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PRIMĂRIA SECTOR 3

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI SECTOR 3

STRATEGIA DIRECŢIEI GENERALE DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI  PROTECŢIA  

COPILULUI

2008 – 2013

Prevederile Legii nr. 47/08.03.2006 privind sistemul naţional de 

asistenţă socială stipulează că asistenţa socială este în responsabilitatea 

instituţiilor publice specializate ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale şi organizaţiilor, asigurând totodată prevenirea, limitarea şi înlăturarea unor 

situaţii care pot determina marginalizarea sau excluderea socială a unor categorii 

defavorizate (familii, persoane vârstnice, copii, persoane cu nevoi speciale).

În acest sens, CONSILIUL LOCAL poate înfiinţa şi reorganiza în condiţiile 

Legii nr. 215/2001, art. 95. lit. (h) serviciul public de asistenţă socială ca 

serviciu de specialitate al Consiliului Local, care asigură, la nivel local, aplicarea 

măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a 
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oricărei persoane aflate în nevoie, prin reorganizarea celor două servicii publice, 

de protecţie a copilului şi protecţie socială cu atribuţii în domeniu. 

Având în vedere că în subordinea CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3, 

funcţionau două servicii specializate cu personalitate juridică, DIRECŢIA 

PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI – SECTOR 3, înfiinţată 

prin Hotărârea nr. 39/13.10.1997, respectiv DIRECŢIA GENERALĂ  DE 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ SECTOR 3, înfiinţată prin Hotărârea nr. 

10/06.04.2000, cu atribuţii specifice în domeniul protecţiei persoanei singure, 

protecţiei familiei, persoanei vârstnice, persoanei cu handicap, precum şi oricărei 

persoane aflate în nevoie, prin Hotărârea CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 

nr. 58/ 31.08.2004, a fost înfiinţată DIRECŢIA GENERALĂ DE 

ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 3, prin 

unificarea celor două direcţii. 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI - SECTOR 3 are sediul în Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.

12-14, sector 3, Bucureşti, ţel. 021/341.07.13; 021/340.98.63; 

0 2 1 / 3 4 0 . 1 5 . 9 5 ; 0 7 2 5 . 1 2 6 . 1 0 0 , f a x 0 7 2 5 . 1 2 6 . 1 0 1 ,  e m a i l : 

dgaspc_sec3@yahoo.com.

SITUAŢIA ACTUALĂ:

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI SECTOR 3 are următoarea structură: 

1. Direcţia pentru Protecţie a Drepturilor Copilului

2. Direcţia Protecţie Socială

3. Direcţia Juridică

4. Direcţia Programe - Relaţii cu Societatea Civilă

5. Direcţia Resurse Umane

6. Direcţia Economică

DIRECŢIA PENTRU PROTECŢIE A DREPTURILOR COPILULUI are 

următoarea componenţă:
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1. Serviciul Alternative Rezidenţiale

2. Serviciul Secretariat Comisie pentru Protecţia Copilului

3. Serviciul Prevenire, Consiliere şi Sprijin pentru Copil şi Familie şi 

Compartimentul Prevenire Abandon Şcolar

4. Serviciul Asistenţă Maternală

5. Serviciul Adopţii şi Compartimentul Post-adopţii

6. Serviciul Alternative Rezidenţiale

7. Serviciul Plasament în Regim de Urgenţă – Copiii Străzii

8. Complex de Servicii pentru Copilul Delincvent

9. Serviciul Evaluare Complexă şi Compartimentul de Terapie 

Ocupaţională şi Recuperare

10. Serviciul de Integrare Socio-profesională a Tinerilor peste 18 ani 

are în componenţă 11 apartamente sociale pentru tinerii peste 18 

ani

11. Serviciul Integrare/Reintegrare a Copilului în Familie

12. Alternative de Tip Rezidenţial:

 Serviciul Apartamente de Tip Rezidenţial are în componenţă 8 

apartamente sociale

 Centrul de Plasament „Sf. Nicolae”

 Centrul de Plasament „Pinocchio 3”

 Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie şi Asistenţă Socială 

„Crinul Alb”

 Adăpostul de Zi şi Noapte de Zi şi  Noapte pentru Copiii Străzii 

„Casa Noastră”

 Centrul Maternal „Sf. Andrei”

 Complex de Servicii pentru Copiii Seropozitivi „Casa Soarelui”

 Centrul de Zi „Licurici”

 Centrele de zi din cadrul şcolilor 54,80,84,87,95,116

DIRECŢIA PROTECŢIE SOCIALĂ are următoarea componenţă:

1. Serviciul Secretariat Comisie de Evaluare a Persoanelor cu 

Handicap pentru Adulţi
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2. Serviciul Protecţie Specială a Persoanelor cu Handicap şi 

Compartimentul Asistenţi Personali

3. Serviciul de Protecţie Specială a Persoanelor cu Handicap Vizual

4. Serviciul Intervenţii în Regim de Urgenţă a Persoanelor Adulte

5. Serviciul de Prevenţie în Domeniul Asistenţei Sociale

6. Serviciul de Asistenţă Socială Comunitară pentru Persoane 

Vârstnice şi Compartimentul Îngrijitori la Domiciliu

7. Serviciul de Asistenţă Socială a Persoanei şi Familiei

8. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte

9. Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice „Stejarul”

10. Centrul de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost

11. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice „ Casa 

Max ” .

12. Serviciul Recuperare Persoane Adulte cu Dizabilităţi

DIRECŢIA JURIDICĂ are următoarea componenţă:

1. Serviciul Juridic Contencios

2. Serviciul Asistenţă Juridică – Contracte

DIRECŢIA PROGRAME – RELAŢII CU SOCIETATEA CIVILĂ are 

următoarea componenţă:

1. Serviciul Programe – Relaţii Publice

2. Serviciul Monitorizare – Sinteză

3. Serviciul Informare – Registratură

4. Biroul Relaţii Interetnice şi O.N.G. – urî

DIRECŢIA RESURSE UMANE are următoarea componenţă:

1. Serviciul Organizare Resurse Umane

2. Serviciul Resurse Umane pentru Asistenţi Personali, Îngrijitori la 

Domiciliu, Asistenţi Maternali

DIRECŢIA ECONOMICĂ are următoarea componenţă:
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1. Serviciul Financiar

2. Serviciul Contabilitate

3. Serviciul Salarizare

4. Biroul Buget, Execuţie Bugetară

5. Serviciul Administrativ şi Compartimentul Deservire Generală

6. Serviciul Achiziţii Investiţii

SITUAŢIA SECTORULUI:

1. Populaţie/Şomaj/Situaţia economică şi socială a zonei

Municipiul Bucureşti este situat la intersecţia paralelei de 44025'50'' 

latitudine nordică cu meridianul de 2604'50'' longitudine estică. Oraşul se 

dezvoltă în Câmpia Vlăsiei , subunitate a Câmpiei Române. Câmpia Vlăsiei s-a 

format prin acumularea unor mari cantităţi de aluviuni acoperite de depozite 

de loess .                                                                                            .                                                                      

       SECTORUL 3 este încadrat  în Câmpul Colentinei. Acest  segment de relief 

este delimitat la sud de valea Dâmboviţei, cu o înclinare uşoară spre sud - 

est, conformă cu direcţia de curgere a râului Colentina.                       . 

      Altitudinile se înscriu între 80m la vest  şi 60m în partea estică. Prin 

regularizare, valea Colentinei are o matcă artificială, formată dintr-o serie de 

lacuri - cu rol de prea-plin şi valoare ambiental turistică.              . 

      Cumpăna de apă care delimitează bazinul Colentinei de cel al Dâmboviţei 

are înălţimi cuprinse între 121 şi 56 m.                                               .

DELIMITAREA GEOGRAFICĂ A SECTORULUI 3:

Nord - B.dul Carol I; Calea Călăraşilor; B.dul Basarabia

Est - Lac Pantelimon, teritoriul Comunei Glina

Sud - Râul Dâmboviţa

Vest - Calea Victoriei

MARILE BULEVARDE ALE SECTORULUI 3:
B.dul Burebista - între Piaţa Albă Iulia - Calea Dudeşti - 400 m

Cămil Ressu - între Mihai Bravu şi Nicolae Grigorescu - 2,3 km
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Carul I - între IC Brătianu şi Piaţa Pache Protopescu - 1,1 km

Corneliu Coposu - între Piaţa Unirii şi Mircea Vodă - 0,7 km

Decebal - între Piaţa Albă Iulia şi Mihai Bravu - 1 km

IC Brătianu - între Piaţa Univeristăţii şi Piaţa Unirii - 1 km

Nicolae Grigorescu - între B.dul Basarabiei - B.dul Cămil Ressu - 2,5 km

Regina Elisabeta - între Calea Victoriei şi Piaţa Universităţii - 0,35 km

Th. Pallady - între B.dul Nicolae Grigorescu şi Sat Căţelu

Unirii - între Piaţa Unirii şi Piaţa Albă Iulia - 2 km

 CLIMA:
Oraşul Bucureşti este situat într-o zonă cu o climă continentală, influenţată 

de emisiile de praf şi de fum, produse de activitatea industrială. 

          Controlul climatic este dat de existenţa perdelelor verzi de pădure: 

Pãdurea Cernica, Pãdurea Brăneşti, a suprafeţelor de beton, asfalt, cărămidă, 

tablă, sticlă, materiale care cresc capacitatea de înmagazinare a căldurii, 

intensificând evapotranspiraţia şi reducând infiltrarea apei în sol. De asemenea, 

bazinele artificiale de apã influenţează microclimatul la nivel local. Mediile 

multianuale arată valori mai mari cu 1,5-20C la staţia Filaret decât la staţia 

Băneasa. 

Temperaturile extreme pot depăşi 400C vara, iar iarna pot coborî sub -300C. 

Primele îngheţuri se produc după data de 1 noiembrie, iar ultimele zile de îngheţ 

sunt la 1 aprilie, cu un decalaj de aproximativ o săptămână faţă de zona 

preorăşenească. Nebulozitatea medie şi numărul mediu anual de zile cu cer 

acoperit au crescut de la 120 zile/an la 140 zile/an ( în ultimii 80 ani).

         Precipitaţiile atmosferice sunt mai ridicate deasupra Bucureştiului cu o 

medie pe intervalul 1901-1990 de 578,6 mm. la Băneasa şi 589,3 la Filaret, faţă 

de 560,8, în afara oraşului, la Fundulea. 

Valorile mai mari decât media, înregistrate în Sectorul 3 se datorează 

amplasării sale pe direcţia dominant (a circulaţiei atmosferice, cu o concentraţie 

mai mare de particule de praf şi fum). În interiorul oraşului este o circulaţie 

specifică determinată de construcţiile înalte, de trama stradală şi de vegetaţie. 

        Vântul dominant este cel de nord-est. Între fenomenele atmosferice cele 

mai frecvente în Bucureşti este ceaţa.
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Pe o Suprafaţa  de 34 km² (3384 ha), Sectorul 3, este sectorul cu cel 

mai mare număr de locuitori – 394.908. Este un adevărat oraş în marea 

capitală a ţării.

Populaţia Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, are un număr de 183.537 

de persoane de sex masculin, ceea ce reprezintă 47% din populaţia stabilă 

masculin şi un număr de 211.371 de persoane de sex feminin, ceea ce 

reprezintă 53% din populaţia stabilă de sex feminin.

Datele relevă existenţa unui număr mare de persoane stabilite în sectorul 

3, persoane care se confruntă cu diverse tipuri de probleme sociale, probleme 

reflectate din numărul ridicat de şomeri aflaţi în evidenţa AGENŢIEI 

MUNICIPALE DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ, respectiv 4520 din care 

2.306 femei, după  cum urmează:

 beneficiari de ajutor de şomaj:  1299

 beneficiari de integrare profesională:    48 

 şomeri neindemnizaţi:   3173 

Şomerii aflaţi în evidenţa Agenţiei Municipale de Ocuparea Forţei de 

Muncă 

 De reţinut că sectorul 3 este al doilea sector cu cei mai mulţi şomeri, după 

sectorul 2.
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 În ceea ce priveşte categoria de populaţie – pensionari, sectorul 3 are 

un număr de 99.890 pensionari, situându-se după sectorul 2.  

  

- situaţia repartiţiei efectivului de pensionari pe grupe de pensii – 

În ceea ce priveşte valoarea pensiei, se remarcă faptul că cei mai mulţi 

pensionari (34.333) au pensii cu valori între 200 lei şi 300 lei. De 

asemenea, se remarcă faptul că, cei mai puţini au pensii cu valori de peste 

400 lei.

Pe lângă problemele de ordin financiar determinate de valoarea mică a 

pensiilor se evidenţiază şi starea de sănătate precară a pensionarilor, la nivelul 

sectorului 3 înregistrându-se un număr de 2.888 pensionari la limita de 

vârstă cu handicap. Din numărul total de pensionari la limita de vârsta o 

mare parte îl reprezintă handicapul de tip somatic - 1.063 persoane, după 

care urmează handicapul de tip vizual – 552 persoane, apoi handicapul 

mental – 388 persoane, urmat  de handicapul neuropsihic – 382 

persoane, apoi de cel fizic cu 351 persoane, iar pe ultimul loc se afla cel 

asociat cu un număr de 6 persoane.  
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Nr. pensionari limita de vârstă cu handicap - 

Problemele sociale cu care se confrunta  populaţia sectorului 3 se reflectă 

şi prin numărul ridicat de beneficiari ai Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat – 1.818 persoane.

În ceea ce priveşte categoria persoanelor cu handicap, în evidenţă 

instituţiei noastre se afla un număr de 7.485 persoane cu dizabilităţi, din care 

7028 persoane adulte şi 457 copii. 
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Total persoane cu handicap din sectorul 3

Piramida vârstelor pentru copiii cu handicap în evidenţa D.G.A.S.P.C. 
sector 3 -

                       

 Copii  cu handicap  neinstituţionalizaţi în evidenţă DGASPC  sectorul 3 
pe tipuri de handicap.
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DIRECŢIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI 

SITUAŢIA PREZENTĂ:

Prin modificarea legislaţiei în domeniul protecţiei copilului  s-a trecut  de la 

accentul pe protecţia copilului aflat în dificultate la protecţia drepturilor 

tuturor copiilor.

Conform ultimilor date statistice în sectorul 3 se află 70.430 de copii cu 

vârsta cuprinsă între 0-18 ani din care 35.939 băieţi (51%) şi 34.491 fete 

(49%) [sursă: Buletin statistic 2006].

În  anul 2006  la nivelul DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 3, s-au înregistrat 

următoarele date statistice:

SERVICII REZIDENŢIALE:

•Cele 3 centre de plasament  ( Centrul de Tip Familial „Sf. Nicolae”, Centrul de 

Recuperare Neuropsihomotorie şi asistenta socială „ Crinul Alb” şi Centrul de 

Plasament Pinocchio) şi cele 9 apartamente sociale  au oferit servicii de tip 

rezidenţial unui  număr de 267 de copii cu măsură specială de protecţie , cu 

vârste  cuprinse între 1-18 ani;

Serviciile oferite acestei categorii de beneficiari sunt:

 găzduire;

 hrană, îmbrăcăminte;

 asistență medicală;

 orientare școlara şi profesională;

 consiliere psihologică;

 asistență juridică;

 servicii în vederea dezvoltării aptitudinilor de viaţă independentă;
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•De serviciile oferite de  cele 10 apartamente sociale pentru tinerii de peste 18 

ani proveniţi din centrele de plasament –au beneficiat 61 tineri;

 Prin acest serviciu se oferă tinerilor proveniţi din centrele de plasament ale 

sectorului 3 alternative de susţinere  pentru integrare  socială şi profesională.

•Centrul Maternal a găzduit  25 de beneficiari;

  Centrul Maternal  este un serviciu specializat de tip 
rezidenţial, al cărui scop este de a oferi asistență specializată şi sprijin 

pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii cuplurilor mamă-copil aflaţi în 
dificultate din comunitatea sectorului 3, reducerea riscul de abandon şi 

asigurarea promovării şi protejării drepturilor copilului şi ale mamei.

•Adăpostul de zi şi noapte „Casa Noastră” a fost tranzitat  de 184 de copii 

cu vârsta cuprinsă  între 6 ani şi 17 ani.

Adăpostul de Zi şi Noapte pentru Copiii Străzii “ Casa Noastră “ 

este un serviciu de tip rezidenţial având ca obiectiv, asigurarea găzduiri şi 

îngrijirii de bază pe termen scurt precum şi alte activităţi în scopul 

reintegrării în familie sau luării unei măsuri de protecţie corespunzătoare a 

copiilor aflaţi în dificultate pe raza sectorului 3

SERVICII DE PREVENIRE:

•De cele 6 servicii de zi  dezvoltate în parteneriat cu Şcolile Generale (54, 87, 

80, 84, 95, 116)  şi de Centrul de Zi „ Licurici”  au beneficiat  un număr de 135 

de copii cu vârste cuprinse între 4 ani -14 ani;

 Prin oferirea acestor servicii se urmăreşte prevenirea abandonului familial 

şi şcolar şi sprijinirea familiilor cu dificultăţi socio-economice, în vederea prevenirii 

marginalizării sociale a acestora . 

Tot în vederea prevenirii marginalizării sociale a familiilor cu dificultăţi 

socio-economice, DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  ŞI 
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PROTECŢIA COPILULUI  SECTOR 3, a acordat prestaţii financiare 

excepţionale pentru 910 copii proveniţi din 454 de familii cu dificultăţi 

socio-economice.

• Pe componentă de prevenire a separării copilului nou născut de familia sa, o 

atenţie deosebită a fost  acordată copilului nou născut, prin derularea 

programului „ PRIMUL PAS”  împreună cu FUNDAŢIA „SF. DIMITRIE”. 

 Programul „PRIMUL PAS” are ca scop prevenirea separării copilului 

nou născut de familia sa, şi s-a derulat în unităţile sanitare de pe raza 

sectorului 3 oferind următoarele servicii:  

 consilierea şi rezolvarea situaţiei sociojuridice a mamelor 

cu risc crescut de abandon;

 consilierea familiei lărgite ;

 sprijin financiar .

Programul a  înregistrat în anul 2006 următoarele rezultate: din cele 

60 de cazuri sociale înregistrate în maternitatea Caritas, 24 au fost 

reintegraţi în familia naturală, pentru 20 de copii au fost dispuse măsuri 
de protecţie specială  la DGASPC sector 3, iar pentru 16 copii s-au dispus 

măsuri de protecţie specială în alte sectoare/judeţe.

SERVICII DE TIP FAMILIAL:

•DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  ŞI PROTECŢIA 

COPILULUI SECTOR 3 are în organigramă 200 posturi de asistenţi 

maternali profesionişti din care la sfârşitul anului 2006 erau ocupate 141 de 

posturi. De serviciile oferite de cei 141 asistenţi maternali profesionişti au 

beneficiat un număr de 162 copii cu vârste între 0 ani şi 15 ani.
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 Dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti a avut ca scop 

principal oferirea de servicii de calitate, o familie temporară, care să asigure o 

îngrijire şi o dezvoltare optimă a copilului, până la reintegrarea/ adopţia copilului.

•În ceea ce priveşte familia/persoana de plasament, DIRECŢIA GENERALĂ DE 

ASISTENŢĂ  SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 3 are în 

evidenţă 183 Familii/ persoane de plasament  la care au fost  plasaţi 227 copii 

cu vârste cuprinse între 1 an -24 ani .

SERVICII DESTINATE COPIILOR CU HANDICAP:

•La sfârşitul anului 2006, DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI a avut în evidenţă un număr de 614 copii care au 

fost  evaluaţi din punct  de vedere socio psiho medical în vederea încadrării într-

un grad de handicap şi 296 de copii care au evaluaţi în vederea orientării 

şcolare şi profesionale.

•De serviciile componentei de terapie ocupaţională au beneficiat 34 de copii 

şi tineri cu handicap din comunitatea sectorului 3.

•De serviciile componentei de recuperare neuro-psiho motorie din cadrul 

Centrului de recuperare neuropsihomotorie şi asistență socială „Crinul 

Alb”au beneficiat un număr de  868 copii cu handicap şi cu diverse deficiente 

din comunitatea sectorului 3, în vederea implementării planului de recuperare 

realizat de către Serviciul de Evaluare Complexă.

SERVICIILE DESTINATE COPILULUI DELINCVENT:

Delincvenţa juvenilă este în creştere, în anul 2006 s-au înregistrat   63 

copiii cu vârste cuprinse  între 6-17 ani care au săvârşit o faptă penală dar nu 

răspund penal.
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Având în vedere acest fenomen , DIRECŢIA GENERALĂ DE 

ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 3 a înfiinţat în 

anul 2006 COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU COPILUL DELINCVENT  

având drept  scop consilierea psihologică, socială şi juridică a copiilor care au 

săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspund penal, precum şi 

prevenirea fenomenului de delincvenţă juvenilă în rândul colectivităţii locale a 

sectorului 3.

ADOPŢII:   
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ADOPŢIA este unul dintre instrumentele esenţiale de protecţie a 

drepturilor copilului, în perspectiva asigurării unei familii pentru fiecare copil.

 Spre deosebire de familia de plasament, familia care adopta un copil 

devine familia copilului, acesta ne mai întorcându-se în familia biologică.

Statutul copilului adoptat îi conferă acestuia nu numai siguranţă, dar mai ales 

stabilitate şi continuitate de viaţă şi dezvoltare în nouă familie. În consecinţă, 

adopţia nu reprezintă o modalitate de protecţie temporară, alternativa ocrotirii 

rezidenţiale, ci mai mult decât atât, înseamnă asigurarea unei familii permanente 

pentru copilul adoptat.

Adopţia se încuviinţează numai dacă aceasta este în interesul superior al 

adoptatului în baza Legii nr. 273/2004  privind regimul juridic al adopţiei.

În ceea ce priveşte adopţia naţională s-au înregistrat următoarele date:

 

ANUL Î N C U V I I N Ţ Ă R I 

ADOPŢIE

ADOPŢII ÎN LUCRU

2005 6 44
2006 44 33

Din numărul total de copii (70.430) de pe 

raza sectorului 3, 6 % au beneficiat de servicii 

sociale sau prestaţii financiare excepţionale.

DIRECŢIA DE PROTECŢIE SOCIALĂ:

DATE STATISTICE:

 PROTECŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE 
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 Persoana vârstnică este definită ca fiind persoana care a împlinit vârsta 

legală de pensionare în condiţiile legii (art. 1, al. 4 din legea 17/ 2000 privind 

protecţia persoanelor vârstnice).   În prezent această vârstă este de 63 de ani 

pentru bărbaţi şi 58 de ani pentru femei.

  La nivelul sectorului 3 se înregistrează un număr 64.003 persoane vârstnice 

( Sursa : Buletin Statistic).

 Acestea au dreptul la asistenţa socială în raport cu situaţia socio-medicală 

şi cu resursele economice de care dispun.

În acest sens DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI Sector 3 începând cu anul 2004 a dezvoltat o gamă 

largă de servicii destinate acestei categorii de persoane, cum ar fi:

 Servicii rezidenţiale

 Servicii de zi

 Servicii socio – medicale la domiciliu

 Servicii de îngrijire la domiciliu

De serviciile sus menţionate  beneficiază un număr total de 670 

persoane vârstnice, după cum urmează: 

Nr persoane 

vârstnice în 

evidenţă 

DGASPC

Nr. beneficiari 

servicii socio-

medicale la 

domiciliu

Nr. 

beneficiari 

în sistem 

rezidenţial

Masa pe roţi 

+ Centru de 

Zi „ Stejarul

Nr beneficiari 

de îngrijitori 

la domiciliu

670 115 83 409 63
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Persoane vârstnice aflate în evidenţă DGASPC Sector 3 

 PROTECŢIA FAMILIEI ŞI A COPILULUI

                    a) Alocaţii de stat pentru copii :

Anul Număr beneficiari Suma - RON
2004 3249 68.229 
2005 3070 83.273 
2006 3300 79.200 

      b) Alocaţii pentru copiii nou - născuţi 

Anul Număr beneficiari Suma -RON
2004 2883 403.540 
2005 3.228 581.778 
2006 2999 580.602 

      c) Alocaţii familiale complementare        
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Anul Număr beneficiari Suma -RON
2004 354 21.755
2005 22 10.032
2006 103 47.465

                d) Alocaţii de susţinere pentru familiile monoparentale 

Anul Număr beneficiari Suma - RON
2004 621 17.317,5
2005 22 13.523
2006 179 107.327

e) Indemnizaţii/ stimulente privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului

     

    Acestea s-au acordat începând din anul 2006, după cum 

urmează:

    Cereri continuitate Cereri de indemnizaţie Cereri stimulent
            3.392 2.881 – în valoare de  

2.304.800 RON

1.173 – în valoare de 

351.900 RON

În conformitate cu Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, 

familiile şi persoanele singure au dreptul la un venit  minim garantat că formă de 

asistenţă socială, acesta fiind asigurat prin acordarea unui ajutor social lunar. În 

perioada 2004 – 2006 au fost înregistrate următoarele date:

• Ajutor social:

Anul Nr. beneficiari 
2004 1753
2005 2136
2006 1722
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• Ajutor înmormântare:

Anul Nr beneficiari Suma acordată
2004 1 82,5
2005 7 617
2006 3 272

• Ajutor de urgenţă:

Anul Nr beneficiari Suma acordată
2004 100 207.896,9
2005 222 231.375
2006 93 39.550

 PROTECŢIA  PERSOANELOR CU HANDICAP

Anul Număr persoane cu 

handicap

Suma –mii RON

2004 4.608 10.736,78
2005 6.537 16.027,21
2006 7.430 din care 461 

copii

19.485
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Total persoane cu handicap din sectorul 3

                      

Persoane adulte pe tipuri de handicap

• PERSOANE CU HANDICAP ÎN  SISTEM  REZIDENŢIAL:

 133

PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST

Admişi în 
2006/2007

sistaţi readmişi Cu loc de 
muncă – forme 
legale

În 
CUPA > 1 

an

Pers. 
Vârstnice

177 126 38 26 50 33
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Anul 2004 s-a caracterizat printr-o schimbare radicală de atitudine  în 

ceea ce priveşte protecţia socială la nivelul sectorului 3 prin înfiinţarea unei 

singure structuri responsabilă cu gestionarea grupurilor vulnerabile – DIRECŢIA 

GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI, prin 

unificarea celor două direcţii responsabile cu protecţia copilului şi protecţia 

socială.

Schimbarea radicală intervine mai accentuat şi în domeniul protecţiei copilului 

prin schimbarea legislaţiei în anul 2004. Noul pachet legislativ din domeniul 

protecţiei drepturilor copilului aplicat  începând cu anul 2005 face trecerea de la 

un sistem axat pe protecţia copilului aflat în dificultate la un sistem care vizează 

promovarea şi respectarea drepturilor tuturor copiilor.

Pachetul legislativ din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, 

adoptat de Parlamentul României în iunie 2004, cuprinde: 

- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, 

- Legea nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

În conformitate cu legislaţia în vigoare, DIRECŢIA GENERALĂ DE 

ASISTENŢĂ  SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 3 îndeplineşte 

următoarele atribuţii principale:

A) ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI PERSOANEI ADULTE: 

   1. completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în 

nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi 

servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale 

celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, 
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după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat  privind măsurile de 

asistenţă socială; 

   2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului sau 

la exprimarea liberă a opiniei; 

   3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte 

aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

   4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de 

îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit  o măsură de 

asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării 

măsurii stabilite; 

   5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei 

adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în 

structura proprie a unor centre specializate; 

   6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform 

planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; 

B) ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI: 

   1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi 

propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială; 

   2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a 

măsurilor de protecţie specială a copilului; 

   3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament 

copilul; 

   4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit  în plasament copii, pe 

toată durata acestei măsuri; 

   5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi 

maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă 

şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; 

evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 
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   6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea 

reintegrării în mediul său familial; 

   7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, 

împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi 

propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora; 

   8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne 

pentru copiii aflaţi în evidenţa să; 

   9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să 

adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le 

prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii; 

   10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia 

şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei 

de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de 

maturitate ale copilului o permit; 

   11. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; 

Acest document stabileşte STRATEGIA SECTORIALĂ  ÎN DOMENIUL 

ASISTENŢEI SOCIALE ŞI PROTECŢIA COPILULUI pe termen scurt, 

mediu şi lung şi are în vedere îndeplinirea obiectivelor formulate în:

 Strategia Naţională în domeniul protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului 2006-2013 (document în curs de avizare);

 Strategia Naţională privind incluziunea socială a tinerilor 

peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie a copilului 

2006-2008;

 Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilităţi 2006-2013 - “Şanse egale 

pentru persoane cu dizabilităţi – către o societate fără 

discriminare;

 Strategia Naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi 

bărbaţi;

 Strategia Naţională în domeniul prevenirii şi combaterii 

violenţei în familie;
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 Strategia Naţională  de dezvoltare a serviciilor sociale;

 Strategia Naţională antidrog 2005 – 2012;

 Strategia Naţională de dezvoltare a sistemului de asistenţă 

socială pentru persoanele vârstnice 2005 – 2008;

 Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei 

romilor şi Planului General de Măsuri al strategiei  2006-2008. 

ANALIZA SWOT:

PUNCTE TARI:

 Existenţa unei singure structuri la nivelul sectorului 3 

responsabilă cu gestionarea problematicii grupurilor 

vulnerabile – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului;

 Dezvoltarea şi diversificarea gamei de servicii sociale în 

funcţie de nevoile identificate şi resursele disponibile;

 Elaborarea şi implementarea unor scheme de granturi 

pentru finanţarea de proiecte de servicii sociale prin 

programe de interes naţional şi programe internaţionale 

(phare, Banca Mondială, U.S.A.I.D.);

 Dezvoltarea bazei materiale şi informatice a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

3;

 Condiţii bune de lucru;

 Îmbunătăţirea structurii de personal prin absorbţia/

angajarea de referenţi de specialitate.
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PUNCTE SLABE:

 Lipsa unor compartimente de specialitate;

 Lipsa unor servicii sociale pe anumite categorii de 

beneficiari (victime ale violenţei domestice, persoanele 

dependente de droguri, alcool, tutun şi alte substanţe 

psihotrope, etc);

 Slabă comunicare între direcţii/servicii;

 Număr mare de posturi vacante;

 Fluctuaţie mare de personal;

 Lipsa unor categorii de specialişti;

 Slabă motivare financiară a personalului;

 Lipsa unui management performant (număr redus de 

personal calificat în managementul de caz);

 Dezechilibre create în interiorul sistemului în relaţie cu 

diverse categorii de beneficiari (slabă dezvoltare a 

serviciilor destinate unor anumite categorii de beneficiari);

 Lipsa manualelor de proceduri;

 Transmiterea deficientă a deciziilor şi implementarea 

deficitară a acestora;

 Selectarea deficitară a personalului (ex: nu se face 

analiza/evaluarea postului);

 Structurarea deficitară a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare;
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 Informarea deficitară a cetăţenilor cu privire la misiunea/

serviciile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului – Sector 3;

OPORTUNITĂŢI:

 Susţinerea Consiliului Local al Sectorului 3;

 Posibilitatea accesării fondurilor structurale şi a 

programelor de interes naţional;

 Existența standardelor de calitate pentru aproape toate 

tipurile de servicii;

 Posibilitatea dezvoltării unei pieţe mixte de servicii 

sociale;

 Posibilitatea concesionarii unor servicii sociale;

 Existența strategiilor naţionale pe grupuri vulnerabile

 Existența reglementarilor legislative;

OBSTACOLE:

 Cadrul legal neclar, insuficient de acoperitor şi legislaţie 

stufoasă;
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 Oferta slabă a formatorilor/cursurilor de formare 

profesională;

 Responsabilitatea scăzută a actorilor sociali (indivizi/

grupuri, privat/public, profit/non – profit);

 Implicarea slabă a societăţii civile;

 Lipsa unor O.N.G – uri şi a serviciilor sociale oferite de 

acestea;

 Lipsa voluntarilor;

 Mentalitatea colectivităţii locale;

 Lipsa spațiilor/terenurilor accesibile în sectorul 3 pentru 

dezvoltarea de servicii sociale;

 Costuri ridicate pentru înfiinţarea de noi servicii;

 Costuri ridicate pentru întreţinerea serviciilor;

 Nu  sunt reglementate  costurile pe tipuri de servicii;

 Nu este reglementată decontarea între comunităţi.

SCOPUL STRATEGIEI:

Strategia are  în vedere stabilirea liniilor directoare şi a 

unui cadru instituţional coerent în scopul de a crea un sistem 

unitar şi comprehensiv de servicii sociale la nivelul sectorului 

3, capabile să  asigure incluziunea socială  tuturor 

categoriilor vulnerabile, precum şi să contribuie la creşterea 

calităţii vieţii persoanei.

OBIECTIVUL GENERAL AL STRATEGIEI:



30

1. oferirea de servicii de calitate/ îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor oferite;

2. dezvoltarea serviciilor sociale în funcţie de 

nevoile identificate;

3. îmbunătăţirea managementului  de resurse 

umane;

4. creş terea capac i tăţ i i ins t i tu ţ iona le ş i 

administrative.

GRUPUL ŢINTĂ:

1. Persoanele care se află într-o situaţie de dificultate 

generatoare de marginalizare sau excludere socială 

în lipsa unui suport dat de familie sau comunitate:

• Copiii comunităţii sectorului 3:

 Copiii străzii

 Copiii victime ale neglijării, violenţei, 

traficului, etc.

 Copii separaţi temporar de familie

 Copiii cu risc de separare 

 Copiii cu handicap

 Copiii delincvenţi

 Copiii abandonaţi în unităţi sanitare 

 Copiii supradotaţi
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• Persoanele vârstnice
• Persoanele cu handicap

• Familiile cu venituri scăzute
• Persoanele fără adăpost

• Victimele violenţei domestice
• Persoanele consumatoare de droguri, 

alcool,etc.

2.  Personalul DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ  ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 3.

BUGETUL NECESAR IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI:

În vederea implementării STRATEGIEI  SECTORIALE ÎN DOMENIUL 

ASISTENŢEI SOCIALE ŞI PROTECŢIA COPILULUI 2008 -2013 se 

estimează o creştere a necesarului de resurse financiare. 

Implementarea strategiei se finanţează din următoarele surse:

 Bugetul de stat

 Bugetul local

 Bugetele partenerilor

 Donaţii, sponsorizări

 Contribuţia beneficiarului

 Fonduri externe

EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGIEI:
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Pentru a urmări eficienţa obiectivelor stabilite în cadrul  Strategiei este 

nevoie de o monitorizare permanentă şi de evaluarea rezultatelor activităţilor 

întreprinse. 

Întrucât  Strategia este concepută pe o perioadă îndelungată, de şapte ani, 

obiectivele stabilite vor fi  ierarhizate în funcţie de priorităţi şi vor fi atinse 

treptat,  pe baza unui PLAN ANUAL DE ACŢIUNE. 

Planul de Acţiune va fi structurat după cum urmează:

• fiecare activitate, care a fost planificată pentru anul în curs, este împărţită 

în subactivitati; 

• la fiecare acţiune se va specifica rezultatul aşteptat; 

• vor fi precizaţi indicatori pentru îndeplinirea acţiunii; 

• se va preciza responsabilul/responsabilii pentru îndeplinirea acţiunii 

• se va preciza timpul estimativ pentru  îndeplinirea acţiunii.

Evaluarea  Strategiei se va face prin intermediul unor indicatori, iar 

monitorizarea prin întocmirea de rapoarte semestriale şi anuale.

Raportul de monitorizare  va conţine:

• stadiul în care se află acţiunile planificate pentru perioadă la care se face 

raportarea; 

• problemele întâmpinate; 

• revizuirea acţiunilor, acolo unde este cazul;

• timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor; 

• alte aspecte.

Strategia va fi evaluată anual prin intermediul:

 unui raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliţi în Planul de 

Acţiune ;

 organizarea unei întâlniri anuale, la care va participa personalul, 

partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, unde vor fi 

comunicate şi evaluate rezultatele implementării Planului de Acţiune ;
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 rapoartelor de monitorizare.

Implementarea Strategiei şi, implicit  a Planului de Acţiune, se face cu participarea 

tuturor serviciilor şi compartimentelor instituţiei, a personalului, a partenerilor, a 

beneficiarilor şi a altor factori interesaţi din comunitate.


