mişcã membrele, stau în şezut, prind obiecte, dezvoltarea deglutiŃiei 
care a permis hrãnirea cu linguriŃa), îmbunãtãŃire în plan afectiv, senzorial, cognitiv. 
 
4. Serviciile de asistenŃã socialã acordate: 
a). gãzduire pe perioadã nedeterminatã; b). asistenŃã medicalã şi îngrijire; c). asistenŃã paliativã; d). 
suport emoŃional; e). recuperare şi reabilitare; f). socializare şi petrecere a timpului liber; f). reintegrare 
familialã şi comunitarã. 
 
5. Date despre persoanele asistate: 
5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în municipiul Bucureşti şi judeŃul Ilfov 
5.2. Numãrul persoanelor asistate: 4 copii. 
5.3. Criteriile de selecŃionare a persoanelor asistate: beneficiarii sunt selectaŃi în funcŃie de diagnostic – 
copii cu boli neurologice incurabile în faze terminale şi vârstã – între 0 şi 14 ani, copii pentru care s-a 
dispus o mãsurã de protecŃie specialã în condiŃiile legii. 
 
6. Descrierea unitãŃii de asistenŃã socialã: 
6.1. FuncŃioneazã din 1999.  
6.2. Planificarea activitãŃilor: 
a). identificare şi selectarea beneficiarilor – se realizeazã de cãtre specialiştii centrului în colaborare cu 
cei din unitãŃile spitaliceşti din care provin copiii şi DirecŃia Generalã de AsistenŃã Socialã şi ProtecŃia 
Copilului; 
b). evaluarea iniŃialã se realizeazã de cãtre echipa multidisciplinarã a centrului dupã admiterea în 
centru, în termen de 5 zile; 
c). întocmirea planurilor individualizate de intervenŃie, în funcŃie de caracteristicile şi nevoile specifice 
fiecãrui copil; în baza rezultatelor evaluãrii iniŃiale sunt întocmite planurile de intervenŃie specificã 
pentru urmãtoarele aspecte: nevoi de sãnãtate şi promovare a sãnãtãŃii, nevoi de îngrijire, nevoi fizice şi 
emoŃionale, nevoi de socializare, modalitãŃi de menŃinere a legãturilor, dupã caz, cu pãrinŃii, familia 
lãrgitã, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate faŃã de copil şi modul de satisfacere a tuturor 
acestor nevoi; 
d). desfãşurarea programului de intervenŃie specificã stabilit pentru fiecare copil: pentru fiecare zi este 
stabilit tipul de activitãŃi ce sunt realizate cu fiecare copil, de cãtre fiecare dintre specialişti: îngrijire 
personalã, hrãnire, recuperare (kinetoterapie, masaj, terapie prin joc, activitãŃi de stimulare senzorialã şi 
tactilã), activitãŃi de socializare, asistenŃã medicalã. 
e). evaluarea periodicã a stadiului de recuperare şi reabilitare a copilului – la fiecare 6 luni echipa 
multidisciplinarã a centrului realizeazã reevaluarea situaŃiei copilului, întocmeşte referatul de 
reevaluare şi planurile de intervenŃie specificã revizuite; 
f). activitãŃi de socializare şi petrecere a timpului liber la care participã şi copii din comunitate 
(organizare zile de naştere ale copiilor, serbãri cu diferite ocazii: Crãciun, Paşte, 1 Iunie), vizite la 
grãdina zoologicã, plimbãri în parcuri, vizionãri piese de teatru, participare la spectacole de circ; 
g). activitãŃi de informare, sensibilizare şi conştientizare a comunitãŃii asupra problematicii copilului cu 
deficienŃe profunde, în scopul identificãrii de voluntari şi organizarea unei reŃele de suport comunitar; 
h). campanii de informare şi prezentare a centrului, a serviciilor oferite – prin particpare la diferite 
târguri şi expoziŃii, organizare de întâlniri la sediul centrului cu reprezentanŃi ai diferitelor societãŃi 
comerciale, firme în vederea identificãrii de potenŃiali sponsori şi voluntari; 
i). dezvoltarea de parteneriate cu instituŃii publice specializate în domeniul asistenŃei sociale a 
copilului, precum şi cu organizaŃii nonguvernamentale cu activitãŃi în acest domeniu; 
 
6.3. Parteneri în proiect şi natura parteneriatului: 
- FundaŃia Children in Distress Marea Britanie care asigurã parŃial finanŃarea proiectului, precum şi 
asistenŃa de specialitate şi pregãtire prin specialişti în domeniu; 
- DirecŃia Generalã de AsistenŃã Socialã şi ProtecŃia Copilului sector 6 Bucureşti, acordã subvenŃie de 
la bugetul local pentru serviciile de asistenŃã acordate, acordã asistenŃã de specialitate cu privire la 
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acordarea serviciilor de asistenŃã socialã şi utilizarea subvenŃiei, conform ConvenŃiei de parteneriat nr. 
D/3363 din 25.02.2011, prezentatã anexat în copie. 
 
6.4. Acordarea serviciilor de asistenŃã socialã: 
6.4.1. Instrumente de lucru utilizate: 

În acordarea serviciilor se aplicã standardele minime obligatorii privind serviciile pentru 
protecŃia copilului în centre de tip rezidenŃial pentru copii cu dizabilitãŃi prevãzute în Ordinul nr. 
27/2004 emis de Autoritatea NaŃionalã pentru ProtecŃia Copilului şi AdopŃie. 

Instrumentele de lucru utilizate în centru sunt: anchetele sociale realizate de cãtre asistentul 
social la domiciliul copilului, planuri de intervenŃie specificã întocmite de cãtre echipa 
multidisciplinarã dupã realizarea evaluãrii complexe şi întocmirea referatului de evaluare.  Astfel, 
fiecare specialist din cadrul echipei întocmeşte PIS pe aria sa de competenŃã: PIS pentru terapie şi 
recuperare, PIS pentru sãnãtatea copilului, PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viaŃã independentã, 
PIS pentru menŃinerea şi dezvoltarea legãturilor cu familia, PIS pentru recreere şi socializare. 

De asemenea se utilizeazã fişa de evaluare (specifice pentru dezvoltarea motorie, psihicã), fişe 
medicale, fişe de observaŃie. 

Cu reprezentanŃii legali ai copilului (acolo unde pot fi identificaŃi şi contactaŃi) se încheie 
Contractul pentru acordarea de servicii sociale conform modelului prevãzut în Ordinul nr. 
73/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordare de servicii sociale, încheiat de 
furnizorii de servicii sociale, acreditaŃi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, emis de 
MMSSF. 
 
6.4.2. Procedurile de evaluare a serviciilor de asistenŃã socialã: indicatori calitativi şi cantitativi cu 
privire la: îmbunãtãŃirea stãrii neuromotorii, gradul de abilitate şi reabilitate, gradul de socializare, 
reluarea şi îmbunãtãŃirea legãturii cu familia. 
 
6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenŃã socialã: 
a). în cazul unitãŃii care asistã persoanele la sediul acesteia: 
- suprafaŃã locuibilã/persoanã asistatã: 86.69 m.p/14 persoane asistate= 7.22 m.p./ persoanã; 
- condiŃii de cazare, numãrul de persoane/dormitor: 14 persoane în 2 dormitoare; 
- condiŃii de petrecere a timpului liber: salã de joacã şi în aer liber în curte; 
- condiŃii de comunicare cu exteriorul: uşi şi ferestre; 
- condiŃii de servire a mesei: pentru copiii care primesc mâncarea pasatã la linguriŃã, mesele se servesc 
în salon, pentru copiii care se alimentezã singuri, mâncarea se primeşte în bucãtãrie; 
- alte condiŃii în funcŃie de tipul de servicii de asistenŃã socialã acordate: nu este cazul; 
- grupuri sanitare: nu este cazul - se folosesc scutece de unicã folosinŃã; 
- lavabou: nu este cazul; 
- 3 cãdiŃe la 14 persoane asistate; 
- condiŃiile de preparare şi servire a mesei: blocul alimentar are o suprafaŃã de 27,2 m.p. şi este 
compartimentat astfel: bloc alimentar pentru prepararea hranei, oficiul spãlarea veselei, încãlzire 
biberoane, hol; blocul alimentar este pavat cu gresie, prevãzut cu sifoane de pardosealã, pereŃii sunt 
placaŃi cu faianŃã pânã la înãlŃimea de 1,80; bucãtãria este dotatã cu mese cu suprafeŃe de inox, chiuvete 
de inox, aragaz de inox cu trei ochiuri şi cuptor, frigider mare pentru alimente, frigider mic pentru 
probe alimentare, frigider pentru personal, cuptor cu microunde, plitã cu butelie, dulap din pal 
melaminat cu suprafete lavabile, sterilizator pentru sterilizarea biberoanelor, hotã inox, etajerã inox; 
pentru a respecta normele de igienã şi circuitele funcŃionale prevãzute de legislaŃie, suprafeŃele de lucru 
şi chiuvetele cu bazine din inox au destinaŃii precise pentru prepararea hranei, spãlarea legumelor şi 
fructelor, spãlarea biberoanelor şi vaselor, umplerea biberoanelor, sterilizarea biberoanelor. 
 
b). în cazul unitãŃii care asistã persoanele la domiciliul acestora: 
- frecvenŃa vizitelor: nu este cazul; 
- posibilitãŃi ale persoanelor asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia: nu este 
cazul; 
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- posibilitãŃi ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistenŃã socialã: nu este cazul. 
 
6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unitãŃii de asistenŃã socialã (personal calificat/persoane 
asistate): 1 medic + 1 asistent social + 2 asistente medicale + 2 mame sociale + 1 kinetoterapeut = 7 
persoane/ 4 persoane asistate; 1,7 persoanã calificatã/ persoanã asistatã. 
 
6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate îşi pot exprima nemulŃumirile privind serviciile primite: 
existã Registru de ReclamaŃii şi Sugestii în care pãrinŃii sau reprezentanŃii legali ai copiilor pot nota 
nemulŃumirile lor, reprezentantul legal al copilului se poate adresa direct, telefonic sau în scris 
conducerii fundaŃiei; se realizeazã controale periodice de cãtre reprezentanŃii din cadrul Serviciului 
Programe, RelaŃii cu ONG-urile al DirecŃiei Generale de AsistenŃã Socialã şi ProtecŃia Copilului Sector 
6. 
7. Resurse umane:  
7.1. Numãrul total de personal: 20, din care: 

- de conducere: 1; 
- de execuŃie 19; 
- cu contract individual de muncã: 19; 
- cu convenŃie civilã de prestãrii servicii: 1. 

 
7.2. Personal calificat în domeniul asistenŃei sociale, din care: 
- asistenŃi sociali cu studii superioare: 1; 
- asistenŃi sociali cu studii medii: 0; 
- personal cu altã calificare: 0. 
 
 
7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistenŃã socialã: 
- numãr: 4; 
- responsabilitãŃi: îngrijire medicalã, asistenŃã socialã, terapie complexã, evaluãri periodice. 
 
8. Date privind coordonatorul unitãŃii:  
Numele: Şerban  
Prenumele: Carmela 
Profesia: asistent medical 
FuncŃia în fundaŃie: asistent medical şef 
Angajat cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã nr. 1177/21.04.2005 
 
9. Patrimoniul unitãŃii de asistenŃã socialã: 
- construcŃii: imobilul din str. Radu de la AfumaŃi, nr.16, sector 2, Bucureşti, alcãtuit din trei corpuri de 
clãdiri cu suprafaŃa de 464 m.p. (Conform contractului de comodat între FundaŃia Romanian Children’s 
Aid şi FundaŃia Copii în Dificultate care este anexat) în valoare de 150.000 RON; 
- terenuri 230 m.p.; 
- alte mijloace fixe: conform balanŃei; 
- mijloace de transport: 2 microbuze – 50.000 euro şi Dacia Break – 3000 euro. 
 
10. Rezultatele preconizate în urma acordãrii subvenŃiei: 
- asigurarea unei diete corespunzãtoare stãrii de sãnãtate şi nevoilor specifice copiilor; 
- asigurarea echipamentelor şi materialelor necesare desfãşurãrii în condiŃii optime ale activitãŃilor 
planificate; 
- asigurarea unor condiŃii igienico-sanitare şi de locuit corespunzãtoare; 
- atingerea potenŃialului maxim de dezvoltare psiho-motorie a copiilor. 
 
ANEXA B        
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DATE        
privind bugetul unitatii de asistenta sociala in anul 2012     
        
Denumirea unitatii de asistenta sociala: Centrul specializat pentru copii cu dizabilitati 
profunde   
Sediul: Bucuresti, str. Radu de la Afumati nr.16, sector 2      
Numar de persoane asistate lunar: 4. Subventie lunara/persoana asistata 1688 ron    
        
  I. BUGETUL      

        

      LEI       

Denumirea indicatorului TOTAL Trim. I Trim. II Trim.III Trim. IV   

Venituri totale, din care: 263696 65924 65924 65924 65924   
1. Venituri ale fundatiei (1) 182696 45674 45674 45674 45674   
2. Subventie acordata cf. L34/1998 81.000 20250 20250 20250 20250   
Cheltuieli totale, din care (2)-(3) 184.491 46122,8 46122,8 46122,8 46122,8   
1. Cheltuieli personal (4) 124.091 31022,8 31022,8 31022,8 31022,8   
2.Chelt. de hrana pt. pers.asistate 21.800 5450 5450 5450 5450   

3.Cheltuieli pt. incalz. si prep.hranei-
gaz 3500 875 875 875 875   
4.Chelt.cu iluminatul 5200 1300 1300 1300 1300   
5.Chelt.plata serv.-apa, canal, tel. 5700 1425 1425 1425 1425   
6.Chelt.mat.didactice pt.pers.asist. 400 100 100 100 100   

7.Chelt.cu ob.de inventar de mica val. 
sau scurta durata pt.pers.asist. 700 175 175 175 175   
8.Chelt.de transport pt.pers.asist.si 
insotitori 0 0 0 0 0   
9.Chelt.cu.mat.sanitare pt.pers.asist. 13500 3375 3375 3375 3375   
10.Chelt.cu mat.curatenie 3600 900 900 900 900   
11.Chelt.pt.funct.mijl.transport (5) 3800 950 950 950 950   
12.Alte cheltuieli (consumabile birou, 
piese schimb, reparatii etc.) 2200 550 550 550 550   
        
        
NOTA        
1. La veniturile provenite din donatii, sponsorizari si alte venituri se vor evidentia     
si bunurile in natura la pretul pietei.         
2. Cheltuielile prevazute la pct. 1-11 nu pot fi sub nivelul subventiei acordata de     
la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetul local.      
3.Din subventia acordata nu se vor acoperi cheltuieli de o singura natura.    
4. Din subventia acordata pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului calificat   
in domeniul asistentei sociale care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala.  
5. Din subventia acordata pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanti si lubrifianti necesari .   
functionarii mijloacelor de transport specific activitatii de asistenta sociala.    
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II. UTILIZAREA SUBVENTIEI 

 

      

      LEI    

  Denumirea indicatorului 
Cheltuieli 

Totale 

Din 
subventie 
buget de 
stat/local 

Din 
venituri 
proprii 

 

1 
Cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului 
calificat in domeniul asistentei sociale, care participa 
efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala 124091 48.360    75.731,00 

 

2 Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate 21.800,00 12.500,00 9.300,00  

3 Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei 3.500,00 1.300,00 2.200,00  

4 Cheltuieli cu iluminatul 5.200,00 2.700,00 2.500,00  

5 Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, 
salubrizare, telefon 5.700,00 2.900,00 2.800,00 

 

6 Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele 
asistate 400,00 0,00 400,00 

 

7 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau 
scurta durata si echipament pentru persoanele asistate 700,00 400,00 300,00 

 

8 Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si 
insotitorii lor 0,00 0,00 0,00 

 

9 Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele 
asistate 13.500,00 7.400,00 6.100,00 

 

10 Cheltuieli cu materiale pentru curatenie pentru 
persoanele asistate 3.600,00 1.640,00 1.960,00 

 

11 
Cheltuieli pentru carburanti si lubrifiantii necesari in 
functionarea mijloacelor de transport specifice 
activitatii de asistenta sociala 3.800,00 3.800,00 0,00 

 

TOTAL 182.291,00 81.000,00 101.291,00  

      

III. Cheltuieli lunare de intretinere in unitatea  de asistenta sociala     

 (incluzand dupa caz cheltuielile prevazute in buget 181.774 lei   

  la pct. 1-6 si 8-12):     

IV. 
Costul mediu de intretinere a unei persoane 
asistate/luna     

 

 (cheltuieli lunare de intretinere raportate la numarul   45.444 lei   

 de persoane asistate/luna):     

      

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

FUNDAłIA COPII ÎN DIFICULTATE 
                                                               VALENTINA ZAHARIA 
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PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
 

Ioana Mihaela Neacşu 


