
 

V. SERVICII SOCIALE  

Consideratii generale 

 
Pentru a intelege mai bine sistemul serviciilor sociale, este necesar sa stim ce este un 

serviciu social si ce il caracterizeaza, cine poate oferi aceste gen de servicii, precum si cadrul 
legislativ care il reglementeaza: 
Art. 1, din O. G nr. 68 din 28 august 2003, actualizata, prevede: 
    ,, (1) Serviciile sociale, în sensul prezentei ordonanţe, reprezintă ansamblul complex de 
măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de 
grup, în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei şi 
protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii şi excluziunii sociale şi promovarea 
incluziunii sociale. 
    (2) Serviciile sociale sunt asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale, 
precum şi de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, în condiţiile 
prevăzute de prezenta ordonanta.” 

Astfel ca serviciile sociale reprezinta o forma de suport activ pentru familiile si comunitatile 
aflate in dificultate. 

Serviciile sociale se organizează la nivel comunitar, în funcţie de nevoile identificate, de 
numărul potenţialilor beneficiari, de complexitatea situaţiilor de dificultate şi de gradul de risc 
social. In ceea ce priveste o clasificare a lor, acestea sunt: servicii de asistenta socială şi servicii 
de îngrijire social-medicală. Acestea, la randul lor, implica desfasurarea altor categorii de activitati 
si servicii.  

Serviciile de asistenta socială se impart in servicii cu caracter primar şi servicii 
specializate. 
       In acest sens serviciile cu caracter primar au drept scop prevenirea sau limitarea unor 
situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, iar 
printre astfel de servicii amintim: 
    a) identificarea nevoilor individuale şi de grup, precum şi a principalelor categorii de beneficiari 
de servicii sociale; 
    b) informarea asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanei; 
    c) măsuri educative şi de supraveghere destinate prevenirii comportamentelor deviante; 
    d) consiliere pentru persoane varstnice, persoane cu handicap, persoane cu patologie cronica, 
persoane dependente de consumul de alcool, droguri sau alte substanţe toxice, persoane infectate 
sau bolnave HIV/SIDA, pentru familiile acestora, precum şi pentru alte persoane din grupul social 
cu care s-au aflat în contact permanent sau incidental; 
    e) consiliere pentru persoanele şi familiile care adopta copii sau care au minori în plasament ori 
încredinţare; 
    f) consiliere pentru tinerii care părăsesc instituţiile pentru protecţia copilului; 
   g) consiliere şi sustinere pentru persoanele neglijate, abuzate, victime ale violenţei în familie ori 
ale traficului de persoane; 
   h) sprijin material şi financiar acordat persoanelor şi familiilor cu venituri insuficiente pentru 
acoperirea nevoilor minime, prevăzute de ansamblul dispoziţiilor legale în vigoare; 
   i) măsuri de urgenta pentru următoarele persoane: fără adapost, victime ale traficului de 
persoane, ale violenţei în familie, precum şi pentru orice persoana aflată în dificultate; 
   j) orice alte măsuri de protecţie socială. 

Serviciile specializate au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor 
individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială, si au ca obiectiv: 

    a) gazduirea, îngrijirea, recuperarea, reabilitarea şi reinsertia socială a persoanelor 
varstnice, persoanelor cu handicap, bolnavilor cronici, persoanelor dependente de alcool 
sau de droguri, persoanelor victime ale violenţei în familie sau ale traficului de persoane; 

    b) suport şi asistenta pentru copiii şi familiile în dificultate; 
    c) gazduirea şi educaţia specială pentru copiii sau tinerii cu handicap sau care prezintă 

dificultăţi de adaptare; 
    d) gazduirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului pe o perioada 

determinata, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
    e) insertia socială şi profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului; 
    f) gazduirea pe perioada determinata a persoanelor fără adapost; 



    g) asistenta şi suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active persoanelor de varsta a 
treia, precum şi servicii de îngrijire acordate vârstnicilor aflaţi într-o situaţie de 
dependenta; 

    h) măsuri de suport pentru integrarea în munca, altele decât cele prevăzute de Codul 
muncii, inclusiv atelierele protejate; 

    i)  măsuri de readaptare, de preorientare şi de reeducare profesională stabilite prin legislaţia 
în vigoare; 

    j) primirea şi îngrijirea în situaţii de urgenta, cu sau fără gazduire, acordarea de sprijin sau 
acompaniament social, adaptarea la o viata activa sau insertia socială şi profesională a 
persoanelor sau familiilor în dificultate ori în situaţii de risc; 

    k) acţiuni de identificare, ajutor, sustinere, formare sau informare, consiliere, expertiza ori 
coordonare în vederea prevenirii oricărei forme de dependenta; 

    l) activităţi, măsuri şi servicii sociale tip pilot; 
    m) orice alte măsuri de intervenţie socială. 
 

Serviciile de îngrijire social-medicală reprezintă un complex de servicii care se acorda în 
cadrul unui sistem social şi medical integrat şi au drept scop principal menţinerea autonomiei 
persoanei, precum şi prevenirea agravarii situaţiei de dependenta. 
Iar principalele categorii de persoane cărora li se adresează serviciile de îngrijire social-medicală 
sunt persoanele varstnice, persoanele cu handicap, bolnavii cronici, persoanele care suferă de boli 
incurabile şi care necesita o gama larga de servicii sociale, cum ar fi servicii de îngrijire, asistenta, 
tratament, recuperare funcţională, reabilitare şi insertie socială. 
  Serviciile de îngrijire social-medicală pot fi clasificate în următoarele categorii: 
    a) servicii de baza; 
   b) servicii de suport; 
   c) servicii de îngrijiri medicale; 

d) servicii de recuperare şi reabilitare, conexe domeniului medical şi social; 
e) servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului: mici amenajări, reparaţii şi altele 
asemenea. 

 
Referitor la furnizorii de servicii sociale acestia pot fi : persoane fizice sau juridice, publice ori 
private. 
                Furnizorii publici de servicii sociale pot fi: 
                           - Serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local; 
                           - Alte servicii publice specializate la nivel judetean sau local; 
                           - Institutiile publice care au constituite compartimente de asistenta sociala. 
               

Serviciul public de asistenta sociala, organizat la nivel local, are responsabilitatea crearii, 
mentinerii si dezvoltarii serviciilor sociale cu caracter primar, in functie de nevoile sociale 
identificate, cu scopul prioritar de sustinere a functionalitatii sociale a persoanei in mediul propriu 
de viata, familial si comunitar. 
             Serviciul public de asistenta sociala, organizat la nivel judetean, are responsabilitatea 
dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale specializate, in functie de nevoile sociale identificate, cu 
scopul prioritar de a mentine functionalitatea sociala a persoanei, urmarind reinsertia in mediul 
propriu de viata, familial si comunitar. 
       

  2. Furnizorii privati de servicii sociale pot fi: 
                 - Asociatiile si fundatiile, cultele religioase si orice alte forme organizate ale 
societatii civile; 
                 - Persoane fizice autorizate in conditiile legii; 
                 - Filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in 
conformitate cu legislatia in vigoare; 
                - Organizatiile internationale de profil.                 

Furnizorii de servicii sociale pot organiza si acorda servicii sociale numai daca sunt acreditati in 
conditiile legii.  Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, si se poate revizui ori 
de cate ori este necesar. Societatile comerciale pot furniza servicii sociale numai prin intermediul 
fundatiilor proprii infiintate in acest scop.  
SURSA :  M.M.S.S.F. 



     Grupurile tinta, si anume beneficiarii de servicii sociale pot fi copii, familii, persoane 
varstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte 
substanţe toxice, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, 
persoane fără adapost, bolnavi cronici şi persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte 
persoane aflate în situaţii de nevoie socială. 

Acestea trebuie sa fie informate şi au dreptul sa participe la procesul de luare a deciziilor şi 
de acordare a serviciilor sociale. 

Principiile care stau la baza acordării serviciilor sociale, conform aceleiasi ordonanate de 
guvern care le reglemeteaza sunt: 
    a) respectarea individualităţii fiecărei persoane; 
    b) respectarea libertăţii de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială; 
    c) asigurarea accesului la servicii sociale în condiţii de tratament egal prin excluderea 
privilegiilor şi eliminarea oricărei forme de discriminare; 
    d) asigurarea de servicii de calitate, accesibile, flexibile, adaptate nevoilor sociale; 
    e) asigurarea drepturilor şi a siguranţei beneficiarilor, protejand în acelaşi timp şi interesele 
acestora, dar şi pe cele colective ale comunităţii; 
    f) asigurarea accesului la informaţiile privind drepturile fundamentale, măsurile legale de 
protecţie, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de ne/acordare a unor servicii sociale; 
    g) respectarea vieţii intime a persoanei; 
    h) respectarea confidenţialităţii; 
    i) dezvoltarea parteneriatului dintre părţile implicate în procesul de acordare a serviciilor sociale 
şi beneficiarii acestora. 

In carta drepturilor fundamentale a U.E. se foloseste termenul de drepturi fundamentale 
care implica drepturi si principii diferite. U.E. promoveaza sase valori fundamentale: 

- demnitatea; 
- solidaritatea; 
- justitia; 
- libertatea; 
- egalitatea; 
- drepturile cetatenesti 

 
 
 



 Analiza sistemului serviciilor sociale in judetul Braila si a infrastructurii in acest  
domeniu – evolutia principalilor indicatori in perioada 2004 – 2008, prezentarea 
problemelor, dar si a realizarilor. 

 
BENEFICIARI AI SERVICIILOR SOCIALE. 

 

 
SURSA: http://sas.mmssf.ro/serviciiSociale.php 

 
Raportand legislatia  la nivelul municipiului si judetului Braila, prin prisma 

prezentarilor furnizorilor de servicii, fie mediu privat, fie de stat, se disting urmatorii 
furnizori de servicii sociale: 

 
1. Directia de Asistenta Sociala Braila, din cadrul Consiliului Local Municipal 

Braila, bulevardul Al.Ioan Cuza, nr. 134,  care are competenta pe raza 
municipiului;  

2. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, cu sediul 
in Braila, str. Aleea Ghioceilor nr.1, cu competenta pe raza municipiului 
Braila, dar si a judetului Braila, aflata in subordinea Consiliului Judetean 
Braila; 

3. Caminul pentru Persoane Varstnice "Lacu Sarat"; 
4.  Fundatia Lumina Braila; 
5. Caminul pentru persoane varstnice Sfintii Apostoli Petru si Pavel; 
6.  Asociatia "Speranta" Braila; 
7. Asociatia de Binefacere Diaconia; 
8. Organizatia pentru copii si adulti cu nevoi speciale TREBUIE - Filiala Braila; 
9. Fundatia Pro - Homini Braila; 

10. Fundatia Surorile Clarise ale Sfantului Sacrament; 
11. Fundatia MATTEO; 
12. Fundatia Sfantul Spiridon - Steaua Magica; 



13. Unitatea de asistenta medico-sociala Ianca; 
14. Asociatia Nationala Mutuala Romania - Franta Louis Pasteur; 
15. Caminul pentru persoane varstnice Sf. Nicolae; 
16. Centrul de Asistenta Paleativa " Sfanta Maria" Braila, Baldovinesti; 
17. La care se adauga  Consiliile Locale din toate localitatile din mediul rural de 

pe raza judetului Braila, prin persoanele cu atributii in cadrul Serviciilor de 
Asistenta Sociala care se afla in subordinea lor. 

Sursa: www.sas.mnssf.ro 
 

      I. DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA, din cadrul Consiliului Local 
Municipal Braila, cu sediul in Braila, desfasoara urmatoarele categorii de servicii sociale: 

i) Servicii sociale pentru persoanele varstnice; 
ii) Servicii sociale pentru persoanele fara venituri: 

- masa calda la cantina de ajutor social 
iii) Serviciul social pentru asistarea persoanelor cu handicap: 

- intocmirea dosarului pentru angajarea asistentului personal. 
iv) Servicii sociale privind protectia copilului; 

 
 
 i) Servicii sociale pentru persoanele varstnice 
 
 Compartimentul Evidenta si Anchete Sociale pentru Persoanele Varstnice, 
Coordonare Metodologica si de Specialitate a Institutiilor Publice de Asistenta Sociala, din 
cadrul Directiei de Asistenta Sociala Braila, la nivelul Municipiului Braila, desfasoara 
urmatoarele servicii si prestatii sociale in acest domeniu conform Legii nr. 17/2000, care 
insa in prezent nu are norme metodologice: 
  

- servicii sociale constand in ajutor pentru menaj, consiliere juridica si administrativa, 
modalitati de prevenire a marginalizarii sociale si reintegrare sociala in raport cu 
capacitatea psihoafectiva; 

- servicii socio-medicale constand in ajutor pentru mentinerea sau readaptarea 
capacitatilor fizice ori intelectuale, asigurarea unor programe de ergoterapie, sprijin 
pentru realizarea igienei corporale; 

- servicii medicale constand in consultatii si tratamente la cabinetul medical, in 
instituti medicale, asigurarea medicamentelor, asigurarea cu dispozitive medicale, 
consultatii si ingrijiri stomatologice; 
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Sursa: Anuarul Statistic 2007, pag. 101 

 
 

• CENTRUL DE ASISTENTA PALEATIVA " SFANTA MARIA" BRAILA, BALDOVINESTI 
Gazduire temporara: soseaua Baldovinesti km. 17, judetul Braila  

Beneficiari:    Grupuri 
Tipuri de situatii:        Handicap Mintal  
Tipuri de locatii:         Centre sociale  
Tipuri de servicii oferite:    Servicii de ingrijire paleativa cu  asistent medical 

Asistenta Paleativa: soseaua Baldovinesti km. 17, judetul Braila  
Beneficiari:    Grupuri 
Tipuri de situatii:       Handicap Mintal  
Tipuri de locatii:       Centre sociale  
Tipuri de servicii oferite:    Servicii de ingrijire paleativa cu  asistent medical 

           Psihoterapie cu psiholog 
 

• CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE - Str. Scolilor nr.11 Braila 
Gazduire pe perioada nedeterminata 
Beneficiari: Adulţi 
Tipuri de situatii:      Lipsa unei locuinte, Handicap,  Situatie de dificultate in Familie  
Tipuri de locatii:       Centre rezidentiale, publice sau private  
Tipuri de servicii oferite:  Gazduire pe perioada nedeterminata 
      Servicii de ingrijire social- medicala de natura medicala cu asistent medical, infirmiera  
Asistenta medicala si ingrijire 
        Beneficiari: Adulţi 
       Tipuri de situatii:  Handicap 
      Situatie de dificultate in Familie: Lipsa unei locuinte  
Tipuri de locatii:   Centre rezidentiale, publice sau private  
Tipuri de servicii oferite: Servicii de ingrijire social- medicala de natura medicala cu  
infirmiera, medic medicina generala/medic specialist, asistent medical 

 
 
 



• CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SFINTII APOSTOLI  PETRU SI PAVEL 
Gazduire pe perioada nedeterminata :Str. Polona nr. 22 Braila 
Beneficiari: Adulţi , Persoane varstnice 
Tipuri de situatii: Varsta  
Tipuri de locatii:  Centre rezidentiale, publice sau private  
Tipuri de servicii oferite: Gazduire pe perioada nedeterminata cu personal administrativ, 
asistenta medicala si ingrijire 
Servicii de ingrijire social-medicala de natura sociala cu: asistent medical, infirmiera,  

psiholog 

 
Sursa: http://sas.mmssf.ro/servicii_furnizori.php?judet=braila 

 
 

COMPARATIE INTRE NUMARUL DE PERSOANE INTERNATE SI NUMARUL DE PERSONAL 
MEDICO-SANITAR SI ADMINISTRATIV 
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* pe total din cele trei camine 1. Centrul de asistenta paleativa " Sfanta Maria" Braila,                            

Baldovinesti 
                                               2. Caminul pentru persoane varstnice Sf. Nicolae 

                                                      3. Caminul pentru persoane varstnice Sfintii Apostoli  Petru si  Pavel 
 

 
Unitatea de asistenta medico-sociala Ianca 

Servicii: Asistenta Medicala si Ingrijire 
Acreditat de la: 8.12.2006 pana la: 8.12.2009 
Beneficiari: Persoane varstnice 
Tipuri de situatii:    Varsta  
Tipuri de locatii:     Spitale si centre medicale  
Tipuri de servicii oferite:  
      Servicii de ingrijire social- medicala de natura medicala 
      Gazduire pe perioada determinata 
      Reintegrare in Comunitate cu:  asistent medical, infirmiera, asistent social, sociolog 

 
 
 
 
 
 



ii) Servicii pentru persoanele fara venituri: 
                    - masa calda la cantina de ajutor social 
 

 
 INDICATORI PRIVIND CANTINELE DE AJUTOR SOCIAL 

 
Serviciile furnizate de cantinele de ajutor social sunt:  
� pregatirea si servirea a doua mese, la sediul cantinei, zilnic, de persoana, pranzul si 

cina, in limita alocatiei de hrana prevazute de reglementarile legale; 
� aprovizionarea de la sediul cantinei cu produse agroalimentare de baza pentru 

persoanele care beneficiaza de acest tip de serviciu; 
� transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiaza de distribuirea hranei la 

domiciliu. 
Serviciile sociale se presteaza gratuit pentru persoanele care nu au venituri sau ale 

caror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul 
la stabilirea ajutorului social. 

Sursa: Directia de Asistenta Sociala adresa:17832 din 23.06.2008 

 
 
   

 SITUATIA CANTINELOR DE AJUTOR SOCIAL IN PERIOADA 2000 - 2006 
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 Aceasta situatie o raportam si la faptul ca numarul unitatilor de cantine de ajutor 
social au scazut de la un numar de 10 unitati in 2000, la un numar de 3 unitati in anul 
2006. 

Sursa: Anuarul statistic al judetului Braila, editia 2007, pag.99 
 

Trebuie stiut ca pentru a beneficia de o masa la cantina de ajutor social, o persoana 
care doreste acest serviciu va depune o cerere la serviciul specializat din raza in care 
locuieste, iar selectia cererilor se va face pe baza unor critetii si a unor conditiii. 
 Evolutia descendenta a numarului de beneficiari se poate explica si prin 
urmatoarele cauze: 



 - Cresterea veniturilor pe membru de familie ca urmare a cresterii cuantumului 
pensiilor, alocatiei pentru copii precum si datorita aparitiei altor indemnizatii, in special 
pentru copii; 
 -  Refuzul de a beneficia contra cost de serviciile cantinei, a persoanelor care nu     
s-au mai incadrat la un moment dat in prevederile legii n. 208/1997 referitoare la plafonul 
de venit; 
 - Abandonul serviciului ca urmare a plecarii in alte localitati sau in strainatate a 
titularilor de serviciu social; 
 -  Migratia spre mediul rural; 
 - Refuzul de a efectua activitatile in folosul comunitatii prevazute in legea 
nr.416/2001 

Sursa: Sursa: Directia de Asistenta Sociala adresa:17832 din 23.06.2008 

 
 
 

NUMARUL DE BENEFICIARI AI SERVICIILOR CANTINELOR DE AJUTOR SOCIAL IN REGIUNEA DE 
DEZVOLTARE SUD – EST 
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2002 1685 945 493 733 274 247
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BRAILA BUZAU CONSTANTA GALATI TULCEA VRANCEA

 
SURSA:https://statistici.insse.ro 

 
 O implicare in cadrul acestui serviciu social o au si lacasurile de cult, de pe raza 

municipiului Braila, si anume: 
• Cantina sociala parohiala "Sf. Ap. Petru si Pavel"- Braila 

Str. Petru Maior, nr. 26; tel. 0239/611716 

• Cantina sociala parohiala "Nasterea Domnului"- Braila 
Cartier Chercea – Braila; tel. 0239/615568 

• Cantina sociala parohiala "Sf. Arhangheli"- Braila 
Str. Golesti, nr. 52 – Braila; 0239/615568 



• Cantina sociala parohiala "Sf. Cruce"- Braila  
Str. Satelitului, nr. 1; tel. 0239/615568 

• Cantina sociala parohiala "Sf. Ioan Casian"- Braila  
Str. Al. I. Cuza, nr. 23-25 – Braila; tel. 0239/689819  

 
iii) Serviciul social pentru asistarea persoanelor cu handicap: 
 
Este singurul serviciu social  acreditat la nivelul  municipiului Braila, in conformitate 

cu prevederile O.U.G. nr.68/2003. Beneficiarii serviciului social ,,ingrijire personala” sunt 
persoanele cu handicap grav care au obtinut un certificat de incadrare in grad de handicap 
grav, cu mentiunea ca beneficiaza de asistent personal, la cererea acestora sau a 
reprezentantului legal, in limita resurselor Directiei de Asistenta Sociala Braila. Conform 
Legii nr.488/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanele cu handicap grav, 
reprezentantii legali ai acestora pot opta pentru asistent personal sau primirea unei 
indemnizatii lunare egala cu salariul asistentului social debutant cu studii medii din unitatile 
bugetare. 

 
 
iv) Serviciul privind protectia si promovarea drepturilor copilului 

  Directia de Asistenta Sociala Braila, conform Legii nr. 272/2004, desfasoara 
urmatoarele servicii cu caracter primar, in acest domeniu: 

− asigurarea consilierii si informarii familiilor cu copii in intretinere asupra 
drepturilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile 
pe plan local; 

− vizitarea periodica la domiciliu a familiilor si copiilor care beneficiaza de servicii 
si prestatii si evaluarea din punct de vedere social, psihologic, medical si legal a 
situatiei acestora, pe baza unui formular de ancheta sociala; 

− intocmirea planurilor de servicii atat pentru copii aflati in dificultate in vederea 
prevenirii abandonului sau a instituirii unei masuri de protectie cat si pentru 
familiile copiilor care sunt reintegrati in familie, conform O.U.G. nr.286/2006 
pentru aprobarea normelor metodologice privind intocmirea planului de serviciii 
si a normelor metodologice privind intocmirea planului individualizat de protectie; 

− urmarirea evolutiei dezvoltarii copilului (monitorizare postreintegrare) si a 
modului in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile 
cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost 
reintegrat in familia sa; 

− interventia pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru 
inregistrarea tardiva a nasterii acestuia, conform Legii nr. 272/2004; 

− Prevenirea abandonului copilului, a abuzului si a neglijarii sub orice forma, 
precum si a tuturor fenomenelor care determina intrarea copilului in dificultate; 

− Eliberarea dovezilor pentru parintele/parintii care pleaca la munca in strainatate 
( in baza unui contract de munca) si a caror copii raman in grija altor persoane, 
conform Ordinului nr. 219/2006 privind activitatile de identificare, interventie si 
monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care 
acestea se afla la munca in strainatate; 

 



 ACTIVITATI PENTRU SERVICIUL SOCIAL CU CARACTER PRIMAR PERIOADA 2005 – 2007:  
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De asemenea intre Directia de Asistenta Sociala, din cadrul Municipiului Braila, si 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Braila, din cadrul Consilului 
Judetean Braila si Fundatia Lumina Braila, s-a incheiat un Acord de Parteneriat, in 
vederea infiintarii Centrului de zi “1 iunie” (Cartier Obor, Bl.R8, parter), ce are ca obiectiv 
protectia copiilor provenind din familiile aflate in situatii de dificultate, cu varste intre 7 – 14 
ani, aflati in situatii de risc de abandon scolar si/sau familial. Capacitatea centrului este de 
20 copii si se realizeaza urmatoarele activitati: asistenta pentru pregatirea lectiilor, igiena 
corporala, masa calda la pranz si gustare la ora 16.00, activitati de petrecere a timpului 
liber, educatie civica, formarea unor deprinderi de viata sanatoase. 

 Sursa: Directia de Asistenta Sociala adresa nr. 17832 din 23.06.2008, ca urmare a adresei 
Consiliului Judetean Braila, nr. 7075/16.06.2008. 

 

II. La  nivelul judetului Braila, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia  

Copilului cu sediul in Braila, str. Ghioceilor nr.8, dezvolta urmatoarele categorii de servicii: 
 

I. SERVICII DEZVOLTATE IN DOMENIUL PROTECTIEI COPILULUI 

 A. Servicii de zi 

 B. Servicii rezidentiale 

 C. Servicii de tip familial 

 

II. SERVICII DEZVOLTATE IN DOMENIUL PROTECTIEI PERSOANEI ADULTE CU 

HANDICAP 

A. Servicii de zi 

B. Servicii rezidentiale 

 

III.SERVICII ALTERNATIVE 

 

 



I. SERVICII DEZVOLTATE IN DOMENIUL PROTECTIEI COPILULUI 

A.   SERVICII DE ZI   

 

 

1. Beneficiari  

 
a)copiii si parintii carora li se acorda prestatii si servicii destinate prevenirii separarii lor; 
b)copiii care beneficiaza de o masura de protectie speciala si au fost reintegrati in familie; 
c)copiii care beneficiaza de o masura de protectie speciala; 
d)parintii copiilor care beneficiaza de o masura de protectie speciala. 
 
2. Atributii  
a)sa asigure un program educational adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare 
si particularitatilor copiilor; 
b)sa asigure activitati recreative si de socializare; 
c)sa le asigure copiilor consiliere psihologica, orientare scolara si psihologica;  
d)sa le asigure consiliere si sprijin parintilor; 
e)sa dezvolte programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale 
parintilor, precum si a violentei in familie; 
f)sa asigure programe de abilitare si reabilitare;  
g)sa contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea 
copilului de parinti;  
h)sa contribuie la realizarea obiectivelor incluse in planul de servicii sau, dupa caz, in 
planul individualizat de protectie. 
 

3. Servicii: 

- Serviciul de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati  
- Centrul de zi pentru copiii cu dizabilitati „Elpida I”  
- Biroul de coordonare, informare si consiliere pentru copiii strazii    
- Biroul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – echipa mobila ,   
- Compartimentul de asistenta si sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme 
psiho- 

 
 
4. Indicatori pentru serviciile de zi  
 
 
Nr.crt. Denumire serviciu Cazuri 

active 

31.12.2006 

Cazuri 

active 

31.12.2007 

Cazuri 

active 

31.12.2008 

1 Serviciul de evaluare complexa a 

copilului cu dizabilitati 

1625 1630 1398 

2 Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati 

,,Elpida I’’ 

31 42 44 

3 Biroul de coordonare , informare si 

consiliere copii strazii  

204 216 115 

4 Biroul de consiliere pentru copilul 

abuzat, neglijat, exploatat – echipa 

mobila 

221 283 414 

5 Compartimentul de asistenta si sprijin 

pentru readaptarea copilului cu probleme 

psihosociale  

71 123 107 



B. SERVICII REZIDENTIALE  
 
1. Beneficiari  
 
a)copiii separati temporar sau definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii in conditiile legii 
a masurii plasamentului in aceste servicii;  
b)copiii pentru care a fost dispus, in conditiile legii, plasamentul in regim de urgenta 
c)tinerii care au implinit varsta de 18 ani si beneficiaza de protectie speciala 
d)cuplurile mama – copil, in situatia constatarii riscului de abandon al copilului din motive 
neimputabile parintelui sau in situatia includerii acestuia intr-un program de restabilire a 
legaturilor familiale 
 

2. Atributii  

a)asigura cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si conditiile igienico-sanitare 
necesare protectiei speciale a copiilor, tinerilor si , dupa caz, mamelor care beneficiaza de 
acest tip de serviciu, in functie de nevoile si de caracteristicile fiecarei categorii de 
beneficiari  
b)asigura, dupa caz, supravegherea starii de sanatate, asistenta medicala , recuperarea, 
ingrijire si supraveghere permanenta a beneficiarilor   
c)asigura paza si securitatea beneficiarilor  
d)asigura beneficiarilor protectie si asistenta in cunoasterea si exercitarea drepturilor lor 
e)asigura accesul beneficiarilor la educatie, informare, cultura 
f)asigura educatia informala si nonformala a beneficiarilor, in vederea asimilarii 
cunostintelor si a deprinderilor necesare integrarii sociale 
g)asigura socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relatiilor cu comunitatea  
h)asigura climatul favorabil dezvoltarii personalitatii 
i)asigura participarea beneficiarilor la activitati de grup si la programe individualizate, 
adaptate nevoilor si caracteristicilor  
j)asigura interventie de specialitate  
k)contribuire la realizarea obiectivelorcuprinse in planul individualizat de protectie 
l)asigura posibilitati de petrecere a timpului liber. 

 

3. Servicii : 

- Complexul de Tip Familial I ,,Universul Copiilor’’  
  Complexul de tip familial cuprinde 10 apartamente si o casuta de tip familial in municipiul 
Braila si 1 apartament de tip familial in orasul Faurei , fiecare avand o capacitate de 8 
locuri : 

� Apartamentul de tip familial  ,,Andreas’’   
� Apartamentul de tip familial ,,Neptun’’    
� Apartamentul de tip familial  ,,Franciscane’’  
� Apartamentul de tip familial  ,,Pheonix’’  
� Apartamentul de tip familial  ,,Luca’’  
� Apartamentul de tip familial  ,,Danubius’’  
� Apartamentul de tip familial  ,,Felix’’  
� Apartamentul de tip familial  ,,Colibri’’   
� Casuta de tip familial  ,,Fulda’’   
� Apartamentul de tip ,,Mirabela’’   
� Apartamentul de tip ,,Suzana’’   
� Apartamentul de tip ,,Corina’’   

 
 



- Complex de Tip Familial II ,,Surasul Copilariei’’  
Complexul de tip familial cuprinde 10 apartamente situate in municipiul Braila, fiecare cu o 
capacitate de 8 locuri. 

� Apartamentul de tip familial ,,Brandusa’’  
� Apartamentul de tip familial ,,Anillu’’  
� Apartamentul de tip familial ,,Dalia’’  
� Apartamentul de tip familial ,,Lacramioara’’  
� Apartamentul de tip familial ,,Anemona’’  
� Apartamentul de tip familial ,,Liliac’’  
� Apartamentul de tip familial ,,Trandafir’’  
� Apartamentul de tip familial ,,Crin’’  
� Apartamentul de tip familial ,,Ghiocel’’  
�  Apartamentul de tip familial ,,Iris’’  

 
- Centrul cu module de tip familial pentru copiii cu dizabilitati „Floare de Colt”  
Centrul cu module de tip familial cuprinde 5 casute de tip familial, cate 2 casute in Faurei 
si Insuratei si 1 casuta in Baraganu, fiecare cu o capacitate de 9 locuri: 

� Casuta de tip familial ,,Magnolia’’ Faurei 
� Casuta de tip familial  ,,Camelia’’ Faurei 
� Casuta de tip familial  ,,Narcisa’’ Insuratei  
� Casuta de tip familial ,,Lacramioara’’ Insuratei 
� Casuta de tip familial ,,Panseluta’’ Baraganu 

 
- Complexul de servicii pentru copiii cu dizabilitati „Pescarusul”  
Complexul are in structura trei casute de tip familial precum si un centru de recuperare: 

� Casuta de tip familial ,,Mica Sirena’’ – 12 locuri 
� Casuta de tip familial ,,Delfinul’’ – 13 locuri 
� Casuta de tip familial ,,Nufarul’’ – 12 locuri  
� Centrul de recuperare (pe parcursul anului 2008 au beneficiat de servicii 44 de 

copii protejati in casutele din cadrul complexului si 35 de copii aflati in 
plasament la asistenti maternali profesionisti) 

- Centrul maternal ,,Alexandra ‘’   
- Centrul de Plasament in Regim de Urgenta pentru copilul abuzat, neglijat, 
exploatat   
 
4. Indicatori pentru serviciile de tip rezidential  

Nr.crt. Denumire serviciu Cazuri 

active 

31.12.2006 

Cazuri 

active 

31.12.2007 

Cazuri 

active 

31.12.2008 

1 Complex de Servicii pentru Copii cu 
Dizabilitati ,,Pescarusul’’ 

23 43 37 

2 Apartament de tip familial  ,,Suzana’’  8 8 8 

3 Apartament de tip familial ,,Corina’’ 7 6 7 

4 Apartament de tip familial ,,Mirabela’’ 8 5 8 

5 Apartament de tip familial ,,Phoenix’’ 8 7 6 

6 Apartament de tip familial ,,Luca’’ 7 5 7 

7 Apartament de tip familial ,,Colibri’’ 7 8 7 

8 Apartament de tip familial 
,,Franciscane’’ 

6 6 7 

9 Apartament de tip familial ,,Neptun’’ 7 7 8 

10 Apartament de tip familial ,,Danubius’’ 7 6 6 

11 Apartament de tip familial ,,Andreas’’ 6 5 8 

12 Apartament de tip familial ,,Felix’’ 6 4 5 



13 Casuta de tip familial ,,Fulda’’ 7 8 8 

14 Apartament de tip familial ,,Anteea’’ 7 5 - 

15 Apartament de tip familial ,,Crin’’ 6 6 6 

16 Apartament de tip familial ,,Trandafir’’ 7 7 7 

17 Apartament de tip familial ,,Liliac’’ 7 5 7 

18 Apartament de tip familial ,,Ghiocel’’ 7 7 8 

19 Apartament de tip familial ,,Iris’’ 7 6 7 

20 Apartament de tip familial ,,Dalia’’ 8 7 7 

21 Apartament de tip familial 
,,Anemona’’ 

7 8 8 

22 Apartament de tip familial ,,Brindusa’’ 7 8 8 

23 Apartament de tip familial ,,Annilu’’ 6 7 7 

24 Apartament de tip familial 
,,Lacramioara’’ 

7 7 6 

25 Casuta de tip familial 
,,Magnolia’’Faurei 

9 9 9 

26 Casuta de tip familial ,,Camelia’’ 
Faurei 

9 9 8 

27 Casuta de tip familial ,,Panseluta’’ 8 8 9 

28 Casuta de tip familial 
,,Narcisa’’Insuratei 

9 9 9 

29 Casuta de tip familial ,,Lacramioara’’ 
Insuratei 

9 9 9 

30 Centrul Maternal ,,Alexandra’’ 4 copii 

3 mame 

6 copii 

4 mame 

7 copii 

4 mame 

31 Centrul de Plasament in Regim 
Urgenta Braila  

13 10 21 

 

 C. SERVICII DE TIP FAMILIAL  

 

1. Beneficiari 

a)copiii pentru care urmeaza a fi instituita tutela, in conditiile legii; 
b)copiii fata de care a fost stabilita, in conditiile legii, incredintarea in vederea adoptiei; 
c)copiii separati, temporar sau definitiv, de parintii lor, ca urmare a stabilirii , in conditiile 
legii, a masurii plasamentului; 
d)copiii pentru care a fost dispus , in conditiile legii, plasamentul in regim de urgenta; 
e)tinerii care au implinit varsta de 18 ani si care beneficiaza, in conditiile legii, de protectie 
speciala. 
 

2. Atributii  

a)formarea, informarea si sustinerea adecvata a familiei substitutive pentru ingrijirea 
copilului; 
b)evaluarea periodica a nevoilor copilului si revizuirea planului individualizat de protectie in 
concordanta cu acestea; 
c)mentinerea de catre copil a relatiilor cu familia naturala si cu alte persoane importante 
din viata acestuia; 
d)prioritate acordata interesului superior al copilului in toate deciziile luate de familia 
substitutiva care afecteaza copilul; 
e)implicarea altor specialisti de catre familia substitutiva atunci cand nevoile copilului o cer; 
f)respectarea de catre familia substitutiva a drepturilor si demnitatii copilului;  



g)oferirea de ingrijiri individuale copilului si protectia copilului impotriva abuzurilor , 
exploatarii si neglijentei; 
h)sustinerea de catre familia substitutiva a exercitarii de catre copil a drepturilor sale in 
conformitate cu capacitatile in dezvoltare ale copilului; 
i)mentinerea fratilor impreuna ; 
j)desfasurarea de activitati in vederea integrarii sau reintegrarii in familia naturala, extinsa 
sau substitutiva. 
 

3.Servicii: 

- Centrul de Asistenta Maternala Profesionista   
- Centrul de Pregatire si Sprijinire a Integrarii/Reintegrarii in Familie  
- Centrul de Plasamente Familiale  
- Compartimentul Adoptie/Postadoptie   
 
4. Indicatori pentru serviciile de tip familial  

Nr.crt. Denumire serviciu Cazuri 

active 

31.12.2006 

Cazuri 

active 

31.12.2007 

Cazuri 

active 

31.12.2008 

1 Centrul de asistenta maternala 

profesionista 

393 356 315 

2 Centrul de pregatire si sprijinire a 

integrarii / reintegrarii in familie 

61 397 483 

3 Centrul de plasamente familiale 372 370 248 

4 Compartimentul adoptie/ postadoptie 26 23 27 
 

 

II. SERVICII DEZVOLTATE IN DOMENIUL PROTECTIEI PERSOANEI ADULTE CU 

HANDICAP 
 

A. SERVICII DE ZI  

 

- Serviciul de Evaluare Complexă pentru Persoanele Adulte cu Handicap;   
- Serviciul de informare si prestatii pentru persoane cu handicap ;  
- Centrul de Zi ,,Elpida II’’ ;.  
- Centrul de Zi pentru ingrijirea si Recuperarea Persoanelor cu Dizabilitati   
 

1. Indicatori pentru serviciile de zi  

Nr.crt. Denumire serviciu Cazuri 

active 

31.12.2006 

Cazuri 

active 

31.12.2007 

Cazuri 

active 

31.12.2008 

1 Centrul de zi pentru ingrijirea si 

recuperarea persoanelor cu dizabilitati 

16 17 9 

2 Centrul de zi ,,Elpida II’’ 22 21 17 
 

 

 

 



B. SERVICII REZIDENTIALE  

 

- Centrul de ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Braila   
- Centrul de ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Baraganu    
- Centrul Social de Locuinte Protejate pentru Persoane Adulte cu Handicap  
 

1. Indicatori pentru serviciile rezidentiale  

Nr.crt. Denumire serviciu Cazuri 

active 

31.12.2007 

Cazuri 

active 

31.12.2008 

1 Centrul de ingrijire si asistenta pentru 

persoane adulte cu handicap Braila  

43 53 

2 Centrul de ingrijire si asistenta pentru 

persoane adulte cu handicap Baraganu 

37 48 

3 Centrul social de locuinte protejate pentru 

persoane adulte cu handicap (serviciu 

infiintat in septembrie 2008) 

- 11 

 

 

III.SERVICII ALTERNATIVE 
 
  Principalele tipuri de servicii alternative dezvoltate: 
 

- Centrele de tip familial (apartamentele, casele de tip familial). Aceste unitati furnizeaza servicii de 
tip rezidential care asigura protectia, cresterea  si ingrijirea copilului separat temporar sau definitiv 
de familia sa. 
- Protectia la un asistent maternal profesionist se caracterizeaza prin plasamentul copilului in 
familia asistentului maternal profesionist; 
- Integrarea/reintegrarea in familia naturala/extinsa cu sprijin prin fondul de urgenta, serviciu ce are 
ca scop reintegrarea copilului institutionalizat si pentru a incuraja parintii sa accepte si sa isi asume 

responsabilitatea cresterii, educarii acestuia.       
Sursa: Strategia de dezvoltare a D.G.A.S.P.C. Braila 2008-2010 

 
Astfel ca numarul copiilor aflati in evidenta D. G. A. P. C. Braila la data de 31 martie 

2008  (inclusiv cei care beneficiaza de servicii de prevenire, cei care sunt incadrati intr-o 
categorie de persoane cu handicap si/sau orientate scolar) este de 3178 copii, din care: 

a) Protectie speciala in servicii de tip rezidential: 
- centrul maternal: 1 centru maternal – 9 copii; 
- case de tip familial: 6 casute de tip familial – 45 de copii; 
- apartamente de tip familial: 21 apartamente – 147 de copii; 

b) Protectie speciala in servicii de tip familial: 
- asistenta maternala profesionista: 335 copii; 
- plasament familie substitut: 297 copii; 
- tutela: 29 copii; 

c) Protectie in cadrul serviciilor de zi; 
- centrul de zi: 39 copii; 
- servicii de prevenire: 617 copii; 

 
 
 
 
 



Numarul persoanelor adulte cu handicap la data de 31 martie 2008 
 
a) institutionalizate: 
 

Denumire 
centru 

Nr. 
beneficiari 

Distributie dupa 
sex 

Distributie dupa grad de 
handicap 

Distributie dupa 
mediu 

  F M MEDIU ACCENTUAT GRAV URBAN RURAL 

CIA BRAILA 51 30 21 4 21 26 43 8 
CIA 

BARAGANU 
43 22 21 4 21 26 43 8 

CSGTTD 16 8 8 1 13 - 14 2 

TOTAL 110 60 50 5 50 53 72 38 

 
b) neinstitutionalizate: 
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  Ca urmare a serviciilor desfasurate de D. G. A. S. P. C. Braila, din totalul 
persoanelor adulte cu handicap au fost incadrate in munca 267 persoane, din care: 
  - cu handicap grav: 23 persoane; 
  - cu handicap accentuat: 185 persoane; 
  - cu handicap mediu: 52 persoane; 
  -  cu handicap usor: 7 persoane; 
 
Sursa: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, Strategia judeteana in domeniul asistentei 
sociale si protectiei copilului in judetul Braila. 

 
Referitor la persoanele care pot avea calitatea de asistent maternal, serviciu ce se cauta a fi 

dezvoltat si in localitatilie urbane si rurale, creandu-se totdodata si o posibiltate de angajare cu carte 

de munca, pentru persoanele care nu se pot angaja, din diferite motive, se fac urmatoarele 
precizari:     Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata in conditiile Hotararii 

de Guvern nr. 679/2003, care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau 

cresterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in 
plasament sau in incredintare.  

     Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care indeplinesc 
urmatoarele conditii:  

a) au capacitate deplina de exercitiu;  
b) prin comportamentul lor in societate, starea sanatatii si profilul lor psihologic, prezinta garantii pentru 

indeplinirea corecta a obligatiilor care revin unui parinte, referitoare la cresterea, ingrijirea si 
educarea copiilor sai;  



c) au in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, educatie si odihna 
ale utilizatorilor sai, inclusiv cele ale copiilor care urmeaza a fi primiti in plasament sau in 
incredintare;  

d) au urmat cursurile de formare profesionala organizate de serviciul public specializat pentru protectia 
copilului sau organismul privat autorizat care efectueaza evaluarea pentru acordarea atestatului de 
asistent maternal profesionist.  

     Nu poate fi asistent maternal profesionist:  
� persoana care a suferit o condamnare prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru 

savarsirea cu intentie a unei infractiuni;  
� parintele decazut din drepturile parintesti sau cel al carui copil a fost declarat abandonat prin 

hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;  
� persoana care sufera de boli cronice transmisibile.  

     Persoana care desfasoara o activitate salarizata, alta decat cea de asistent maternal, 
poate deveni asistent maternal profesionist numai cu conditia incetarii contractului 
individual de munca pe baza caruia isi desfasoara respectiva activitate salarizata.  

Pe perioada evaluarii solicitantului, serviciul public specializat pentru protectia 
copilului sau organismul privat autorizat este obligat sa organizeze pentru acesta cursuri 
de formare profesionala ca asistent maternal profesionist. Atestatul de asistent maternal 
profesionist se elibereaza pentru o perioada de 3 ani.  
http://www.keresztur.ro/bcc/Proceduri/Asistenta%20sociala/Obtinerea%20calitatii%20de%20asistent

%20maternal.doc 
 
 

 COPII SI PERSOANE INCADRATE INTR-UN GRAD DE HANDICAP NEINSTUTIONALIZATE 
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• total populatie cu dizabilitati (copii si adulti), doar cei neinstutionalizati 
 

Trebuie facuta precizarea ca Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Braila, are ca parteneri : 

���� Fundatia Lumina ; 
���� Fundatia Surorile Franciscane ; 
���� Asociatia Diaconia ; 
���� Penitenciarul pentru Minori si Tineri Tichilesti ; 
���� Serviciul Probatiune de pe langa Tribunalul Braila ; 
���� Directia Asistenta Sociala Braila ; 
���� Inspectoratul Scolar Judetean Braila ; 
���� Autoritatea de Sanatate Publica Braila. 

 
 

III. In prezent, centre de zi destinate copiilor proveniti din familii aflate in dificultate 
functioneaza in localitatile Faurei, Insuratei, Baraganu, Maxineni si Movila Miresii, acestea 
fiind preluate de la Consiliul Judetean Braila – Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului, in anul 2005, in contextul creat de intrarea in vigoare a Legii 272/2004, 
privind protectia si promovarea drepturilor copililui. 

In zonele rurale putine sunt comunitatile care pot oferi intreg pachetul de servicii 
sociale cu personal calificat. 
 Trebuie precizat faptul ca Serviciile Publice de Asistenta Sociala la nivelul 
judetului Braila, in localitati si comune au inceput sa fie acreditate in anul 2006, 
neexistand astfel o deplina desfasurare, o accesibilitate la toate serviciile sociale 
din aceasta cauza. Situatia este  confirmata prin raspunsul UAT – urilor din judet la 
adresa Consiliului Judetean Braila nr. 7073/16.06.2008. 

De asemenea, serviciile sociale care functioneaza in toate UAT-urile din judetul 
Braila, de fapt in subordinea Consiliilor Locale, si care sunt acreditate, sunt: 
- cel de ingrijire personala a persoanelor cu handicap grav, adulti si copii, prin asistentii 
personali la domiciliu; 
- identificarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup;  
- serviciul de educare precum si serviviul de socializare si petrecere a timpului liber – 
pentru acest serviciu sunt putine UAT – uri care functioneaza in acest sens. 



 Numarul persoanelor care se afla in evidenta sunt centralizate la nivelul 
D.G.A.S.P.C. Braila. 

In orasul Insuratei exista 2 Centre de zi cu 30 de beneficiari,  iar in orasul Faurei 
exista CENTRUL DE ZI  care are rolul de a asigura mentinerea, refacerea si dezvoltarea 
capacitatilor copilului si ale parintilor sai pentru depasirea situatiilor care ar putea 
determina separarea copilului de familie, functionanad fara personalitate juridica in 
subordinea UAT Faurei. 

Serviciile prestate in Centrul de zi sunt: 
- educare- serviciu acreditat; 
- socializare si petrecerea timpului liber – serviciu acreditat; 
- ingrijire si asistenta sociala – in curs de acreditare; 
- prepararea si servirea mesei – in curs de acreditare; 

In acest centru se desfasoara urmatoarele activitati: 
 -  programe educative realizate pe grupe de varsta si intr-un ritm adaptat 
particularitatilor copilului; 
 -  activitati pentru formarea si dezvoltarea la copil a deprinderilor de igiena 
personala, pastrarea ordinii si curateniei, alimentatie corecta; 
 -  activitati pentru formarea deprinderilor de  respect, punctualitate si 
comportament politicos in societate; 
 -  ajutor in efectuarea temelor si pregatire suplimentara atunci cand este 
cazul; 
 - instructorul de educatie pastreaza legatura cu scola si/sau gradinita si face 
demersuri pentru diminuarea marginalizariii copiilor inscrisi in programul centrului 
de zi, in special pentru copii cu probleme de adaptare in societate; 
 -  consilierea copilului; 
 -  consilierea familiei biologice a copilului.  
 
Beneficiari:  

� copii care beneficiaza de o masura de protectie speciala si parinti care 
solicita o forma de protectie speciala; 

� copii care au fost reintegrati in familie; 
� parinti ai caror copii beneficiaza de o masura de protectie speciala 
� copii neinsotiti de parinti sau de alt reprezentant legal, care solicita o forma 

de protectie in conditiile reglementarilor legale privind statutul si regimul 
refugiatilor. 

CENTRUL DE ZI FAUREI 
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          Sursa: adresa raspuns a UAT Faurei nr.366/30.06.2008 


