
Variaţia  distribuţiei numărului de copii din centrele de plasament  / de tip clasic din judeţul Botoşani                          Anexa 1 

 

 

 

 

 

NR. 

  CRT. 
 

DENUMIREA 

CENTRULUI DE 

PLASAMENT 

 

NUMĂR DE 

COPII  LA 

31.12.1998 

 

 

NUMĂR DE 

COPII LA 

31.12.1999 

 

NUMĂR DE 

COPII LA 

31.12.2000 

 

NUMĂR DE 

COPII LA 

31.12.2001 

 

NUMĂR DE 

COPII LA 

31.12.2002 

 

NUMĂR DE 

COPII 

LA 31.12.2003 

NUMĂR DE 

COPII 

LA  31.12.2004 

NUMĂR DE 

COPII LA DATA 

DE 31..12.2005 

NUMĂR DE 

COPII LA 

DATA DE 

31..12.2006 

NUMĂR DE 

COPII LA 

DATA DE 

31..12..2007 

 

 

NUMĂR DE 

COPII LA 

DATA DE 

31..12..2008 

NUMĂR DE 

COPII LA 

DATA DE 

31..12..2009 

 

 

NUMĂR DE 

COPII LA 

DATA DE 

31..12..2010 

 

 

NUMĂR DE 

COPII LA 

DATA DE 

31..12..2011 

 

 

NUMĂR DE 

COPII LA 

DATA DE 

31..12..2012 

 

NUMĂR DE 

COPII LA 

DATA DE 

31..12..2013 

 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..20

014 

 

 

NUMĂR DE 

COPII LA 

DATA DE 

31..12..2001

5 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..20

016 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..20

017 

1. 
C.P. “Sf. Andrei” 

Botoşani 
176 

 

129 

 

103 
44 

Închis 

01.12.2002 
- - - - - - - 

- - -- - - - - - 

2. C.P. “Colibri” Botoşani 105 
 

82 

 

85 
66 121 

 

40 

Inchis 
decembrie 

2014 

- - - - - 
- - - - - - - - 

3. 
C.P. “Luceafărul” 

Botoşani 
183 

 
147 

 
145 

108 
    Închis 
01.12.2002 

- - - - - - - 
- - - - - - - - 

4. 
C.P. “Elena Doamna” 

Botoşani 
61 

 

55 

 

54 
60 56 

 

61 
52 49 49 39 38 41 

34 39 48 31 33 -  - - 

5. C.P. “Prietenia” Botoşani 163 
 

131 
 

132 
118 141 

 
118 

107 92 81 63 57 56 
50 46 43 40 48 46 44  

6 
C.P. “Sf. Stelian” 

Botoşani 
210 

 

164 

 

149 
128 121 

 

73 

33 

 

închis iulie 

2005 
- - - - 

- - - - - - - - 

7 C.P. “Sf. Maria” Dorohoi 90 
 

92 
 

110 
92 1 

Inchis  
2003 

- - - - - - 
- - - - - - - - 

8 
C.P. “Mugurelul” 

Dorohoi 
114 

 

138 

 

132 
109 6 

Închis 

2003 
- - - - - - 

- - - - - - - - 

9 
C.P. “Speranţa” 

Pomîrla/CP Dumbrava 

Minunată Pomârla 

245 
 

155 

 

164 
146 148 87 91 72 60 43 53 46 

46 46 47 53 50 43 34  

10 
C.P. “Sf. Nicolae” 

Truşeşti 
166 

 
104 

 
108 

106 125 66 38 

închis 

decembrie 

2005 

- - - - 

- - - - - - -  

11. 

Centrul de Recuperare 

« Sf. Spiridon » (copiii se 

află la tratament in 

Franța) 

Preluat în 

2000 

 

- 

 

88 
85 90 96 91 86 95 100 103 104 105 108 59 12 12 

12 12 12 

12. C.P. « Cuore «  Ripiceni 92 

 

Închis în 
1999 

 

- 
- - - - - - - - - 

- - - - - - - - 

 TOTAL 1605 
 

1197 

 

1270 
1062 809 

 

541 
412 298 285 245 251 247 235 239 197 136 143 101 

90  



 



Anexa 2 

DATE STATISTICE – COMPARTIMENTUL PROTECŢIE DE TIP REZIDENŢIAL 

 

PERIOADA : 01.01.2017 – 31.12.2017 (intrări – ieşiri din sistemul rezidenţial)  

 

 

 

 
1. CENTRUL DE PLASAMENT „PRIETENIA” Botoşani 

- veniţi: 13 (3 din plasament familial + 1 din tutela  +  3 din familia naturală + 6 din CPCRU) 

                  -   plecaţi:  9  (7 revocare la 18 ani + 1 transfer la Complex Sf Mina + 1 reintegrare în familia 

naturală) 

Total copii +tineri: 48 

 

2. COMPLEX DE SERVICII PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE „SPERANŢA” POMÂRLA 

2.1 Centrul de plasament „Dumbrava Minunată”  Pomârla 

       - veniţi: 16 (4 din CPCRU + 3 transfer de la Casa de tip familial Primăvara Speranței + 3 transfer de la 

Casa Rurală Fluturele Speranței + 1  transfer din Centrul Maternal + 3 din familia naturală + 1 din AMP + 1 

din plasament familial)  

       -  plecaţi: 5 ( 3  revocări la 18 ani + 1 transfer la Complex Sf Mina + 1 reintegrare în familia naturală ) 

                      Total copii +tineri: 45 

 

2.2 Casa rurală „Fluturele Speranţei” 

            - veniţi: 13 ( 5  din CPCRU + 2 din AMP + 4 din familia naturală + 2 transfer de la 

Modulul Julia și Lorena) 

            - plecaţi: 6 ( 1 in plasament familial +  2 transfer la Modulul Julia si Lorena + 3 transfer la 

CP Dumbrava Minunată) 

Total copii +tineri: 29 

2.3 Casa de tip familial „Primăvara Speranţei” 

                               - veniţi: 0 

                              - plecaţi: 4 ( 1 transfer la Modulul Julia și Lorena + 3 transfer la CP Dumbrava Minunată) 

                 Total copii +tineri: 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.4 Modulul „Julia şi Lorena” 

                             - veniţi: 3 ( 2 transfer de la Casa rurală Fluturele Speranței + 1 transfer de la Casa de tip 

familial Primăvara Speranței) 

          - plecaţi: 2 ( 2 transfer la Casa rurală Fluturele Speranței + 1 revocare la 18 ani) 

                Total copii +tineri:  6 
 

3. CENTRUL DE PLASAMENT „Sf. NICOLAE” TRUŞEŞTI 

  - veniţi: 4 ( 4 din Centrul Maternal) 

                     -  plecaţi: 7  ( 4  revocare la 18 + 1 reintegrat în familia naturală + 1 în AMP + 1 transfer la CA 

Floare de Colț) 

          Total copii +tineri: 44 

 

4. COMPLEX DE APARTAMENTE „CIREŞARII” Botoșani 

                - veniţi : 1 (1 din CPCRU) 

                 - plecaţi : 1 (1 transfer la Complex Sf Mina + 1 reintegrare în familia naturală) 

                    Total copii +tineri: 16 

 

5. COMPLEX DE APARTAMENTE „CASA MEA” DOROHOI 

   - veniţi : 4 ( 4 din CPCRU) 

  - plecaţi : 3  ( 3  revocari la 18 ani )  

                 Total copii +tineri: 43 

 

6. COMPLEX DE APARTAMENTE „FLOARE DE COLŢ” DOROHOI  

                  - veniţi : 7 ( 1 transfer de la CP Sf. Nicolae + 3 din Centrul Maternal + 3 din AMP)  

  - plecaţi : 7 ( 6 revocări la 18 ani + 1 în plasament familial – alt județ)  



                  Total copii +tineri: 49 

 

7. COMPLEX DE APARTAMENTE „AMICII” DOROHOI 

   - veniţi : 8 (4 din CRCRU + 2 din Centrul Maternal + 2 din AMP) 

  -  plecaţi : 5  (1transfer la Complex Sf Mina + 4 revocări la 18 ani) 

                 Total copii +tineri: 46 

 

8. CRCH Botoșani 

              - veniţi:  

 - plecaţi:  

Total copii +tineri: 12 copii -  plecati in Franţa pentru tratament cu sprijinul Fundaţiei SERA 

Românai; toti sunt copii cu handicap)  

 

9. COMPLEXUL DE CASE DE TIP FAMILIAL  „Sf MINA” BOTOȘANI ( copii cu dizabilități) 

           - veniți- 11 ( 4 din AMP  + 1 transfer de la CP Prietenia + 1 transfer de la CP Dumbrava Minunată + 1 

transfer de la CA Amicii + 1 transfer de la CA Cireșarii + 1 din familia naturală + 2 din CPCRU) 

           - plecaţi- 7  (4 transfer în centre de adulți cu handicap +1 in plasament familial + 1 revocare la 18 ani + 

1 revocare la deces) 

           Total copii : 62 
 
 

TOTAL COPII VENIŢI in sistemul rezidenţial: 63 ( 12 din AMP + 26 din CPCRU + 4 din plasament 

familial + 11din familia naturală + 1 din tutelă + 9 din Centrul Maternal) 

 

TOTAL COPII+TINERI PLECAŢI din sistemul rezidenţial:  42 ( 29 revocări la 18 ani +  4 transfer in 

centre pentru adulți cu handicap + 3 in plasament familial  dintre care 1 în alt județ  + 4 reintegrare în familia 

naturală  + 1 în AMP + 1 revocare la deces)   

 

Observatie:  16  copii /tineri au fost transferaţi dintr-o unitate rezidenţială în altă unitate rezidenţială 

 

 

 

TOTAL copii + tineri rezidenţial:  406 ( inclusiv 12 copii aflați la tratament în Franța) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 3 
  

    Date statistice 
Sistemul de asistență maternală 

                                                        PERIOADA 01.01.2017 – 31.12.2017 
 

I. RETRAGERI DE ATESTATE  AMP prin CPC: 
1. Bogza Elena……………..…....încetarea CIM ( 02.02.2017) 
2. Balan Viorica……………….…. Incetarea CIM ( 02.05.2017) 
3. Bejenaru Geta……………. ...…retragerea atestat AMP ( 23.05.2017) 
4. Brăteanu Nicolina………..…...Incetarea CIM ( 17.05.2017) 
5. Timofte Racila……………...  …Incetarea CIM ( 03.07.2017) 
6. Tănase Cătălina Manuela…….retragerea atestat AMP ( 04.07.2017) 
7. Ioan Valerica……………………retragerea atestatului AMP (13.07.2017) 
8. Șfaițer Maria…………..………...incetarea CIM ( 01.08.2017) 
9. Murariu Mihaela Cozmina…….retragerea atestatului de AMP ( 29.08.2017) 
10. Postolache Doina ………….….retragerea atestatului de AMP ( 19.09.2017) 
11. Federiuc Maria………… ……...retragerea atestatului de AMP ( 19.09.2017) 
12. Meghis Minodora……….….….retragerea atestatului de AMP ( 21.09.2017) 
13. Iacob Silvia……………………..retragerea atestatului de AMP ( 24.10.2017) 

II.    ÎNLOCUIREA MĂSURII DE PLASAMENT LA AMP CU  PLASAMENT ÎN REGIM DE URGENŢĂ 
LA  ALT AMP SAU CPCRU 

1. Pasnicu Alexandra……………plasament in ru la alt AMP ( 12.07.2017) 
2. Olariu Costel……………………plasament în r.u la alt AMP ( 12.07.2017) 
3. Juncanariu Ana Maria ……..   .plasament in r.u la alt AMP ( 28.06.2017) 
4. Juncanariu Ștefania.….…….  plasament in r.u la alt AMP ( 28.06.2017) 
5. Pătrăuceanu Claudiu…..…  …plasament in r.u la CPCRU (17.07.2017) 
6. Căliman Mădălina…………….plasment în r.u. la alt AMP ( 12.10.2017) 
7. Străchinaru Lucian Florin…    .plasament în r.u la alt AMP ( 23.10.2017) 
8. Enache Alexandru……………plasament în r.u la alt AMP ( 23.10.2017) 
9. Ungureanu Fabrițio Gheorghiță…. plasament în r.u la alt AMP ( 06.11.2017) 
ÎNLOCUIREA MĂSURII DE PLASAMENT LA AMP CU PLASAMENT  FAMILIAL 

III.  
1. Jîjîie Marcel………………...…..plasament la familia Bogza Elena (09.02.2017) 
2. Onofrei Florina Lorena ….… plasament in regim de urgență la familia Bogza Elena ( 

10.02.2017). 
3. Prisacariu Ioana Ariana…….plasament la familia Balan Viorica ( 03.05.2017) 
4. Harton Viorel George…..…. plasament la familia Balan Viorica ( 08.05.2017 
5. Pînzariu Elena Ionela………..plasament in r.u la familia Bejenariu Geta ( 16.05.2017) 
6. Candin Cosmin Adrian…..….plasament in r.u la familia Brăteanu Nicolina ( 29.05.2017) 
7. Tituleac Robert Adrian……..plasament la fam. Iordăchescu Georgeta ( 23.06.2017) 
8. Sandu Dumitru Dorin…..…. Plasament la fam. Timofte Racila ( 03.07.2017) 
9. Sandu Mihai………………..….Plasament la fam. Timofte Racila ( 03.07.2017) 
10. Dăscălescu Marian …………..Plasament la familia Ioan Valerica ( 04.07.2017) 
11. Spulber Gabriel George…….Plasament la familia Spulber Maria ( 04.07.2017) 
12. Nascu Mihai Iulian……………plasament în r.u la familia Murariu Mihaela Cozmina 

(29.08.2017) 
13. Mereuți Florinela…………….plasament la fam. Federiuc ( 05.09.2017) 
14. Honcea Ricardo……………..plasament la familia Călin ( 05.10.2017) 
15. Daniliuc Roberta Ionela….plasament la familia Aramă ( 26.10.2017) 

IV. ÎNLOCUIREA MĂSURII DE PLASAMENT LA AMP CU PLASAMENT  ÎN SISTEM REZIDENŢIAL 
(public si privat): 
1. Rusu Paula……………….…..Complex Sf Mina ( 01.02.2016) 
2. Pirghie Marta Ionela.……    . Complex Sf Mina ( 01.02.2016) 
3. Cucoș Andreea…………... .. Complex Sf Mina ( 01.02.2016) 
4. Tudosanu Lăcrămioara…   .. Complex Sf Mina ( 02.02.2016) 
5. Strauss Vamiha……………   Casa rurală ”Fluturele Speranței” ( 14.07.2017) 
6. Strauss Valindro …………..  Casa rurală ”Fluturele Speranței” ( 14.07.2017) 
7. Dumitraciuc Petru Ștefan   … CA Amicii ( 08.09.2017) 
8. Dumitraciuc Claudiu………   CA Amicii ( 08.09.2017) 



9. Obadă Raul……. ………. Fundația Hand of Help (11.09.2017) 
10. Miron Andrei Narcis…. …Fundația Hand of Help (11.09.2017) 
11. Bogdan Alina Georgiana…….. .CA Floare de Colț ( 03.11.2017) 
12. Bogdan Erika Bianca …….….. .CA Floare de Colț ( 03.11.2017) 
13. Grumeza Sebastian Marius ….. CA Floare de Colț ( 03.11.2017) 
14. Ungureanu Florin Constantin… CP Dumbrava Minunată ( 13.11.2017) 

V. ÎNLOCUIREA MĂSURII DE PLASAMENT in regim de urgență LA AMP CU PLASAMENT  ÎN 
SISTEM REZIDENŢIAL (public si privat): 
1. Strauss Valindro Tairick……..Casa rurală Fluturele Speranței (14.07.2017) 
2. Strauss Vamiha Temisha…... Casa rurală Fluturele Speranței (14.07.2017) 

VI. REINTEGRĂRI ÎN FAMILI A NATURALĂ:  
1. Irodică Raus Marian ………. 27.02.2017 
2. Simion Gabriel…………..…..20.04.2017 
3. Șchiopu Radu Andrei…….…27.06.2017 
4. Roșca Mihaela Andreea……18.07.2017 
5. Cășăriu Gabriel Florentin….. 02.08.2017 

VII. REVOCĂRI LA DOBÂNDIREA CAPACITĂŢII DEPLINE DE EXERCIŢIU:  
1. Stărică Cristina……….….16.05.2017 
2. Isac Florin Sebastian…....23.05.2017 
3. Borcoi Ispertiza………….. 05.10.2017 
4. Bindeac Mirela……………05.12.2017 

VIII. ÎNLOC. MASURII DE PLASAM LA AMP CU INCRED. ÎN VEDEREA ADOPTIEI: 
1. Roșu Andreea ………………..….…. 20.01.2017 
2. Bordianu Eugen Constantin ……… 17.03.2017 
3. Pandel Ioana…………………….….. 14.04.2017 
4. Miron Mihai…………………….……. 14.04.2017 
5. Voroneanu Rashida Sandy……...…. 12.05.2017 
6. Vorniceanu Gabriela Mihaela…..….. 23.06.2017 – revenire in AMP/SEPT.2017 
7. Vorniceanu Nicoleta Cerasela….….. 23.06.2017– revenire in AMP/SEPT.2017 
8. Ilucă Andrei………………….………… 30.06.2017 
9. Vâjâială Ioan (adopție internațională – Spania)… 29.08.2017 
10. Cozmovici Cristian Nicolae…………. 06.10.2017 
11. Olariu Marian –Liviu………………  ….27.10.2017 
12. Onofrași Cosmin Marian…………….. 27.10.2017 
13. Alupei Andreea Maria………………… 10.11.2017 
14. Măncescu Florin…………… …………24.11.2017 
15. Miron Rareș Ionuț…………………….. 08.12.2017 

 

IX. PLECARI ÎN ALTE JUDEŢE:  
1. Siriteanu Maricel David…………………05.10.2017  

IX.INCETAREA MĂSURII LA DECESUL COPILULUI: 



Anexa 4    

     

DINAMICA NUMĂRULUI DE COPII / TINERI DIN UNITĂŢILE  DE PLASAMENT DE TIP REZIDENŢIAL  

 

 

INTRĂRI IN UNITĂŢI DE TIP REZIDENŢIAL  

 

ANUL 

 

IESIRI DIN UNITĂŢI DE TIP REZIDENŢIAL ( 

copii+tineri) 

168 1998 243 

155 1999 563 

305 2000 232 

148 2001 356 

191 2002 294 

87 2003 248 

14 2004 138 

16 2005 100 

85 2006 79 

61 2007 143 

86 2008 57 



110 2009 101 

87 2010 132 

77 2011 76 

73 2012 90 

77 2013 106 

47 2014 83 

56 2015 72 

52 2016 93 

63 2017 42 

 



Anexă   5                                                                            

Situația numărului de tineri care au părăsit sistemul de protecție a copilului de tip rezidențial 
 

Nr. 

crt. 

 

Numărul tinerilor care au părăsit sistemul de 

protecţie a copilului  DE TIP REZIDENŢIAL 

datorită dobândirii capacităţii depline de 

exerciţiu 

 

 

Anul 

1 92 1998 

2 114 1999 

3 69 2000 

4 75 2001 

5 80 2002 

6 86 2003 

7 73 2004 

8 70 2005 

9 61 2006 

10 82 2007 

11 29 2008 

12 61 2009 

13 72 2010 

14 45 2011 

15 40 2012 

16 52 2013 

17 51 2014 

18 39 2015 

19 42 2016 

20 29 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRĂRI 2017 

 

 

 

IEȘIRI 2017 

 

   luna                                    
             

                                                        
sursa 
intrării 

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie TOTAL 

comunitate 2 - - - 1 - - - - 1 4 1 9 

sistemul  public și privat 
de protecție a copilului  

1 - - 1 - - 2 1 - - - - 5 ( intrări din 
sistemul public 
rezidențial si 
familial) 

transfer din alt județ - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 2 - - 1 1 - 2 2 - 1 4 1 14 

    luna                                   
             
                                modalitatea ieșirii                                                                

ianuarie februarie  martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie TOTAL 

reintegrări -             

reintegrări pe perioadă determinată - - - 1 1 1 - - - - - - 3 

decese 1 - 2 4 - 1 - 2 - - 1 - 11 

transfer în alt județ - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 1 - 2 5 1 2 - 2 - - 1 - 14 



DGASPC BOTOSANI

SERVICIU ACIZITII PUBLICE,PROIECTE, ADMINISTRATIV ANEXA 7

CONTRACTE , ACTE ADITIONALE,COMENZI  2017

Nr.

crt.
Tip achizitie Denumire furnizor NR. CONTRACT

Valoare 

totala cu  

TVA

1 AD cu cda

Asigurarea Romaneasca ASIROM Vienna 

Insurance Group SA  FACTURI
79,80

2 AD cu cda AUTORITATEA RUTIERA ROMANA Total     FACTURI
602,00

3 AD cu cda

CENTRUL DE PREGATIRE SI 

PERFECTIONARE PROFESIONALA AL 

INSPECTIEI MUNCII FACTURI

1.600,00

3 AD cu cda

COMPANIA NATIONALA DE 

ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII 

RUTIERE SA FACTURI

7.512,04

4 AD cu cda

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI 

PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BT FACTURI

120,00

5 AD cu cda DSP        FACTURI 5.020,00

5 AD cu cda

EUROINS ROMANIA ASIGURARE 

REASIGURARE SA    FACTURI
437,18

6 AD cu cda II COBASCHI SORIN      FACTURI 2.470,03

7 AD cu cda II GALEATA MANUELA      FACTURI 1.570,00

7 AD cu cda II SUHAN REMUS      FACTURI 660,00

8 AD cu cda OMNIASIG VIENNA INSURANCE GRUP     FACTURI
702,75

9 AD cu cda PF AMARIEI G PETRU     FACTURI 1.308,00

9 AD cu cda PFA PETCU G.PAUL      FACTURI 4.341,50

10 AD cu cda REGISTRUL AUTO ROMAN-RA      FACTURI 3.389,07

11 AD cu cda SC ADISON COMPANY SRL     FACTURI 24.704,08

11 AD cu cda SC AGREMIN TRANS SRL     FACTURI 129,97

12 AD cu cda SC AGROCITRIC SRL      FACTURI 693,50

13 AD cu cda SC AGROFUSION SRL      FACTURI 595,14

13 AD cu cda SC ALCOMPROD TRANS SRL     FACTURI 7.523,53

14 AD cu cda SC ALTEX ROMANIA SRL     FACTURI 40.170,98

15 AD cu cda SC ANDERS BIROTICA SRL     FACTURI 136,85

15 AD cu cda SC ANDU LAU GRUP SRL    FACTURI 924,02

16 AD cu cda SC ANGELS PSI SRL     FACTURI 14.939,26

17 AD cu cda SC ARHIDESIGN SRL      FACTURI 1.843,98

17 AD cu cda SC ARMOS SERVICES SRL     FACTURI 166,60

18 AD cu cda SC BB COM CONSULTATIV SRL    FACTURI 83,30

19 AD cu cda SC BEST GLOBAL SOLUTION SRL    FACTURI 19,16

19 AD cu cda SC BILANCIA EXIM SRL     FACTURI 4.009,69

20 AD cu cda SC BOGMAR SRL      FACTURI 4.340,01

21 AD cu cda SC BP REFIL TEHNIC SRL    FACTURI 117,81

21 AD cu cda SC BRAXTON MEDICAL SRL     FACTURI 69.615,00

22 AD cu cda SC CALIPSO SRL      FACTURI 9.271,29

23 AD cu cda SC CASTEL DISTRIBUTION SRL     FACTURI 1.023,40

23 AD cu cda SC CASTILIO SRL      FACTURI 3.610,12

24 AD cu cda SC CENTRAL ASIST SRL     FACTURI 580,00

25 AD cu cda SC CERTSIGN SA      FACTURI 113,05

25 AD cu cda SC CHIRCIUC PREST SRL     FACTURI 961,57

26 AD cu cda SC CIBOCAZ SRL      FACTURI 2.082,48

27 AD cu cda SC CISEROM SA      FACTURI 5.258,02

27 AD cu cda SC CNCIR SA      FACTURI 926,00



28 AD cu cda SC COMBUSTIBILUL SRL      FACTURI 485,04

29 AD cu cda SC COMPANY R&V SRL     FACTURI 1.190,00

29 AD cu cda SC COMTIB SRL      FACTURI 1.976,00

30 AD cu cda SC CORIOM SRL      FACTURI 6.887,24

31 AD cu cda SC COZMOPOL SRL      FACTURI 13.959,50

31 AD cu cda SC CRISTAL SRL      FACTURI 32.658,72

32 AD cu cda SC D@G GROUP SRL     FACTURI 5.277,89

33 AD cu cda SC DANTRANSPORTER SRL      FACTURI 3.770,96

33 AD cu cda SC DDA BIROTICA OFFICE SRL    FACTURI 285,60

34 AD cu cda SC DEDEMAN SRL      FACTURI 7.190,35

35 AD cu cda SC DENY SRL      FACTURI 4.902,80

35 AD cu cda SC DEPANERO SRL      FACTURI 1.389,92

36 AD cu cda

SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE-

REASIGURARE SRL   FACTURI
891,43

37 AD cu cda SC DIMI SRL      FACTURI 22.476,39

37 AD cu cda SC DIRECT DISTRIBUTIE BIROTICA SRL    FACTURI
1.906,12

38 AD cu cda SC DNS BIROTICA      FACTURI 1.373,50

39 AD cu cda SC DNS BIROTICA SRL     FACTURI 464,10

39 AD cu cda SC ECOBIROTICA SRL      FACTURI 367,20

40 AD cu cda SC ECOCART HOLDING SRL     FACTURI 25.049,50

41 AD cu cda SC ECOMED SRL      FACTURI 735,00

41 AD cu cda SC EK INSTAL TERMOSERVICE SRL    FACTURI 4.109,89

42 AD cu cda SC ELDOMAR SRL      FACTURI 2.930,52

43 AD cu cda SC ELECTRIC COM SRL     FACTURI 449,82

43 AD cu cda SC ELECTROCONS LIGHTING SRL     FACTURI 48,27

44 AD cu cda SC ELECTROUTIL 2002 SRL     FACTURI 535,50

45 AD cu cda SC ELKRILA SRL      FACTURI 196,20

45 AD cu cda SC ELLEBI COM IMPEX     FACTURI 224,27

46 AD cu cda SC ELVEST SRL      FACTURI 2.113,44

47 AD cu cda SC EURO PRINT COMPANY SRL    FACTURI 305,83

47 AD cu cda SC EVIDENT GROUP      FACTURI 3.472,83

48 AD cu cda SC EVIDENT GROUP SRL     FACTURI 4.361,83

49 AD cu cda SC EVOREVO SRL      FACTURI 594,41

49 AD cu cda SC EXIMP IULIA SRL     FACTURI 589,95

50 AD cu cda SC EXOMAX TECH SRL     FACTURI 181,13

51 AD cu cda SC EXPERT MESERIASUL SRL     FACTURI 8.226,35

51 AD cu cda SC FLANCO RETAIL SA     FACTURI 639,93

52 AD cu cda SC FLOLIV DISTRIBUTION SRL     FACTURI 7.452,38

53 AD cu cda SC FRIGORIFICA SRL      FACTURI 1.161,48

53 AD cu cda SC FRIGO-STAR SRL      FACTURI 666,40

54 AD cu cda SC GB SERVICE SRL     FACTURI 55,93

55 AD cu cda SC GEPA BROKER DE ASIGURARE SRL   FACTURI
864,16

55 AD cu cda SC GRIFF SRL      FACTURI 590,62

56 AD cu cda SC HOLLAND FARMING AGRO SRL    FACTURI 561,73

57 AD cu cda SC IASI IT SRL     FACTURI 337,96

57 AD cu cda SC ILEANA IMPEX SRL     FACTURI 48,43

58 AD cu cda SC INFOCENTER SRL      FACTURI 912,35

59 AD cu cda SC INSEDO SRL      FACTURI 206,01

59 AD cu cda SC INTAX TRADE SRL     FACTURI 385,81

60 AD cu cda SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL   FACTURI
108,30

61 AD cu cda SC INTERBABIS SRL      FACTURI 1.744,91

61 AD cu cda SC KIAGOLD SRL      FACTURI 847,46

62 AD cu cda SC KROGOLD INDUSTRIES SRL     FACTURI 171,46

63 AD cu cda SC LARAFARM SRL      FACTURI 564,62

63 AD cu cda SC LECOM BIROTICA Ardeal srl    FACTURI 54,74

64 AD cu cda SC LIDANA COM SRL     FACTURI 1.939,16



65 AD cu cda SC LIVIA TOYS SRL     FACTURI 252,00

65 AD cu cda SC LUMELECTRIC INSTAL SRL     FACTURI 149,49

66 AD cu cda SC LYK SRL      FACTURI 1.711,99

67 AD cu cda SC MABO INVEST SRL     FACTURI 547,45

67 AD cu cda SC MAR COM SRL     FACTURI 228,48

68 AD cu cda SC MARIS TIPOGRAFIE SRL     FACTURI 7.584,85

69 AD cu cda SC MAXTRON SRL      FACTURI 972,60

69 AD cu cda SC MEDA CONSULT SRL     FACTURI 7.769,39

70 AD cu cda SC MERIDIAN SRL      FACTURI 37.000,31

71 AD cu cda SC METALO CHIM DISTRIBUTION SRL    FACTURI
722,34

71 AD cu cda SC MET-AXA SRL      FACTURI 31,99

72 AD cu cda SC MIDA SOFT BUSINESS SRL    FACTURI 84,23

73 AD cu cda SC MIRA-COM SRL      FACTURI 54,00

73 AD cu cda SC MOIRA DPA SRL     FACTURI 240,00

74 AD cu cda SC MOON COMIMPEX SRL     FACTURI 658,00

75 AD cu cda SC MULTIPOWER TOUR SRL     FACTURI 2.602,99

75 AD cu cda SC NESADI PROTECT SRL     FACTURI 12.414,08

76 AD cu cda SC NEWS TRADING SRL     FACTURI 1.840,00

77 AD cu cda SC NORDIC URBANTEC SRL     FACTURI 1.790,95

77 AD cu cda SC NUTRIENT SOLUTIONS SRL     FACTURI 519,15

78 AD cu cda SC OLYMEL FLAMINGO FOOD SRL    FACTURI 285,89

79 AD cu cda SC OMICRON SERVICE SRL     FACTURI 1.099,99

79 AD cu cda SC OMNIASIG GRUP SA   FACTURI 1.892,00

80 AD cu cda SC ORION & GDS ELECTRIC SRL   FACTURI 914,38

81 AD cu cda SC OVAVINCI SRL      FACTURI 9.293,90

81 AD cu cda SC PAPERLAND SRL      FACTURI 1.335,60

82 AD cu cda SC PNEUS SRL      FACTURI 672,35

83 AD cu cda SC POWERLINE SRL      FACTURI 720,00

83 AD cu cda SC PRAKTIKER ROMANIA SA     FACTURI 629,09

84 AD cu cda SC PROFILUX SRL      FACTURI 3.163,85

85 AD cu cda SC QUINTRIX IMPEX SRL     FACTURI 1.392,90

85 AD cu cda SC RAVI CORPORATION SRL     FACTURI 1.355,86

86 AD cu cda SC REAL EXPERT VANZARI SRL    FACTURI 16.172,10

87 AD cu cda SC REAL INVEST COM SRL    FACTURI 1.188,69

87 AD cu cda SC RIA SRL      FACTURI 1.071,00

88 AD cu cda SC ROBOTICS GRUP SRL     FACTURI 9.560,46

89 AD cu cda SC ROGAMA SRL      FACTURI 202,54

89 AD cu cda SC ROLINA SRL      FACTURI 9.446,68

90 AAD SC ROMDATA DIGISERV SRL     FACTURI 3.579,99

91 AD cu cda SC ROTHERM GRUP SRL     FACTURI 3.955,56

91 AD cu cda SC ROXI-COM SRL      FACTURI 899,64

92 AD cu cda SC ROYAL PRINT SRL     FACTURI 414,07

93 AD cu cda SC RUL ELECTRO SRL     FACTURI 103,71

93 AD cu cda SC RVG SPEED SRL     FACTURI 595,00

94 AD cu cda SC SCATI TEXTIL SRL     FACTURI 432,92

95 AD cu cda SC SEBIANA SRL      FACTURI 3.753,44

95 AD cu cda SC SIDRO COM SRL     FACTURI 1.132,88

96 AD cu cda SC SIMI IMPEX SRL     FACTURI 448,39

97 AD cu cda SC SMART INSURANCE BROKER SRL    FACTURI 1.420,67

97 AD cu cda SC STING SRL      FACTURI 190,40

98 AD cu cda SC SUPER SPLENDIT SRL     FACTURI 871,79

99 AD cu cda SC TAVI SRL      FACTURI 38,28

99 AD cu cda SC TENFIN SRL      FACTURI 1.477,61

100 AD cu cda SC TEO ALEX COMFEX SRL    FACTURI 1.780,24

101 AD cu cda SC TIK MEDIA SOLUTIONS SRL    FACTURI 13.719,51

101 AD cu cda SC TIPOGRAFIA ANDRA SRL     FACTURI 92,82

102 AD cu cda SC TIPOMUR PRINT SRL     FACTURI 3.011,60



103 AD cu cda SC TOKO SRL      FACTURI 4.329,41

103 AD cu cda SC TRIOCONSTRUCT SRL      FACTURI 7.541,66

104 AD cu cda SC TUDOR SRL      FACTURI 326,45

105 AD cu cda SC UDORA SPORT      FACTURI 510,00

105 AD cu cda SC UMAR SRL      FACTURI 10.635,00

106 AD cu cda SC UNIQIT SYSTEM SRL     FACTURI 171,36

107 AD cu cda SC URSU CONSTRUCT 2005 SRL    FACTURI 94,59

107 AD cu cda SC URVAS COM SRL     FACTURI 40,36

108 AD cu cda SC WALAND SRL      FACTURI 2.400,00

109 AAD SC XANDOR GRUP SRL     FACTURI 3.737,98

109 AD cu cda SC XANDOR SRL      FACTURI 683,35

110 AD cu cda SC YUNG D.S. SRL     FACTURI 220,27

111 AD cu cda SC ZETMAN KRAFT SRL     FACTURI 178,50

111 AD cu cda SMART INSURANCE BROKER SRL     FACTURI 1.196,64

112 AD cu cda SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA     FACTURI 222,00

113 AD cu cda TATARU V DAN      FACTURI 1.428,87

113 AD cu cda UAIC        FACTURI 885,60

114 AD cu cda UNIV. TEHNICA GHEORGHE ASACHI     FACTURI 18.605,60

115 AD cu cda UNIV. DE ARTE GEORGE ENESCU    FACTURI 1.784,00

115 AD cu cda UNIV.STEFAN CEL MARE      FACTURI 2.358,20

116 AD cu cda UNIVERSITATEA BABES BOLYAI      FACTURI 1.361,20

117 AD cu cda SC ANCA FARM SRL medicamente 97.106,11

117 AD cu cda DSP BT FACTURI 5.230,00

Total alte achizitii directe 741.079,76

1 AD SC DANTEX GUARD SECURITY SRL contr.9830/08.04.2016 2.713,20

2 AD

CABINET DE PSIHOLOGIE BUCSA I 

BRANDUSA 14783/29.05.2017 3.940,00

3 AD
SC BUTAN GAS ROMANIA SA

30700/14.11.2016 14.756,00

4 AD A. N.Apele Romane abonament 1.397,23

5 AD ADI COM SOFT SRL Aa 1/05.03.2015, ctr 2443/03.01.2014 14.280,00

6 AD

CABINET INDIV. PSIH. PUCIU MIHAELA 

CRISTINA contr. 10657/18.04.2016 3.350,00

7 AD

CAB INDIV. PSIHOLOGIE PUCIU 

MIHAELA contract.11685/26.04.2017 9.480,00

8 AD D.S.V.S.A contract 12755/15.05.2017 117,80

9
AD

D.S.V.S.A contr.13176/17.05.2016 4.036,48

10 AD D.S.V.S.A contract 14552/25.05.2017 7.118,58

11 AD E-ON ENERGIE ROMANIA(ELECTRICITATE)contract nr 1445/17.01.2017 402.044,03

12 AD E-ON ENERGIE ROMANIA(GAZ) 1443/17.01.2017 612.830,99

13 AD POSTA ROMANA

A.a nr. 5877/29.02.2016 la contract 

nr.14259/03.06.2015 62.179,90

14 AD RCS& RDS SA

ctr 5615/25.02.2015 act aditional nr 

1/01.04.2016 la contract nr 

9309001318/23.02.2015 8.469,87



15
AD

SC GI-DO-MAX contract nr 5705/22.02.2017 26.328,75

16 AD SC ROMDATADIGISERV SRL Contract nr 14217/22.05.2017 2.929,00

17 AD SC DEEA CLEANING SRL 18509/05.07.2017 2.835,77

18 AD SC DEEA CLEANING SRL contr.11286/25.04.2016 7.265,32

19 AD SC EXOMAX TECH SRL 3739 din 08/02.2016 2.627,52

20 AD SC MEDICAL ASISTSERV SRL contract nr 11854/27.04.2017 8.475,00

21 AD SC MEDICAL ASISTSERV SRL contr.9965/11.04.2016 4.670,00

22 AD SC MONDECO SRL contract 13831/18.05.2017 884,40

23 AD SC MONDECO SRL contract nr 12722/12.05.2016 95,20

24
AD

SC NOVA APASERV SA contr. 01.01.2.33591/02.02.2015 309.629,93

25
AD

SC PAVRA-COM SRL 13431/15.05.2017 6.738,40

26
AD

SC PAVRA-COM SRL contr.11284/25.04.2016 5.280,35

27 AD SC  SERVICII PUBLICE LOCALE 11791/26.04.2017 13.567,84

28 AD

SC SERVICII PUBLICE LOCALE 

DOROHOI 11285/25.04.2016 a a nr 1 7.498,64

29 AD
SC TELEKOM ROMANIA   SA

79.783,09

30 AD
SC TELEKOM ROMANIA  SA

aa 31734/08.12.2015 contr. 

nr.9969/08.05.2014 15.339,90

31
AD

SC TRIDEX SERVICE SRL contract nr 13576/16.05.2017 10.647,21

32
AD

SC TRIDEX SERVICE SRL 5492-24.02.2016 5.196,55

33
AD

SC URBAN SERV SA contract 9276 cod 837/01.11.2016 44.466,88

34 AD SC VODAFONE ROMANIA SA contr.nr. 4292/11.02.2016 9.039,97

35 AD SC XANDOR GRUP SRL Contract nr 13575/16.05.2017 12.137,42

36 AD SC XANDOR GRUP SRL act ad 1/la contrct 5493/24.02.2016 2.447,72

37 AD SEE SOFT CONSULTING SRL contract 12804/08.05.2017 14.994,10

38 AD SEE SOFT CONSULTING SRL contr.11402/26.04.2016 7.497,03

39 AD SGPI SECURITY FORCE SRL contr.9831/08.04.2016 73.003,74

40 AD SC DEZINSECTIE SI DERATIZARE ERL contr. 15677/09.06.2016 7.633,37



41
AD

SC MERIDIAN SRL contract nr 30073/07.11.2016 0,00

42 AD SC MERIDIAN SRL

contract nr 4566/13.02.2017/comanda 

195/15.02.2017 19.759,32

43 AD SC VASCAR SRL contr.22725/23.08.2016 47.098,57

44
AD

SC AGREMIN TRANS SRL contract 5711/22.02.2017 109,92

45
AD

SC PREVENT INTELIGENT SECURITY 

SRL contract 11208/20.04.2017 129.671,94

46
AD

SC SILPOP GLADIATOR SECURITY contract nr 11686/26.04.2017 1.199,52

47
AD

SC AGREMIN TRANS SRL Contract 30985/15.11.2016/ 64,40

48
AD

SC ROMARG SRL CONTRACT NR 19/07.02.2012 258,04

49
AD

SC ESTCLINIC SRL contract nr 14782/29.05.2017 8.404,00

50
AD

SC DANPROEX SRL contract nr 15784/07.06.2017 4.194,51

51
AD

SC AGREMIN TRANS SRL 5711/22.02.2017 190,00

52
AD

SC COGNITROM SRL

Contract nr28820/26.10.2017+Contract 

nr28819/26.10.2017 400,00

53
AD

SC COGNITROM

Ccontract nr 25333/19.09.2017 si contract 

nr 25332/19.09.2017 11.799,98

54
AD

INACO LEGAL

contract nr 18358/04.07.2017+contr. 

18479/05.07.2017+cont.18480/05.07.2017

+ cont.18359/04.07.2017+contract nr 35.000,00

55
AD

SC STING SRL BOTOSANI CONTRACT NR 25515/20.09.2017 14.753,02

56
AD

SC ICOSIL COM SRL Contract nr v26109/19.10.2017 36.461,60

57
AD

SC KRASZTEL &ASOCIATII SRL Contract nr 28108/19.10.2017 52.966,90

58
AD

SC MAXON ELECTRIC SRL contract nr 29784/07.11.2017 22.205,40

59
AD

SC FREYA ART&DESIGN SRL-

DSUCEAVA Contract nr 28110/19.10.2017 12.598,95

60
AD

SCCOPROT SRL contract nr 31556/24.11.2017 99.603,00

61
AD

SC STING SRL BOTOSANI Contract nr 30315/13.11.2017 10.746,89

62
AD

SC DUALNIS WINRARSRL Contract nr 28426/23.10.2017 8.624,00

63
AD

SCVILI FASHION SRL Contract nr 31782/27.11.2017 27.622,28

64 AD ALPIN GAS 23206 20.737,39

65
AD

Centru de pregatire profesionala si consultanta 

in afaceri Transilvania 28768 7.020,00

66 AD INIC PITESTI 19282 12.691,35

67 AD SC BUTAN GAZ  23206 8.717,74



68 AD SC BUTANGAS SRL      23206 42.334,25

69 AD SC G.S. TRAINING 3398 3.840,00

70 AD SC GI-DO-MAX SRL 5705 26.328,75

71 AD SC RISTO TEAM TOTAL  12015 18.000,00

72 AD SC TRIDEX SERVICE SRL 5492 8.579,60

73 AD Tehmag Bucuresti 25175 33.998,30

74 AD SC TRIDEX SERVICE SRL 5492 178,43

75 AD SC ANCA FARM SRL medicamente cu contract 27.353,14

76
AD

RTS ROMANIAN PSYCHOLOGICAL

 TESTING SERVICES
contract nr 229/19.09.2017 3.300,00

77
AD SC ATLAS TOUR SRL 20944/01.08.2017 16.096,36

78
AD SC PROIECT BOTOSANI SRL 14047/19.05.2017 34.510,00

Total achizitie directa  contracte 2.635.144,73

1 BRM SC ALMATAR TRANS SRL  29366/01.11.2017 138.790,89

2 BRM SC AGRICOLA FRUGAL 21122/02.08.2017 12.190,66

3 BRM SC AGRICOLA FRUGAL 24775/12.09.2017 20.272,62

4 BRM SC AGRICOLA FRUGAL 29113/30.10.2017 19.604,74

5 BRM SC AGRICOLA FRUGAL

31957/28.11.2017+contract nr 

33558/15.12.2017 18.793,46

6 BRM SC RAFINARIA STEAUA ROMANA SA Contract nr 33815/19.12.2017 62.118,00

7 BRM SC RAFINARIA STEAUA ROMANA SA CONTRACT 1669/19.01.2017 117.573,07

8 BRM SC AMA FRUCT CP SRL 10567/10.04.2017 47.045,66

9 BRM SC AMA FRUCT CP SRL

contr.12762/08.05.2017+cont.15543/06.06

.2017 83.129,07

10 BRM SC AMA FRUCT CP SRL

cont.nr 18007/29.06.2017+ contract nr 

21123/02.08.2017 40.764,99

11 BRM SC AMA FRUCT CP SRL

cont.nr 24774/12.09.2017+contract 

29112/30.10.2017 114.339,49

12 BRM SC AMA FRUCT CP SRL 26082/28.09.2016 1.886,32

13 BRM SC AMA FRUCT CP SRL

Contract nr 31958/28.11.2017+contract nr 

33557/18.12.2017 78.029,65

14 BRM SC AGRICOLA FRUGAL SRL contr.26081/28.09.2016 33.798,23

Total contacte BRM 788.336,85

1 CO SC ADISON COMPANY SRL contr. 13171/17.05.2016 1.698,96

2 CO SC ARCA MONDO CHIM SRL contr. 13166/17.05.2016 113,05

3 simplificata SC AZET PREMIUM SRL contract nr 16470/14.06.2017 68.123,25

4 CO SC AZET PREMIUM SRL contr. nr.13167/17.05.2016 9.540,38

5 simplificata SC BELLA ROMANIA IMPEX SRL contr. Nr 16471/14.06.2017 66.957,02

6 CO SC BELLA ROMANIA IMPEX SRL contr.11971/05.05.2016 30.669,51

7 CO SC DECAS SRL contr.11972/05/05.2016 16.630,45

8 CO SC DECAS SRL contr. 13169/17.05.2016 4.590,44

9 CO SC KALMAN DISTRIBUTION SRL contr. 14582/31.05.2016 43.603,82

10 CO SC KALMAN DISTRIBUTION SRL contr. 11970/05.05.2016 2.975,89

11 CO SC KALMAN DISTRIBUTION SRL contract 13172/17.05.2016 3.212,23

12 CO SC MOPAN SRL contr. 9683/07.04.2016 44.948,13

13 CO SC OVISIM IMPEX SRL contr 14581/31.05.2016 118.183,82

14 CO SC OVISIM IMPEX SRL contr. 13170/17.05.2016 4.844,27

15 CO SC SEILAND SRL contr. Nr.11973/05.05.2016 10.134,30

16 simplificata SC SEILAND SRL contract nr 16475/14.06.2017 4.016,25

17 CO SC SEILAND SRL contr.13168/17.05.2016 600,30

18 CO SC SIDE GRUP SRL contr.                     13.165/17.05.2016 1.228,34



19 CO SC SPICUL  10681/11.04.2017+ac ad nr 1 65.295,52

20 CO SC SPICUL 2 SRL contr. 13597/20.05.2016 116.283,27

21 CO SC SPICUL 2 SRL contr.            14.583/31.05.2016 16.899,36

22 CO SC TURKROM SRL contr. 11969/05/05.2016 4.388,76

23 CO SC VASCAR SA contr.14452/30.05.2016 49.453,37

24 CO SGPI SECURITY FORCE SRL contr.9831/08.04.2016 0,00

25 CO SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL contr.14451/30.05.2016 9.920,57

26 NFPP SC CARPATIS SRL CONTRACT  7420/09.03.2017 45.832,85

27
NFPP

SC FIVE CONTINENTS SRL 

contract nr 10680/11.04.2017+ ACT AD 

nr 1 31.443,13

28 NFPP SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL CONTRACT 7421/09.03.2017 71.910,19

29 LD SC SPICUL SRL contract nr 18880/10.07.2017 78.601,76

30 LD SC SPICUL 2 SRL contarct nr 18880/10.07.2017 279.751,33

31 NFPP SC SPICUL 2 SRL 10676/11.04.2017 57.456,06

32 LD SC VASCAR SA contract nr 18868/10.07.2017 305.512,59

33 LD SC VASCAR SA 7419/09.03.2017 27.531,44

34 LD SC OVISIM IMPEX SRL contract10674/11.04.2017 92.675,59

35 LD SC CONSERVFRUCT contract 10682/11.04.2017 46.272,99

36 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL contract nr 18883/10.07.2017 38.741,54

37 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL contract nr 16473/14.06.2017 14.558,47

38 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL 10675/11.04.2017 21.700,15

39 LD SC FIVE CONTINENTS SRL 16279/12.06.2017 109.143,85

40 LD SC OVISIM IMPEX SRL 16474/14.06.2017 39.391,00

41 LD SC OVISIM IMPEX SRL 18881/10.07.2017 179.641,85

42 simplificata SC REBO FOREST SRL 23943/05.09.2017 244.902,00

43 simplificata SC BIOMIGA PHARMA SRL Contract nr 16472/14.06.2017 43.132,80

44 CO SC CARPATIS SRL contr. 14453/30.05.2016 34.883,15

45 CO SC CONTEC FOODS SRL contr. 13599/20.05.2016 16.981,12

46 LD SC APOLLO SRL contract nr 18882/10.07.2017 169.876,39

47
CO SC APOLLO SRL

contr. 13598/20.05.2016+aa 

34635/16.12.2016+aa 8151/14.03.2017
97.738,79

48 simplificata SC COMTEH SA CONSTANTA 27175/10.10.2017 55040,24

49 simplificata SC COMTEH SA CONSTANTA 27176/10.10.2017 22974,2

50 simplificata SC COMTEH SA CONSTANTA 27177/10.10.2017 9841,57

51 simplificata SC COMTEH SA CONSTANTA 27178/10.10.2017 24076,88

52 simplificata SC COMTEH SA CONSTANTA 27179/10.10.2017 15265,84

53 simplificata SC COMTEH SA CONSTANTA 27180/10.10.2017 22974,7

50 simplificata SC COMTEH SA CONSTANTA 27181/10.10.2017 29.603,05

Total contracte si AA proceduri 2.921.766,78

TOTAL GENERAL 7.086.328,12

Intocmit 

AD - Achizitie directa, AD cu cda - Achizitie directa cu comanda, BRM - procedura de achizitie prin Bursa Romana de Marfuri

CO - Cerere de Oferta, NFPP - negociere fara publicare prealabila, LD - Licitatie deschisa, simplificata - procedura simplificata



 















AD - Achizitie directa, AD cu cda - Achizitie directa cu comanda, BRM - procedura de achizitie prin Bursa Romana de Marfuri

CO - Cerere de Oferta, NFPP - negociere fara publicare prealabila, LD - Licitatie deschisa, simplificata - procedura simplificata



CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani

Cap.68.02.06 ANEXA 8

Nr.

crt.
Denumirea obiectivului CANT. Pret Valoare

Termen de 

realizat-

Trim

TOTAL GENERAL
700,00

C. Alte cheltuieli de investitii 700,00

C.b. Dotari independente 236,00

1 Generator de curent diesel  trifazic, de 6kVA 5,00 6,80 34,00 III

2

Centrala termica murala 35 kw Complex casute Sf Mina Botosani, str. IC 

Bratianu, nr. 59 3,00 4,50 13,50 III

3 Vitrina frigorifica   4,00 4,50 18,00 III

4  Teste psihologice Denver pentru copii 0-6 ani 1,00 3,70 3,70 III

5  Teste psihologice cu licenta SCID I, SCID II 1,00 1,50 1,50 III

6  Teste psihologice Raven 3,00 1,10 3,30 III

7
Teste psihologice PED b (platforma de evaluare 6,7-19 ani)

1,00 6,00 6,00 III

8 Teste psihologice PED b (platforma de evaluare 3,5-7 ani) 1,00 6,00 6,00 III

9 Realizare infrastructura IT(servere, echipamente si licente aferente) 1,00 150,00 150,00 II

C.d

.

Cheltuieli de expertiză, proiectare, privind consolidările și intervențiile 

pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni 

accidentale și calamități naturale, precum și cheltuieli legale de 

realizarea acestor investiții - total, din care:

464,00

1

Expertiza tehnica,audit energetic si DALI crestere eficienta energetica 

Cladiri sediu administrativ DGASPC Botosani, str. Maxim Gorki, nr.4 1,00 35,00 35,00 II

2

Expertiza tehnica,audit energetic si DALI crestere eficienta energetica a 

Centrului de ingrijire si asistenta Dorohoi , str. Dobrogeanu Gherea, nr. 85 1,00 35,00 35,00 II

3

Elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de securitate la 

incendiu - CITO Botosani, str. I.C. Bratianu, nr. 59 1,00 5,00 5,00 II

4

Elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de securitate la 

incendiu - Complex Serviciul  Comunitar Specializat, Botosani, str. IC 

Bratianu 59 1,00 10,00 10,00 II

5

Elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de securitate la 

incendiu - Pavilion C Complex casute Sf. Mina,

Botosani, str. IC Bratianu, nr. 59 1,00 6,00 6,00 II

6

Elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de securitate la 

incendiu - Centru Sansa Mea si CSCCD Sf. Spiridon, str. Ion Pilat, nr. 28 1,00 5,00 5,00 II

7

Elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de securitate la 

incendiu - Casa Ciomac, str. Puskin, nr. 2,Botosani 1,00 5,00 5,00 II

8

Elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de securitate la 

incendiu - Centru ambulatoriu de recuperare Botosani, str. Puschin, nr. 2 1,00 5,00 5,00 II

9

Elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de securitate la 

incendiu - CIA Bucecea 1,00 10,00 10,00 II

10

Elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de securitate la 

incendiu - Casa Rosseti CRR Ionaseni 1,00 10,00 10,00 II

11

Elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de securitate la 

incendiu - CRR Dersca 1,00 10,00 10,00 II
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12

Elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de securitate la 

incendiu - CSCD "Speranta" Pomarla 1,00 10,00 10,00 II

13

Proiectare si executie instalatie de detectie si alarmare la incendiu Casa A 

Sf. Mina, Botosani, str. IC Bratianu, nr. 59 1,00 14,00 14,00 II

14

Proiectare si executie instalatie de detectie si alarmare la incendiu Casa B 

Sf. Mina, Botosani, str. IC Bratianu, nr. 59 1,00 14,00 14,00 II

15

Proiectare si executie instalatie de detectie si alarmare la incendiu Casa C 

Sf. Mina, Botosani, str. IC Bratianu, nr. 59 1,00 14,00 14,00 II

16

Proiectare si executie instalatie de detectie si alarmare la incendiu Casa 1 

Sf. Mina, Botosani, str. IC Bratianu, nr. 59 1,00 14,00 14,00 II

17

Proiectare si executie instalatie de detectie si alarmare la incendiu Casa 2 

Sf. Mina, Botosani, str. IC Bratianu, nr. 59 1,00 14,00 14,00 II

18

Proiectare si executie instalatie de detectie si alarmare la incendiu Casa 3 

Sf. Mina, Botosani, str. IC Bratianu, nr. 59 1,00 14,00 14,00 II

19

Proiectare si executie instalatie de detectie si alarmare la incendiu Complex 

Micul Print, Botosani, str. IC Bratianu, nr. 59 1,00 35,00 35,00 II

20

Proiectare si executie instalatie de detectie si alarmare la incendiu CIA 

Bucecea 1,00 14,00 14,00 II

21

Proiectare si executie instalatie de detectie si alarmare la incendiu Casa 

Rosseti CRR Ionaseni 1,00 30,00 30,00 II

22

Proiectare si executie instalatie de detectie si alarmare la incendiu CRR 

Dersca 1,00 25,00 25,00 II

23

Proiectare si executie instalatie de detectie si alarmare la incendiu CIA 

Dorohoi, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 85 1,00 30,00 30,00 II

24

Proiectare si executie instalatie de detectie si alarmare la incendiu CIA 

Leorda 1,00 30,00 30,00 II

25

Proiectare si executie instalatie de detectie si alarmare la incendiu Centru de 

zi Sansa mea si CSCCD Sf. Spiridon, str. Ion Pilat, nr. 28 1,00 35,00 35,00 II

26

Proiectare si executie instalatie de detectie si alarmare la incendiu CIA 

Adaseni 1,00 35,00 35,00 II



Anexa 9 

Activități desfășurate pe parcursul anului 2017, în unitățile rezidențiale și de zi – pentru 

copii,  din structura DGASPC Botoșani 

✓ Activități desfășurate la Centrul de Plasament „Prietenia” Botoșani: 

o 04.01.2017 – Cantonament la Vatra Dornei. Au participat 6 fete, eleve la Liceul 

Sportiv Botosani. 

06.01.2017 – Cantonament la Izvorul Muresului. A particpat o tanara, membru al 

Clubului Sportiv Botosani – lotul de box. 

06.01.2017 - ,,Educatie crestina”. Activitatea a fost sustinuta de preotul Sandu 

Mihai Olivian in cadrul centrului si a vizat dezvoltarea abilitatilor de refuz al 

consumului de droguri, alcool si tutun in randul tinerelor, precum si sensibilizarea 

adolescentilor cu privire la beneficiile unui stil de viata sanatos.  

10.01.2017- Vizionare film educativ-  educatie sexuala. Au participat 10 

adolescente cu varsta cuprinsa intre 15 si 17 ani. 

o 15.01.2017- Concurs de poezii - ,,Sa ne aducem aminte de Mihai Eminescu” – au 

participat 19 copii. 

o 20.01.2017 - vizionare film tematic. La activitate au participat un numar de 20 de 

copii/tinere. La final au fost dezbatute aspecte legate de presiunea anturajului, 

despre conceptul de integrare/adaptare la microgrup, legatura dintre consumul de 

droguri si perioada adolescentei. 

o 21.01.2017 - Activitatea ,,O zi deosebită- Ziua ta’’ – activitate desfasurata in 

colaborare cu Asociaţia Happy, au participat un număr de 10 de copii/tinere; 

Aniversarea lunara a zilelor de nastere. 

o 30.01.2017 – Activitati cu caracter preventiv –informativ desfasurate in 

colaborare cu IPJ Botosani, Compartimentul Politie de Proximitate (respectarea 

regulilor de circulatie, consecintele comportamentului agresiv). 

o 02.02.2017 – ,,Dans si voie buna” – activitate organizata la Palatul Copiilor sub 

indrumarea coregrafului Monica Hustiuc. Au participat 12 fete. 

05.02.2017- Activităţi practice-gospodăreşti „Universul bucătăriei” - activităţi 

culinare desfăşurate de copii/tinere sub îndrumarea instructorilor de educaţie de trei 

ori pe luna (salată de fructe, gogoşi, clătite,  cartofi prăjiţi);  

06.02.2017 – Frumusete si stil – activitate desfasurata in colaborare cu salonul de 

coafura ,,La brici”. Au participat toate fetele. 

06.02.2017 – Pericole on line - activitate desfasurata in colaborare cu Inspectoratul 

Judetean de Politie. Au participat toate fetele. 

06.02.2017 – Educatie pentru sanatate -  activitate realizata in colaborare cu 

Complex Servicii Comunitare Botosani, asistent medical Nicoleta Roman. 

08.02.2017 – Sa fim buni crestini, activitate desfasurata în colaborare parintele 

Olivian Sandu. 



o 09.02.2017 – Activităţi practice-gospodăreşti „Universul bucătăriei” - activităţi 

culinare desfăşurate de copii/tinere sub îndrumarea instructorilor de educaţie de trei 

ori pe luna (salată de fructe, gogoşi, clătite,  cartofi prăjiţi, omleta). 

o 09.02.2017- Activităţi manual- plastice: confecţionarea felicitărilor si martisoarelor 

pentru luna martie. Au participat 16 fete. 

o 10.02.2017 – Trafic de persoane, violenta fizica si verbala  – activitate 

desfasurata in colaborare cu Jandarmeria Botosani. 

10.02.2017 – La patinoar – au participat un grup de 21 de fete. 

o -13.02.2017 - Activităţi manual - plastice: confecţionarea felicitărilor si 

martisoarelor pentru luna martie. Au participat 9 fete. 

o -18.02.2017 - ,,Dans si voie buna” – activitate organizata la Palatul Copiilor sub 

indrumarea coregrafului Monica Hustiuc. Au participat 12 fete. 

o 18.02.2017 - Frumusete si stil – activitate desfasurata in colaborare cu salonul de 

coafura ,,Perfect Look”. Au participat toate fetele. 

- 23.02.2017– vizita la Muzeul Judetean, vizionare film Cine Grand Mall - ca 

alternativa pozitiva la consumul de droguri. La activitate au participat un numar de 8 

de copii/tinere. La final au fost dezbatute aspecte legate de presiunea anturajului, 

despre conceptul de integrare/adaptare la microgrup, legatura dintre consumul de 

droguri si perioada adolescentei, au fost identificate modalitati pozitive de petrecere a 

timpului liber. Activitatea a fost desfasurata in colaborare cu salonul de coafura 

Perfect Look Botosani.   

o 25.02.2017 - Activitatea ,,O zi deosebită- Ziua ta’’ – activitate desfasurata in 

colaborare cu Asociaţia Happy, au participat un număr de 10 de copii/tinere; 

Aniversarea lunara a zilelor de nastere. 

o 25.02.2017 – Spectacol cu muzica pop rock -  activitate organizata de Club Rotary 

Botosani. Au participat 27 de fete. 

26.02.2017 - Activităţi practice-gospodăreşti „Universul bucătăriei” - activităţi 

culinare desfăşurate de copii/tinere sub îndrumarea instructorilor de educaţie de trei 

ori pe luna (salată de fructe, gogoşi, clătite,  cartofi prăjiţi, omleta). 

28.02.2017 Activitate antidrog - un numar de 30 copii/tinere participat la o activitate 

desfasurata de Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Botosani. 

Continutul activitatii: prezentarea efectelor negative ale consumului de tutun, alcool si 

substante noi cu potential psihoactiv, factori de protectie si risc, cum face fata 

presiunii grupului, infractiuni asociate consumului de droguri, discutii facilitate, 

vizionare de film antidrog. 

02.03.2017 – Educatie sexuala - activitate realizata in colaborare cu Complex 

Servicii Comunitare Botosani, asistent medical Nicoleta Roman. 

03.03.2017 – Activitate cultural artistica – sustinuta de Rapsozii Botosaniului in 

cadrul centrului. 

04.03.2017 – Activităţi manual - plastice: confecţionarea felicitărilor si 

martisoarelor pentru luna martie. Au participat 21 fete. 

07.03.2017 – Martisoare din suflet pentru suflet – serbare dedicata primaverii 

organizata de DGASPC Botosani la Casa Tineretului. Au participat toti beneficiarii.  



12.03.2017 - Activităţi practice-gospodăreşti „Universul bucătăriei” - activităţi 

culinare desfăşurate de copii/tinere sub îndrumarea instructorilor de educaţie de trei 

ori pe luna (salată de fructe, gogoşi, clătite,  cartofi prăjiţi, omleta, salata beof). 

14.03.2017 – activitate antidrog - atelier ocupational. La activitate au participat 10 

fete din cadrul centrului si au confectionat obiecte decorative tematice pentru 

Sarbatorile de Paste. Activitatea a vizat reducerea factorilor de risc ce privesc 

consumul de droguri prin valorificarea pozitiva a timpului liber, adoptarea unui stil de 

viata sanatos. 

o 21.03.2017 – Activitate antidrog - un numar de 15 copii/tinere participat la o 

activitate desfasurata in curtea centrului: identificarea unor modalitati pozitive de 

petrecerea a timpului liber in vederea consolidarii factorilor de protectie in prevenirea 

consumului de droguri. Copiii au participat la diverse activitati de gradinarit in 

vederea amenajarii curtii interioare, au plantat flori. 

o 23.03.2017 - Activitatea ,,O zi deosebită - Ziua ta’’ – activitate desfasurata in 

colaborare cu Asociaţia Happy la sediul asociatiei, au participat un număr de 10 de 

copii/tinere. Aniversarea lunara a zilelor de nastere. 

25.03.2017 – Activitatea ,,Dreptul la viata” activitate desfasurata în colaborare 

parintele Olivian Sandu. 

29.03.2017 – Concert simfonic – sustinut de Filarmonica Botosani la Casa 

Sindicatelor – au participat 30 de copii. 

o 03.04.2017 - Concert simfonic – sustinut de Filarmonica Botosani la Casa 

Sindicatelor – au participat 19 de copii. 

o 06.04.2017 - Activitatea ,,O zi deosebită - Ziua ta’’ – activitate desfasurata in 

colaborare cu Asociaţia Happy la pizzeria Magia Gustului, au participat un număr de 

10 de copii/tinere. Aniversarea lunara a zilelor de nastere. 

o -07.04.2017 - Vizionare film tematic. La activitate au participat un numar de 10 de 

copii/tinere. La final au fost definite/dezbatute si argumentate aspecte legate de 

dependenta fizica si psihica generata de consumul de droguri - particularitati si mod 

de manifestare. De asemenea au fost exemplificate modificarile care apar in 

comportamentul scolar si cum sunt afectate performanta si functionarea sociala a 

elevului. 

o 15.04.2017 –  Activitati recreative, de socializare – realizate in colaborare cu 

Fundatia Starr Romania. 

o 18.04.2017 – Excursie de o zi la Manastirea Humorului, piscina Arinis din Gura 

Humorului. Cazare Casa Vica, au participat 6 fete.   

o 22.04.2017 – Zilele orasului – au participat 15 fete insotite de instructor de educatie. 

22.04.2017 – Concert de Jazz la Casa Sindicatelor -  au participat 10 fete.  

o -23.04.2017 – Teatrul Vasilache – a sustinut o piesa de teatru in cadrul centrului. 

o -25.04.2017 – Concurs de desene tematica antidrog. Copiii care s-au remarcat la 

aceasta activitate au participat pe data de 28 aprilie la o activitate de socializare si 

petrecere a timpului liber realizata in colaborare cu CSCD ,,Speranta” Pomarla.  

o -27.04.2017 – Vizionare piesa de teatru la Casa Tineretului – in cadrul 

evenimentului Amfiteatru. Au participat 8 fete. 



o -28.04.2017 – Activitate de socializare, picnic, grata, jocuri si concursuri - 

desfăşurată la Pomarla in colaborare cu CSCD ,,Speranta” Pomarla. Au participat 16 

fete. 

o Mai 2017 

o -03.05.2017 – Activitate educativa ,,Planing familial – sustinuta de doctor Ianovici 

Niculina. Au participat 17 adolescente. 

o -09.05.2017- Activităţi ludice- pictura – personalizarea dormitoarelor, picturi pe 

pereti. Au participat 10 fete sub indrumarea domnului Soptelea Liviu. 

o 10.05.2017 – Activitate antidrog -Vizionarea unui fragment (15 min.) din filmul 

„Captivi în libertate”. La activitate au participat un numar de 15 de copii/tinere. La 

final au avut loc discutii dirijate, pe grupuri de lucru, ce au vizat identificarea finalului 

ideal al filmului(modificarea scenariului in vederea identificarii si constientizarii 

factorilor de risc si a celor de protectie). S-a urmarit cunoasterea etapelor trecerii de 

la consumul ocazional de droguri la dependenta. 

o -15.05.2017 - Activitatea ,,O zi deosebită - Ziua ta’’ – activitate desfasurata in 

colaborare cu Asociaţia Happy la pizzeria Magia Gustului, au participat un număr de 

10 de copii/tinere. Aniversarea lunara a zilelor de nastere. 

o -21.05.2017 – Vizionare unui spectacol la Teatrul pentru copii şi tineret 

„Vasilache” Botoşani, în cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de 

cultură; au participat: 10 copii/tinere , 1 instructor de educaţie; 

o 24.05.2017– Activitate antidrog - ,,Adolescentul, acest necunoscut”. La activitate 

au participat 12 adolescente cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani. Sub indrumare, au 

desfasurat jocuri de rol prin care s-a dorit identificarea celor trei tipuri de conduite 

disfunctionale ale adolescentilor ce pot conduce la adoptarea unor comportamente 

de risc: revolta, inchiderea in sine si exaltarea/afirmarea.  

o -26.05.2017 – Activităţi practice-gospodăreşti „Universul bucătăriei” - activităţi 

culinare desfăşurate de copii/tinere sub îndrumarea instructorilor de educaţie de trei 

ori pe luna (salată de fructe, gogoşi, clătite,  cartofi prăjiţi, omleta, salata beof). 

o Iunie 2017 

o -01.06.2017 – Activitate- 1 iunie. Activitate desfasurata la Pomarla in colaborare cu 

CSCD ,,Speranta” Pomarla si CSCD ,,Sf. Nicolae” Trusesti (picnic, gratar, 

concursuri, jocuri, socializare). Au participat 16 fete. 

o 01.06. 2017 – masa festiva, jocuri, gratar in curtea centrului. Au participat 25 de 

fete. 

o -01.06.2017 – Vizionare unui film la Cinegrad din Uvertura Mall. Au participat 12 

fete. 

o -02.06.2017 – Vizionare unui film la Cinema Unirea. 

o -02.06.2017 - Activităţi practice-gospodăreşti „Universul bucătăriei” - activităţi 

culinare desfăşurate de copii/tinere sub îndrumarea instructorilor de educaţie de trei 

ori pe luna (salată de fructe, gogoşi, clătite,  cartofi prăjiţi, omleta, salata beof). 

o -02.06.2017 -Activitatea ,,O zi deosebită - Ziua ta’’ – activitate desfasurata in 

colaborare cu Asociaţia Happy la pizzeria Magia Gustului, au participat un număr de 

10 de copii/tinere. Aniversarea lunara a zilelor de nastere. 

o -03.06.2017 – Activitatea – vizita la Muzeul Judetean. 

o -04.06.2017 – Vizionare piesa de teatru ,,Ratusca cea urata” – Teatrul Vasilache. 

o -05.06.2017 – Drumetie  si picnic ’’ la Rediu. Au participat 25 de fete. 

o -08.06.2017 –Consiliere vocationala – activitate desfasurata in colaborare cu 

Centrul de Incluziune Sociala. 



11.06.2017 - Activităţi practice-gospodăreşti „Universul bucătăriei” - activităţi 

culinare desfăşurate de copii/tinere sub îndrumarea instructorilor de educaţie de trei 

ori pe luna (salată de fructe, gogoşi, clătite,  cartofi prăjiţi, omleta, salata beof).  

13.06.2017 – Activitate- Adolescenta fara riscuri – activitate desfasurata in 

colaborare cu Politia Locala. 

o 14.06.2017 – Activitate artistica -dansuri – doua fete au participat la un concurs la 

Tg Mures. 

16.06.2016 – Activitate – Educatie pentru sanatate – sustinuta de medic 

stomatolog Borhan Manuela; 

18.06.2017 -Activitatea ,,Orientare turistică"- realizată in colaborare cu Centrul 

naţional de informare şi promovare turistică Botoşani, au participat un număr de 12 

de copii/tinere. Ipotesti, Manastirile din zona; 

o -20.06.2017 - Activitatea sportiva organizata de Liceul AT Laurian. Au participar 9 

fete. 

o -23.06.2017- Frumusete si stil – activitate desfasurata in colaborare cu salonul de 

coafura ,,Carmen”. Au participat 10 fete; 

o -23.06.2017 –La piscina - activitate desfăşurată în colaborare cu CSCD ,,Speranta” 

Pomarla. Au participat 10 fete. 

24.06.2017 – Atelier ocupational – activitate desfăşurată de voluntarii Asociatie 

Lindenfeld. Au participat 10 fete; 

o -25.06.2017- Actorie - activitate desfăşurată de voluntarii Asociatie Lindenfeld. Au 

participat 10 fete; 

o -25.06.2017 – Tabara la Agafton – 5 zile. Au participat 6 fete 

o -26.06.2017 – Spectacol de muzica populara – dedicat zilei tricolorului – Casa 

Tineretului. Au participat 15 fete; 

o 28.06.2017 – Activitate culinara  - activitate desfăşurată de voluntarii Asociatie 

Lindenfeld. Au participat 10 fete; 

o -29.06.2017 – Teatrul Vasilache – sustine piesa de teatru in cadrul centrului. Au 

participat 10 fete 

 

o 01.07.2017 –Activitatea ,, Bucurie în mişcare” Parcul Mihai Eminescu, activităţi 

sportive cu ocazia deschiderii Complexului Comercial ,,Decathlon’’, au participat 10 

copii/tinere, 1 instructor de educaţie;   

o 01.07.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;   

o -03-08.07.2017 -,,Să ne distăm în tabără la Vaslui’’ au participat 10 

copii/tinere,1 instructor de educaţie; 

o -04.07.2017 – Activitate - Centrului de Incluziune Socială - Plan de incluziune 

socială, unde participă activ la sesiunile de formar/ consiliere individuală şi de grup 

conform programărilor. - 12 copii/tinere; 

o -05.07.2017 –Activitatea ,,Eleganţă şi stil ” au participat 16 copii/tinere, sub 

îndrumarea reprezentanţilor Salonului ,,Nicole’’ ; 



o -07.07.2017- Activitatea ,,Cunoaşterea oraşului Botoşani’’ în colaborare cu 

Centrul de Informare Turistică Botoşani, sustinută de domnul Rusu, au participat 20 

copii/tinere, 1 instructor de educaţie; 

o -07.07.2017- Activitate  Culinară ,,Să fim gospodine’’ au participat 10 

copii/tinere, 1 instructor de educaţie; 

o -09.07.2017- Activitatea ,,Cântece şi dansuri Româneşti’’, au participat 20 

copii/tinere, 2 instructor de educaţie; 

o -10.07.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;   

o -10-14.07.2017 -,,Să ne distăm în tabără la Vatra Dornei’’ a participat 1 copil; 

o -10-15.07.2017 -,,Să ne distăm în tabără la Vaslui’’ au participat 5 copii/tinere,1 

instructor de educaţie; 

o -10.07.2017 –Activitatea ,,Prietenii copiilor’’ în colaborare cu Asociaţia 

Umanitară ,, Ajutor pentru România’’ din cadrul Decanatului Evanghelic Luteran- 

WASSERTRUDINGEN, au participat 45 copii/tinere, 6 instructori de educaţie, şef 

centru, asistent social, psiholog; 

o -11.07.2017 –Activitatea ,,Să invăţăm să confecţionăm’’ în colaborare cu 

Asociaţia Umanitară ,, Ajutor pentru România’’, au participat 12 copii/tinere,2 

instructori de educaţie; 

o -11.07.2017 – Activitatea ,,Petrecere câmpenească’’ în colaborare cu Asociaţia 

Umanitară ,, Ajutor pentru România’’, au participat 45 copii/tinere, 6 instructori de 

educaţie, şef centru, asistent social, psiholog; 

o -12.07.2017- Activitatea ,,Consiliere de grup - dezvoltare personala’’. 

Activitate realizata in colaborare cu C.S.C.D ,,Speranta” Pomarla, au participat 45 

copii/tinere, 6 instructori de educaţie, şef centru, asistent social, psiholog; 

o -12.07.2017- Activitatea ,,Excursie în Nordul Moldovei’’, au participat 28 

copii/tinere, 2 instructori de educaţie;  

o 12.07.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;   

o 13.07.2017- Activitatea ,,Excursie în Nordul Moldovei’’, au participat 17 

copii/tinere, 1 instructori de educaţie;  

o 14.07.2017- Activitatea Centrului de Incluziune Socială - Plan de incluziune 

socială, au participat 6 copii/tinere;  

o 16.07.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;   

o 19.07.2017 –Activitatea,, Să ne bălăcim la piscină’’ au participat 16 copii/tinere, 

1 instructor de educaţie, şef centru;  

o 20.07.2017-Activităţi religioase – participarea beneficiarilor la slujba religioasă ,,Sf 

Ilie’’, 10 copii/tinere şi 1 instructor de educaţie; 

o 20.07.2017- Activitatea ,,Delicvenţa juvenilă’’în colaborare cu IPJ. Botoşani, au 

participat 35 copii/tinere, 1 instructor de educaţie, şef centru, asistent social, 

psiholog;   

o -21.07.2017 – Activitatea ,,Educatie Juridica”- Compartimentului de Analiza si 

Prevenire a Criminalitatii din cadru IPJ Botosani, domnul Aluculesei Dan. La 

activitate au participat 28 de copii/tinere.  

o 22.07.2017, Activitatea ,,La cules de păstăi’’,  au participat 16 copii/tinere, 1 

instructor de educaţie; 



o 23.07.2017- Activitatea din cadrul proiectului ,,Incluziune  socială pentru 

copii şi tinerii proveniţi din centrele de plasament’’- au participat un număr de 8 

voluntari (tineri ) Crucea roşie, 35 copii/tinere, 1 instructor de educaţie, psiholog, 

asistent social; 

o 25.07.2017- Activitatea - ,,Să acordăm primul ajutor’’ Crucea roşie, 16 

copii/tinere, 1 instructor de educaţie; 

o -26.07.2017- Activitatea ,,Dezvoltare personală şi conştientizarea factorilor 

de risc şi consecinţele consumului de droguri’’ Program de consiliere de grup 

propuse 10 şedinţe, Consiliere de grup 2 şedinţe - au participat 15 copii/tinere, 

psiholog, şef centru, asistent social; 

27.07.2017 -Vizionare unui spectacol la Teatrul pentru copii şi tineret „Vasilache” 

Botoşani, în cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură; au 

participat: 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie; 

o Săptămâna 24-30.07.2017 -Primul ajutor în caz de insolaţie » -35 copii/tinere, 

2 instructori de educaţie, şef centru, asistent social, psiholog; 

o 28.07.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o 27.07.2017- Activitatea ,,Suntem prieteni’’ realizată in colaborare cu Casa 

Ruxandra Botoşani, socializare într-un cadru agreabil în parcul Mihai Eminescu, au 

participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie; 

o 28.07.2017- Activitatea ,,Să ne distrăm la piscină’’ au participat, 15 copii/tinere, 2 

instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru( prin identificarea unor 

sponsori ). 

30.07.2017 – Vizionare unui spectacol la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani, în 

cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură, 14copii/tinere,2 

instructori de educaţie. 

31.07.2017 – Vizionare unui spectacol la Teatrul pentru copii şi tineret „Vasilache” 

Botoşani, în cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură; au 

participat: 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie; 

o 31.07.2017- Activitatea ,,O zi deosebită- Ziua ta’’ – activitate desfasurata in 

colaborare cu Asociaţia Happy, au participat un număr de 10 de copii/tinere; 

Aniversarea lunara a zilelor de nastere. 

o 01.08.2017 - Activitate  gospodărească ,,În grădina cu flori’’ au participat 10 

copii/tinere, 1 instructor de educaţie; 

o 02.08.2017 - Activitate ,,Agresivitatea un răspuns la neadaptare” -reprezentanţii 

din cadrul I.P.J. Botoşani – Serviciul Investigaţii Criminale participanţi:35copii/tineri, 

instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru; 

o 03.08.2017- Activitatea ,, Ipoteşti loc de poezie’’ au participat 14 copii/tinere, 1 

instructor de educaţie; 

o -03.08.2016- Activitatea ,,Ne bălăcim la piscină’, au participat 10 copii/tinere, 1 

instructor de educaţie; 

o -05.08.2016- Activitatea ,,Bun venit oaspeţi’’, -Asociaţia StaRR România Botoşani, 

au participat 45 copii/tinere, 6 instructori de educaţie, şef centru,  asistent social, 

psiholog; 

o 06.08.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  



o 08.08.2017 -  Activitatea- ,,  Prietenii noştri ’’,  ,,Excursie de o zi’’, pe traseul 

Botoşani –Suceava/Cacica/Piatra Neamţ, pentru a vizita obiective turistice din judeţul 

Neamţ organizată de Asociaşia ,,Starr România’’Botoşani,  un grup de tineri voluntari 

din Marea Britanie participanţi, 45 copii/tineri, 5 instructori de educaţie; 

o 10.08.2017- Activitatea ,,Fraţi mai mari, fraţi mai mici”-  întâlnire între grupurile de 

fraţi din cadrul D.G.A.S.P.C.Botoşani ; 

o 12.08.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

-15.08.2017 -Activităţi religioase – participarea la slujba religioasă,10copii/tineri,1 

instructor de educaţie, asistent social; 

16.08.2016 – Vizionare unui spectacol la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani, în 

cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură, au participat 14 

copii/tinere, 2 instructori de educaţie; 

o 17.08.2016- Activităţi privind formarea deprinderii de viaţă independentă: „ 

Universul bucătăriei” - activităţi culinare desfăşurate de beneficiare sub îndrumarea 

instructorilor de educaţie (salată de fructe, gogoşi, sarmale, tort, clătite, friptură,  

prăjituri, cartofi prăjiţi, salată de crudităţi, salată bulgărească); 

o 19.08.2017 –Activitatea ,,Concert simfonic’’ Filarmonica Botoşani, au 

participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

20.08.2017  Activitate ,,Tenis de masă’’ la Sala Polivalenta „Elisabeta Lipa”  în 

colaborare cu copii/tinerii din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii”, 

Botoşani, au participat -10 copii/tinere , 1 instructor de educaţie; 

o 24.08.2017-  Activitate - Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Botosani. 

Continutul activitatii: prezentarea efectelor negative ale consumului de tutun, alcool si 

substante noi cu potential psihoactiv, factori de protectie si risc, cum face fata 

presiunii grupului, infractiuni asociate consumului de droguri, discutii facilitate, 

vizionare de film antidrog, au participat -40 copii/tinere, 3 instructori de educaţie, 

asistent social, psiholog, şef centru; 

o 26.08.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 8 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o -27.08.2017 -Activitatea ,,O zi deosebită - Ziua ta’’ – activitate desfasurata in 

colaborare cu Asociaţia Happy, au participat un număr de 10 de copii/tinere. 

Aniversarea lunara a zilelor de nastere. 

o 28.08.2017 –Activitatea - Creşterea gradului de conştientizare în vederea 

prevenirii traficului de copii, comiterea de fapte antisociale, 

comportament/limbaj corespunzător în societate desfăşurată de reprezentanţii 

din cadrul I.P.J. Botoşani , Compartimentul Urmăriri– 30 copii/tineri, 2 instructori de 

educaţie, asistent social, psiholog, şef centru; 

o 29.08.2017 - Activitatea- ,,Acordarea primului ajutor’’ – activitate voluntari de la 

Crucea Rosie, 15 copii/tineri, instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef 

centru; 

o -30.08.2017 Activitatea ,,Vizită la Muzeu Judeţean Botoşani’’ – 20 copii/tinere,2 

instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru; 

o 30.08.2017- Activităţi practice-gospodăreşti „Universul bucătăriei” - activităţi 

culinare 25 copii/tineri, 3 instructori de educaţie; 



o -31.08.2017 Activitatea,, Ne bălăcim la piscină’’- au participat 15 copii/tinere, 2 

instructori de educaţie; 

-31.08.2017 Activitatea - Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog 

Botosani. Continutul activitatii: depistarea primelor semne in cazul consumului de 

droguri, stabilirea regulilor in grup, constientizarea importantei relatiilor interpersonale 

dintre instructorii de educatie si copii in vederea dezvoltarii unei atitudini preventive 

adecvate, dezvoltarea abilitatii de a recunoaste din timp momentul aparitiei unei 

disfunctionalitati in aceste relatii, au participat 16 copii/tinere si 4 instructori de 

educatie; 

 

o 01.09.2017- Activitatea ,,Incluziune  socială pentru copii şi tinerii proveniţi 

din centrele de plasament’’- au participat un număr de 10 copii/tineri; 

o -01.09.2017 Activitatea,, Ne bălăcim la piscină’’- au participat 15 copii/tinere, 2 

instructori de educaţie; 

o -02.09.2017 Activitatea ,,Decoraţiuni pentru camere’’- au participat 15 

copii/tinere, 2 instructori de educaţie; 

o -03.09.2017 Activitatea- ,,Tatuaje –picturi pe mâni’’- au participat 15 

copii/tinere, 2 instructori de educaţie; 

o -05-09.09.2017 -,,Să ne distăm în tabără la Agafton’’ au participat 6 copii/tinere, 

1 instructor de educaţie; 

o -07.09.2017 Activitatea- vizionare film tematic. La activitate au participat un numar 

de 8 de copii/tinere care la randul lor au invitat o prietena/colega de scoala. La final 

au fost definite/dezbatute si argumentate aspecte legate influenta anturajului de 

prieteni in luarea deciziilor. De asemenea au fost exemplificate semnele consumului 

de droguri. 

o -08.09.2017-Activităţi religioase – participarea beneficiarilor la slujba religioasă, 10 

beneficiare şi asistent social;  

o 10-15.09.2017 -,,Să ne distrăm în tabără la Vaslui’’ au participat 6 copii/tinere,1 

instructor de educaţie; 

o -09-16.09.2017 -,,Să ne distrăm în tabără la Costineşti’’ au participat 

2copii/tinere,asistent social; 

o -10-15.09.2017 -,,Să ne distrăm în tabără la Vaslui’’ au participat 6 

copii/tinere,1 instructor de educaţie; 

o 15.09.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 8 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o - 16.09.2017-Activitatea-,,Educarea adolescenţilor şi a părinţilor’’ în spiritul  

valorilor familiale, a responsabilităţilor parentale şi a noii  viziuni referitoare la   

protecţia drepturilor   copilului în familie, desfăşurată de reprezentanţii din cadrul 

I.P.J. Botoşani,Compartimentul Urmăriri,  23 copii/tineri,4 instructori de educaţie, 

asistent social, psiholog, şef centru; 

17.09.2019 – Vizionare unui spectacol la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani, în 

cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură, au participat 14 

copii/tinere, 2 instructori de educaţie; 

-21.09.2017 – Activitatea „Simbolurile toamnei” au participat 45copii/tinere, 3 

instructori de educaţie; 



o 22.09.2017- Activitatea din cadrul proiectului ,,Incluziune  socială pentru 

copii şi tinerii proveniţi din centrele de plasament’’- au participat, 8 copii/tinere, 1 

instructor de educaţie, psiholog, asistent social; 

o 26.09.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o 26.09.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani. Continutul activitatii: identificarea riscurilor la care este expus 

organismul in cazul consumului de droguri, formularea opiniilor personale si 

judecatilor de valoare argumentate despre droguri, cunoasterea pedepselor care se 

aplica, formarea unei atitudini responsabile fata de consumul de droguri,- au 

participat, 8 copii/tinere, 1 instructor de educaţie, psiholog, asistent social; 

o 29.09.2017 – Activitatea- ,,Dans şi voie bună’’ Palatul Copiilor Botoşani, 

coordonator  prof Huştiuc Monica,  au participat un număr de 14 de copii/tinere, 1 

instructor de educaţie; 

o -30.09.2017 -Activitatea ,,O zi deosebită - Ziua ta’’ – activitate desfasurata in 

colaborare cu Asociaţia Happy, au participat un număr de 10 de copii/tinere. 

Aniversarea lunara a zilelor de nastere. 

o 03.10.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 8 copii/tinere; 

o 06.10.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o 09.10.2017 –Activitatea ,, Vizităm parcul Mihai Eminescu’’ în colaborare cu 

Asociaţia de Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 5 copii/tinere, 1 instructor de 

educaţie;  

o 10.10.2017- Activităţi privind formarea deprinderii de viaţă independentă: „ 

Universul bucătăriei” - activităţi culinare desfăşurate de copii/tinere sub îndrumarea 

instructorilor de educaţie la fiecare (salată de fructe, gogoşi, cartofi prăjiţi, salată de 

crudităţi); 

o 12.10.2017 – Activitatea consiliere de grup ,,Managementul emotiilor”. La activitate 

au participat un numar de 10 de copii/tinere. Continutul activitatii: jocuri de rol menite 

sa dezvolte rezistenta la stres, gestionarea emotiilor negative. 

o 09-15.10.2017- Activitatea –Săptămâna iniţiativei globale pentru tineri’’ The 

JOHN MAXWELL Team -participanţi 17 copii/ tinere, 2 instructori de educaţie; 

o 14.10.2017- Activitatea –la Clubul copiilor, dans şi voie bună,  participanţi 20 

copii/ tinere, 1 instructor de educaţie; 

o 14.10.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 8 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o 17.10.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 8 copii/tinere; 

o 20.10.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 10 copii/tinere; 

o 21.10.2017- Activitatea ,,Ne costumăm pentru bostaniadă’’ participanţi 20 copii/ 

tinere, 1 instructor de educaţie; 

o 21.10.2017- Activitatea – la Clubul copiilor, dans şi voie bună,  participanţi 16 

copii/ tinere, 1 instructor de educaţie; 

o 21.10.2017- Activitatea ,,O zi deosebită - Ziua ta’’ – activitate desfasurata in 

colaborare cu Asociaţia Happy, au participat un număr de 10 de copii/tinere. 

Aniversarea lunara a zilelor de nastere. 



o 22.10.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de Voluntari 

,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o 23.10.2017 –Activitate ludică ,, Ornamente de toamnă’’ au participat 10 

copii/tinere, 1 instructor de educaţie; 

o 25.10.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 8 copii/tinere; 

o 26.10.2017 Activităţi -„Grădina mea ca o floare” înfrumuseţarea spaţiului din 

exteriorul centrului şi întreţinerea grădinii de către copii/tinere sub îndrumarea 

instructorilor de educaţie.  

o 27.10.2017- Activitatea ,, Ziua bostanului la Corlăteni’’ , au participat 13 

copii/tinere, 1 instructor de educaţie; 

o 27.10.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o 28.10.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o 30.10.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 8 copii/tinere; 

o 30.10. 2017 un numar de 8 copii/tinere au participat la o activitate desfasurata de 

Centrul de Incluziune Sociala din cadrul DGASPC Botosani. Continutul activitatii: 

formarea unei atitudini responsabile fata de consumul de droguri, expunerea la 

informatii privind legislatia in domeniu, stimularea gandirii autonome si a comunicarii 

intre participante, promovarea unor alternative sanatoase de petrecere a timpului 

liber, vizionare film tematic, documentat stiintific.  

o 31.10.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 7 copii/tinere; 

o 31.10.2017- Activităţi privind inserţia socio-profesională:- „Îmbunătăţirea 

accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”,  participanţi 4 

copii/tinere, asistent social; 

o 03.11.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 7 copii/tinere; 

o 05.11.2017- Activităţi privind formarea deprinderii de viaţă independentă: „ 

Universul bucătăriei” - activităţi culinare desfăşurate de copii/tinere sub îndrumarea 

instructorilor de educaţie la fiecare (salată de fructe, gogoşi, cartofi prăjiţi, salată de 

crudităţi); 

o 07.11.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 7 copii/tinere; 

o 08.11.2017- Activitatea ,, Sărbătorim Sf. Mihail şi Gavril’’ au participat un număr de 

14 de copii/tinere, 1 instructor de educaţie; Activitate desfasurata in colaborare cu 

Scoala Nr.11 Botosani; 

o -08.10.2017 – ,,Educatie crestina”. Activitatea a fost sustinuta de preotul Florariu 

Ilie in cadrul centrului si a vizat  intelegerea conceptului de integrare/adaptare la 

microgrup, legatura dintre consumul de droguri si trasaturile psihologice specifice 

adolescentei, precum si sensibilizarea adolescentilor cu privire la beneficiile unui stil 

de viata sanatos, asimilarea valorilor morale. Au participat un numar de 30 de fete. 

o 09.11.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 8 copii/tinere; 

o 10.11.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 8 copii/tinere; 



o 11.11.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o 11.11.2017 –Activitatea ,, Dansuri populare’’ în colaborare cu Clubul copiilor 

Botoşani, au participat 16 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o 12.11.2017- Activităţi privind formarea deprinderii de viaţă independentă: „ 

Universul bucătăriei” - activităţi culinare desfăşurate de copii/tinere sub îndrumarea 

instructorilor de educaţie la fiecare ( cartofi prăjiţi, salată); 

o 13.11.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 8 copii/tinere; 

o 14.11.2017- Activităţi privind formarea deprinderii de viaţă independentă: „ 

Universul bucătăriei” - activităţi culinare desfăşurate de copii/tinere sub îndrumarea 

instructorilor de educaţie la fiecare ( cartofi prăjiţi, gogoşi); 

o 15.11.2017 –Activitatea- ,, Asumarea de responsabilităţii’’ au participat 36 

copii/tinere, 4 instructori de educaţie, şef centru, asistent social, psiholog; 

o 17.11.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 4 copii/tinere; 

o 18.11.2017- Activităţi privind formarea deprinderii de viaţă independentă: „ 

Universul bucătăriei” - activităţi culinare desfăşurate de copii/tinere sub îndrumarea 

instructorilor de educaţie la fiecare ( cartofi la cuptor, clătite); 

o 18.11.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o -18.11.2017 – Vizionare unui spectacol la Teatrul pentru copii şi tineret „Vasilache” 

Botoşani, în cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură; au 

participat -10 copii/tinere , 1 instructor de educaţie; 

19.11.2017 – Vizionare unui spectacol la Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani, în 

cadrul parteneriatului încheiat cu această instituţie de cultură, au participat 14 

copii/tinere, 2 instructori de educaţie; 

o 20.11.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 4 copii/tinere; 

o 22.11.2017- Activitatea - ,, Prudenţă anturaj, sănătate’’ , au participat 10 

copii/tinere, 1 instructor de educaţie, şef centru, asistent social, psiholog; 

o -24.11.2017 -Activitatea- ,,Confecţionăm podoabe de Crăciun”-în colaborare cu 

Liceul Pedagogic Botoşani, confecţionarea de podoabe necesare bradului de 

Crăciun, au participat -16 copii/tinere, 1 instructor de educaţie, asistent 

social,psiholog; 

o 25.11.2017–Activitatea-,,Să dansăm” în colaborare cu Palatul Copiilor, coordonator 

prof Huştiuc Monica,  au participat un număr de 14 de copii/tinere, 1 instructor de 

educaţie; 

o 25.11.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o 25.11.2017 –Activitatea ,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o 25.11.2017 –Activitatea- ,,Petrecere în pijama’’ au participat -45 copii/tinere, 2 

instructori de educaţie, şef centru,  asistent social, psiholog; 

o 26.10.2017 - un numar de 10 copii/tinere au participat la o activitate la sediul 

Asociatiei Happy. In colaborare cu Asociatia ,,Voci pentru democratie si justitie” s-a 

desfasurat activitatea de educatie juridica coordonata de Colescu Anca, avocat. Au 



fost dezbatute aspecte legate de legislatia privind sanctionarea traficului si 

consumului de droguri 

o -27.11.2016 -Activitatea- ,,Toamna timpurilor de la noi”-confecţionarea de tablouri 

de toamnă ornamentale, au participat -10 copii/tinere , 1 instructor de educaţie; 

o 27.11.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 6 copii/tinere; 

o -28.11.2017 -Activitatea ,,O zi deosebită - Ziua ta’’ – activitate desfasurata in 

colaborare cu Asociaţia Happy, au participat un număr de 8 de copii/tinere. 

Aniversarea lunara a zilelor de nastere. 

o 29.11.2017 -Activitatea- ,, Cadouri personalizate”- au participat-12copii/tinere,1 

instructor de educaţie; 

o 30.11.2017 – Participarea la ,,Slujba de Mărturisire şi Sfânta Taină a 

Împărtăşaniei’’ în cadrul Bisericii Sf. Gheorghe Botoşani, au participat 15 de 

copii/tinere,  asistent social; 

o 30.11.2017–Activitatea-,,Să dansăm pentru sărbatorile de iarnă” în colaborare cu 

Palatul Copiilor, coordonator prof. Huştiuc Monica,  au participat un număr de 14 de 

copii/tinere, 1 instructor de educaţie; 

o -01.12.2017-–Activitatea- ,,Ziua Naţională a României’’ Participarea la  parade şi 

diverse evenimente artistice in Piata 1 Decembrie Botoşani, Festivitatile prilejuite de 

implinirea a 97 de ani de la Marea Unire din 1918, au participat -10 copii/tinere, 1 

instructor de educaţie, şef centru, asistent social, psiholog; 

o -01.12.2017- Activitatea -Voluntarii Asociaţiei ,,Ajungem mari’’ au participat -10 

copii/tinere, 1 instructor de educaţie; 

o -03.12.2017- Activitatea ,, Colegii noştri’’ vizita copiilor de la Şcoala Profesională 

Specială 

o ,, Sf. Stelian’’ Botoşani, au participat -10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie; 

o 04.12.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 6 copii/tinere; 

o 04.12.2017- Activitatea ,,Colindăm iarna’’ au participat -10 copii/tinere, 1 instructor 

de educaţie; 

o -06.12.2017- Activitate Sportivă, Liceul A.T Laurian, au participat 10copii/tinere, 1 

instructor de educaţie; 

o 06.12.2016-–Activitatea- ,, A venit Moş Nicolae’’- oferirea de cadouri,  au participat 

– 44 copii/tinere, 2 instructori de educaţie, şef centru, asistent social; activitate 

desfasurata cu sprijinul sponsorilor. 

o 07.12.2017–Activitatea -,,Veste mare am adus’’ (ediţia a III a), Casa de cultura a 

Tineretului Botoşani,  au participat 35 copii/tinere, 1 instructor de educaţie, şef 

centru, asistent social, psiholog; 

o 08.12.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 5 copii/tinere; 

o 08.12.2017 –Activitatea -,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o 08.12.2017 –Activitatea - ,,Dăruim copiilor’’ în colaborare cu Şcoala Gimnazială 

nr.7 Botoşani,  oferirea de daruri copiilor,  au participat 35 copii/tinere, 2 instructori de 

educaţie; 

o 09.12.2017 -Activitatea- ,, Cadouri personalizate”-au participat-12copii/tinere,1 

instructor de educaţie; 



o 09.12.2017 -Activitatea- ,, Cadouri personalizate”-au participat-12copii/tinere,1 

instructor de educaţie; 

o 09.12.2017- Activitatea ,,La mulţi ani - Sărbătoritele lunii decembrie’’ Asociaţia 

Happy, au participat  14 copii/tinere,1 instructor de educaţie; 

o 11.12.2017- Activitatea desfăşurata de Centrul de Incluziune Sociala din cadrul 

DGASPC Botosani, 5 copii/tinere; 

o -14.12.2017 – Activitatea- concurs de desene tematica antidrog, desene care sa 

ilustreze mesajul antidrog, consecintele negative ale consumului de droguri, au 

participat 40 copii/tinere, 3 instructori de educaţie, şef centru, asistent social, 

psiholog;  

o 15.12.2017 –Activitatea -,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o 16.12.2017 –Activitatea -,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de 

Voluntari ,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie;  

o -19.12.2017 - Serbarea organizată în cadrul Centrului de Plasament -„Colinde şi 

obiceiuri”,în colaborare cu elevi ai Liceului cu Program Sportiv,  participanţi toţi  

beneficiarii centrului,  instructori de educaţie, asistent social, psiholog, şef centru, 

sponsori; 

o 20.12.2017 – Activitatea ,, Tradiţii şi obiceiuri’’ desfăşurată în colaborare cu Liceul 

Teoretic Grigore Antipa’’ Botoşani, având ca scop socializarea între beneficiarii 

centrului şi elevi, 27copii/tinere, 2 instructori de educaţie, şef centru, asistent social, 

psiholog; 

o 21.12.2017 - ,,Atelier ocupational” – confectionare de obiecte decorative specifice, 

activitate desfasurata in colaborare cu Penitenciarul Botosani. Au participat 10 

copii/tinere. 

o 22.12.2017 – Activitatea ,, Primim colindători’’ Liceul Tehnologic N. Bălcescu 

Flămânzi, desfăşurată în cadrul centrului, au participat: 30 copii/tinere, 2 instructori 

de educaţie, şef centru, asistent social, psiholog; 

o 22.12.2017 – Activitatea- ,, Galeriile de Artă’’ au participat: 8 copii/tinere, 1 

instructor de educaţie; 

o 22.12.2017 –Activitatea -,,Să fim voluntari’’ în colaborare cu Asociaţia de Voluntari 

,,Lindenfeld’’ , au participat 10 copii/tinere, 1 instructor de educaţie 

o -23.12.2017-–Activitatea- ,,Sa colindăm bunicii’’, desfăşurat la Căminul de bătrâni 

Leorda, oferirea de cadouri,  au participat – 14copii/tinere (corul de fete), 1 instructor 

de educaţie; 

o -24.12.2017-–Activitatea- ,, Cântec de Crăciun’’, în colaborare cu elevi ai Liceului 

cu Program Sportiv,  spectacol de colinde,  au participat 14copii/tinere (corul de fete)  

1 instructori de educaţie, şef centru, asistent social, psiholog; 

o 26.12.2016 – Activitatea - ,,Vin colindătorii’’, Asociaţia Pratsis-Iaşi au participat: 

14copii/tinere (corul de fete), 1 instructor de educaţie, asistent social; 

o 28.12.2016 – Activitatea ,, Colindăm ’’ în colaborare cu Asociaţia StaRR România, 

oferirea de cadouri au participat 40 copii/tinere, 1 instructor de educaţie; 

o 31.12.2017- Activitatea ,, La mulţi ani 2018’’ desfăşurată în cadrul centrului, au 

participat: 40 copii/tinere, 2 instructori de educaţie; 

 

✓ Activități Complex de apartamente “Casa mea” Dorohoi  

 



Pe data de 15.01.2017, în colaborare cu Asociația ”Dor de horă” -Văculești, s-a desfăşurat 

activitatea organizată la Casa de Cultură Dorohoi intitulată ”167 de ani de la nașterea 

poetului Mihai Eminescu” 

         Pe data de 24 Ianuarie 2017  în cadrul tuturor apartamentelor  au fost 

organizate activități cu titlul ”Ziua Unirii- zi de mare sărbătoare”. 

         Pe 16 februarie, la Sala Polivalentă din Dorohoi, a avut loc activitatea „Cupa prieteniei” 

la fotbal - ediția III, în parteneriat cu CSCDC Pomârla, C.A. „Floare de colț” și C.A.„ Amicii”.  

         ”O primăvară în alb și roșu” este activitatea desfășurată  pe parcursul lunilor februarie 

și martie având ca temă  sărbătorile 1 și 8 Martie - activitățile au cuprins :  discuții privind 

simbolistica mărțișorului, confecționarea de mărțișoare, oferirea  produselor create în 

comunitatea locală. 

 Începând din 28 februarie, copiii apartamentului 5 au participat la Concursul Național 

”Mărțișorul-dar al primăverii” -ediția a VII a  organizat de Școala Profesională Specială ”Ion 

Pillat” Dorhoi .  

 Pe data de 7 martie 2017, 11 copii  din cadrul complexului au participat la spectacolul 

dedicat primăverii ”Mărțișoare-Din suflet pentru suflet”-Ediția a IV a desfășurat la Casa 

Tineretului Botoșani. 

          În perioada 25-28 mai, un grup de 3 copii, însoțiți de un instructor de educație, au 

participat la Concursul Național de Protecția Mediului „ Și gestul tău contează” ediția a 

XI a care a avut loc la Agafton- Botoșani.  

 În perioada  31.05-2.06. 2017 Complexul de apartamente „ Casa Mea” Dorohoi, în 

parteneriat cu Primăria Dorohoi și Direcția de Asistență Socială Dorohoi, a participat la 

proiectul intitulat ZILELE COPILULUI SI ADOLESCENTULUI  2017 cu următoarele activități 

:  

-  desene pe asfalt-  un grup de 5 copii; 

- 15 copii au participat la crosul organizat pe Stadionul Municipiului Dorohoi ; 

- 6 copii au participat la „Parada personajelor de basm”;  

- pe data de 2 iunie s-a participat la programul artistic,cu următoarele momente: 

• dans modern -9 copii  

• cântec „Dacă părinții ar fi iar copii ” -1 copil      

   

 În cadrul apartamentelor s-au desfășurat diverse activități ce au avut același obiectiv, 

sărbătorirea zilei copilului : 

• „Să fim copii pentru încă o zi”  - 4.06. 2017- apartamentul 8 

• „1 Iunie - ziua copilului” -Activitate de socializare, distracție -  4.06.2017 apartamentul 

2 

• „Copil ca tine sunt și eu” 5.06.2017- apartamentul 6 

• „O zi în lumea jocului și a jucăriilor”  4.06.2017- apartamentul 7 

• „Reciclăm, inventăm și ne distrăm” - 5.06.2017 - apartamentul 4 

• Concurs de cultură generală 3.06.2017 - apartamentul 1 



• Vizionarea unui film 3 D  3.06.2017 - apartamentul 2,4,5 

• „Jocurile copilăriei” 5.06.2017 - apartamentul 5 

• „Întrecere între prieteni” - concurs sportiv-3.06.2017 - toate apartamentele din cadrul 

complexului  

          In luna apriliei (10-18.04.2017) s-au desfășurat activități specifice sărbătorilor pascale : 

 1.Simboluri pascale - confecționarea și oferirea ornamentelor pascale- parteneriat cu 

ȘPS„ Ion 

    Pillat” Dorohoi; 

 2.„Hristos a Înviat!”- confecționarea și oferirea de ornamente pascale beneficiarilor 

CIA  

   Dorohoi;  

 3. Încondeierea ouălor  de Paști - Tradiții și obiceiuri de Paști; 

 4 „Fii iepurașul de Paști!” -confecționarea și oferirea felicitărilor/ornamentelor în 

comuitate. 

 Pe parcursul anului 2017, beneficiarii complexului de apartamentea au participat la o 

serie de activități/spectacole cultural- recreative: 

• Filarmonica Botoșani- 27 de copii - martie 2017 

• O zi în Parcul de distracții - toti copiii - 1 iunie 2017  

• „Noaptea muzeelor”-19.05.2017 

• Circ- Dorohoi -15 copii-22.06.2017 

• Ziua Com. Corlăteni - toti copiii- 20 august 2017  

• Vizionare Film 3D - mai, iunie, octombrie  2017 

• Spectacol de Colinde- Sala Teatrului Dorohoi - 7 copii -30 noiembrie 2017 

            Au fost organizate o serie de vizite la ateliere meșteșugărești, asociații și  instituții de 

pe raza mun. Dorohoi, și nu numai : 

„Ziua apei”- vizită la Stația de  epurare a apei Dorohoi 22-03.2017 

„Să ne păstrăm dinții sănătoși” - vizită la un cabinet stomatologic--26.06.2017 

„Agricultura mecanizată” -vizită la o secție de mecanizare din Corlăteni –prezentarea 

utilajelor și asistarea la diferite lucrări agricole-30.10.2017 

„În vizită la un atelier de cizmărie”- 14.07.2017 

„Drumul pâinii”- vizită la brutărie-27.07.2017 

Vizită la solarii -localitatea Nicșeni-Botoșani -03.08.2017 

„Vreau să fiu mecanic auto”- vizită la un atelier auto de reparații 30.09.2017 

„Să descoperim tradițiile meșteșugărești”- vizită la Târgul Meșteșugarilor --  Pietonalul 

Dorohoi- 25.08.2017 



            În perioada 16-26.06.2017 un beneficiar a fost în vizită la o familie din Burntwood-

Staffordshire, Anglia.   

 Pe 12.07.2017 , 12 copii și tineri din cadrul complexului  au participat la activitatea 

organizată de Direcția de Sănătate Publică  Botoșani și Crucea Roșie Botoșani ce a avut ca 

obiectiv educarea și formarea unui stil de viață sănătos. 

              Taberele organizate pe perioada verii : 

• La Agafton -2 copii- perioada 25-30 iunie 2017 

• „Poiana Căprioarei” Vaslui- 10 copii- perioada 3-8 iulie 2017 

• „Poiana Căprioarei”-Vaslui- 5 copii -perioada 10-15 iulie 2017 

• Agafton -5 copii -perioada 5-10 septembrie 2017 

• Costinești - 2 copii- perioada 9-15 septembrie 2017 

 Pe perioada vacanței de vară a elevilor au fost organizate diverse activități cu 

caracter recreativ-educativ: 

• „Distracție la piscină”- 2.07;   25.07.2017 

• „La picnic”- 7.07.2017 

• „Descoperim plantele medicinale” - 11.07.2017 

• „La pescuit” -20.07.2017 

• ”Lumea cărților”- 21-30.07.2017-activități  organizate la Biblioteca Municipală Dorohoi 

• Distracție la Centrul de echitație „Cai de Vis” Vf. Câmpului- 10.08.2017 

• Vizită la Mănăstirea Gorovei 

• Copiii din toate apartamentele sociale din complex s-au reunit în fiecare duminică de 

vacanță (dacă vremea a permis acest lucru) desfășurând activițăți divese sub deviza 

”Jocurile copilăriei” 

• Distractie si socializare împreună cu un grup de tineri de la Reigate Baptist Church 

Surrey- UK si reprezentanți ai Asociatiei "Neemia" Dorohoi având ca locuri de 

desfășurare Parcul Petter respectiv Parcul Chollet Dorohoi  -9-10 august 2017 

• Activitate de socializare cu sprijinul  Fundaţiei „My Brother Keeper'',Melissa Osborn 

Ghitun şi Regina Halteman, - 7 septembrie 2017 - locație Patty Chips''Dorohoi  

 

Din ciclul activităților culinare au făcut parte  

• Micii ”Master Chef”, „ Bucătarii pricepuți”- 11.06. 2017 

• „Micul cofetar”- 9.09.2017 

• Activitate culinară -conservarea legumelor pentru iarnă - 18 .09.2017 

• Au fost organizate mese festive cu ocazia sărbatorilor (Paști, Crăciun, Revelion) dar  

și cu ocazia zilelor de naștere ale copiilor -apartamentul 1,2,6,8  

 În perioada 28-30 august 2017 , în cadrul parteneriatului cu Asociația ”Papucul 

doamnei” din Botoșani și C.A.„ Floare de colț ” Dorohoi, 45 de persoane, beneficiari și o 

parte din personal, au participat la excursia organizată la Bușteni, fiind vizitate: Mănăstirea 

Codreanu, Mănăstirea Caraiman (unde a fost locația de cazare), Cascada Urlătoarea,  

Castelul Bran,  Platoul Bucegi - Sfinxul, Babele, accesul la cele din urmă făcându-se prin 

intermediul telecabinei. 

            



          Activitățile sportive s-au desfășurat în zilele: 

21.08.2017- Competiții sportive- dezvoltarea spiritului de echipă și de fairplay 

1.09.2017- Joc și mișcare 

7.09.2017 -Campionat de fotbal 

 

          În perioada 14-15.10.2017, un tânăr a participat la o activitate sportivă în localitatea 

Hâncăuți-Republica Moldova, printr-un proiect transfrontalier cu comuna Văculești, acesta 

fiind membru al Asociației Sportive„Flacăra” Văculești. 

          În perioada 20-24 noiembrie 2017 în cadrul Campaniei sociale ”Săptămâna legumelor 

și fructelor donate” au avut loc activități caritabile, respectiv vizite ale copiilor și cadrelor 

didactice de la Școala „Al. I. Cuza” Dorohoi, Școala Profesională ”Sf. Ap. Andrei” Smîrdan, 

Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Dorohoi”. 

 Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, la apartamentul 5, un grup de 14 

beneficiari au participat pe data de 20 noiembrie 2017  la activitatea ce a avut drept scop 

cunoașterea drepturilor și îndatoririlor copilului și respectarea normelor de comportare în  

societate.  

Pe data de 1 decembrie s-au organizat diverse activități specifice Zilei Naționale 

• un grup de 7 copii(apartamentul 6)  au fost prezenți în sala de ședințe a Primăriei 

Municipiului Dorohoi participând la festivitățile organizate cu acest prilej cu melodia 

”Acasă-i România”  

• Noi suntem români ! activitate organizată în parteneriat cu ȘPS Ion Pillat Dorohoi - 28. 

11. 2017 

• 1 Decembrie- Sărbătorim românește- apartamentul 8 

• La multi ani România!-apartamentele 1,2,4 și 5 

 

   Activitățile care au au avut ca scop dezvoltarea abilităților artistice și manuale s-au 

desfășurat pe toată perioada lunii decembrie, după cum urmează: 

• „Confectionăm și  dăruim” -  confecționare decorațiuni de Crăciun   

• „ Cu mască și fără mască”-confecționarea costumelor și  măștilor pentru 

spectacolele derulate în luna decembrie  

Tot în luna decembrie au avut loc o serie de activități specifice sărbătorilor de iarnă : 

• Pe data de 5.12.2017 a avut loc  activitatea  ”Moș Nicolae a venit!”la  Patti Chips 

Dorohoi   -copiii au primit cadouri trimise de către  Reigate Baptist Church, Surrey- 

Anglia-repr. Helen Coșman 

• Pe data de 7 .12.2017, la Casa Tineretului Botoșani, un număr de 22 de copii din 

complex au oferit momente artistice specifice sezonului în cadrul spectacolului 

”Veste mare am adus” organizat de către DGASPC Botoșani ( dansul măștilor, 

dansul căiuților, plugușorul, sorcova)   

• 16.12.2017 „În așteptarea lui Moș Crăciun !”- activitate desfășurată cu sprijinul  

Fundației My Brother’s Keeper Internațional - Melissa Osborne Ghitun, Regina 

Halteman și Amy Harrington 

• Pe data de 17 decembrie , în parteneriat cu Asociația „Papucul doamnei” 

Botoșani și Cercul protecția mediului de la Palatul Copiilor Botoșani,  s-a 

participat la expoziția cu vânzare care a avut loc  în cadrul spectacolului “Magia 



sărbătorilor de iarnă la Palatul Copiilor Botoșani”. Cu banii obținuți din vânzarea 

produselor s-au cumpărat cadouri pentru copiii care au lucrat ornamentele. 

• „Bucuroși de oaspeti?”  - apartamentul 2 a primit vizita unui grup de copii-colindători  

de la Școala Vlădeni- 19.12.2017 

• ”- Iată vin colindătorii!” - apartamentele  6 și 8 au derulat activități cu  un  grup de 

copii de la Școala Profesională ”Sf. Ap. Andrei” Smîrdan 

• Apartamentul 4 a fost vizitat de un grup de copii de la Scoala Gimnazială„Spiru 

Haret ” Dorohoi 

• Împodobirea brazilor de Crăciun s-a realizat anul acesta pe data de 20 decembrie în 

compania unor grupuri de copii  de la Școala Gimnazială Ipotești (Suceava) - 

fiecare apartament a avut  în ospeție grupuri de 5 până la 11 copii ce au ajutat la 

împodobirea brazilor, oferind în același timp  și cadouri copiilor din apartament . La 

rândul lor copiii de la Ipotești au primit ornamente specifice Craciunului  lucrate în 

cadrul apartamentelor. 

• „E vremea colindelor”- activitate desfășurată în parteneriat cu Asociația„Cristia” din 

Voroneț- Suceava, în cadrul căreia copiii au primit cadouri și au susținut un program 

de colinde în prezența d-nei Sofia Vicoveanca -  21.12.2017 

 

✓ Activități Complex de apartamente “Floare de Colț” Dorohoi 

 

Participarea unui grup de copiii din cadrul CA Floare de colț la evenimentele desfășurate la 

Casa de cultură a municipiului Dorohoi prilejuite de sărbătorirea nașterii poetului Mihai 

Eminescu; 

o 1 martie 

o Sărbătoarea primăverii – expoziție de mărțișoare și ornamente specifice 

confecționate de copiii din cadrul Complexului 

o 7 martie 

o Participarea copiilor la serbarea mărțișoare din suflet pentru suflet organizat de 

DGASPC  

o 8 martie  

o Participarea copiilor la concertul organizat de Liceul Teologic din Dorohoi la Sala 

teatrului din Dorohoi cu prilejul zilei de 8 martie 

o 10 aprilie 

o Copiii din cadrul Complexului au participat la un eveniment cultural artistic susținut de 

Filarmonica din Botoșani la Casa de cultură a Sindicatelor Botoșani 

o 1 iunie 

o Ziua copilului  sărbătorită prin participarea la activitățile desfășurate în municipiu cu 

acest prilej (desene pe asfalt, dansuri și cântece susținute pe scenă, distracție la 

parcul de distracție amplasat în zona sălii polivalente din Dorohoi) 

o 2 iunie        

o Continuarea sărbătorii de ziua copilului prin participarea la un timp de joacă la sediul 

Asociație Center of Hope din Dorohoi; 

o 3-8 iunie copiii au participat la Tabăra Poiana Căprioarei Vaslui organizator 

D.G.A.S.P.C. Botoșani 

o 15 iunie  



o Participarea unui grup de copii din cadrul CA Floare de colț la Festivalul Național de 

Poezie și Proză Mihai Eminescu desfășurat la Botoșani unde am obținut Locul I; 

o 19 iunie un grup de copiii din cadrul C.A. Floare de colț Dorohoi participă la 

activitatea: „Călători în lumea cărților” organizată la Biblioteca Municipală Dorohoi   

o 25-30 iunie copiii participă la Tabără la Agafton organizator D.G.A.S.P.C. Botoșani 

o 26 iunie – 01 iulie copiii participă la Tabără la Voroneț organizator Asociația Cristia 

Voroneț  

o 9-10 august copiii din cadrul Complexului au participat la activități de recreere, jocuri 

și cântece în parcul Cholet Dorohoi organizate de voluntari ai Asociației Lumină 

pentru copii; 

o 27 august dimineața am fost invitați la Teatru – un spectacol oferit de Ateneul Iași 

o In fiecare duminică seară din vacanța de vară grupul de copii de la Floare de colț 

Dorohoi au participat până pe data de 27 august inclusiv la seri de muzică folk 

organizate în parcul Cholet din Dorohoi, cântând și jucându-se 

o 28-29-30 august copiii au participat la Excursia organizată de către șeful de centru cu 

sprijinul mai multor parteneri și agenți comerciali, în Munții Bucegi vizitând 

Mănăstirea Caraiman, Castelul Bran, telecabina Bușteni și platoul Bucegi;      

o 6 septembrie am primit vizita voluntarilor de la Asociația MBK ocazie cu care am 

servit o pizza la PattiChips și ne-am jucat împreună în parcul Cholet; 

o 13 septembrie șeful de centru a premiat la Patti Chips, primii 10 copii cu rezultate 

școlare deosebite, lansând totodată o competiție între apartamentele sociale în 

scopul motivării și obținerii de rezultate școlare bune. Astfel apartamentul a căror 

copii va obține media semestrială peste 7,50 va fi reamenajat și va primi un mobilier 

nou din partea partenerilor – Asociația Adullam Shalom Suceava; 

o 30 septembrie copiii au participat la activități culturale desfășurate la Biblioteca 

municipală cu prilejul Zilei Municipiului Dorohoi; 

o 1 decembrie am sărbătorit Ziua Națională a României participând la activități 

organizate de domnul Prof. Dr. Adăscăliței Vasile la Școala Gimnazială Mihail 

Kogălniceanu Dorohoi; 

o 3 decembrie am sărbătorit la C.I.A. Dorohoi – Ziua persoanelor cu dizabilități; 

o 5 decembrie copiii din cadrul Complexului Floare de colț au primit într-un cadru festiv 

organizat la Patti Chips cadouri din partea Asociației Lumină pentru copii Dorohoi; 

o 7 decembrie copiii din cadrul Complexului Floare de colț Dorohoi au evoluat pe scena 

Casei de Cultură a Tineretului Botoșani în cadrul Spectacolului „Veste Mare am 

adus!” organizat de D.G.A.S.P.C. Botoșani; 

o 16-24 decembrie fiecare copil aflat în plasament la Complexul de apartamente Floare 

de colț Dorohoi a participat la programe de colinde și a primit cadouri: 

o -16 decembrie la Patti Chips copiii primesc cadouri din partea Asociației MBK 

o -17 decembrie copiii au evoluat pe scena Sălii Teatrului Dorohoi în cadrul Concertului 

de colinde „Crăciunul Bucurie Sfântă” organizat de Seminarul Teologic Sf.Ioan Iacob 

din Dorohoi     

o -18 decembrie un grup de copii de la Complexul Floare de colț a participat în cadrul 

parteneriatului cu Primăria Comunei Ipotești Suceava și cu Școala Gimnazială 

Ipotești Suceava la un program artistic și un Târg de Crăciun; 

o -18 decembrie am colindat partenerii noștri din Suceava, Redacția ziarului Monitorul 

de Suceava precum și în Iulius Mall Suceava; 



o -19 și 20 decembrie copiii din cadrul complexului au fost gazda elevilor din Școala 

Gimnazială Ipotești ocazie cu care împreună au împodobit bradul de Crăciun și și-au 

oferit daruri; 

o -20 decembrie seara un grup de copiii a participat la Serbarea de Crăciun organizată 

de Asociația Hand of Help Botoșani; 

o -21 decembrie dimineața copiii însoțiți de instructori de educație și șeful de centru au 

colindat Prefectura Botoșani, Comisia pentru Protecția Copilului Botoșani, 

Conducerea D.G.A.S.P.C. Botoșani, Conducerea Consiliului Județean Botoșani, 

Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani; 

o -21 decembrie după-amiază copiii au primit vizita doamnei Sofia Vicoveanca și în 

cadrul unei atmosfere feerice domnia sa a oferit cadouri fiecăruia; 

o -22 decembrie copiii din cadrul Complexului Floare de colț au colindat pe Domnul 

Primar al Municipiului Dorohoi ing. Dorin Alexandrescu precum și pe mai mulți agenți 

economici care au fost alături de noi în decursul anului; 

o -23 decembrie familii din cadrul comunității Creștine după Evanghelie Dorohoi a oferit 

fiecărui copil un cadou cu prilejul nașterii Domnului Iisus Hristos; 

o -24 decembrie seara - șeful de centru sprijinit de conducerea S.C. Italpan Botoșani a 

pus sub brăduții din apartamentele complexului pentru fiecare copil un cadou 

personalizat astfel încât copiii să se bucure de emoția dimineții din prima zi de 

Crăciun. 

 

✓ Activități -Complex de apartamente “Amicii” Dorohoi: 

 

SERVICIUL SOCIAL NR. 1 

Activități: 

 

1. Mihai Eminescu “Luceafarul poeziei romanesti”  - 15 ianuarie; 

2. “Unirea mica” 158 ani de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca – 24 ianuarie; 

3.  La patinoar - 4 februarie; 

4.  “Ziua Europeana  a nr. unic  de urgenta 112 (nr.gratuit)” - 11 februarie; 

5.  Sa oferim celor dragi un martisor - 1 martie; 

6. “Ziua international a femeii” - 8 martie; 

7.  Semnificatia postului, Spovedania si Impartasania - 1 aprilie; 

8.  Vizita la fabrica de sticla “Arta Sticlei” - aprilie; 

9.  Educatie pentru sanatate - 7 mai; 

10.  Ecologizarea spatiilor din jurul blocului - mai; 

11. “Ziua internationala a copilului” - 1 iunie; 



12. Semnificatia religioasa a ”Rusaliilor” – 23 iunie; 

13. Vizita la muzeul “Stiinte ale Naturii” - iulie; 

14. Semnificatia sarbatorii ”Sf. Proroc Ilie” – 20 iulie; 

15. Strangere de plante medicinale – 5 august; 

16. Amenajarea mediului ambiant – august; 

17. Insemnatatea religioasa a sarbatorii “Ziua Crucii” - 14 septembrie; 

18. Prima zi a noului an scolar – 15 septembrie; 

19. Zilele Dorohoiului - octombrie; 

20. Sa ne aprovizionam pentru iarna. Preagatirea zarzavatului – octombrie; 

21. Vizita la biblioteca oraseneasca – 3 noiembrie; 

22. “Sf. Andrei“ ocrotitorul  Romaniei – 30 noiembrie; 

23. Pregatirea pentru ”Mos Nicolae” - 5 decembrie; 

24. Serbarea de Craciun – decembrie. 

 

Coordonatori: Frunzuc  Viorica, Muraru Ioan, Iluca Doina, Berechea Marinela, Cojocariu 

Liliana 

Beneficiari: beneficiarii serviciului social nr. 1. 

 

SERVICIUL  SOCIAL  NR. 2 

Activități: 

1. „La cinema”– activitate de socializare – 14 ianuarie; 

2. „Cupa Prieteniei” – activitate sportivă – 10 februarie; 

3. „Fir de mărţişor pentru ea” – activitate practică şi de colaborare – 8 martie 

4. „Învierea Domnului” – concurs pe apartamente cu participarea tinerilor din toate 

apartamentele din C.A. „Amicii”; activitate de socializare – 7 aprilie; 

5. „Ecologizarea mediului înconjurător” – activitate de recreere şi cunoaştere – 20 mai; 

6. „Tabără la mare” – activitate de recreere şi socializare – 26 iunie; 

7. „Excursie la munte” – activitate de socializare şi cunoaştere – 15 iulie; 

8. „Locuri noi – oameni noi” – activitate de recreere educativă    Ruta: Dorohoi-Târgu Neamţ-

Humuleşti-cetatea Neamţ-Mănăstirea Petru Vodă şi retur – 15 august; 

9. „Picnic în prag de toamnă”– activitate de recreere şi socializare – 4 septembrie; 

10.„Bun venit la masa mea” - activitate – 12 octombrie; 



11. „Vizită la bibliotecă” – activitate cultural-educativă – 6 noiembrie; 

12. „Dar din dar se face rai” – activitate caritabilă şi de bunefacere – 22 decembrie; 

 

Coordonatori: Hriţcu Bogdan, Hriţcu Ionela, Lulciuc Loredana, Ursan Liliana, Vieriu Carmen 

Beneficiari: beneficiarii serviciului social nr. 2. 

 

SERVICIUL  SOCIAL  NR. 5  

 

Activități: 

1. La patinoar – 6 ianuarie; 

2. Ziua femeii ”8 Martie” - 8 martie; 

3. Aniversarea zilei de nastere a lui Ciprian Loghin – 20 aprilie; 

4. Aniversarea zilei de nastere a lui Tanasa Andrei Constantin – 11 mai; 

5. Petrecerea organizata la apartament pentru copilul Calin Dumitru – 24 iunie; 

6. Sarbatorirea zilei de 1 Iunie cu gratar la iarba verde – 1 iunie; 

7. Barajul Bucecea- Sa-l cunoastem! - 10 iulie; 

8. Intrecerea sportive- Fotbal „Speranta Pomarla-Dorohoi” - 12 august; 

9. Aniversarea zilei de nastere a lui Calin Marian – 14 august; 

10. Vizita la Casa Memoriala „Mihai Eminescu” - 5 septembrie; 

11. Ecologizare – 8 octombrie; 

12. Aniversarea zilei de nastere a lui Andrei Uliniuc – 25 noiembrie; 

13. Activitate de datini si obiceiuri de Anul Nou – 24 decembrie. 

 

Coordonatori: Vitalariu Catia, Popa Daniela, Galeata Cristina, Poraicu Mihaela, Iluca Doina 

Beneficiari: beneficiarii serviciului nr. 5 

 

SERVICIUL  SOCIAL  NR. 6 

 

Activități: 

 

1. „La cinematograf”  – vizionarea unui film 3d “Ferdinand”–cinema „Melodia” Dorohoi, 

activitate de recreere si socializare – ianuarie; 

2. “MICA UNIRE” – activitate de cunoaștere a istoriei – ianuarie; 

3. “Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului” - februarie; 

4. “Vizită la Serviciul de Ambulanță Dorohoi” - februarie; 

5. “Maternitatea cartilor” Vizita la tipografie – martie; 

6. “Mărțișoare pentru mama” – activitate de abilități practice – martie; 

7. Ziua Mondiala a Sanatatii “Vreau sa fiu sanatos” importanța igienei în viața noastră – 

activitate igienico-sanitară – 7 aprilie; 

8. “Sarbatorile Pascale-traditii si obiceiuri la romani” Taina Sfintei Impartasanii  – activitate 

religioasă, invitat preotul parorhiei de care apartinem – aprilie; 

9. “ZIUA EROILOR” – activitate istorică, depunere de coroane la Monumentul Eroilor – mai; 



10. “O altfel de scoala”- prezenta la un curs de legislatie rutiera 

Colaborare cu instructorul auto Oboroceanu Ciprian, Casa de Cultura Dorohoi – mai; 

11. “1 Iunie – Ziua Internationala a copilului”. Desene pe asfalt – iunie; 

12. “ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI” -  activitate de ecologizare – 5 iunie; 

13. La scaldat” – Saint Tropez pe malul lacului Cobâla din comuna Șendriceni – iulie; 

14. “Vanatoare de comori” - drumetie pe dealul Polonic – iulie; 

15. “Picnic, la cules de plante medicinale”  – activitate de recreere, cunoaștere, informare – 

august; 

16. “Campionat de sah” - august; 

17. Vizita la muzeul „GEORGE ENESCU„ - septembrie; 

18. “Dansul Sportiv”. Introducere in lumea dansului- Clubul Copiilor Dorohoi – septembrie; 

19. “Zilele orasului Dorohoi” - octombrie; 

20. “Sarbatorim impreuna Haloween-ul” - octombrie; 

21. “Luna  internațională a bibliotecilor școlare” – vizită la biblioteca orașului – noiembrie; 

22. “Suntem alaturi de ei”. Vizita la caminul de batrani – noiembrie; 

23. 1Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei” - decembrie; 

24.  “Bucurii ale anotimpului iarna” – activitate desfășurată la patinoar si partia de sanius – 

decembrie; 

25. “Iata vine Mos Craciun - ornamente pentru bradul de Craciun “ – activitate de dezvoltare 

a abilităților practice – decembrie. 

 

Coordonatori: Murariu Petronela, Nechita Florentina, Plamada Ciprian, Ivan Marcela, Alexii 

Ana 

Beneficiari: beneficiarii serviciului social nr. 6 

 

SERVICIUL  SOCIAL  NR. 7  

 

Activități: 

1. Eminescu - mereu actual, mereu surprinzator. Viata si opera. Recitare de poezii. - 15 

ianuarie; 

2. Copile,pretuieste sanatatea. Educatie pentru sanatate. Parghii de ghidare pentru 

dezvoltarea fizica si psihica a copiilor. - februarie; 

3. Iarna, bucuria copiilor. La sanius-activitate de recreere si socializare. - februarie; 

4. O primavara in alb si rosu. Activitate de creatie si daruire a martisorului pe la scoli, spitale, 

prietenilor. - 1 martie; 

5. Cea mai scumpa fiinta-mama. Recitare de poezii si cantece. - 8 martie; 

6.Vizita la muzeele dorohoiene. Educatie pentru cultura. - aprilie; 

7. Confruntarea mintilor in jocuri. Invatam sa jucam Table-joc stravechi. - aprilie; 

8. Depresia-boala secolului XXI. Prezentare: cauze, simptome, tratament. - mai; 

9. Impreuna prin sport. Activitate sportiva in colaborare cu complexul C.A. Pomirla. - iunie-

iulie; 

10. Cel mai bun scolar. Premierea elevilor cu cele mai bune rezultate in anul 2017-2018. - 

iulie; 

11. Ortodoxia-leaganul poporului roman!. Vizita la manastirea Gorovei. - august; 



12. Zi petrecuta la ferma agricola. Cunoasterea acestui domeniu de activitatea care este 

principala ramura a economiei nationale. - septembrie; 

13. ABC-ul IGIENEI ORALE. Vizita la cabinetul stomatologic – octombrie; 

14. Ziua internationala a tolerantei. Indemn la intelegere si respect reciproc, descurajarea 

atitudinilor dominate de violenta si ura. - 16 noiembrie; 

15. Semnificatia colindelor. Mos Craciun-mit sau revelatie. - decembrie. 

 

Coordonatori: Nechifor Elena, Albu Dumitru, Ivanescu Luminita, Ostafi Mihaela, 

Corjauceanu Simona 

Beneficiari: beneficiarii serviciului social nr. 7. 

 

SERVICIUL SOCIAL NR. 8 

 

Activități: 

1. Joc de rol “masa in familie” -sa respecte bunele maniere la masa, mancand corect si 

avand o atitudine pozitiva fata de comeseni.  - ianuarie; 

2. ”Luceafarul poeziei romanesti - Mihai Eminescu” -educatie socio-culturala, recitari – 

ianuarie; 

3. “Unirea-n cuget si simtiri” -sa cunoasca importanta actului istoric de la 24 ianuarie 1889, 

unirea Moldovei cu  Tara Romaneasca. - ianuarie; 

4. “Nonviolenta si pacea prin ochi de copil” -sa identifice drepturile copilului in contexte 

variata. - februarie; 

5. “Educatia pentru sanatate” -iarna am grija de sanatatea mea. Reguli de profilaxie 

prezentate copiilor de un asistent medical. - februarie; 

6. “Program artistic  “Mama draga te iubesc” -sa inteleaga semnificatia zilei de 8 martie – 

martie; 

7. “Confectionarea de martisoare si felicitari” -donare si martisoare si felicitari catre elevii 

Scolii Gimnaziale nr.1 Corlateni-Carasa si Gradinita cu Program Prelungit nr.10 Dorohoi – 

martie; 

8. ”Pastele  la romani” -sa cunoasca semnificatia  sarbatorilor pascale – aprilie; 

9. “Cine stie mai multe povesti” -concurs- “Cel mai bun povestitor” - aprilie; 

10. “Un mediu curat o viata mai buna”- Ziua Pamantului -ingrijirea spatiilor verzi (cartier, 

parcuri). Sa economisim apa si energia electrica. Sa reciclam hartia pentru protejarea 

padurilor – mai; 

11. “Suntem copiii Europei” – 9 mai  -sa cunoasca date despre Europa – mai; 

12. “Eu si familia mea” 15 mai- Ziua Mondiala a Familei -prezentari, cunoasteri, dezbateri – 

mai; 



13. “Fantezii de primavara” -colaje, desene, felicitari – mai; 

14. Jocuri concursuri “Copilul una dintre minuni” -sa participle la diverse concursuri 

organizate. Sa se implice active si afectic in interpretarea rolurilor din cadrul programului 

pregatit. Sa interpreteze cantece educative, desene pe asfalt. Petrecere in aer liber – iunie; 

15. ”Zambetul, jocul, veselia imi coloreaza copilaria” -toti copiii vor prezenta un program 

artistic, jocuri distractive, desene, comunicare – iunie; 

16. “Bilantul muncii noastre” -activitati de analiza a activitatii scolare si extrascolare. - iunie; 

17. “Activitate de recreere” –“La picnic” - iulie; 

18. “Sa exmatriculam violenta” -sa descopere si sa  analizeze cauzele producerii actelor de 

violenta. - iulie; 

19. “Sa cunoastem orasul” -vizitarea unor obiective turistice locale: Muzeul Stiintele Naturii, 

Muzeul George  Enescu – august; 

20. Concurs – “Scrisoare prietenului meu” - august; 

21. “Cum sa crestem sanatosi”  -prevenirea consumului de droguri si promovarea unui stil de 

viata sanatos. - septembrie; 

22. “Ziua europeana a limbilor” -atragerea beneficiilor in vederea participarii la activitati de 

operare europeana – septembrie; 

23. “Ziua Educatiei – 5 octombrie” -importanta educatiei pentru viitorul lor. Aprecierea 

importantei muncii instructorului de educatie in formarea lor. - octombrie; 

24. “Ne distram de Hallowen” - octombrie; 

25. “Coboara toamna” -toamna in ochii de copil. Natura in anotimpul de toamna, oglindita in 

opere literare, cantece si picture – noiembrie 

26. 1 Decembrie – “La multi ani tara mea” -sa cunoasca semnificatie zilei de 1 decembrie. 

Participarea la manifestatie – decembrie; 

27. “Poveste de iarna” -confectionarea materialelor specifice de iarna. Momente artistice 

scurte, serbari, colinde si cantece traditionale. - decembrie; 

28. 31 Decembrie – Trecerea dintra ani” -participare la primaria municipiului Dorohoi la 

spectacolul “Obiceiuri, datini si traditii stravechi” - decembrie 

 

 

Coordonatori: Murariu Jana, Rumega Violeta, Ciocan Claudia, Enache Mihaela, Ursache 

Mirela 

Beneficiari: beneficiarii serviciului social nr. 8. 

 



SERVICIUL  SOCIAL  NR. 10 

Activități: 

 

1. Hai să dăm mână cu mână – Mica Unire – 24 ianuarie; 

2. Vizionare de film 3d – 28 ianuarie; 

3. Cunoașterea corpului uman și necesitatea insușirii unui stil de viață sănătos – 9 februarie; 

4. Vestitorii primăverii – 26 februarie; 

5. Nepoți pentru o zi – 14 martie; 

6. Sfânta Taină a Impărtășaniei – 30 martie; 

7. Obiceiuri și tradiții în întâmpinarea sfintelor sărbători pascale – 4 aprilie; 

8. Ne jucăm și reciclăm – 27 aprilie; 

9. Simpozion Ziua Eroilor – 17 mai; 

10. Vizionare de teatru păpuși - Teatrul Vasilache Botoșani – 27 mai; 

11. Ciprian Porumbescu – vizită la casa memorială, vizită la grădina zoologică Ilișești – 10 

iunie; 

12. Inițiere în echitație – 25 iunie; 

13. Vizită la Stefănești – Stânca Costești (frontieră) – 14 iulie; 

14. Să fim cetățeni responsabili – 27 iulie; 

15. La piscină – 5 august; 

16. Liveni - casa memorială a lui George Enescu – 24 august; 

17. Să fiu o zi gospodar – 8 septembrie; 

18. Cunoașterea bibliotecii municipale – 18 septembrie; 

19. O zi de rugăciune la manastirea Gorovei – 14 octombrie; 

20. Plantăm deci existăm – 30 octombrie; 

21. Carnavalul măștilor – 1 noiembrie; 

22. Confecționarea tricolorului în întâmpinarea marii uniri – 22 noiembrie; 

23. Ziua națională a României – 1 decembrie – 1 decembrie; 

24. Ornamente pentru bradul de crăciun – 15 decembrie. 

 

Coordonatori: Alexoaie  Claudia, Amurăriței  Doina, Bîrsan Anca, Filip Mihaela 

Beneficiari: beneficiarii serviciului social nr. 10 

 

 

✓ Activități Complex de case de tip familial  “Sf Mina”  Botosani 

 

o ”Magia iernii” - concurs între casele de tip familial cu tema ”Cel mai frumos om de 

zăpadă!” (05.01.2017); 

o ”Orășelul fermecat” - distracție în ”Orășelul Copiilor”, amenajat în Parcul Mihai 

Eminescu (10.01.2017); 

o ”Bucuriile zăpezii” - activități în aer liber, jocuri de iarna, cunoaşterea caracteristicilor  

anotimpului iarna; 

o ”Micul cinefil” - vizionare de filme pentru copii la Cinema Unirea (10.02.2017 - 

Minionii 2; 29.05.2017 - Școala Iepurașilor; 04.06.2017 - Coliba etc); 



o ”Iarnă, iarnă eşti frumoasă” - activităţi de cunoaştere a mediului înconjurător cu 

specific de iarnă; 

o ”Dragobetele la români” - participarea la spectacolul de muzică populară susținut la 

Carrefour (24.02.2017); 

o ”Mărțișoare împletim, iar apoi le dăruim!” - confecționarea de mărțișoare și dăruirea 

acestora prietenilor și colegilor de școală (25.02-06.03.2017); 

o ”Ghiocelul - vestitorul primăverii ” - activităţi dedicate anotimpului ”Primăvara”; 

o ”Mărțișoare din suflet pentru suflet!” - participarea la serbarea organizată de 

DGASPC Botoșani la Casa Tineretului (07.03.2017); 

o ”Primăvara în casa noastră” - activitate-concurs între casele de tip familial în cadrul 

căreia copiii au confecționat ornamente specifice primăverii și au înfrumusețat căsuța 

(20.03.2017); 

o ”Vivat Veselia” - activitate distractivă desfășurată împreună cu elevi ai Colegiului 

”A.T. Laurian” și cu un instructor-animator de la OkiDoki, în care copiii au cântat 

karaoke, au dansat etc. (10.04.2017); 

o ”Relaxare și distracție la circ” - vizionarea unui spectacol de circ susținut de trupa 

”Las Vegas” (12.04.201); 

o ”Bucurii pascale” - activități specifice, încondeiere de ouă, participare la slujbele 

religioase specifice, spovedanie (de la caz la caz) și împărtășire (13-14.04.2017); 

o ”Lumina Sfântă a Învierii” - participarea la slujba de Înviere și aducerea Luminii Sfinte 

la căsuțe (15.04.2017); 

o ”Hristos a înviat!” - abilităţi practice, lucrări pe teme pascale (15-17.04.2017); 

o ”Cuvinte magice” - activități de conștientizare a copiilor privind importanța utilizării 

cuvintelor ”Mulțumesc!”, ”Te rog!”, ”Iartă-mă!” 

o ”Tineri și liniștiți” - activități de socializare specifice tinerilor, plimbare prin oraș, pe 

pietonalul Unirii și prin parcul Mihai Eminescu (02.05.2017); 

o ”SOS Natura - Curăţenia de primăvară” - colectare de deșeuri, cunoaşterea mediului 

înconjurător; 

o ”Un pom, mai mult oxigen” – activitate ecologistă desfășurată în curtea căsuțelor, în 

cadrul căreia copiii au planta pomi fructiferi (20.05.2017); 

o ”O lume minunată!” - activităţi dedicate zilei de 1 Iunie, sub forma unui Garden-Party 

cu muzică, dans, karaoke, concursuri și tombolă cu premii, grătar în aer liber, 

distracție și diverse alte surprize (01.06.2017); 

o ”Și noi călătorim” - activităţi în aer liber, drumeții, excursii, plimbări; 

o ”La muzeu!” - vizitarea Muzeului de Etnografie (07.06.2017); 

o ”Sunetul muzicii” - participarea la diverse spectacole oferite de Filarmonica Botoșani, 

în colaborare cu dirijori și soliști de renume; 

o „La cumpărături. Codul bunelor maniere” - activități de dezvoltare a abilităților de 

viață independentă, prin jocuri de rol; 

o ”Wow! Ce mare-i acest magazin!” - vizitarea supermarketurilor din oraș; 

o ”Trenul galben fără cai” - activitate practică în cadrul căreia copiii s-au plimbat cu 

tramvaiul, au vizitat gara și autogările și au identificat diverse mijloace de transport 

(08.07.2017); 



o ”Botoșani! FC Botoșani” - vizionarea pe stadionul municipal a meciului de fotbal 

dintre FC Botoșani și CFR Cluj (20.07.2017); 

o ”Viața la fermă” - vizitarea unei ferme de păsări (30.07.2017); 

o ”Cofetăria – Raiul copiilor!” - vizitarea Cofetăriei ”Delice” și gustarea mai multor 

dulciuri (05.08.2017); 

o ”Grădina mea” - îngrijirea şi protejarea plantelor și pomilor; 

o ”Cultură și religie” - vizitarea Mânăstirii Popăuți și participarea la slujba specifică 

sărbătorii Adormirea Maicii Domnului” (15.08.2017);  

o ”Sănătate, că-i mai bună decât toate” - activitate de prevenție desfășurată cu sprijinul 

unui reprezentant al DSP Botoșani; 

o ”La mare, la soare!” - activități specifice desfășurate în Tabăra pentru copii Casa 

Duca, Costinești, jud. Constanța (27.08-04.09.2017); 

o ”Codrii de Aramă” - activități specifice desfășurate în tabăra de la Agafton 

(05.10.09.2017); 

o ”Coşul toamnei” - ne bucurăm de bogăţiile toamnei din grădina proprie; 

o ”Lacul cu nuferi” - drumeție la Ipotești (20.09.2017); 

o ”Pompierii ne informează” - activitate desfășurată pentru însușirea unor elemente de 

bază în domeniul situațiilor de urgență (25.09.2017) 

o ”Colaje de toamnă” - colectarea de frunze uscate, pănuşe şi realizarea de lucrări 

colective cu specific de toamnă; 

o ”Cupa Toamnei” - activitate culinară desfășurată în cadrul fiecărei căsuțe, în care 

copiii au învățat să facă o salată de fructe specifice toamnei (06.10.2017); 

o ”Distracție pe covorul de frunze” - activitate distractivă și joacă prin și cu frunze 

uscate în Parcul ”Mihai Eminescu” (18.10.2017); 

o ”La teatru!” - vizionarea spectacolului de teatru ”Cei trei purceluși” la Teatrul 

”Vasilache” (28.10.2017); 

o ”Sf. Mina - ocrotitorul nostru” - primirea de oaspeţi, prezentarea activităţilor centrului 

și, în special, a realizărilor copiilor (11.11.2017); 

o ”Carnavalul Haloween” - confecționarea de măști și dovlecei tradiționali, specifici 

sărbătorii (29.11.2017); 

o ”Veste mare am adus!” - participarea la spectacolul organizat de DGASPC Botoșani 

la Casa Tineretului (07.12.2017); 

o ”Tradiţii şi datini” / „Iată vine Moş Crăciun” - mini-recitaluri de datini şi obiceiuri de 

iarnă - Moş Crăciun (19-25.12.2017); 

o ”La mulți ani, 2018!” - organizarea Revelionului Copiilor (31.12.2017) 

 

➢ Activități Complex de apartamente “Cireșarii” Botoșani 

 

Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor: 

Activitati de informare şi cunoaştere  

 - Igiena corporala- o necesitate  



o  23.01.2017-’’Prevenirea bolilor’’-instructor Amarghioalei Elena-toti beneficiarii 

o 29.01.2017-”Educație pentru sănătate- despre boala mâinilor murdate”- instructor de 

educație Timofte Nicoleta- 5 copii ; 

o 6.02.2017-’’Igiena personala si colectiva’’– instructor Crîsmariu Mariana –toti beneficiarii   

o 09.03.2017-„Despre boli cu transmitere sexuală”- instructor de educație  Postolache 

Dana -16 copii  

o 26.03.2017-’’Autocontrolul-arta de a trai’’-instructor Grădinaru Mariana - toti beneficiarii 

o 24.05.2017-’’Consultatie la medicul de familie’’-instructor Crîșmariu Mariana - toti 

beneficiarii 

o 06.06.2017-’’De ce este important sa ne pastram dintii sanatosi’’-instructor Crasmariu 

Mariana-toti beneficiarii 

o  04.06.2017-,,Minte sanatoasa intru-un corp sanatos”-mentinerea sanatatii- 4 copii- d-na 

Ilie Carmen;  

o  20.06.2017 – „Igiena personala ’’ - 6 copii – dna.Coțopulos Maria  

o  22.06.2017 -,,Riscurile activitatii sexuale’’ – 5 copii –dna.Hromei Liliana 

o  10.07.2017 - ,,Minte sanatoasa in corp sanatos ’’ – 5 copii – dna. Hromei Liliana  

o  11.07.2017 - ,,Igiena dintilor – vizita la medicul stomatolog Borhan – 6 copii- dna. 

Grădinaru Mariana ; 

o  17.07.2017 - ,,Camera mea este cea mai curata ’’ – 5 copii – dna. Amarghioalei Elena ; 

o  22.07.2017 -,,Afectiunile determinate de o alimentatie inadecvata’’ – 6 copii – dl. doctor 

Saradan și dna. Hromei Liliana  

o  25.07.2017 -,,Igiena individuală ’’- cartea mea de vizita- 6 copii – dna. Gusu Niculina; 

o  10.08.2017 - ,,Igiena – un necesar pentru sanatate’’ -6 copii – dna.Zăiceanu Mariana  

o  14.08.2017 - ,,Cunoasterea nivelului de dezvoltare a limbajului’’ – 5 copii – dna.Timofte 

Nicoleta 

o  22.08.2017 - ,,Reguli de igiena –stil de viata sanatos’’ – 5 copii – dna.Ilie Carmen 

o  27.08.2017.- ,,Ce stim despre HIV-SIDA ?’’ – 5 copii – dna.Hromei Liliana 

o   30.08.2017-,,Igiena personala – o necesitate pentru sanatatea noastra”-educatie- 3 

copii- d-na. Hromei Liliana ; 

o    02.09.2017 - ,,Curatenia- cartea mea de vizita’’ – 5 copii  

o    05.09.2017 - ,,Cum sa am o locuinta in care sa ma simt confortabil ’’- 5 copii  

o    20.09.2017-,,Cresterea gradului de educatie pentru sanatate in randul copiilor/tinerilor”-

4 copii – d-na Pamfil Mihaela;  

o    23.09.2017 - ,, Igiena gurii si a dintilor ,, - 6 copii – dna. Voicu Aurica 

o 27.09.2017 - ,, Aparatul reproductiv –organele genitale masculine’’ – 5 copii – dna. 

Zăiceanu Mariana; 

o  05.11.2017 - ,,Regimul de activitate si odihna al elevului’’ – 5 copii – dna. Gusu Niculina; 

o  04.12.2017 - ,, Minte sanatoasa in corp sanatos’’ -5 copii – dna. Zaiceanu Mariana; 

23.12.2017 - ,, Sanatatea si igiena individuala ,, - 6 copii- dna. Ceornea Cătălina 

Promovarea acţiunilor care vizează respectarea dreptului copilului la odihnă, precum 

şi activităţilor recreative şi culturale, activităţi  de socializare care sunt orientate spre 

cunoaşterea mediului fizic şi social, promovarea regulilor de comunicare şi 

socializare în vederea integrării cu succes în societate. 

o 15.01.2017 - ,, Zilele Eminescu’’ – 6 copii – dna. Postolache Dana ; 

o 8.02.2017-’’ Comportamentul în apartament conform  procedurii ( PO 341) –instructor 

Zăiceanu Mariana - toti beneficiarii   



o 11.02.2017-’’Activitate de recreere si socializare” instructor Pamfil  – toti beneficiarii  

o 25.02.2017-’’Ne-am facut noi prieteni’’-parteneriat cu asociatia ’’Avanti’’-instructor 

Zaiceanu Mariana -toti beneficiarii 

o 12.03.2017-12 copii „Sărbătorim ziua de naștere a celor trei colegi alături de prieteni de la 

,,Asociația AVANTI BT”- instructor de educație  Postolache Dana și Soroceanu Maria  

o 20.03.2017-’’Prietenii si anturajul’’-instructor Grădinaru Mariana -toti beneficiarii 

o 24.03-2017-’’O vizita în familie’’- întâlnirea cu mama si sora - 

o 28.03.2017- „Sărbătorim ziua de naștere  a unui coleg” -instructor Timofte Nicoleta-6 copii  

o 02.04.2017-’’Petrecerea timpului liber cat mai mult in natura’’-instructor Crasmariu 

Mariana -4 copii 

o 09.05.2017’’Ziua Europei’’sarbatoare a pacii si a unitatii- instructor Crîșmariu Mariana -toti 

beneficiarii 

o 4.06.2017 

o 21.06.2017 „Un mediu mai curat- curățare spații verzi- instructor de educație Marian 

Dănuța– 6 copii - 

o „Comportarea noastră ce de toate zilele„instructor de educație  Marian Dănuța - 6 copii- 

o  24.06.2017-”Să ne cunoaștem orașul” un tur al orașului-10 copii 

o 18.07.2017 - ,,Capcanele adolescentei- cum ne alegem prietenii ?’’ -6 copii – dna. 

Amarghioalei Elena ; 

o   24.07.2017 –,,Cum imi aleg prietenii ? ’’ – 5 copii  

o   30.07 2017 - ,, Ce inseamna prietena ? Ce inseamna iubita?-ziua internationala a 

prieteniei – 6 copii – dna. Soroceanu Maria; 

o   07.08.2017 - ,,Aparente si traditii – activitate de autocunoastere’’ – 6 copii –dna.Marian 

Dănuța 

o  13.08.2017 – ‚,Familia- factor educativ’’ – 5 copii – dna.Coțopulos Maria 

o   14.09.2017 -,,Sa lucram la matematica’’ – 3 copii – dna. Gusu Niculina si trei voluntari; 

o   14.09.2017 -,,Capcanele adolescentei- anturajul cu cei din jurul meu ‘’ -5 copii – 

dna.Coțopulos Maria 

o   17.09.2017 -,,Succesul in viata ‘’ – 4 copii- dna Gusu Niculina ; 

o   25.09.2017 - ,,ABC –ul comportarii civilizate , - 6 copii – dna. Voicu Aurica  

o   27.09.2017 -,,O vizita la penitenciarul Botosani ‘’ – 4 copii – dna. Zaiceanu Mariana ; 

o   29.09.2017 - ,,Familia mea , - 5 copii – dna.Ciornea Catalina , 

o   11.10 2017 -,,Initiativa globala pentru tineret,,John Maxwell’’- 5 copii – dna. Sava; dna. 

Hromei Liliana; 

o   11.10.2017 - ,,Saptamana initiativei globale pentru tineri Jhon Maxwell Team ,, -6 copii – 

dna. Cristina Sava, dna. Cotopulos Maria; 

o   16.10.2017 -,,Despre prietenie –cum ne alegem prietenii” – 5 copii- dna.Ilie Carmen; d-l 

consilier   Dorel Băitănciuc din cadrul C.J.R.A.E.Botoșani.;  

o  18.10.2017 - ,,Bunul simt” – 5 copii – dna. Hromei Liliana ; 

o  22.10.2017 - ,,Respectarea biletului de voie ‘’ - 4 copii – dna. Hromei Liliana; 

o  24.10.2017 - ,,Povestea vietii mele ,, - 5 zile – dna. Soroceanu Maria  

o  01.11.2017 - ,,Succesul in viata “ – 5 copii – dna. Hromei Liliana ; 

o  05.11.2017 - ,,Regimul de activitate si odihna al elevului’’ - 3 copii –dna.Gusu Niculina ; 

o  20.11.2017 - ,,Motivatiile minciunii adolescentilor “ – 5 copii – dna. Ilie Carmen ; 

o  04.12.2017 - ,, Implica-te si fii voluntar . Ziua internationala a voluntariatului ,, - 6 copii –

dna. Cotopulos Maria 

o  09.12.2017 - ,, O masa la restaurant ,, -6 copii – dna. Voicu Aurica, 

o  19.12.2017 - ,,Alegerea emisiunilor TV. ‘’ - 8 copii – dna. Amarghioalei Elena ; 



 

Vizionari de spectacole de film 

o 15.01.2017 „Mihai Eminescu- Luceafărul poeziei românești„- instructor de educație Gușu 

Niculina - 4 copii 

o 15.01.2017-’’Eminescu traieste prin noi’’-instructor de educație Zaiceanu Mariana-toti 

beneficiarii 

o 02.02.2017 -„Crăiasa zăpezii„-vizionare film -Uvertura Maal Bt- instructor Hromei Liliana 

cu 5 copii 

o  25.02.2017 „Spectacol caritabil-participare la spectacolul oferit de Clubul Rotari –Iubește 

excelența - instructor de educație Ilie Carmen- 6 copii 

o 08.03.2017-Serbarea de 8 Martie-’’Mărțișoare din suflet pentru suflet’’-instructorii de 

educație-toti beneficiarii- 

o 03.04.2017-’’Concert simfonic-auditie Filarmonica Botosani-instructor Pamfil Mihaela-5  

copii  

o 22.04.2017-film la mall-educatie artistica; toti copiii-dna. Timofte Nicoleta;     

o  03.04.2017-spectacol de educatie muzicala; educatie artistica;toti copii- dna Hromei 

Liliana; 

o  27.04.2017-festivalul de teatru adolescent,,scena meseriasilor” ;toti copii- dna Gusu 

Niculina; 01.07.2017 - ,,Vizionarea unui film la cinema Unirea’’ – 6 copii – dna. Timofte 

Nicoleta; 

o  02.07.2017 -,,Vizionarea unui film la Cinema ,,Unirea’’ – 6 copii- dna. Crasmariu 

Mariana; 

o  23.07.2017 – Vizionarea unui film la ,,Uvertura Mall’’ – 6 copii – dna. Marian Danuta ; 

o  26.07.2017 - ,,Vizionarea unei piese de teatru ‘’ – 6 copii – dna. Postolache Dana ; 

o  31.07.2017 - ,,Vizionarea unui film la cinema Unirea – 6 copii – dna.Panfil Mihaela 

o  12.08.2017 - ,, Educatie muzicala – muzica clasica ‘’ -5 copii – dna.Crîșmariu Mariana 

o  18.08.2017 – ,,Ce muzica ascultam ?’’ –auditie muzicala – 6 copii – dna.Soroceanu 

Maria 

o  30.08.2017 - ,, Teatrul – o lume a noastra ‘’ – 5 copii – dna .Voicu Aurica 

o  31 .08.2017 - ,,Cum sa te bucuri de arta’’- la Galeriile de arta ,,Stefan Luchian’’ – 6 copii 

–dna.Soroceanu Maria 

o  03.09.2017 - ,,Cei sase super-eroi”; 4 copii- dna Zaiceanu Mariana; 

o  07.12.2017 - ,, Veste mare am adus ,, - serbare – 6 copii – dna. Marian Danuta 

o  15.12.2017 – Vizionarea unui film la Uvertura Mall – 6 copii – dna. Amarghioalei Elena ; 

o  

   Timpul líber in natura –permanent 

 

o 11.02.2017-„Fotbalul- Sportul iubit de toată lumea„-  instructor de educație Timofte 

Nicoleta- 9 copii ; 

o 16.02.2017-’’Cupa Prieteniei-Iubim fotbalul- concurs în loc Dorohoi cuoparticiparea 

centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C - 

o 1.03.2017-’’A venit primavara’’-instructor Crîsmariu Mariana -toti beneficiarii 

o 29.03.2017 - „Duetul florilor – participare la concert –Casa Sindicatelor Bt- instructor de 

educație Gușu Niculina- 5 copii 



o 24.04.2017-’’O zi de vacanta’’in Parcul ’’Mihai Eminescu’’-toti beneficiarii-instructor 

Zăiceanu Mariana  

o  26.04.2017-,,Desene pe asfalt”-stimularea spiritului de competitie-dna Gusu Niculina; 

o  27.07.2017-,,In vizita la Posta Romana- ,,Arta de a vorbi si a colabora ‘’ – dna. Ilie 

Carmen ; 

o  19.04.2017-plimbare pe Pietonalul ,,Unirii”-comportamentul corespunzator in societate- 5 

copii-dna. Hromei Liliana; 

o  04.06.2017- Vizitarea casei memoriale ,,M. Eminescu’’ si a casei ,,Papadopol’’- 5 copii – 

dna. Timofte Nicoleta ; 

o  04.08.2018 - ,,Minte sanatoasa in corp sanatos ‘’ –meci de fotbal pe teren sintetic – 6 

copii – dna. Ilie Carmen ; 

o  23.06.2017 – ,,Sa ne cunoastem orasul ‘’ – 5 copii – dna.Timofte Nicoleta 

o  24.06.2017 - ,,Sa ne cunoastem orasul’’ – un tur al orasului Botosani – 6 copii – 

dna.Soroceanu Maria 

o  25.06.2017 - ,,La cules de plante medicinale ‘’-6 copii- dna.Pamfil Liliana 

o  29.06.2017 -,,Vizita la Muzeul Taranului Roman- orasul Flamanzi’’ -5 copii – 

dna.Soroceanu Maria 

o  01.07.2017 - ,,Jocuri in aer liber : Sotron,Baba–oarba,De-a v-ati ascunselea’’-6 copii-

dna. Gradinaru Mariana; 

o 08.07.2017 - Plimbare in aer liber ,in Parcul ,,M. Eminescu’’- 6 copii- dna. Pamfil Mihaela 

; 

o 09.07.2017 - ,, Timp liber in natura ‘’-plimbare in zona de agrement Cornisa; - 6 copii – 

dna. Ceornea Catalina ; 

o  12.07.2017 -,,Sa-mi cunosc orasul ‘’6 copii – dna . Timofte Nicoleta ; 

o  16.07.2017 - ,,Sa cunoastem Botosaniul ‘’ – plimbare in Centrul Vechi – 6 copii – dna. 

Voicu Aurica; 

o  16.07.2017 -,,Florile si codrul ‘’ – 5 copii – dna. Hromei Liliana ; 

o  19.07.2017 -,,Relaxare la iarba verde-picnic ‘’ – 6 copii –dna Pamfil Mihaela ; 

o  19.07.2017 -,,Natura e la ea acasa ‘’- zona de agrement Cornisa – 6 copii – dna. Timofte 

Nicoleta; 

o  22.07.2017 - ,,In vizita la Muzeul Judetean ‘’ – 6 copii – dna. Pamfil Mihaela ; 

o  23.07.2017 - ,,O vizita in parcul de agrement Cornisa ‘’ – 5 copii – dna. Gradinaru 

Mariana ; 

o  24.07.2017 - ,,Pictez in aer liber ‘’ – 5 copii – dna. Timofte Nicoleta ; 

o  30.07.2017 - ,,Sport, natura,aventura- o iesire in Poligonul A.C.R.’’ -6 copii – dna. 

Zaiceanu Mariana ; 

o  30.07.2017 -,,Sa mergem in drumetie ‘’ -5 copii – dna. Timofte Nicoleta; 

o  01.08.2017 - ,,Vizita la Muzeul Judetean si Muzeul de Etnografie ‘’ – 6 copii – dna. 

o  03.08.2017 - ,,Cum sa profiti de natura ?’’ – jocuri in aer liber, plaja in zona de agrement 

,,Cornisa’’ – 6 copii – dna. 

o  04.08.2017 -,,Vizita in Oraselul Copiilor ‘’- educare si socializare- 4 copii –dna. 

Postolache 

o  05.08.2017 -,,Vizionarea unei piese de teatru la Teatrul ,,M. Eminescu ‘’ Botosani – 6 

copii – dna. 

o   05.08.2017 - ,, Activitati sportive – fotbal ‘’ – 5 copii – dna. Hromei Liliana ; 

o   06.08.2017 - ,,Insectele le studiem si le observam in natura ‘’ – 6 copii – dna.  

o   11.08.2017 - ,, Plimbare in parc si gimnastica la aparate ‘’ – 5 copii – dna.  



o   12.08.2017 -,,Pictez in aer liber ‘’ – concurs de desene intre copiii din complexul de 

apartamente – 14 copii – dna. 

o   13.08.2017  - ,,Lacul cu nuferi de la Ipotesti- excursie, picnic’’ – 5 copii – dna. 

o   16.08.2017  - ,, Excursie la Ipotesti – lacul cu nuferi ‘’ – 5 copii – dna. 

o   17.08.2017 - ,,Plimbare cu tramvaiul ‘’ - 5 copii – dna. 

o   20.08.2017 - ,,Sa ne cunoastem orasul ‘’- vizita la manastirea Popauti si la Gara 

Botosani; -6 copii –dna. 

o  20.08.2017 - ,,In drumetie- o excursie in padurea Baisa ‘’ – 6 copii  

o  23.08.2017 -,,Vizita la Posta Romana din orasul nostru ‘’ – 5 copii  

o  26.08.2017 - ,,Plimbare pe pietonalul Unirii ‘’ – 6 copii  

o  26.08.2017 - ,,La picnic – iesire in aer liber  - parcul verde Hudum’’ – 6 copii  

o  27.08 2017 - In Parcul ,,M. Eminescu’’- monumentul Rascoalei din 1907 – 6 copii  

o  31.08.2017 - ,,Activitati sportive – poligon ‘’ - 5 copii  

o  06.09.2017 - ,,Plimbare pe pietonalul Unirii ‘’ -5 copii  

o  09.09.2017 - ,,Relaxare la iarba verde ‘’ 6 copii  

o  30.09.2017 – Turul Orasului Botosani-Centrul National de Informare si Promovare  

Turistica - 4 copii - dna Zaiceanu Mariana;  

o  19.12.2017 - ,,Plimbare pe pietonalul ,,Unirii ‘’ – 6 copii – dna. Crasmariu Mariana; 

o  22.12.2017 - ,,Natura la ea acasa-iesire in parc-ne jucam  - 6 copii  

o  23.12.2017 – Vizitarea Targului de Craciun – 5 copii – dna. Pamfil Mihaela; 

o  24.12.2017 - ,,Vizita la Oraselul Copiilor din Parcul ,,M. Eminescu’’-6 copii –dna. 

Crasmariu Mariana; 

o   26.12.2017 - ,,Obiceiuri si traditii de Craciun ‘’ – 6 copii – dna. Pamfil Mihaela ; 

o   27.12 2017 -,, La oraselul copiilor ,, -6 copii – dna. Voicu Aurica 

o   29.12.2017 - ,, Medicamentele DA sau NU – 5 copii – dna. Soroceanu Maria 

o  - Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta a copiilor/ beneficiarilor  

o   29.04.2017 -  ‘’Alegerea emisiunilor TV –cum si ce aleg !’’ -5 copii – dna. Timofte 

Nicoleta ; 

o   06.07.2017 - ,,Pregatirea unei mese festive’’ – 5 copii – dna. Amarghioalei Elena ; 

o   02.07.2017 - ,,La ce si cum se folosesc banii ? Dar cardurile? ‘’ – 6 copii – dna. Hromei 

Liliana ; 

o   08.07.2017 - ,, La piata -operatiuni cu banii ‘’ – 6 copii – dna Gusu Niculina ; 

o   11.07.2017 - ,,Importanta lucrurilor pozitive in viata noastra ‘’ – 6 copii – dna. Gusu 

Niculina ; 

o   14.07.2017 - ,,Invat sa pregatesc prajitura mea preferata ‘’-6 copii – dna. Gusu Niculina ; 

o   17.07.2017 - ,,Transportul cu trenul ‘’- 5 copii – dna. Gusu Niculina ; 

o   20.07.2017 - ,,Servim masa la restaurant ‘’ – 5 copii – dna. Gusu Niculina ; 

o   25.07.2017 - ,,Arta culinara ‘’ – 5 copii. 

o   19.07.2017  - ,,Comportarea noastra cea de toate zilele- cum sa ne comportam la o 

plimbare prin oras ‘’ -6 copii – dna. Amarghioalei Elena ; 

o   25.07.2017 - ,,Afectiuni determinate de o alimentatie inadecvata ‘’–6 copii– dna.Pamfil 

Mihaela ; 

o   28.07.2017 -,,Activitate la Mall ‘’ – 6 copii – dna. Gusu Niculina ; 

o   29.07.2017 -,,Codul comportamentului ce asigura o buna convietuire in apartament ‘’ – 5 

copii – dna. Postolache Dana ; 

o   02.08.2017 - ,,Bucataria vesela ‘’ – activitate culinara – 5 copii  

o   06.08.2017 - ,, Azi gatim sanatos impreuna’’- 6 copii  

o   08.08.2017 - ,, Bucatarim impreuna prajiturele ‘’ – 6 copii  



o   09.08.2017 - ,,Codul bunelor maniere ‘’ – 6 copii  

o   21.08.2017 - ,,Cum se face painea ? – vizita la o brutarie ‘’ – 6 copii  

o   03.09.2017 - ,,La piata ‘’- operatiuni cu banii; valoarea banilor ; pretul marfurilor; -6 copii  

03.09.2017 - ,,La cofetarie ‘’ – 7 copii 

o   05.09.2017 - ,,Arta culinara specifica diferitelor culturi si civilizatii ‘’ – 5 copii  

o   07.09.2017 - ,, Invatam sa pregatim singuri pizza ‘’-micii bucatari – 6 copii . 

o   03.10.2017 - ,,Turul orasului Botosani , - 6 copii – dna. Marian Danuta , 

o   23.10.2017 - ,,Ziua mondiala a nevazatorilor , - 5 copii – dna. Voicu Aurica  

o   15.12.2017 - ,,Bugetul personal- venituri si cheltuieli ‘’- 4 copii – dna.Amarghioalei Elena 

; 

o   20.12.2017 - ,,Vreau sa ma angajez – cum procedez ? ‘’ – 4 copii – dna. Zaiceanu 

Mariana; 

o   24.12.2017 -,,Suntem mici bucatari – pregatirea meniului pentru Craciun ‘’-salata boeuf 

– 7 copii – dna. Zaiceanu Mariana ; 

o   25.12.2017 - ,,Craciunul- darul bucuriei ‘’- masa festiva, ora 13;-5 copii  

o   31.12.2017 - ,, Obiceiuri si traditii de revelion ‘’ – 6 copii – dna.Pamfil Mihaela ; 

o   31.12.2017 - ,, Bine ai venit, 2018 ! ‘’ – masa festiva de revelion – 6 copii – dna. Pamfil 

Mihaela ; 

o  - ,,O zi deosebită –ziua ta!’’ 

o  10.08.2017 - ,, Astazi e ziua mea !’’ –Strungaru Marian – 15 ani-6 copii – doamnele 

Hromei Liliana,Ilie Carmen, Postolache Dana; 

o  12.08.2017 - ,,Un tanar educat, un om castigat ‘’-ziua mondiala a tinerilor- 6 copii 

o  19.08.2017 - ,,Sub imperiul emotiilor ‘’ – 5 copii  

 

Comportarea noastră cea de toate zilele 

o 24.01.2017-’’Unirea Principatelor Romane’’ Moldova cu Tara Romaneasca -instructor 

Grădinaru Mariana -toti beneficiarii 

o 19.01.2017- „ Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești!”- instructor de 

educație Timofte Nicoleta- 5 copii  

o 16.03.2017-’’Rolul scolii, al educatorului, profesorului, in relatiile de familie’’-instructor 

Amarghioalei-toti beneficiarii 

o 01.05.2017 - ,,Ziua internationala a muncii’’ – dna. Timofte Nicoleta ; 

o 08.05.2017-’’Curs de pictura la C.P. ’’Prietenia’’, in colaborare cu domnul Liviu Soptelea-

instructor Amarghioalei Elena -Ghiban  3 copii  

o 03.06.2017 - ,,Sa ne cinstim eroii’’ – 6 copii – dna. Hromei Liliana ; 

o 26.06.2017 - ,,Ziua Imnului si a Drapelului National ’’-participare la festivitatea din Piata 

Tricolorului -6 copii – dna. Soroceanu Maria ; 

o 26.06.2017 - ,, Ziua drapelului si a imnului national ’’ – 5 copii – dna. Ilie Carmen ; 

o 13.07.2017- ,,Prietenii pompierilor’’ – vizita la detasamentul de pompieri – 6 copii – dna. 

Voicu Aurica ; 

o 30.09.2017 - ,, Meseria , bratara de aur , -6 copii – dna. Soroceanu Maria , 

o 05.10.2017 - ,,Ziua mondiala a educatiei ‘’ – 4 copii – dna. Amarghioalei Elena; 

o 05.10.2017 - ,,Puctualitatea , stapana timpului , - 6 copii – dna. Voicu Aurica , 

o 24.10.2017 -,,Ziua portilor deschise ‘’-7 copii – dna. Crasmariu Mariana ; 

o 24.10.2017 - ,, M.A.P.N. –dialog deschis ‘’ – 5 copii – dna. Ilie Carmen ; 



o 25.10.2017 - ,,La multi ani Armatei Romane !- parada militara-8copii – dna. Pamfil 

Mihaela; 

o 25.10.2017 - ,,Vizita la U.M. si la Muzeul Batalionului 335 artilerie Alexandru cel Bun , - 5 

copii –dna. Voicu Aurica  

o 25.10.2017 - ,,Retragerea cu torte, cu ocazia Zilei Armatei Romane – 6 copii – dna. 

Marian Danuta 

o  07.11.2017 - ,, Ziua bunului simt , - 6 copii – dna. Soroceanu Maria  

o 01.12.2017 - ,,Mandrii ca suntem romani’’ – 9 copii – dna. Zaiceanu Mariana ; 

o 01.12.2017 - ,,Ziua Nationala a Romaniei ,, - 6 copii -  dna. Voicu Aurica. 

 

Dezvoltarea sentimentului religios prin participarea la slujba de duminică şi a 

diferitelor evenimente religioase 

Participarea la slujbele religioase duminica şi diverse sărbători religioase  

o 6.01.2017-”Lumina dăruirii” - instructor de educație Gușu Niculina- 3 copii 

o 17.03.2017 „Sfânta spovedanie și sfânta împărtășanie”- Instructor Postolache Danaiela – 

6 copii 

o 25.03.2017-’’Buna Vestire’’ adică vestea venirii Fiului lui Dumnezeu-instructor 

Amarghioalei Elena-toti beneficiarii 

o 16.04.2017-’’Semnificatia Sarbatorilor Pascale’’-instructor Zăiceanu Mariana- 4 copii 

o 16.04.2017-Invierea Domnului Iisus Hristos- simboluri, semnificatii;5 copii-dna. Gusu 

Niculina; 

o 17.04.2017 -O pilda din Sfanta Scriptura –educatie religioasa; 5 copii – dna. Postolache 

Dana 

o 23.04.2017 -Slujba de duminica –Sfanta Liturghie- 5 copii – dna Hromei Liliana; 

o 20.05.2017 –Sfintii Imparati Constantin si mama sa Elena”-cunoasterea semnificatiei 

acestei sarbatori – 5 copii – dna. Timofte Nicoleta; 

o 05.06.2017 – Credinta din suflet- ,,Rusaliile” –participarea la Sfanta Liturghie- 4 copii – 

dna. Hromei Liliana; 

o 24.06.2017 - ,,Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul ’’ – Sanzienele – 5 copii – dna. 

o 09.07.2017 – Participarea la slujba de duminica la biserica din parohie – 6 copii – dna.  

o 23.07.2017 – Participare la slujba de duminica la biserica din parohie – 5 copii dna.  

o 15.08.2017 – Semnificatia zilei de Sfanta Maria; 4 copii- dna. Hromei Liliana ;  

o 15.08.2017 - ,,Adormirea Maicii Domnului ’’ – Slujba la biserica – 5 copii – dna.  

o 15.08.2017 - ,,La multi ani de Sfanta Maria!’’ – 6 copii – dna. 

o 20.08.2017 – Participare la slujba de duminica – 5 copii – dna.  

o 08.09.2017 - ,,Nasterea Maicii Domnului ” – slujba la biserica – 5 copii – dna . 

o 08.09.2017 - ,,Nasterea Maicii Domnului ’’ – participare la slujba -6 copii – dna. 

o 08.09.2017 -,,Suntem buni crestini ,, – participarea la slujba religioasa de Sfanta Maria – 

6 copii  

o 14.09.2017  ,,Ziua Crucii,, - participarea la slujba religioasa – 6 copii –dna. Soroceanu 

Maria  

o 26.10.2017 –Sfantul Dimitrie-semnificatia acestei mari sarbatori ; 5 copii ; dna Hromei 

Liliana; 

o 29.10.2017 - ,, Sfantul Mare Mucenic Dimitrie-izvoratorul de mir ,,- 6 copii – dna. 

Soroceanu Maria  

o   21.11.2017 - ,,Intrarea Maicii Domnului in Biserica ’’-3 copii – dna. Crasmariu Mariana ; 



o 30.11.2017 - ,,Sfantul Apostol Andrei ’’- semnificatia zilei de 30 noiembrie – 4 copii – dna. 

Hromei Liliana  

o 06.12.2017 - ,,Sfantul Nicolae-cel mai iubit sfant in Romania’’– 4 copii – dna. Pamfil 

Mihaela ; 

o 11.12.2017-,,Veste mare am adus” ; 8 copii – dna. Crasmariu Mariana 

o 20.12.2017 -,,Noi umblam a colinda’’-colindat sponsorii – 8 copii – dna.Zaiceanu Mariana; 

o 24.12.2017 -,,Ajunul Craciunului- primirea preotului – colinda la ceas de taina- 5 copii- 

dna. Marian Danuta  

o 24.12.2017 -,,Ajunul Craciunului’’ –traditii si obiceiuri – 8 copii – dna. Zaiceanu Mariana ; 

o 26.12.2017 – ,,Slujba de Craciun’’- slujba la biserica – 5 copii – dna. Gradinaru Mariana ; 

o 31.12.2017 -,,Ajunul Anului Nou’’ – mersul cu uratul – 8 copii – dna. Crasmariu Mariana  

 

Responsabilizarea şi conştientizarea beneficiarilor C.A.,,Cireşarii,,’ privind 

respectarea regulamentelor, a legilor în vigoare în vederea prevenirii tulburărilor de 

comportament şi a violenţei juvenile. 

o Regulamentul Intern  al complexului, Ghidul destinat copilului/tânărului din complex, 

Codul comportamentului pentru o buna convietuire in apartamente - documente 

prezentate periodic beneficiarilor. 

o 16.01.2017 -„Consecințele absenteismului școlar” - instructor de educație Hromei Liliana 

cu 5 copii  

o 20.02.2017-”Deligvența juvenilă, cauze și consecințe”-  activitate educativă în prezența dl 

polițist Rădutache .Iulian și polițist Istrate Iuliana , instructor de educație Ilie Carmen – 5 

copii 

o 16.03.2017-”Minori în derivă”- educație pentru securitate personală și prevenirea 

delicvenței juvenile- instructor de educație Gușu Niculina- 6 copii 

o -17.03.2017-’’ROI-ghidul nostru in viitor’’-instructor Zaiceanu Mariana -toti beneficiarii 

o -23.04.2017-’’In lumea cartilor’’-ziua mondiala a cititului-instructor Pamfil-toti beneficiarii 

o 10.04.2017 - ,,Cartea, prietenul care nu te va trada niciodata ‘’ -6 copii – dna. Timofte 

Nicoleta ; 

o 24.04.2017-’’Suntem mari actori’’-au participat ca actoriv 4 copii  în piesa ’’Mesterii’’, 

activitate în parteneriat cu actrita Ella Nestor de la Teatrul ’’Mihai Eminescu’’-instructor 

Zăiceanu Mariana 

o 02.05.2017-’’Regulamentul intern-ghidul nostru de viitor’’-instructor Zaiceanu Mariana -toti 

beneficiarii 

o 21.06.2017 - ,,Comportarea noastra cea de toate zilele ‘’ -6 copii – dna .Ceornea 

Catalina ; 

o 21.06.2017 - ,,Succesul in viata-secretul succesului in viata unor personalitati ‘’- 6 copii – 

dna. 

o 27.06.2017 - ,,Exploram pe Google Earth’’ – 6 copii  

o 30.06.2017 - ,,Stil de viata sanatos ‘’ – 6 copii – dna. Voicu Aurica; 

o 05.07.2017 - ,,Desenam, ne jucam, circulatie invatam ‘’ – 6 copii – dna. Cotopulos 

Manuela ; 

o 18.07.2017 - ,,Cum trebuie sa am o camera in care sa ma simt confortabil ‘’ – 5 copii – 

dna. Postolache Dana ; 

o  10.08.2017 - ,,Natura altfel prin tehnica Origami ‘’ – 6 copii  

o  29.08.2017-,,Salutul- raspuns al omului bine educat ‘’- 5 copii  



o  03.09.2017 - ,,Cum ne pregatim pentru un nou an scolar ?’’ – 6 copii  

o  04.09.2017 - ,, Respectarea R,O.I. – notiuni – 5 copii. 

o  09.09.2017 - ,, Pregatirea echipamentului pentru scoala ‘’ – 5 copii  

o  10.09.2017 - ,,Succesul in viata ‘’- ne pregatim pentru inceperea noului an scolar ;- 6 

copii 

o  10.09.2017 - ,,Intelegerea si respectarea sarcinilor necesare inceputului unui nou an 

scolar ‘’-5 copii  

o  06.10.2017 - ,,Ziua educatiei , -  6 copii – dna. Marian Danuta , 

o  15.10.2017 - ,, Respectul pentru mine si pentru cei din jurul meu ,, - 5 copii – dna. 

Soroceanu Maria  

o  01.11.2017 - ,,Succesul in viata ‘’ – educatie - - 6 copii – dna. Hromei Liliana; 

o  01.12.2017 - ,, Cui ma adresez cand sunt bolnav ,, - 6 copii – dna. Voicu Aurica 

o  12.12.2017 - ,,Cum deschidem un cont bancar ,,- 6 copii – dna. Voicu Aurica 

o  16.12.2017 - ,, La cumparaturi ,, -6 copii – dna. Soroceanu 

 

Ora de educaţie juridică – 

o 05.01.2017-”Consecințele furtului și a cerșetoriei asupra vieții noastre”–instructor de 

educație Hromei Liliana cu toți beneficiarii 

o 30.01.2017–’’Furtul si talharia-consecintele acestora’’ – cu participarea agent IPJ BT și 

instructor Zaiceanu Mariana –10 beneficiarii peste 14 ani  

o  19.06.2017 - ,,Cum vorbim cu necunoscutii ?” – 6 copii  

o  30.06.2017 - ,,Reguli de circulatie ’’ – 6 copii  

o  07.07.2017 - ,,Retelele de socializare, efectele asupra vietii noastre ’’ – 6copii – dna. 

Crasmariu Mariana ; 

o  13.07.2017 -,,Uniti pentru viata ’’ -6 copii – dna. Hromei Liliana ; 

o  03.08.2017 -,,Vizitarea Penitenciarului Botosani’’ – 15 copii – dna Ilie Carmen. 

o  16.08.2017 - ,,Cum sa nu devii o victima a traficului de persoane ?’’ -6 copii  

o  18.08.2017 - ,,Adolescenti fara violenta’’ – 5 copii  

o   25.08.2017 - ,,Strada si capcanele ei’’ – 5 copii  

o  31.08.2017 -,,Consecintele furtului si a cersetoriei asupra vietii noastre ’’-6 copii  

o   01.09.2017 -,,Vizita la Tribunal si Judecatorie’’ – 5 copii  

o  07.09.2017 - ,,Ce este Politia – rolul politistului in comunitate’’ – 5 copii  

o  22.11.2017- ,, Munca cere minte si inima ,, - 6 copii – dna. Voicu Aurica 

o  27.11.2017 – Violenta- un pas sigur catre distrugerea personalitatii si carierei voastre ,, - 

6 copii – dna. Cotopulos Maria 

o  23.12.2017 - ,, Apartamentul in care locuiesc ,,  - 6 copii – dna. Voicu Aurica 

 

Instructajele PSI şi SSM 

o 8.01.2017 „Măsuri de protecție pe timp de ger”- instructor de educație Hromei Liliana cu 5 

copii  

o 31.01.2017-„Instrucțiuni proprii de peprevenire a situațiilor de urgență în apartamentele 

sociale„ instructor de educație Gușu Niculina- 5 copii 

o 13.02.2017- Exercițiu practic de evacuare în caz de cutremur”-  instructor de educație- 

Postolache Daniela 



o 04.07.2017 - ,, Reguli de comportare in caz de incendiu ‘’ – 5 copii – dna. Pamfil 

Mihaela ; 

o 13.07.2017 - ,,Acordarea primului-ajutor in diverse situatii : inec, accidente, etc.- 6 copii – 

dna. Pamfil Mihaela ; 

o 20.07.2017 - ,,Sanse la viata pentru toti’’ –tehnici de prim-ajutor – 6 copii- dna. Marian 

Danuta ; 

o  27.07.2017 - ,,Notiuni de acordare a primului ajutor ‘’ – 6 copii – dna. Timofte Nicoleta ; 

o 03.08.2017 - ,,Tabara de vara in domeniul situatiilor de urgenta ‘’ – 5 copii – dna. Timofte 

Nicoleta si reprezentanti I.S.U. Botosani ; 

o 28.08.2017 - ,,Focul ; prieten sau dusman ?’’ – 5 copii  

Menţinerea legăturii cu familia naturală, cu cea a foştilor asistenţi maternali, sau 

persoane faţă de care au dezvoltat ataşamente .Ori de câte ori se solicită. Pe 

parcursul anului 2017 au fost realizare un număr total de 78 vizite ale copiilor în familia 

naturală și familia lărgită. 

Activităşi de prevenire a consumului de alcool, tutun, droguri şi alte substanţe cu 

risc 

o 16.01.2017-’’Acorda prioritate vietii-spune NU fumatului’’-instructor de educație Pamfil- 

toti  beneficiarii- 

o 27.01.2017-’’Efectele teribile ale fumatului asupra creierului’’-instructor Crîsmariu 

Mariana-toti beneficiarii- 

o 9.02.2017-’’ De ce consuma oamenii droguri?’’ -instructor Amarghioalei Elena - toti 

beneficiarii  

o 13.02.2017-’’Pericolul consumului de alcool’’ – instructor Zaiceanu Mariana-toti 

beneficiarii 

o 19.02.2017-”Drogul-jurnalul fericirii si alungarea sentimentelor negative’’ –instructor 

Grădinaru Mariana   

o -20.02.2017-’’Tinerii si tutunul’’-instructor Amarghioalei Elena-toti beneficiarii 

o 23.02.2017-’’Cum sa vindeci un alcoolic’’-instructor Crasmariu Mariana -toti beneficiarii 

o 03.04.2017- „Adolescentii si alcoolul” –adaptarea unui stil de viata sanatos-5 copii-dna. 

Hromei Liliana; 

o 04.03.2017-’’Dependenta de tigară’’-instructor Amarghioalei Elena -toti beneficiarii 

o 11.03.2017-’’Efectele consumului de alcool’’-instructor Grădinaru Mariana -toti beneficiarii 

o 04.04.2017-’’Alcoolul-substanta periculoasa care distruge intreg organismul’’-instructor 

Zăiceanu Mariana -toti beneficiarii 

o 10.04.2017-’’De ce este nicotina un drog atat de puternic’’-instructor Crîsmariu Mariana -

toti beneficiarii 

o 13.04.2017’’Decorarea si semnificatia oului rosu’’-instructor Grădinaru- Mariana- 4 copii 

o -15.04.2017-’’Pregatirea meniului de Paste’’-instructor Pamfil-toti beneficiarii 

o 20.04.2017- ,,Cum te urateste si te imbolnaveste fumatul ’’-consecintele acestui fenomen- 

6 copii- dna. Hromei Liliana ; 

o  27.04.2017 - ,,Drogurile sintetice, efecte si semne ale abuzului”- 6 copii – dna. Hromei 

Liliana ; 

o  04.05.2017 - ,, Drogurile ,un pericol care iti pot afecta existenta ” – 5 copii – dna . Gusu 

Niculina; 

o  19.05.2017 - ,,Dependenta de alcool si efectele acesteia” – 6 copii – dna. Hromei Liliana; 



o  31.05. 2017 -,,Efectele fumatului pasiv-marcarea zilei internationale contra fumatului ’’- 6 

copii – dna Gusu Niculina; 

o  09.06.2017- ,,Tinerii, fumatul si efectele asupra sanatatii ’’- 6 copii – dna Hromei Liliana; 

o  16.06.2017 - ,,Mirajul si tragedia drogurilor’’-educatie pentru sanatate – 6 copii – dna. 

Gusu Niculina ; 

o  24.06.2017 -,,Efectele daunatoare ale tutunului ’’ – 5 copii – dna. 

o  26.06. 2017 -,,Sa vorbim despre droguri’’ – ziua internationala impotriva abuzurilor si 

traficului ilicit de droguri – 6 copii – dna Soroceanu Maria ; 

o  26.06.2017 -,,Uneori maine e prea tarziu , renunt acum !’’ – 5 copii – dna. 

o  29.06.2017 - ,,Consecintele consumului de alcool’’- 6 copii – dna Ilie Carmen ; 

o  02.07.2017 -,,Tulburari psihice legate de consumul de alcool” – 5 copii – dna. Hromei 

Liliana; 

o  04.07.2017 -,,Cele trei vicii daunatoare vietii noastre: tutunul,alcoolul si drogurile’’ – 6 

copii – dna. Gradinaru Mariana ; 

o   05.07.2017 -,,Drogurile – un pericol ce iti poate afecta existenta ’’- 5 copii – dna. 

Crasmariu Mariana; 

o  12.07 2017 - ,,Dependenta de tigara ’’ – 6 copii – dna. Crasmariu Mariana ; 

o  14.07.2017 - ,,Dependenta de nicotina ” – 6 copii – dna. Gusu Niculina ; 

o  21.07.2017 - ,,Alcoolul te ucide incet si sigur ’’ – 6 copii – dna. Amarghioalei Elena ; 

o  21.07.2017 - ,,Betivul isi ineaca intai necazurile si apoi viata’’ -5 copii – dna. Postolache 

Dana; 

o  29.07.2017 - ,,Spune NU tutunului,drogurilor si alcoolului !’’ – 6 copii – dna. Voicu Aurica; 

o  03.08.2017 - ,,Etnobotanicele – riscuri ,efecte, tratament ’’ – 6 copii – dna .  

o  10.08.2017 - ,,Mirajul si tragedia drogurilor’’ – 5 copii – dna. 

o  12.08.2017 - ,,Efectele alcoolului asupra organismului uman” -  3 copii – dna. Hromei 

Liliana ; 

o  17.08.2017 - ,, Alcoolul- otrava din pahar ’’ – 6 copii – dna. 

o  21.08.2017 - ,,Dependenta de nicotina ’’-3 copii – dna Gusu Niculina ; 

o  22.08.2017 - ,,Fumatul pasiv sau involuntar ’’- 4 copii- dna. Hromei Liliana ; 

o  24.08.2017 - ,,Adolescenta si consumul de tutun’’ – 5 copii  

o  24.08.2017 - ,,Stim totul despre alcool.droguri si tutun ?’’- 6 copii – dna. 

o  04.09.2017 -,,Consumul de tutun in randul tinerilor ’’- 3 copii- dna. Gusu Niculina ; 

o  12.09.2017 - ,,Drogul-efectele negative asupra organismului ’’ – 5 copii – dna.  

o  20.09.2017 –Sfaturi date de parinti copiilor sa nu consume droguri -7 copii –dna. Pamfil 

Mihaela ;  

o  24.09.2017 – Efectele a doua pahare de alcool baute zilnic asupra organismului’’ – 7 

copii – dna.Gradinaru Mariana ; 

o  25.09.2017 –,, Marijuana – drog sau tigara ?’’ -7 copii – dna. Crasmariu Mariana ; 

o  26.09.2017 -,,Drogurile si consecintele lor ’’- 7 copii – dna. Gradinaru Mariana ; 

o  26.09.2017 -,,Fumatul – pericol pentru sanatatea noastra , 6 copii – dna. Cotopulos 

Manuela  

o  27.09.2017 - ,,Efectele drogurilor , - 6 copii –dna. Voicu Aurica 

o  05.10.2017 - ,, Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri ” – 4 copii – dna. 

Hromei Liliana ; 

o  08.10.2017 - ,, Tutunul ucide , 6 copii – dna. Voicu Aurica , 

o  09.10.2017 - ,,Dependenta de tigara ” – 7 copii – dna. Amarghioalei Elena ; 

o  10.10.2017 - ,,Riscul consumului de droguri , - 6 copii – dna. Marian Danuta , 

o  11.10.2017 - ,,Autocontrolul , -6 copii – dna. Voicu Aurica  



o  12.10.2017 - ,, Riscurile consumului de tutun alcool si droguri ,, - 6 copii – dna. Ciornea 

Catalina  

o  12.10.2017 - ,,Alcoolul-efectele nocive asupra organismului ” – 6 copii – dna. Zaiceanu 

Mariana ; 

o  14.10. 2017- ,,Dependenta de tigara- cum sa ma vindec de ea ?’’ – 6 copii-dna. Ilie 

Carmen ; 

o  17.10.2017 - ,,Cea mai simpla metoda de constientizare este: NU hotarat drogurilor !” – 6 

copii–dna. Pamfil Mihaela ; 

o  02.11.2017 - ,,Alcoolul si adolescenta’’ – 5 copii – dna. Gusu Niculina; 

o  04.11.2017 - ,,Tutunul- un drog ?”- 6 copii- dna. Zaiceanu Mariana ; 

o  04.11.2017 - ,, Betivul isi inneaca intai necazurile apoi viata , - 6 copii – dna. Ceornea 

Catalina 

o  05.12.2017 - ,,Drogurile – alarma nationala ,, - 6 copii – dna. Voicu Aurica 

o  09.11.2017 - ,, Alcoolul este drogul cel mai daunator’’ -6 copii – dna Crasmariu Mariana ; 

o  10.11.2017 - ,,Drogurile un pericol care iti poate afecta existenta , - 6 copii – dna. 

Soroceanu Maria 

o  12.11.2017 - ,,Drogurile- un pericol ce iti poate afecta existenta ’’ – 5 copii – dna. Hromei 

Liliana;  

o  16.11.2017 - ,,Etnobotanicele- droguri sintetice ” – 6 copii – dna Gradinariu Mariana ; 

o  16.11.2017 - ,, Fumatul- iluzia maturitatii ,, - 6 copii – dna. Voicu Aurica  

o  18.11.2017 - ,, Consecintele consumului excesiv de  alcool,, - 6 copii – dna. Marian 

Danuta 

o  22.11.2017 - ,, Autocontrolul ,, -6 copii – dna. Voicu Aurica 

o  26.11.2017 - ,,Jocurile de noroc – un viciu ’’ – 6 Copii – dna Pamfil Mihaela ; 

o  03.12.2017 - ,, Alcoolul- aliment sau drog , - 6 copii – dna. Ciornea Catalina 

o  11.12.2017 - ,, Spune NU dusmanului care loveste fara greseala-tutunul  - 6 copii – dna. 

Cotopulos Maria  

o  11.12.2017 - ,,Alcoolul nu te face mare ’’ – 6 copii- dna Pamfil Mihaela ; 

o  14. 12.2017 - ,,Etnobotanicele- un pericol iminent pentru tineri ’’ -5 copii – dna. Zaiceanu 

Mariana  

o  17.12.2017 - ,,Alcoolul nu te face mare ,, - 6 copii –dna. Ceornea Catalina 

o  18.12.2017  - ,,Mesajul meu antidrog- nu tutunului’’ -5 copii – dna. Pamfil Mihaela ; 

o  29.12.2017  - ,,Spune nu drogurilor ” -5 copii – dna. Ceornea Catalina 31 mai 2016 – 

Ziua mondială fără fumat   

o 26 iunie 2017– Ziua Internaţională Împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de Droguri 

 

Participarea la activităţi extraşcolare 

o 18.04.2017 -,,Joc de fotbal ‘’ -5 copii – dna. Ilie Carmen ; 

o 19.04.2017 – Plimbare pe Pietonalul Unirii – 5 copii – dna. Hromei Liliana ; 

o 22.04.2017 – Film la Mall -5 copii –dna. Timofte Nicoleta ; 

o 24.04.2017-,,Cum preparam pranzul ?’’ – 6 copii – dna. Postolache Dana; 

o -’’Meci de fotbal’’-competitie intre C.A. ’’Ciresarii’’ si Centrul ’’Speranta’’ Pomarla-

instructor de educație Crîsmariu M.- 3 copii 05.05.2017 

o -’’Invatam sa pregatim pizza’’-instructor Zaiceanu Mariana -toti beneficiarii-26.05.2017 

o „Astăzi e ziua mea”- sărbătorim ziua copilului-masă festivă-  instructor de educație  

Hromei Liliana- 5 copii -1.06.2017 



o  „ Plimbare în parcul M.Eminescu„- 1.06.2017- 6 copii  

o -’’Poetii si florile’’-excursie la Ipotesti, lacul și casa memoriala „Mihai Eminescu„-instructor 

Crasmariu Mariana -toti beneficiarii-02.06.2017 

o „Să ne cinstim eroii”- instructor de educație Postolache Daniela – 5 copii -2.06.2017 

o ’’Concurs de fotbal intre apartamente’’-instructor Zăiceanu Mariana - toti beneficiarii -

03.06.2017 

o -’’1 Iunie-ziua internationala a copilului’’, activitate la Mall,film,servit pizza   si sarbatorit 

ziua copiilor nascuti in luna iunie-instructor Amarghioalei-toti beneficiarii-01.06.2017 

o -’’Plimbare in Parcul ’’Mihai Eminescu’’- instructor Zăiceanu Mariana -toti beneficiarii-

03.06.2017 

o -’’Parada costumelor de carnaval’’-in colaborare cu apartamentul „Primaverii’’-instructor 

Gradinaru-Randasu Daniel, Saramet Alexandru si Ghiban Alican-04.06.2017 

o „Stefan Luchian –pictorul ce ne face cinste nouă- instructor de educație Hromei Liliana 6 

copii- 04.06.2017 

o ”Vizita la fabrica de pâine”- 6 copii 05.06.2017 

o -’’Desene pe asfalt’’-instructor Amarghioalei Elena --05.06.2017 

o -’’Epoca de gheata’’la film la cinema-instructor Zaiceanu- -11.06.2017 

o -’’La multi ani, Daniel ”-am sarbatorit ziua la cofetaria ’’Maria’’-instructor Zaiceanu 

Mariana -toti beneficiarii-11.06.2017 

o -„Să depășim emoțiile pentru sustinerea examenului de capacitate si bacalaureat „-

instructor Zăiceanu-15.06.2017 

o -„Despre succesul în viață”- instructor Ilie Carmen -5 copii-21.06.2017  

o -”Ne facem prieteni- întâlnire cu tinerii voluntari- Asociația- Lindenfeld- 17 copii-

22.06.2017 

o -„Activități distractive întâlnire cu tinerii voluntari- „Asociația- Lindenfeld- 16 copii-

24.06.2017 

o -„Activități  de artă și jocuri diverse- întâlnire cu tinerii voluntari- Asociația- Lindenfeld- 16 

copii-24.06.2017 

o -„Arta culinară”- instructor de educație  Hromei Liliana-5 copii-25.06.2017 

o 25.06.2017 - ,,Jocuri de cunoastere si prezentare ‘’ – 6 copii – dna. Hromei Liliana ; 

o 26.06.2017 - ,,Concurs de desene pe asfalt’’ -5 copii – dna. Gusu Niculina  

o -”Ziua imnului și a drapelului- participare la festivitate din Piața Tricolorului- 26.06.2017 

o -„La cules de plante medicinale„- 5 copii instructor de educație Coțopulor Maria -

28.06.2017 

o 03.07.2017 - ,,Alegerea 

emisiunilor TV.’’ -6 copii – dna.Postolache Dana ; 

o 27.07.2017 - ,,Miscare pentru sanatate ‘’ –intreceri sportive la Agafton – 6 copii – dna. 

Ceornea Catalina ; 

o 06.07.2017 - ,,Cantam, dansam, facem coregrafie ‘’ – 6 copii – dna.Amarghioalei Elena ; 

o 15.07.2017 - ,,Iubim fotbalul’’-concurs intre C.A.,,Ciresarii ‘’ si apartamentele Dorohoi ; -6 

copii –dna Gradinariu Mariana ; 

o  15.07.2017 -,,Desene pe asfalt ‘’ – 5 copii – dna. Hromei Liliana ; 

o  16.07.2017.2017 - ,,Ne distram la Uvertura Mall – popice, bawling,diverse jocuri ; 6 copii 

– dna. Pamfil Mihaela ; 

o  20.07.2017 - ,,Cantam, jucam – jocuri distractive si constructive pe telefon sau pe tableta 

‘’ – 6 copii – dna. Gradinaru Mariana ; 

o  02.08.2017 - ,,Joaca si invatarea prin joaca- jocuri pe echipe intr toti beneficiarii 

complexului ‘’ – 16 copii  



o  04.08.2017 - ,, Vizita in Oraselul Copiilor ‘’ – 6 copii  

o  05.08.2017 - ,, Activitate sportiva – fotbal ‘’ – 5 copii  

o  06.08.2017 - ,, Concurs de desen – copiii si florile ! ‘’ – 5 copii  

o  08.08.2017 - ,, Activitati sportive ‘’ – meci de fotbal – 5 copii  

o  08.08.2917 - ,,Activitate sportiva regulata ‘’ – 5 copii –dna . Hromei Liliana ; 

o  22.08.2017 - ,,Identificarea unui loc de munca ‘’ – 6 copii  

o  24.08.2017 - ,,Ce parere au ceilalti despre tine ? ‘’ – 4 copii  

o  27.08.2017 - ,, Reciclam si ne jucam ‘’ 5 copii 

o  29.08.2017 -,, La joaca in parc- sport la aparatele din parc ‘’ – 5 copii  

o  02.09.2017 - ,,Cuvinte ascunse , telefonul fara fir, ratele si vanatorii, sudoku, adevar sau 

minciuna,etc.’’-6 copii  

o  10.09.2017 - ,,La cumparaturi ‘’ – 5 copii  

o  16.09.2017 -,,Invatam engleza desenand,repetand ‘’ – 5 copii  

o  17.09.2017 - ,, Ce mica-i vacanta mare ! ‘’ – 5 copii  

o  11.10.2017 - ,, Dezvoltare personala – initiativa  globala pentru tineri ‘’- 5 copii – dna. 

Gradinaru Mariana ;  

o  30.10.2017 - ,, Sport si sanatate , - 5 copii – dna. Voicu Aurica  

o  12.11.2017 - ,,Frumosul in fiecare zi langa noi, prin noi , - 6 copii - dna.  Voicu Aurica 

o  14.11.2017 - ,, Cum folosim timpul liber , - 6 copii – dna.  Soroceanu Maria 

o  16.12.2017 ,, Inmormantarea Regelui Mihai I al Romaniei – 6 copii – dna. Soroceanu 

Maria  

o  23.12.2017- ,, La patinoar ‘’ – 5 copii – dna. Gradinariu Mariana ; 

 

➢ Activități Centrul de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești 

 

o 04.01.2017- Activitate de cunoastere-Harta romaniei-prezentarea judetelor si 

resedintelor de judet. 

o 09.01.2017 -Activitate de petrecere a timpului liber-„Uraaaa a venit zapada” 

o 12.01.2017 -Activitate antidrog-„Viata in alb si negru”. 

o 15.01.2017 -Activitate de educatie si cunoastere-M.Eminescu –poet national si 

universal. 

o 24.01.2017 -Activitate de educare-„24 Ianuarie Unirea principatelor romane” 

o 25.01.2017- Activitate de comunicare-„Stii si castigi” 

o 30.01.2017- Activitate antidrog”Drogurile intre mit si realitate” 

o 06.02.2017 -Activitate de formare a deprinderilor de viata independenta-„Cum calcam 

hainele” 

o 09.02.2017- Activitate de formare a deprinderilor de viata independenta”Cum putem 

remedia hainele rupte 

o 12.02.2017 -Activitate antidrog „Capcanele adolescentei” 

o 14.02.2017- Activitate de cunoastere „Florile martisorului-florile primaverii” 

o 15.02.2017- Activitate de formare a deprinderilor de viata independenta „Martisoare 

din inima pentru inima” 

o 21.03.2017 -Activitate antidrog”DDD-drogurile distrug destine” 

o 16.04.2017 -Activitate de cunoastere „Semnificatia sfintelor sarbatori pascale” 

o 21.04.2017- Activitate antidrog „Alcoolul stimulent sau inhibator” 

o 28.04.2017- Activitate de formare deprinderi-„Gradinar in gradina cu flori” 



o 28.05.2017- Activitate de cunoastere-„Calatorie in lumea plantelor medicinale” 

o 01.06.2017- Activitate ludica-„Astazi este ziua mea” 

o 03.06.2017- Activitate ludica-„La scaldat” 

o 04.06.2017 -Activitate de socializare „Rusalii”-„Coborarea Sfantului Duh”-semnificatia 

zilei siparticiparea la slujba organizata in cadrul bisericii din localitate. 

o 11.06.2017- Activitate antidrog”Recunoaste-ti dusmanii” 

o 19.06.2017- Activitate de cunoastere „Desenam coloram circulatie invatam” 

o 26.06.2017- Activitate de cunoastere „Prietenii pomierilor”-vizita la Grupul de 

pompieri Trusesti. 

o 27.06.2017- Activitate de cunoastere „Boala si medicamentul bun” 

o 07.07.2017 -Activitate antidrog”De ce trebuie sa renuntam la fumat” 

o 10.07.2017- Activitate de socializare „Hai in tabara” 

o 21.07.2017 -Activitate de formare de deprinderi de viata independenta”Igiena 

dentara” 

o 25.07.2017- Activitate de cunoastere”Siguranta personala” 

o 27.07.2017-Activitate de cunoastere „Delicventa juvenila siguranta personala” 

o 19.08.2017- Activitate de socializare”Excursie la Voronet” 

o 21.09.2017-Activitate antidrog „Traieste sanatos pentru a fi puternic” 

o 29.09.2017- Activitate antidrog „Prevenirea consumului de droguri” 

o 25.11.2017 -Activitate de formare de deprinderi de viata independenta  „Ne pregatim 

de sarbatori” activitate desfasurata zilnic cate 1-2 ore, constand in repetitii cu copiii in 

vederea prezentarii spectacolului de la Casa Tineretului Botosani. 

o 07.12.2017-Activitate de socializare „Veste mare am adus”- program artistic 

prezentat la Casa Tineretului Botosani. 

o 19.12.2017- Activitate de socializare in colaborare cu elevii Liceului,, Octav 

Onicescu” Botosani  -,,Deschideti poarta vin colindatorii” 

o 20.12.2017 -Activitate de socializare „Am venit sa colindam” Spectacol organizat in 

colaborare cu Ansamblul „Flori de mar” de la Liceul „D.Botez” Trusesti 

o 21.12.2017-Activitate de socializare „Primiti cu plugusorul” Spectacol organizat la 

Primaria Trusesti. 

o 21.12.2017 -Activitate de socializare -Va colindam din suflet, spectacol prezentata in 

fata Magistratilor de la Judecatoria Botosani care au adus cadouri,tort,pizza in centru 

copiilor. 

o 23.12.2017- Activitate de socializare „Am venit sa colindam” un grup de colindatori 

din parohia parintelui Gradinaru Stefan. 

 

➢ Activități Centrul de plasament ”Dumbrava Minunată” Pomârla 

 

o 10.01.2017  ” Dacă nu ești prieten cu igiena riști îmbolnăvirea” -  întâlnire cu medicul 

de  

▪ familie 

o 15.01.2017 - ”Eminesciana” – recital de poezie cu premii – 20 de beneficiari, 3  

▪ instructori de educaţie 

o 28.01.2017    ”Educația prin culoare” – concurs de desene intre beneficiarii din cadrul  

▪ complexului 



o 09/02/2017 - ”Acesta este universul copilăriei mele” – activitate de creare a unor 

obiecte  

▪ decorative (origami-lucru manual) cu care să înfrumusețeze și să 

personalizeze spațiul de locuit   - copiii şi instructori de educaţie din 

cadrul complexului  

▪ -  ”Alb, roșu și magia mărțișorului” – confecționarea mărțișoarelor 

pentru 

▪ 1 și 8 Marite 

o 07/03/2017  -  DIN SUFLET PENTRU SUFLET – spectacol organizat de DGASPC  

▪ Botoşani la Casa Tineretului Botoşani la care au participat 25 de copii 

din cadrul centrului însoţiţi de 5 instructori de educaţie. 

o 11/03/2017 – IEŞIRE LA PISCINĂ – un grup de 31 copii din cadrul complexului au  

▪ petrecut o zi minunată la Piscina Ariniş, din Gura Humorului, însoţiţi de 

3 instructori de educaţie, acţiune sponsorizată de Kinder in Not – Con 

I Bimbi, Pomîrla 

o 25/03/2017 – CUPA PRIETENIEI – concurs de fotbal organizat de DGASPC 

Botoşani la  

▪ Sala Sporturilor Dorohoi la care au participat 15 copii din cadrul 

Centrului  

▪ de plasament Dumbrava Minunată Pomîrla, însoţiţi de instructorii de 

educaţie Huian Vasile Florin şi Albu Valerică Constantin. 

o 06/04/2017 – IEŞIRE LA PISCINĂ – un grup de 14 copii din cadrul complexului au  

▪ petrecut o zi minunată la Piscina Ariniş, din Gura Humorului, însoţiţi de 

2 instructori de educaţie, acţiune sponsorizată de Kinder in Not – Con 

I Bimbi, Pomîrla 

o 15/04/2017 - ”Florile de la bucuria ochiului, sufletului la sănătate” – plantare de flori  

în  

▪ ghivece și în spațiul din fața unității, activitate la care au participat 

copiii din cadrul centrului de plasament şi instructorii de educaţie din 

cadrul centrului 

o 20/04/2017 - IEŞIRE LA PISCINĂ - un grup de 14 copii din cadrul complexului au  

▪ petrecut o zi minunată la Piscina Ariniş, din Gura Humorului, însoţiţi de 

2 instructori de educaţie, acţiune sponsorizată de Kinder in Not – Con 

I Bimbi, Pomîrla 

o 28.04.2017  –  Activitate de socializare, picnic, grata, jocuri si concursuri - Au  

▪ participat 37 de beneficiari. 

 

o 19/05/2017 – IEŞIRE LA PISCINĂ – un grup de 25 copii din cadrul complexului au  

▪ petrecut o zi minunată la Piscina Ariniş, din Gura Humorului, însoţiţi de 

3 instructori de educaţie, acţiune sponsorizată de Kinder in Not – Con 

I Bimbi, Pomîrla 

 

o 23.06.2017 ”Vacanță în Nordul Italiei” – petrecerea vacanței de vară 2 luni în Nordul  

▪ Italie de către 8 beneficiari 

 

o 01.07.2017   ”Să cunoaștem tainele pădurii” – concurs de orientare turistică în Codrii    



▪ Herţei la care au participat 23 de copii, coordonaţi de 3 instructori de 

educaţie 

 

o 05.07.2017   ”Prin sate  pe 2 roți” – excursie cu bicicleta prin satele din vecinătatea  

▪ Pomîrlei 

 

o 08.07.2017  ”Prima lecție de înot la piscină” – excursie la piscina Lebăde din 

Botoşani  

▪ cu preşcolarii din cadrul complexului 

 

o 17.07.2017    2 echipe de fotbal din cadrul centrului de plasament, însoţiţi de 2 

instructori  

▪ de educaţie au participat la un meci de fotbal pe un teren sintetic la o 

bază    

▪ sportivă în Dorohoi.  

 

o 21.07.2017  ”Picnic în poienița din Ghirțeni” – ieșire la iarbă verde, gratar, cu 

beneficiarii  

▪ prezenţi în cadrul complexului  

 

o 25.07.2017   ”Prin sate  pe 2 roți” – excursie cu bicicleta prin satele din vecinătatea  

▪ Pomîrlei 

 

o 28.07.2017  ”Știm să acordăm primul ajutor ?” – activitate organizată impreună cu  

▪ medicul de familie, instructorii de educaţie şi 35 de beneficiari 

 

▪ ”Educația sexuală – măsuri de contracepție” – întâlnire cu specialiștii 

din  cadrul Complexului de servicii comunitare 

 

o 14/08/2017 – IEŞIRE LA PISCINĂ – un grup de 31 copii din cadrul complexului au  

▪ petrecut o zi minunată la Piscina Lebăda, din Botoşani, însoţiţi de 4 

instructori de educaţie, acţiune sponsorizată de Kinder in Not – Con I 

Bimbi, Pomîrla 

o 17.08.2017    2 echipe de fotbal din cadrul centrului de plasament, însoţiţi de 2 

instructori  

▪ de educaţie au participat la un meci de fotbal pe un teren sintetic la o 

bază    

▪ sportivă în Dorohoi.  

▪ ”Cu gândul la viitor” – joc organizat sub forma unei conferințe de 

presă,  

 



o 27/08/2017 – IEŞIRE LA PISCINĂ – un grup de 31 copii din cadrul complexului au  

▪ petrecut o zi minunată la Piscina Lebăda, din Botoşani, însoţiţi de 4 

instructori de educaţie, acţiune sponsorizată de Kinder in Not – Con I 

Bimbi, Pomîrla 

 

o 03.09.2017   ”Prin sate  pe 2 roți” – excursie cu bicicleta prin satele din vecinătatea  

▪ Pomîrlei 

 

o 21.09.2017   ”Școala te pregătește pentru viață, tu te pregătești pentru școală” – 

activitate  

▪ în colaborare cu profesorii Liceului Anastasie Bașotă 

 

o 10.10.2017   ”Fără carte nu ai parte” – consiliere în vederea prevenirii absenteismului  

▪ școlar 

 

o 17.11.2017    Concurs de tenis de masa – 16 beneficiari coordonaţi de 2 instructori 

de  

▪ Educaţie 

 

o 23.11.2017 IEŞIRE LA PISCINĂ – un grup de 32 copii din cadrul complexului au  

▪ petrecut o zi minunată la Piscina Ariniş, din Gura Humorului, însoţiţi de 

5 instructori de educaţie, acţiune sponsorizată de Kinder in Not – Con 

I Bimbi, Pomîrla 

o 06.12.2016     ,, A venit Moş Nicolae’’- oferirea de cadouri pentru beneficiarii 

centrului,  

▪ cu sprijinul Asociaţiei Kinder In Not – Con I Bimbi Pomîrla 

 

o 07.12.2017    ,,Veste mare am adus’’ (ediţia a III a), Casa de cultura a Tineretului  

▪ Botoşani,  au participat 34 beneficiari, 5 instructori de educaţie, şef 

centru, asistent social, psiholog; 

 

o 12.12.2017    IEŞIRE LA PISCINĂ – un grup de 35 copii din cadrul complexului au  

▪ petrecut o zi minunată la Piscina Ariniş, din Gura Humorului, însoţiţi de 

6 instructori de educaţie, acţiune sponsorizată de Kinder in Not – Con 

I Bimbi, Pomîrla 

o 15.12.2017      Shoes box – cadouri oferite beneficiarilor complexului de către elevii  

▪ şcolii gimnaziale  Elena Rares Botoşani 

 

o 23.12.2017      “Bucurie intr o cutie”  - cadouri pentru beneficiarii complexului oferite 

de  

▪ către Asociaţia ROUND TABLE 20 BOTOŞANI –  

 



o 24.12.2017 Vine, vine Moş Crăciun – cadouri oferite de Asociaţia Kinder in Not –  

▪ Con I Bimbi, Pomîrla beneficiarilor centrului de plasament 

 

 

➢ Activități la Centrul Maternal ”Micul Prinț” 

o -   participarea  beneficiarilor  Centrului Maternal  la  activitati  de  informare  privind  

problematica  consumului de droguri si alte substante  si riscurile la care se expun  din 

punct de vedere medical si social ,  activitati  desfasurate  lunar in  cadrul centrului;  

o -   participarea beneficiarilor  la spectacole  ale  Teatrului  de Papusi ,,Vasilache,, 

Botoşani  care au loc  pe toata  perioada  stagiunii; 

o -   organizarea in centru a unor activitati pentru  Aniversarea zilei  de nastere a copiilor ;  

o -   participarea  beneficiarilor  la slujba de oficiere a botezului  unor copii din Centrul 

maternal,  la  Biserica ,,Sf. Spiridon,, din Botoşani ,  activitati desfasurate pe tot parcursul 

anului;  

o -  in zilele de 21 / 22.01.2017, Asociatia HAPPY  Botoşani, a organizat o activitate de 

socializare oferind pizza la Uvertura Mall Botosani, beneficiarelor  din centru; 

o -   in luna februarie   hair-stilisti  de la  salonul  ,,La brici” au  organizat o actiune de tuns 

copii din centru;   

o -  in data de 07.03.2017, beneficiarii Centrului, mame si copii, au  participat  la Casa 

Tineretului la serbarea desfasurata cu ocazia  Martisorului si a Primaverii- prezentand un 

moment artistic in cadrul  programului; 

o - cu ocazia zilei de 8 Martie, elevii din cl.XII C. de la Scoala D. Negreanu, impreuna cu 

cadrele didactice, au vizitat Centrul maternal oferindu-le beneficiarelor  fructe si dulciuri; 

o - in data de 28.03.2017, cu ocazia Martisorului, membri Asociatiei HAPPY- Botoşani, au 

oferit rezidentelor Centrului maternal dulciuri, jucarii si fructe; 

o - in data de 29.03.2017 un grup de elevi impreuna cu cadre didactice din cadrul Liceului  

Economic  Botosani, au vizitat Centrul maternal oferindu-le rezidentelor mici cadouri; 

o - cu ocazia Martisorului, in data de 30.03.2017, un grup de elevi impreuna cu cadrele 

didactice, din cadrul Liceului  Economic Botosani, au oferit beneficiarelor din Centrul 

maternal dulciuri si fructe; 

o -  in data de 31.03.2017, s-a organizat la nivelul Complexului ,,Micul Print” excursie la 

manastirile Zosin si Cosula, la care au participat si   beneficiarii Centrului maternal; 

o -  in data de 03.04.2017, rezidentele Centrului maternal au participat la un  concert de 

opera simfonica susținut de Filarmonica de  Stat  Botoșani, in cadrul Centrului de 

Plasament  Prietenia – Botosani; 

o  -  16.04.2017 , sărbătorirea Sfintelor Sărbători Pascale – o parte din rezidente au 

participat la slujba de Inviere;  

o -  05.05.2017 la centru s-a desfasurat o activitate la care a fost invitat Dr. Saradan si a 

prezentat beneficiarilor  materiale pe teme de igiena a sanatati si alimentatiei; 

o -  beneficiarele Centrului  Maternal  au participat  in  luna mai  la  intalnirile desfasurate  

de  specialistii din cadrul  Serviciului  Comunitar  Destinat  Protectiei  Copilului  in  

programul ,,Scoala  Parintilor‘’; 

o - in data de 01.06.2017 cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, beneficiarele Centrului 

maternal au vizitat Muzeul Judetean  Botosani;  



o -  in data de 23.06.2017, beneficiarele Centrului maternal, au vizitat Manastirile din Nordul 

Moldovei ( M. Putna, M. Sucevita, M. Vatra Moldovitei, M. Voronet), Gradina Zoologica 

din Radauti, atelierul de olarit din  localitatea  Marginea; 

o - in data de 28.06.2017, in cadrul Serviciului Comunitar destinat Protectiei Copilului, s-a 

organizat o intalnire cu reprezentantii Penitenciarului Botosani,  la care au participat 3 

beneficiare din cadrul Centrului maternal; 

o -  in data de 10 august2017 beneficiarele Centrului maternal, au  fost intr-o excursie  si au 

vizitat Schitul Oneaga,  Sihastria Voronei, Manastirea Vorona si Manastirea Zosin ; 

o -  in data de 06.09.2017, beneficiarii centrului  au  fost intr-o excursie organizata pentru a 

vizita  Manastirile Cosula si Zosin; 

o -  in cadrul actiunilor desfasurate ,,IN  SAPTAMANA  ALTFEL,,  au avut loc intalniri intre 

elevi din unitati de invatamant din Botosani si beneficiarii centrului,  actiuni in care elevilor  

le-au fost prezentate serviciile centrului si  au fost  organizate  astfel: 

o - in 26.10.2017 un grup de elevi de la  Scoala de  Cooperatie  Botosani ;  

o - in 16.11.2017 un grup de elevi de la  Liceul de Arta ,,Stefan Luchian‘’ Botosani ; 

o - in 18.12.2017  un grup de elevi de la Scoala Gimnaziala Nr.12  Botosani ; 

o -  in data  de  25.11.2016   cu ocazia ,, Zilei Internaţionale pentru Eliminarea Violenţei 

împotriva femeilor”,  am  desfasurat o  activitate de  informare a  beneficiarilor privind  

violent  domestica si servicii din cadrul comunitatii la care pot  cere sprijin;  

o -  01.12.2017 – Ziua Nationala  - cuplurile mama/copil au participat la festivitatile ce s-au  

desfasoarat in Piata 1 Decembrie din Centrul Istoric al municipiului Botosani; 

o -   05.12.2017 ,,Daruri de Mos Nicolae,,  - Vizita elevilor de la Liceul Teoretic ,, Nicolae 

Iorga,, Botosani, 

o care au oferit cadouri mamelor si  copiilor din C. Maternal ( dulciuri, fructe, sucuri, jucarii); 

o -   06.12.2017  Povestea lui Mos Nicolae -  beneficiarii au ascultat povestea lui Mos 

Nicolae si au ajutat la confectionarea cutiilor decorative cu modele specifice Sarbatorilor 

de Iarna, decorarea bradului si a incaperilor din C. Maternal; 

o -   in data de 07.12.2017  la Casa  Tineretului  Botosani,  beneficiarii au participat  la 

spectacolul ,, VESTE MARE  AM  ADUS”  organizat de DGASPC Botosani;  

o -  10.12.2017 -   participarea copiilor la spectacolul  piesei de teatru ,, Elefantul curios,, la 

Teatrul Vasilache Botosani; 

o -   10.12.2017,, Dulciuri de Mos Nicolae,,- vizita membrilor organizatiei de femei a PSD 

Botosani care au oferit cadouri mamelor si  copiilor din C. Maternal ( dulciuri, fructe, 

sucuri, jucarii); 

o -   17.12.2017 participarea copiilor la piesa  de teatru ,, Hans si Gretel,, la Teatrul 

Vasilache Botosani 

o - 17.12.2017-  Festival de datini si obiceiuri de iarna ,,Din strabuni, din oameni buni,, 

participarea cuplurilor mama/copil la parada  de datini si obiceiuri  din municipiul  

Botosani ; 

o -   24.12.2017 ,, Poveste de Craciun,,  auditii de colinde si cantece de iarna in cadrul 

centrului; 

o -  25.12.2017 ,,Vine, vine Mos Craciun! “ deschiderea cadourilor, vizionarea filmelor 

pentru copii  despre Mos Craciun;  

 

➢ Activități Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale ”Șansa mea” Botoșani 

 



Pentru socializarea şi recreerea beneficiarilor, în decursul anului 2017 s-au organizat 

următoarele activităţi conform planului de acţiune 2017: 

o ,,23 Ianuarie” (activitate pe grupe dedicate zilei de 24 ianuarie – confecționarea 

de stegulețe și colaje pe 20 ianuarie); 

o „Iarna” (activitate cognitivă şi de limbaj pe grupe despre anotimpul iarna pe 13 

februarie); 

o „Primăvara pe portativ…” (cântece și poezii dedicate zilelor de 01 și 08 martie 

pe 01 martie); 

o „Hristos a înviat! ” (expoziţie de lucrări și aranjamente cu specific pascal pe 10 

aprilie); 

o „Flori de mai…” (activitate cognitivă și de limbaj pe grue despre anotimpul 

primăvara pe 08 mai); 

o „În lumea copilăriei…” (activitate ludică dedicată zilei de 01 Iunie pe 31 mai); 

o ,,Campionul verii...” (jocuri, activități în miniparcul – spațiul de joacă din curtea 

centrului pe 03 iulie); 

o ”Curcubeul verii” (activitate cognitivă și de limbaj pe grupe despre anotimpul 

vara pe 17 august); 

o „Cum vine toamna?” (activitate ludică de cunoaştere a mediului înconjurător  pe 

grupe pe 04 septembrie); 

o „Toamna în imagini…” (expoziție de lucrări cu specific de toamnă pe 02 

octombrie); 

o „Povestea unui măr” (vizionarea şi audierea unei poveşti/ deafilm – activitate de 

limbaj cu suport imagistic 02 noiembrie); 

o „Am plecat să colindăm!” (microrecital de cântece, colinde, poezii și datini cu 

specific de iarnă pe 15 decembrie). 

 Cu ocazia unor evenimente deosebite s-au realizat în cadrul centrului următoarele 

programe artistice: 

o în data de 01.03.2017: „Primăvara pe portativ…” (cântece și poezii dedicate 

zilelor de 01 și 08 martie); 

o în data de 31.05.2017: „În lumea copilăriei…” (activitate ludică dedicată zilei de 

01 Iunie); 

o în data de 15.12.2017: „Am plecat să colindăm!” (microrecital de cântece, 

colinde, poezii și datini cu specific de iarnă). 

 Pentru socializarea şi recreerea beneficiarilor în anul 2017 beneficiarii centrului au 

participat la următoarele activităţi organizate de centrul de zi cu suportul DGASPC Botoşani 

şi alte instituţii, respectiv: 

1. 10 februarie 2017 a debutat proiectul demarat în cadrul centrului de zi cu 

denumirea „Cinema la noi acasă”, proiect ce a fost desfășurat pe întreg anul 2017; 

2. 13 aprilie 2017, a avut loc activitatea dedicată beneficiarilor centrului cu 

denumirea "Iepuraș Coconaș". Parteneri voluntar Cosmin Tronciu pentru că a 

acceptat să intre în pielea Iepurașului și SC OVISIM IMPEX SRL pentru dulciurile 

oferite copiilor;  

3. 18 mai 2017, a avut loc activitatea de vizită și de lucru cu denumirea Dăruiește, fii 

mai bun! ce face parte din Proiectul: "Copilul de lângă tine!" a elevilor din clasa a IV – 

a, învățător Bejan Laurențiu de la Școala Gimnazială nr. 1 Lunca, județul Botoșani; 



4. 30 mai 2017, a avut loc activitatea de distracție, joc și pictare facială a 

beneficiarilor prezenți în cadrul centrului, activitatea a purtat denumirea Copil ca tine 

sunt și eu! – Vis de copil… ediția a II –a (carnavalul copiilor), cu ocazia zilei de 01 

iunie – Ziua Internațională a Copilului, actori participanți două mascote din desene 

animate Mickey și Minnie Mouse și au fost pictați pe față de un „șoricel”. Parteneri 

Mihaela Vasilică (Mischa Kids) și Patiseria „Ștefania” din Botoșani; 

5. 31 mai 2017, a avut loc activitatea ludică dedicată zilei de 01 iunie, iunie – Ziua 

Internațională a Copilului; 

6. 02 iunie 2017, a avut loc activitatea de vizită și de lucru cu denumirea E ziua ta, 

copile! ce face parte din Proiectul: "Copilul de lângă tine!" a elevilor din clasa a IV – 

a, învățător Bejan Laurențiu de la Școala Gimnazială nr. 1 Lunca, județul Botoșani; 

7. 07 iunie 2017, a avut loc activitatea de vizită și lucru cu denumirea Suflet pentru 

suflet, a elevilor din clasele a VI – a de la Școala Gimnazială nr.7 "Octav Băncilă" din 

Botoșani alături de doamna dirigintă, profesor de limba și literatura română Daniela 

Pricopciuc; 

8. 14 iunie 2017, a avut loc activitatea de vizită și lucru cu denumirea O lume 

minunată!, a elevilor din clasele a VI – a și a VII –a , de la Școala Gimnazială nr.7 

"Octav Băncilă" din Botoșani care alături de doamna profesoară de matematică 

Veronica Balmoș; 

9. 15 iunie 2017, a avut loc activitatea în aer liber cu denumirea Am cireșe la ureche, 

Beneficiarii au fost îndrumaţi de către instructorii de educaţie, au lipit, au pictat şi au 

colorat.  

10. 02 noiembrie 2017, a avut loc activitatea de vizită a elevilor din clasa a V –a D, cu 

ocazia derulării Săptămânii Altfel, profesor de religie Timofti Maria – Valentina de la 

Școala Gimnazială "Elena Rareș" din Botoșani. Activitatea a purtat denumirea Viața 

ca un dar; 

11. 15 noiembrie 2017, a avut loc activitatea Săptămâna legumelor şi fructelor donate 

la care au participat elevii Școlii Gimnaziale nr.12 din Botoșani însoțiți de dna. 

profesor de religie, de limba și literatura română Liliana Poleucă. Activitatea face 

parte din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) şi este iniţiată 

de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; 

12. 29 noiembrie 2017, a avut loc activitatea de vizită și de lucru cu denumirea Ce pot 

face mâinile dibace?! ce face parte din Proiectul: "Știu să-mi fac prieteni!" a elevilor 

din clasa a II – a, învățător Bejan Laurențiu de la Școala Gimnazială nr. 1 Lunca, 

județul Botoșani; 

13. 06 decembrie 2017, a avut loc activitatea cu denumirea Moș Nicolae, iată-l vine ... 

cu ghetuțe pentru tine, activitatea dedicată copiilor din cadrul centrului cu ocazia zilei 

de 06 decembrie – Ziua Sf. Nicolae; 

14. 13 decembrie 2017, a avut loc activitatea dedicată copiilor din centru, cu 

denumirea Vine, vine Moș Crăciun. Copiii au primit cadouri sponsorizate de SC 

ELSACO ELECTRONIC SRL, a fost prezen și voluntarul centrului Geroșanu Ionuț - 

Alin (Moș Crăciun); 

15. 18 decembrie 2017, a avut loc activitatea dedicată copiilor din centru, cu 

denumirea Deschide ușa, creștine!. Copiii au fost colindați și au primit cadouri de un 

grup reprezentativi de 7 asistenți medicali generaliști și cursanți ai Școlii postliceale 

„Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus” din Botoșani. 

 Pentru educarea, socializarea şi promovarea incluziunii sociale a beneficiarilor 

centrului în anul 2017 aceștia au participat la următoarele activităţi organizate de către 



centrul de zi cu suportul sau organizate de către DGASPC Botoşani şi alte instituţii/servicii 

colaboratoare, respectiv: 

o 07 martie 2017, a avut loc la Teatrul Mihai Eminescu din incinta Casei Tineretului 

spectacolul „Mărțișoare din Suflet pentru Suflet”, ediția a IV – a; 

o 13 iunie 2016, a avut loc la Ipotești activitatea recreativă în aer liber, picnic, grătar, 

competiții sportive, a beneficiarilor centrului însoțiți de căre unul dintre reprezentanții 

lui legali, activitatea a purtat denumirea Copil ca tine sunt și eu!, cu ocazia zilei de 01 

iunie – Ziua Internațională a Copilului; 

o 07 decembrie 2017, a avut loc la Teatrul Mihai Eminescu din incinta Casei 

Tineretului spectacolul „Veste mare am adus!”, ediția a III – a. 
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Anexa 10 

Activități de socializare unitățile rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități – 

din structura DGASPC Botoșani: 

➢ Activități desfășurate în Centrul de Îngrijire și Asistență Leorda 

- participarea beneficiarilor la activitatile religioase desfasurate la biserica din incinta 

centrului ; 

- organizarea lunara a activitatii de sarbatorire a zilei de nastere si a zilei onomastice a 

beneficiarilor, in sala de festivitati , intr-un cadru cat mai festiv si agreabil ; 

- convingerea a cat mai multi beneficiari de a lua masa impreuna in sala de mese 

special amenajata in Blocul alimentar; 

- elevii Liceului de arta ,, Stefan Luchian ‘’ Botosani, in data de 06.03.2017 au inceput 

saptamana dedicata programului ,, Scoala altfel’’cu o vizita la CIA Leorda, unde au 

daruit felicitari, martisoare si prajituri tuturor beneficiarilor din centru ; 

- in prag de sărbători pascale,  reprezentantii Organizatiei TSD Botosani, au vizitat 

beneficiarii CIA Leorda si au impartit cozonaci si  sucuri ; 

- in data de 03.10.2017 , un grup de detinuti din Penitenciarul Botosani au susţinut un 

concert de muzica clasica; in aceeasi zi beneficiarii din centru au participat la 

concursul de table ,,Cupa seniorilor” organizat de Serviciul de Educatie si Asistenta 

Psihosociala din cadrul Penitenciarului Botosani; 

- cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice - 1 octombrie 2017, a Zilei 

Internaționale a  Persoanelor cu Dizabilitati- 3 decembrie 2017, precum si a zilei de 

Sf. Nicolae – 6 decembrie 2017,  in cadrul centrului  au fost organizate mese festive 

pentru beneficiari; 

- la inceputul lunii decembrie 2017, beneficiarii cu abilități manuale din cadrul Centrului 

de Îngrijire și Asistență Leorda, coordonați de doamna psiholog Rumega Aniela au 

confecționat ornamente pentru decorarea spatiului interior si au impodobit bradul de 

craciun; activitatea „ Mâini îndemânatice” avand drept scop optimizarea tonusului 

beneficiarilor, explorarea şi valorizarea potenţialului creativ al acestora; 

- pe tot parcursul lunii decembrie 2017, beneficiarii centrului au fost colindați  si au 

primit pachete cu dulciuri și fructe de la elevii școlilor generale din comunele Leorda, 

Ipotesti si Mihai Eminescu, judetul Botosani; 

-  in data de 22.12.2017 copiii de la Gradinita nr. 19  Botosani, insotiti de parinti, au 

sustinut un program artistic intitulat ” In asteptarea lui Mos Craciun”, si au daruit 

felicitari si cadouri confectionate de ei; 

- cu ocazia sărbătorilor de iarnă, copiii institutionalizati in centrele de plasament din 

subordinea DGASPC Botosani au colindat beneficiarii CIA Leorda în vederea 

socializarii beneficiarilor, combaterii izolarii, desocializarii, depresiei, recuperarii 

capacitatii functionale, întăririi autonomiei  vârstnicilor, si integrarii optime a acestora 

in cadrul Centrului: 

• in data de 23.12.2017 un grup de beneficiari instituționalizați in cadrul Centrul 

de Plasament „Prietenia” – Botoșani au susţinut un spectacol de colinde: „ Daruim din 

suflet pentru suflet” - coordonator d-na Sef centru Georgiana Pilos;  

- In prag de sărbători,  in data de 24.12.2017, reprezentanții Organizației TSD Botoșani 

( sub coordonarea domnului Buhaianu Bogdan – consilier județean ) alături de 
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ansamblul muzical ,, Licuricii’ ’au organizat pentru al patrulea an consecutiv campania 

sociala ,,Ti se daruieste” oferind pachete cu dulciuri  beneficiarilor CIA Leorda;   

- pentru buna desfăşurare a activităţilor mai sus mentionate,  a fost implicat personalul 

de specialitate din cadrul  centrelor rezidentiale din subordinea DGASPC Botosani, 

precum si cadre didactice din cadrul şcolilor partenere, prezente în centru; 

 

➢ Activități desfășurate în Centrul de Îngrijire și Asistență ”Sf Ioan” Bucecea 

 

o in perioada sărbătorilor creștine ( Paşte şi Crăciun), cu ocazia Zilelor de 1 și  8 

Martie,3 Decembrie au avut loc vizite din partea unor grupuri de elevi de la  Liceul 

Teoretic Bucecea și copiii de la Gr. 21 din mun. Botoșani, care au oferit mici 

cadouri și au susținut programe artistice; 

o organizare excursie la mănăstirile din Bucovina ( Văratec, Agapia, Tg. Neamț); 

o sărbătorirea zilei de naştere şi de nume (lunar), în sala de club, într-un cadru 

sarbătoresc, precum și sărbătorile creștine;    

o consiliere spirituală, activitati religioase prin sustinerea de slujbe (în comuniatate si 

in cadrul centrului) împartașanie, spovedanie la centru; 

o stimularea persoanelor instituționalizate in activitati prin accesul la bibliotecă, jocuri 

de societate: sah, remi, table, carti ; 

o activități comune -  interactiune intre beneficiarii centrului nostru cu alți beneficiari 

din  subordinea D.G.A.S.P.C Botoșani(CRR Dersca) prin dezvoltarea unor abilități 

de relaționare între semeni – vizită la sediul centrului CRRDersca;  

o vizionarea programului T.V., radio, accesul la presă, participarea la spectacole în 

comunitate; 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență Dorohoi 

Au fost realizate activitățile propuse in Planul de activitate pe anul 2017, beneficiarii 

apreciind in special programele artistice si mesele festive organizate si desfașurate la: 1 

octombrie, cu participarea extraordinara a ansamblului folcloric ,,Strugurașul” din 

Republica Moldova si la 3 decembrie, Ziua Internationala a Persoanelor  Varstnice sau Ziua 

Internationala a Persoanelor cu Nevoi Speciale. Au fost invitati membri ai grupului folk de la 

Casa Municipala de Cultura si din cadrul C.A. ,,Floare de Colt” Dorohoi. 

Ansamblul artistic Rapsozii Botosanilor a sustinut un recital pentru beneficiarii centrului 

cu ocazia zilei de 8 Martie, in baza parteneriatului existent. 

In luna septembrie, un grup de 15 beneficiari au participat la o excursie pe ruta: 

Dorohoi-Suceava- Tg. Neamt - Casa Memoriala Mihail Sadoveanu, Manastirea Neamtului, 

M-rea Secu - Sihastria, schitul din Poiana lui Ion, Rezervatia de zimbri de la Vanatori-Neamt. 

De asemenea, in cateva randuri, formatiile artistice ale Casei municipale de cultura Dorohoi, 

au prezentat spectacole de muzica folk si muzica usoara. 

Referitor la activitatile de socializare, in permanenta au existat vizite cu caracter umanitar 

intreprinse de unitati de invatamant, in baza parteneriatelor incheiate cu DGASPC Botosani, 
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iar cu prilejul Sarbatorilor de Iarna, copiii si elevii au sustinut programe cu datini si obiceiuri 

folclorice specifice. 

De asemenea, un grup de beneficiari a la spectacolul de Craciun organizat la Casa 

Tineretului Botosani participat. 

 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Recuperare și Reabilitare Dersca 

 

o sărbătorirea  zilelor de naştere şi de nume a beneficiarilor  instituționalizați în cadrul 

Centrului de Recuperare și Reabilitare  Dersca ; cu organizarea  unui eveniment festiv 

lunar  în cadrul centrului; 

o s-au desfășurat activități de ergoterapie îndrumați și supravegheați  de personalul de 

specialitate după cum urmează:  

o activități cu caracter manual : cusături , confecționarea unor măști tradiționale românești 

,împletituri; confecționat ornamente pentru decorarea spațiului interior; 

o s-au confecționat felicitări si mărțișoare pentru zilele de 1 si 8 martie ;organizându-se  o 

expoziție cu lucrările manuale realizate de beneficiari; 

o activități ușoare de grădinărit (plantat flori ; recoltat legume și fructe); 

o în data de 22.02.2017 în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Dersca a fost 

prezentă ORCHESTRA POPULARĂ ,,RAPSOZII BOTOȘANILOR" pentru a susține un  

spectacol folcloric; 

o la data de 06.03.2017 ,,Sărbătorirea mărțișorului " s-a organizat o expoziție unde  s-au 

expus lucrările  confecționate de beneficiarii Centrului de Recuperare și Reabilitare  

Dersca in  atelierul de ergoterapie  cum ar fi : felicitări , cusături , împletituri, ornamente 

pentru decorarea spațiului interior;  

o in data de  15.03.2017, s-a organizat o excursie la Mitropolia Iași , Bojdeuca lui Ion 

Creangă, Mănăstirea Zosin , Mănăstirea Vorona  în care s-a deplasat un număr  de 12 

beneficiari , însoțiți de 3 salariați; 

o în data de 14.04.2017, s-a desfășurat activitatea ,, Minunea Învierii"  susținută de elevii 

de la Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga" Dersca; în cadrul acestei activități  s-a 

desfășurat  un program artistic ,s-au confecționat felicitări de Paște și ouă încondeiate ; 

o la data de 26.05.2017 s-a organizat o excursie în zona Bucovina în care  s-a vizitat 

următoarele obiective :Grădina Zoologică Rădăuți ,Mănăstirea Putna ,Mănăstirea 

Sihăstria Putnei ,Mănăstirea Gura Humorului, Mănăstirea Dragomirna  în care s-a 

deplasat un număr  de 12 beneficiari , însoțiți de 3 salariați; 

o la data de 22.06. 2017 am primit vizita beneficiarilor din cadrul Centrului C.I.T.O Botoșani 

cu această ocazie s-au desfășurat activități artistice de socializare, s-a organizat un grătar 

și un spectacol comun susținut de beneficiarii prezenți; 

o  în data de 27.07.2017 s-a organizat o excursie în zona Mănăstirilor din județul Neamț în 

care s-a deplasat un număr  de 12 beneficiari , însoțiți de 3 salariați; 

o ,, Ziua internațională a  persoanelor  cu dizabilități ,, in data de 3 decembrie (spectacol 

și masă festivă); 

o in data de  06.12.2017 ne-am deplasat în   localitatea Rădăuți de Bucovina pentru a 

susține un program de colinde realizat de tinerii instituționalizați si pentru a servi masa 
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într-un cadru festiv . La această activitate  au fost implicați toți beneficiarii  

instituționalizați ,totodată beneficiarii au vizitat Mănăstirile Putna și Sihatria Putnei ; 

o în prag de sărbători  respectiv în data de 17.12.2017 beneficiarii s-au deplasat în 

localitatea Pomârla pentru a susține un program artistic în comun cu elevii Liceului 

Teoretic “ Anastasie Bașotă “, activitate în care au fost implicaţi toţi tinerii  din cadrul 

centrului, alături de elevii, având drept scop participarea activă precum şi creşterea 

gradului de socializare  şi relaţionare . 

o în cadrul centrului s-au desfășurat permanent activitati cu caracter religios  prin 

susținerea de slujbe religioase  în cadrul centrului; deplasarea beneficiarilor la biserica 

din cadrul comunității în zilele de sărbătoare, duminica și în cursul săptămanii ; 

o în data de 27 decembrie 2017 , beneficiarii au fost colindați de elevi  Școlii Generale nr. 

2 Marginea aducandu-le totodată pachete cu dulciuri și fructe și articole vestimentare ; 

o    în data de 28 decembrie 2017  beneficiarii au fost colindați de elevi  Școlii 

Generale,,Nicolae Iorga,, Dersca;    

➢ Activități desfășurate la Centrul de Întegrare prin Terapie Ocupațională ”Lucie 

Lecomte” Botoșani 

o participare la slujbele religioase, în zilele de duminică și în sărbătorile religioase din 

cursul săptămânii; activităţi de educaţie religioasă pentru întâmpinarea sărbătorilor 

importante din an; 

o 19.01.2017 – sesiune anuală privind informarea beneficiarilor, cu privire la 

Standarde, Drepturi și obligații ale beneficiarilor, regulamente; 

o 25.01.2017 – program de consiliere educațională împreună cu psihologul centrului, 

tema: Autocunoaștere și respectul de sine; 

o 02.02.2017 – sesiune anuală privind informarea beneficiarilor, cu privire la activitatea 

curentă a centrului (Standarde, Drepturi și obligații ale beneficiarilor, regulamente 

etc.); 

o 14 februarie 2017 - Spectacol umanitar oferit de Orchestra Rapsozii Botoșanilor, 

https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-General%C4%83-de-

Asisten%C8%9B%C4%83-Social%C4%83-%C8%99i-Protec%C8%9Bia-Copilului-

Boto%C8%99ani-

734373426739595/photos/?tab=album&album_id=766889563487981 

o 16.02.2017 - program de consiliere educațională împreună cu psihologul centrului, 

tema: Conflictul interpersonal; 

o 20.02.2017 – exercițiu practic de evacuare în caz de cutremur, conform planificării 

anuale; 

o 1 martie 2017 – Târg de mărțișoare, deplasare cu mărțișoare confecționate și origami 

de hârtie, la instituțiile publice reprezentative din mun. Botoșani, oferirea lor; 

o 02.03.2017 – informarea beneficiarilor cu privire la modul de comportare în caz de 

cutremur și incendiu; 

o 7 martie 2017 – Spectacol „Mărțișoare din suflet pentru suflet” , ediția a IV-a – 

spectacol oferit de beneficiarii centrelor D.G.A.S.P.C. Botoșani  expoziție de 

mărțișoare și articole handmade 

https://www.facebook.com/734373426739595/photos/gm.735477193280431/774434

002733537/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-General%C4%83-de-Asisten%C8%9B%C4%83-Social%C4%83-%C8%99i-Protec%C8%9Bia-Copilului-Boto%C8%99ani-734373426739595/photos/?tab=album&album_id=766889563487981
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-General%C4%83-de-Asisten%C8%9B%C4%83-Social%C4%83-%C8%99i-Protec%C8%9Bia-Copilului-Boto%C8%99ani-734373426739595/photos/?tab=album&album_id=766889563487981
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-General%C4%83-de-Asisten%C8%9B%C4%83-Social%C4%83-%C8%99i-Protec%C8%9Bia-Copilului-Boto%C8%99ani-734373426739595/photos/?tab=album&album_id=766889563487981
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-General%C4%83-de-Asisten%C8%9B%C4%83-Social%C4%83-%C8%99i-Protec%C8%9Bia-Copilului-Boto%C8%99ani-734373426739595/photos/?tab=album&album_id=766889563487981
https://www.facebook.com/734373426739595/photos/gm.735477193280431/774434002733537/?type=3&theater
https://www.facebook.com/734373426739595/photos/gm.735477193280431/774434002733537/?type=3&theater
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o 15.03.2017- Activitate de informare preventivă sub formă de lecție deschisă privind 

măsurile de protecție și comportamentul de adoptat în caz de cutremur și incendiu, în 

colaborare cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență N. Iorga 

Botoșani; 

o Luna martie – pregătirea terenului din curtea centrului pentru însămânţarea de 

primăvară şi semănat seminţe; aprilie, mai, iunie – activităţi de grădinărit, întreţinerea 

grădinii de zarzavat în curtea centrului; 

o 13.04.2017 – activitate de informare preventivă privind planul de măsuri privind 

apărarea împotriva incendiilor pe perioada Sărbătorilor de Paște;  

o 13.04.2017 – program lunar de consiliere educațională susținut de d.na psiholog 

Tamara Balan, tema: Rezolvarea de probleme și luarea de decizii; 

o 15-19 aprilie 2017 - Participare la slujbele religioase de Paște; sărbătorirea Paștelui 

printr-o masă îmbelșugată; 

o 17 aprilie 2017 – “Prințesa Rapunzel, Ursul polar, Tigrul și Pisicuța i-au vizitat pe 

tinerii de la Centrul Cito”, Lumea poveștilor la centru – vizita voluntarilor Asociației 

Happy Botoșani 

https://www.facebook.com/pg/asociatiahappy/photos/?tab=album&album_id=128515

3151522039; 

o 21-23 aprilie 2017 - Participare la spectacolele organizate cu ocazia Zilelor 

Municipiului Botoșani, participare la Târgul Meșterilor Populari desfășurat pe 

Pietonalul Unirii Botoșani, cu icoane pe sticlă realizate manual de 2 tinere ale 

centrului https://www.facebook.com/BotosaniLifestyle/videos/1214905955304074/; 

o 13 mai 2017 - Produse realizate în centru prezente la târgul internațional cu produse 

hand-made de la Stuttgard – Germania, prin intermediul unui parteneriat încheiat cu 

Asociația H.A.P.P.Y. Botoșani 

https://www.facebook.com/asociatiahappy/posts/1302207383149949; 

o 17.05.2017 – exercițiu practic de intervenție în caz de cutremur; diverse; 

o 24 mai 2017 - „Să-i cinstim pe eroii noștri” – acțiune în colaborare cu elevii clasei a 

X-a a Colegiului Național „A.T. Laurian” la cimitirul Pacea Botoșani, dedicată Zilei 

Eroilor https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-General%C4%83-de-

Asisten%C8%9B%C4%83-Social%C4%83-%C8%99i-Protec%C8%9Bia-Copilului-

Boto%C8%99ani-

734373426739595/photos/?tab=album&album_id=821265191383751; 

o 1 iunie 2017 - Vizită la Mall, vizionare film animat 3D, la Cinema Uvertura GrandMall, 

participare la activitățile artistice organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, 

activitate organizată prin intermediul Asociației H.A.P.P.Y. Botoșani 

https://www.facebook.com/pg/CITO-Lucie-Lecomte-Botosani-

149112055445561/photos/?tab=album&album_id=309926496030782 

o luna iunie 2017 - Atelier de pictură pe pereții centrului, sub directa indrumare a 

domnului Liviu Şoptelea 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=447421555614608&id=149112

055445561 

o 22 iunie 2017 - Excursie C.R.R. Dersca, picnic și grătar 

https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-General%C4%83-de-

Asisten%C8%9B%C4%83-Social%C4%83-%C8%99i-Protec%C8%9Bia-Copilului-

Boto%C8%99ani-

734373426739595/photos/?tab=album&album_id=837924806384456 

https://www.facebook.com/pg/asociatiahappy/photos/?tab=album&album_id=1285153151522039
https://www.facebook.com/pg/asociatiahappy/photos/?tab=album&album_id=1285153151522039
https://www.facebook.com/BotosaniLifestyle/videos/1214905955304074/
https://www.facebook.com/asociatiahappy/posts/1302207383149949
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-General%C4%83-de-Asisten%C8%9B%C4%83-Social%C4%83-%C8%99i-Protec%C8%9Bia-Copilului-Boto%C8%99ani-734373426739595/photos/?tab=album&album_id=821265191383751
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-General%C4%83-de-Asisten%C8%9B%C4%83-Social%C4%83-%C8%99i-Protec%C8%9Bia-Copilului-Boto%C8%99ani-734373426739595/photos/?tab=album&album_id=821265191383751
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-General%C4%83-de-Asisten%C8%9B%C4%83-Social%C4%83-%C8%99i-Protec%C8%9Bia-Copilului-Boto%C8%99ani-734373426739595/photos/?tab=album&album_id=821265191383751
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-General%C4%83-de-Asisten%C8%9B%C4%83-Social%C4%83-%C8%99i-Protec%C8%9Bia-Copilului-Boto%C8%99ani-734373426739595/photos/?tab=album&album_id=821265191383751
https://www.facebook.com/pg/CITO-Lucie-Lecomte-Botosani-149112055445561/photos/?tab=album&album_id=309926496030782
https://www.facebook.com/pg/CITO-Lucie-Lecomte-Botosani-149112055445561/photos/?tab=album&album_id=309926496030782
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=447421555614608&id=149112055445561
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=447421555614608&id=149112055445561
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-General%C4%83-de-Asisten%C8%9B%C4%83-Social%C4%83-%C8%99i-Protec%C8%9Bia-Copilului-Boto%C8%99ani-734373426739595/photos/?tab=album&album_id=837924806384456
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-General%C4%83-de-Asisten%C8%9B%C4%83-Social%C4%83-%C8%99i-Protec%C8%9Bia-Copilului-Boto%C8%99ani-734373426739595/photos/?tab=album&album_id=837924806384456
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-General%C4%83-de-Asisten%C8%9B%C4%83-Social%C4%83-%C8%99i-Protec%C8%9Bia-Copilului-Boto%C8%99ani-734373426739595/photos/?tab=album&album_id=837924806384456
https://www.facebook.com/pg/Direc%C8%9Bia-General%C4%83-de-Asisten%C8%9B%C4%83-Social%C4%83-%C8%99i-Protec%C8%9Bia-Copilului-Boto%C8%99ani-734373426739595/photos/?tab=album&album_id=837924806384456
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o 26.06.2017 - ședință de lucru cu beneficiarii pe tema de interes general: evitarea 

conflictelor, implicare în activități, învoirea, obligații etc.; program de consiliere 

educațională cu d.na psiholog Tamara Balan: Stilul de viață sănătos (fumatul, 

consumul de alcool, de droguri, alimentația nerațională, sedentarismul, relațiile 

sexuale, dependența jocurilor de noroc); documentele principale ale centrului (R.O.F, 

R.I, proceduri, registre); 

o 27 iunie 2017 - Vizita deținuților în regim deschis și semideschis de la Penitenciarul 

Botoșani, pentru activități de igienizare în centru și grădinărit, în cadrul unui proiect 

de activitate „Oamenii de lângă noi” 

o 27 iunie 2017 – educație juridică la sediul Asociației Happy Botoșani 

https://www.facebook.com/pg/asociatiahappy/photos/?tab=album&album_id=135625

7181078302; 

o 1 iulie 2017 – participare la Festivalul Național de Muzică Folk "Seri melancolice 

eminesciene", ediția a VIII-a 

o Activități prin Centrul de Incluziune Socială din cadrul D.G.A.S.P.C. Botoșani 

o https://www.facebook.com/Centrul-de-incluziune-social%C4%83-Boto%C8%99ani-

1288414111277024/?hc_ref=ARTJsud-fR4zbOJV498WSTzpq3fI-

rUNfijtM49w5mucJWytUgeKGU3Ns9KqzjQQTww 

o 9 august 2017 – excursie Piatra-Neamț pentru 5 beneficiare ale centrului, organizată 

de Asociația Star of Hope, prin d.l Liviu Avasiloaie (împreună cu beneficiarii Centrului 

Prietenia); 

o 13 august 2017 – expoziție în centru, de icoane și picturi pe sticlă; 

o 8 – 10 septembrie 2017 – participare la Festivalul verii; 

o 15 septembrie 2017 - excursie pe ruta Botoșani – Piatra-Neamț – Cheile Bicazului – 

Lacul Roșu şi retur  

o https://www.facebook.com/pg/CITO-Lucie-Lecomte-Botosani-

149112055445561/photos/?tab=album&album_id=487052508318179 

o 24 septembrie - participare la campania națională de curățenie a gunoaielor “Let’s do 

it, Romania”; 

o Activităţi gastronomice în centru (prepararea celor 40 de mucenici, salate, gogoşi, 

clătite, torturi cu ocazia zilelor onomastice); 

o întreţinerea rondurilor de flori şi a grădinii de zarzavat din curtea centrului; 

o 3 decembrie 2017 – celebrarea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, 

Atelier de creație - activități de terapie ocupațională și artă meșteșugărească, 

expoziție de lucrări ale tinerilor la Magazinul Carrefour Botoșani, spectacol muzical 

de cânt popular susținut de Mărioara Borcan, beneficiară a centrului – parteneriat cu 

Carrefour Botoșani; 

o 4 decembrie 2017 - tinerii din 3 centre din cadrul D.G.A.S.P.C. Botoșani, C.R.R. 

Dersca, Stăuceni și C.I.T.O. Botoșani, au sărbătorit împreună Ziua Internațională a 

Persoanelor cu Dizabilități – vizionarea unui film 3D la Cinegrand Uvertura Mall din 

Botoșani, spectacol cu cântece de iarnă, colinde, muzică populară și dansuri la 

C.I.T.O Botoșani, unde sarmalele, pizza și prăjiturile au întregit atmosfera de 

sărbătoare https://www.facebook.com/pg/CITO-Lucie-Lecomte-Botosani-

149112055445561/photos/?tab=album&album_id=520832401606856 

o 6 decembrie 2017 - Sf. Nicolae, spectacol muzical, în centru, cu cântece și dansuri; 

https://www.facebook.com/pg/asociatiahappy/photos/?tab=album&album_id=1356257181078302
https://www.facebook.com/pg/asociatiahappy/photos/?tab=album&album_id=1356257181078302
https://www.facebook.com/Centrul-de-incluziune-social%C4%83-Boto%C8%99ani-1288414111277024/?hc_ref=ARTJsud-fR4zbOJV498WSTzpq3fI-rUNfijtM49w5mucJWytUgeKGU3Ns9KqzjQQTww
https://www.facebook.com/Centrul-de-incluziune-social%C4%83-Boto%C8%99ani-1288414111277024/?hc_ref=ARTJsud-fR4zbOJV498WSTzpq3fI-rUNfijtM49w5mucJWytUgeKGU3Ns9KqzjQQTww
https://www.facebook.com/Centrul-de-incluziune-social%C4%83-Boto%C8%99ani-1288414111277024/?hc_ref=ARTJsud-fR4zbOJV498WSTzpq3fI-rUNfijtM49w5mucJWytUgeKGU3Ns9KqzjQQTww
https://www.facebook.com/pg/CITO-Lucie-Lecomte-Botosani-149112055445561/photos/?tab=album&album_id=487052508318179
https://www.facebook.com/pg/CITO-Lucie-Lecomte-Botosani-149112055445561/photos/?tab=album&album_id=487052508318179
https://www.facebook.com/UverturaMall/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pg/CITO-Lucie-Lecomte-Botosani-149112055445561/photos/?tab=album&album_id=520832401606856
https://www.facebook.com/pg/CITO-Lucie-Lecomte-Botosani-149112055445561/photos/?tab=album&album_id=520832401606856
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o 15 decembrie 2017 – vernisaj la Sala OAR Botoșani, expoziție icoane pe sticlă 

reallizate de 2 tinere ale centrului, în cadrul atelierului pictorului Liviu Șoptelea;  

o 17 decembrie 2017 – Cum ne place - spectacol umanitar de Crăciun, oferit de tinerii 

Atelierului de teatru al Liceului Mihai Eminescu Botoșani la Casa Tineretului 

Botoșani pentru a colecta fonduri și a oferi cadouri tinerilor centrului 

https://www.facebook.com/events/839449309563522/permalink/852029094972210/ 

o 18 decembrie 2017 - moment teatral inspirat de „Alice în Țara Minunilor” oferit de 

bobocii Atelierului de teatru al Liceului Mihai Eminescu Botoșani, iar după spectacol, 

spiridușii din echipa AmFiTeatru au împărțit cadourile de Crăciun 

http://stiri.botosani.ro/stiri/educatie/quotimpreuna-daruimquot-am-daruit-si-am-

primit.html#.Wjq5xNPUpbw.facebook 

o 21 decembrie 2017 - vestirea „Naşterii Domnului” de către tinerii centrului în câteva 

instituţii din muncipiul Botoşani prin susţinerea unui program muzical de colinde 

(Primăria, Consiliul Judeţean, Prefectura, D.G.A.S.P.C. Botoşani); 

o implicarea beneficiarilor în realizarea decorațiunilor de Crăciun, decorarea centrului 

și împodobirea bradului, pregătirea unui program de colinde ; 

o 23-24 decembrie şi 29-30 decembrie 2017 – „De la suflet la suflet”, vizita unor 

persoane din partea unor asociaţii sau persoane fizice care au oferit tinerilor centrului 

pachete cu produse alimentare (dulciuri, fructe) sau haine;  

o 31 decembrie 2017 – masa festivă de încheiere a anului 2017;  

o participare la tradiţia Pluguşorului atât în centru cât şi în afara centrului; 

o activităţi de consiliere realizate de psihologul centrului, în colaborare cu asistentul 

social, în vederea prevenirii/reducerii consumului de alcool, droguri şi alte substanţe;  

o de-a lungul întregului an, sesiuni periodice privind informarea beneficiarilor: instruire 

în domeniul situațiilor de urgență și a sănătății și securității în muncă; implicarea în 

activitățile centrului, modalități de evitare a conflictelor, învoirea în comunitate, 

atelierul de ergoterapie etc.; reguli de comportare în caz de incendiu și cutremur, 

exerciții practice; reguli de comportare civilizată pe stradă, în mijloace de transport în 

comun, când primim vizite, cum căutăm un loc de muncă etc.; activități de dezvoltare 

a deprinderilor de viață independentă, în cadrul întâlnirilor de lucru organizate prin 

Centrul de Incluziune Socială din cadrul D.G.A.S.P.C. 

o încurajarea și menținerea relațiilor sociale prin facilitarea vizitelor în cadrul centrului a 

persoanelor din comunitate, a membrilor familiilor beneficiarilor, precum și a 

beneficiarilor la membrii comunității cu care au stabilit relații interumane armonioase; 

o organizarea lunară în cadrul colectivității, a aniversărilor și zilelor onomastice ale 

beneficiarilor, în vederea consolidării sentimentului de apartenență la grup; 

o petrecerea într-un cadru festiv, familial, a Sărbătorilor de Paște, Crăciun, Anul Nou; 

o promovarea abilităților beneficiarilor, prin prezentarea obiectelor realizate de aceștia 

în cadrul activităților de terapie ocupațională, persoanelor din comunitate care au 

vizitat centrul și și-au manifestat interesul față de programele de 

recuperare/reabilitare derulate. 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul Rezidenţial pentru Persoane Adulte cu 

Handicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani 

 

https://www.facebook.com/events/839449309563522/permalink/852029094972210/
http://stiri.botosani.ro/stiri/educatie/quotimpreuna-daruimquot-am-daruit-si-am-primit.html#.Wjq5xNPUpbw.facebook
http://stiri.botosani.ro/stiri/educatie/quotimpreuna-daruimquot-am-daruit-si-am-primit.html#.Wjq5xNPUpbw.facebook
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o dezvoltarea deprinderilor și abilităților sociale: reguli de conduită la un spectacol - 

participarea la spectacolul ”Mărțișoare din suflet pentru suflet”, organizat de 

D.G.A.S.P.C. Botoșani la Casa Tineretului în data de 07.03.2017;   

o sosirea primăverii și Ziua Femeii au fost celebrate în data de 08.03.2017 prin 

activitatea ”SĂ ÎNCEAPĂ PETRECEREA” realizată în comun cu reprezentanții 

Asociației ”Agents of Change” la sediul centrului, ocazie cu care beneficiarii au 

susținut un program artistic specific; activitatea a fost promovată la nivelul comunității 

pe pagina de facebook a D.G.A.S.P.C. Botoșani; 

o acțiunea ”ȘCOALA ALTFEL” s-a desfășurat în data de 12.05.2017, când, beneficiarii 

centrului au primit vizita elevilor Școlii Postliceale Longinus Botoșani, ocazie cu care 

le-au prezentat centrul și obiectele realizate de ei în cadrul orelor de terapie 

ocupațională; 

o în cadrul proiectului educațional „IMPLICĂ-TE! FII VOLUNTAR” realizat în colaborare 

cu reprezentanții Şcolii Generale nr. 8 din Botoşani, coordonator învățător Loredana 

Șușter, în data de 18.05.2017,  beneficiarii au primit vizita acestora și donații 

constând în produse alimentare; 

o cunoașterea obiectivelor turistice din județ: în data de 11.07.2017, 27 de beneficiari 

au participat la o excursie organizată la Ipotești, ocazie cu care s-au relaxat în aer 

liber, au participat la jocuri și discuții educative și au servit un meniu de picnic; 

activitatea a fost promovată la nivelul comunității pe pagina de facebook a 

D.G.A.S.P.C. Botoșani; 

o în data de 15.11.2017, respectiv 21.11.2017, elevii Școlii Generale Ipotești, însoțiți 

de d-na profesor Macuc Ana Maria ne-au vizitat cu ocazia desfășurării proiectului 

educațional ”SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR” și au oferit daruri 

beneficiarilor, au vizitat centrul și au achiziționat diverse obiecte realizate de aceștia 

în cadrul orelor de terapie ocupațională; 

o în cadrul proiectului de voluntariat ”DĂRUIND ÎNVEȚI CE ÎNSEAMNĂ BUNĂTATEA”, 

în data de 17.11.2017 beneficiarii centrului au primit vizita copiilor și a 

reprezentanților Şcolii Generale nr. 8 din Botoşani, coordonator de proiect, învățător 

Loredana Șușter, ocazie cu care s-au primit donații; 

o ”Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități” a fost sărbătorită în data de 

04.12.2017, prin activitatea ”O ZI SUB SEMNUL PRIETENIEI”, când beneficiarii 

centrului și-au dat mâna cu cei ai Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională 

”Lucie Lecomte” Botoșani și ai Centrului de Recuperare și Reabilitare Dersca: au 

vizionat un film la Cinegrand Uvertura Mall Botoșani, iar apoi la sediul C.I.T.O. ”Lucie 

Lecomte” au servit pizza și s-au întrecut în abilități prin cântec și dans; activitatea a 

fost promovată la nivelul comunității pe pagina de facebook a D.G.A.S.P.C. Botoșani; 

o pregătirea unui cadru specific Sărbătorilor de iarnă: confecționarea decorațiunilor, 

decorarea centrului și împodobirea bradului; 

o în data de 14.12.2017 a avut loc activitatea ”AM VENIT SĂ COLINDĂM”, ocazie cu 

care am primit vizita și darurile reprezentanților Fundației Eurosocial și ai Asociației 

„Agents of Change” - program de colinde susținut de aceștia și de beneficiarii 

centrului în prezența invitaților, colegi din cadrul D.G.A.S.P.C. Botoșani; activitatea a 

fost promovată la nivelul comunității printr-un reportaj difuzat de televiziunea locală 

SOMAX; 

o ”PĂSTRAREA VIE A TRADIȚIILOR ȘI OBICEIURILOR” – primirea colindătorilor și 

răsplătirea acestora – în data de 21.12.2017, beneficiarii centrului au fost colindați și 

au oferit bomboane și fructe reprezentanților și copiilor de la Școala Generală 
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”Patriar Teoctist” Tocileni, precum și copiilor de la Școala Generală Stăuceni însoțiți 

de preotul din satul Victoria; 

o în data de 22.12.2017 a avut loc activitatea ”ÎNTÂLNIRE CU MOȘ CRĂCIUN”, 

beneficiarii au colindat și au primit daruri, conform tradiției. 

 

o săptămânal, în fiecare joi, beneficiarii centrului au primit vizita reprezentanților 

Asociației ”Agents of Change” din sat Podriga, comuna Drăgușeni și împreună, timp 

de 2 ore, au cântat, dansat, realizat diverse obiecte decorative de interior/exterior; 

o de încurajare și menținere a relațiilor sociale prin facilitarea vizitelor în cadrul 

centrului a persoanelor din comunitate, a membrilor familiilor beneficiarilor, precum și 

a beneficiarilor la membrii comunității cu care au stabilit relații interumane 

armonioase; 

o de educare a simțului creștin – activitatea „Să luăm lumină în noaptea Învierii” -  

participarea beneficiarilor interesați la slujba de Înviere, precum și la slujbele oficiate 

în biserica parohiei în zilele de duminică și alte sărbători religioase; 

o de promovare a abilităților beneficiarilor prin prezentarea obiectelor realizate de 

aceștia în cadrul activităților de terapie ocupațională, tuturor persoanelor care au 

vizitat centrul și și-au manifestat interesul față de programele de 

recuperare/reabilitare derulate; 

o lunar, s-au organizat în cadrul colectivității aniversările și zilele onomastice ale 

beneficiarilor, în vederea consolidării sentimentului de apartenență la grup; 

o psihologul, asistentul social și asistenții medicali din cadrul centrului au organizat 

plimbări în afara centrului, în scopul cunoașterii mediului înconjurator, identificarea și 

recunoașterea plantelor, pomilor fructiferi de sezon și informarea cu privire la rolul lor 

asupra sănătății; 

o reprezentanții de specialitate ai centrului au organizat activități instructiv-educative, 

respectiv: ”Cum ne comportăm la masă”, ”Dependența de tutun”, ”Importanța igienei 

dentare”, ”Insolația, semne și simptome”, ”Dreptul la opinie și informare”, „Igiena 

personală – condiție de bază în menținerea stării generale de sănătate”, ,„Măsuri de 

protecție, recomandări în caz de caniculă/furtuni/ger”, etc.    

o de stabilire a noi relații de colaborare și menținere a celor existente cu reprezentanții 

unor O.N.G.-uri,  ai autorităților administrației publice locale, ai societății civile: 

Școala Generală ”Patriarh Teoctist” Tocileni, Școala Postliceală Longinus Botoșani, 

Școala Generală Ipotești, Biserica Victoria, Asociația ”Agents of Change” Podriga, 

Asociația umanitară România – Olanda, Linda Sorley, Școala gimnazială ”Elena 

Rareș” Botoșani, Fundația Eurosocial Botoșani, Alison Butcher. 
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