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  CRT. 

 

DENUMIREA 

CENTRULUI DE 

PLASAMENT 

 

NUMĂ

R DE 

COPII  

LA 

31.12.1

998 

 

 

NUM

ĂR 

DE 

COPI

I LA 

31.1

2.19

99 

 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

31.12.2

000 

 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

31.12.2

001 

 

NUMĂR 

DE 

COPII LA 

31.12.20

02 

 

NUM

ĂR 

DE 

COPII 

LA 

31.12.2

003 

NUMĂR 

DE COPII 

LA  

31.12.20

04 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12.20

05 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12.20

06 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12..

2007 

 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

008 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

009 

 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

010 

 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

011 

 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

012 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

013 

 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

0014 

 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

0015 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

0016 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12..

20017 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12..

2018 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12..

2019 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12..

2020 

1.1 
C.P. “Sf. Andrei” 

Botoşani 
176 

 
129 

 
103 

44 

Închis 

01.12.20

02 

- - - - - - - 

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

2. 
C.P. “Colibri” 

Botoşani 
105 

 
82 

 
85 

66 121 
 

40 

Inchis 

decembri

e 2014 

- - - - - 

- - - - - - - - - - - 

3. 
C.P. “Luceafărul” 

Botoşani 
183 

 

147 

 

145 
108 

    Închis 

01.12.20
02 

- - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

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 48 47 50 închis 

SEPT 

2020 

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 

- - - - - - 
- - - - - - - - - 0 - 

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 45 38 26 18 

10 
C.P. “Sf. Nicolae” 

Truşeşti 
166 

 

104 

 

108 
106 125 66 38 

închis 
decembri

e 2005 

- - - - 

- - - - - - - 44 41 35 24 

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 2 - - 

12. 
C.P. « Cuore «  

Ripiceni 
92 

 

Închi
s în 

1999 

 
- 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

 TOTAL 1605 
 

1197 

 

1270 
1062 809 

 

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

90 149 128 111 42 

Variația  distribuției numărului de copii din centrele de plasament  / de tip clasic din județul Botoșani                          Anexa 1 



DGASPC BOTOSANI

OBICTIVE DE INVESTITII ACHIZITIONATE si REALIZATE IN 2020

Anexa 10

B Investitii noi

“Reabilitare cladire Sectie Psihiatrie, municipiu Botosani, 

str. Calea Nationala, nr. 20, jud. Botosani, cu schimbarea 

destinatiei in Centru de Ingrijire si Asistenta"

1 Executie lucrări 1.365.821,38
SC TERMOPRODUCT 

SRL DOROHOI
16182 / 29.06.2020

20.616,75
SC TELETIM SRL 

TIMISOARA
29635 /  26.10.2020

40.572,10
SC CONTI GRUP SRL 

BUCURESTI
29639 / 26.10.2020

2 

etc
Dotări 82.095,35 SC MOBTECO PRODUCT 

SRL BUCURESTI
29637 /26.10.2020

3.536,68
SC LIAMED SRL 

BRAȘOV  
32376 / 16.11.2020

9.323,65
SC OVAVINCI SRL 

SUCEAVA  
32377 / 16.11.2020

9.520,00

SC SOFTMET SRL 

RÂMNICU VÂLCEA 
32375 / 16.11.2020

Proiect: „Închidere Centrul de Plasament Sf. Nicolae 

Trușești prin construirea/reabilitarea și modernizarea 

unor imobile și transformarea lor în centru de zi/casa de 

tip familial pentru copii”

1 PT+DTAC 80.325,00 SC ISCONPRO SRL IASI 27623/07.10.2020

2 Verif proiecte 18.742,50 SC NEO-CONS SRL IASI 36355/18.12.2020

3 Audit financiar 16.576,70
SC TVG TAX AUDIT SRL 

DEVA
26693/29.09.2020

4 Vizibilitate 19.397,00
SC FLAROM 

ADVERTISING SRL IASI
25347/16.09.2020

Proiect „ Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului”  (PIN) - Centru de zi + 2 locuinte protejate

1 SF+DALI 34.631,50

SC VIA PROIT 

CONSULTING SRL 

BOTOȘANI

14.505/10.06.2020

2 Vizibilitate 2.134,86

SC SMART IVE PRINT 

INOVATION SRL 

BOTOȘANI

13.691/02.06.2020

Proiect „VENUS” împreună pentru o viață în siguranță

Dotari locuinta protejata Venus
27.489,00 SC MERVAL GRUP SRL 5565/24.02.2020

Dotari locuinta protejata Venus
3.750,88 SC RITCOM SRL

5566/24.02.2020

2
Servicii de monitorizare si interventie in cadrul proiectului 

Venus
4.284,00 SC NEI DIVIZIA DE 

SECURITATE SRL
6896/05.03.2020

3
Servicii de televiziune prin cablu pentru locuinta protejata 

Venus 2.016,00 SC RDS& RCS SA 6639/03.03.2020

4 Consumabile de igiena si îngrijire personala 3.363,65

SC DELEROM ACTIV 

SRL 18600/21.07.2020

C. Alte cheltuieli de investitii - total, din care:

C.a Achizitii de imobile

C.b Dotari independente

1
Bazin vidanjabil din fibră de sticlă de capacitate 10 mc – 

Casă de tip familial nr. 2 Pomârla- 1 buc 8.068,20 SC A RABESQUE SRL 29736/26.10.2020

2 Cazan pe combustibil solid ( lemne) – CIA Dersca - 1 buc

53.431,00

SC DRYING 

TECHNOLOGY 

SOLUTIONS SRL 26384/25.09.2020

3 Autoturism tracțiune integrală - 1buc

85.977,76

SC RENAULT 

COMMERCIAL 

ROUMANIE S.R. 26149/23.09.2020

C.c Cheltuieli pentru elaborarea  studiilor de prefezabilitate, 

fezabilitate, proiecte si alte studii aferente obiectivelor 

de investitii:

C.e Alte cheltuieli asimilate investitiilor .

1
Proiectare și execuție alimentare cu energie electrică – Casă 

de tip familial nr. 2 Pomârla
4.460,28 SC MAXON ELECTRIC 

SRL DOROHOI

33177/23.11.2020

2

Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de 

gospodărire a apelor  – CIA Adășeni, CIA Leorda, CRR 

Ionășeni și CSCD Pomârla 

16.000,00
SC COMIS EXPEDITION 

SRL TELEORMAN
31288/05.11.2020

1

Nr. si data

contract

Nr.

crt.
Denumirea obiectivului

Valoare totala

cu TVA
Denumire furnizor



3
Reparație capitală apartament Dorohoi, str.Duzilor nr.2, bl. 

K1, et. IV, ap.14
85.142,42

S.C. PRISACARIU 

BUILD&CONSTRUCT SRL 26969/01.10.2020

4
Reparație capitală  apartament Dorohoi, str.Duzilor nr.12, bl. 

E2, et. I, ap.3
81.238,74

S.C. PRISACARIU 

BUILD&CONSTRUCT SRL 26970/01.10.2020

5
Reparație capitală apartament Dorohoi, str.Calea Plevnei nr. 

14, bl. L2, et. I, ap.3
82.317,80

S.C. PRISACARIU 

BUILD&CONSTRUCT SRL 26971/01.10.2020

6
Reparație capitală  apartament Dorohoi, str. Aleea 

Dumbrava nr.3, bl. F20, et. I, ap.4
79.005,72

S.C. PRISACARIU 

BUILD&CONSTRUCT SRL 26972/01.10.2020

7
Reparație capitală apartament Dorohoi, str.Duzilor nr. 13, 

bl.B2, et. III, ap.17
72.634,73

S.C. PRISACARIU 

BUILD&CONSTRUCT SRL 26973/01.10.2020

8
Înlocuire învelitoare din azbest cu învelitoare din tablă 

ondulată  - Cladirea P+1- Pavilion 2 - CIA Dorohoi
73.210,68

S.C. TERMOPRODUCT 

GAM SRL 26974/01.10.2020

9
Reparații exterioare Clădire Sediu Administrativ, str. Maxim 

Gorki, nr.4 Botoșani
257.033,31

SC PRISACARIU 

BUILD&CONSTRUCT 

SRL
27658/07.10.2020



Anexa 2 

DATE STATISTICE – COMPARTIMENTUL PROTECŢIE DE TIP REZIDENŢIAL 

 

PERIOADA : 01.01.2020 – 31.12.2020 (intrări – ieşiri din sistemul rezidenţial)  

 

 
1. CENTRUL DE PLASAMENT „PRIETENIA” Botoşani 

- veniţi: 0 

                  -   plecaţi:  2 ( 9 revocări la 18 ani + 2 reintegrare în familia naturală + 1 transfer centre pentru 

adulți cu handicap + 6 transfer in AMP +  32 transfer în alt serviciu rezidențial) 

Total copii +tineri: 0  

( centru inchis incepând cu luna septembrie 2020; din 17.12.2020, CP Prietenia nu mai este în 

organigrama DGASPC) 

 

1.1 Casa de tip familial ”Lizuca” – este înființată conform HCJ din 01.11.2019 

- veniţi: 8 ( 8 transfer din alt serviciu rezidențial) 

                  -   plecaţi:  0 

Total copii +tineri: 8 

( această unitate rezidențială are copii din luna august 2020) 

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

2.1 Centrul de plasament „Dumbrava Minunată”  Pomârla 

       - veniţi: 1 ( 1 transfer din alt serviciu rezidențial) 

       -  plecaţi: 9  (5 revocări la 18 ani + 3 reintegrare în familia naturală + 1 transfer în alt serviciu rezidențial ) 

                      Total copii +tineri: 18 

2.2 Casa de tip familial „Fluturele Speranţei” 

            - veniţi: 0  

            - plecaţi:1 (1  reintegrare în familia naturală + 1 revocare la 18 ani) 

Total copii +tineri: 10 

2.3 Casa de tip familial „Primăvara Speranţei” 

                               - veniţi: 0 

                              - plecaţi: 0  

                 Total copii +tineri: 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.4 Casa de tip familial „Julia şi Lorena” 

                             - veniţi: 1 ( 1 din CPCRU)   

          - plecaţi: 1 ( 1 la Fundatia Hand of Help ) 

                Total copii +tineri:  6 

2.5 Casa de tip familial „Porțile Speranței” 

                             - veniţi: 0 

          - plecaţi: 2 ( 2 revocare la 18 ani )  

                Total copii +tineri:  9 
 

3. CENTRUL DE PLASAMENT „Sf. NICOLAE” TRUŞEŞTI 

- veniţi: 0 

                  -   plecaţi:  11 ( 11 revocare la 18) 

Total copii +tineri: 24 

 

4. COMPLEX DE APARTAMENTE „CIREŞARII” Botoșani ( 3 apartamente) 

                  - veniţi : 13 ( 1 din CPCRU + 12 transfer din alt serviciu rezidențial) 

                  - plecaţi : 13 (9 transfer in alte servicii rezidențiale + 3 revocare la 18 ani + 1 reintegrare în familia 

naturală) 

                    Total copii +tineri: 18 

 

5. COMPLEX DE APARTAMENTE „CASA MEA” DOROHOI (9 apartamente dintre care în 8 

apartamente sunt copii cu măsură de protecție) 

   - veniţi : 6 (1 transfer de la Bucuresti  + 1 transfer  din AMP + 2 din CPCRU +  2 transfer din alt 

serviciu rezidențial) 

  - plecaţi : 2 (2 revocare la 18 ani ) 

                   Total copii +tineri: 39 



 

6. COMPLEX DE APARTAMENTE „FLOARE DE COLŢ” DOROHOI  ( 10 apartamente dintre care in 

9 apartamente sunt copii cu măsură de protecție) 

                  - veniţi : 21 (3 din  CPCRU + 18 transfer din alte instituții rezidențiale)  

  - plecaţi : 22 (6 revocări la 18 ani +  1 reintegrare în familia naturală + 11 transfer la AMP + 2 

transfer la centre pentru adulți cu handicap + 2 transfer la alt serviciu rezidențial )  

                  Total copii +tineri: 47 

 

7. COMPLEX DE APARTAMENTE „AMICII” DOROHOI ( 9 apartamente) 

   - veniţi : 4 (3 transfer de la alt serviciu rezidențial + 1 transfer din AMP) 

  -  plecaţi : 4 ( 4 revocări la 18 ani) 

                 Total copii +tineri: 44 

 

 

8. COMPLEXUL DE CASE DE TIP FAMILIAL  „Sf MINA” BOTOȘANI ( 5 case pentru copii cu 

dizabilități) 

           - veniti- 9  ( 4 din CPCRU + 3 din familia naturală + 1 transfer din AMP + 1 din Centrul Maternal)  

           - plecaţi- 14 ( 2 reintegrare în familia naturală + 6 transfer in AMP +6 transfer centre pentru adulți cu 

handicap  ) 

           Total copii : 59 
 
 

TOTAL COPII VENIŢI in sistemul rezidenţial: 19 ( 3 din AMP + 11 din CPCRU + 3 din familia naturală 

+ 1 din alt judet + 1 din Centrul Maternal) 

 

TOTAL COPII+TINERI PLECAŢI din sistemul rezidenţial:  86 ( 43 revocări la 18 ani +  10  reintegrare 

în familia naturală + 23 in AMP + 1 transfer la un ONG + 9 transfer în centre de adulți )   

 

Observatie:  35  copii /tineri au  fost transferați dintr-o unitate rezidenţială în altă unitate rezidenţială 

 

 

 

TOTAL copii + tineri rezidenţial:  288 

 

 

 

 

 

 

 

întocmit, 

Sef Birou , Radu Lăcrămioara –  
Notă: date monitorizate la  pentru perioada 01.01.2020– 31.12.2020 

 
 

 
 



         Anexa 3 
  

    Date statistice 
Sistemul de asistență maternală 

                                                          PERIOADA 01.01.2020 – 31.12.2020 

 
 

I. RETRAGERI DE ATESTATE  AMP prin CPC: 16 

II. ÎNLOCUIREA MĂSURII DE PLASAMENT LA AMP CU   PLASAMENT ÎN REGIM DE URGENŢĂ 
LA  ALT AMP SAU CPCRU: 10 

III. ÎNLOCUIREA MĂSURII DE PLASAMENT LA AMP CU PLASAMENT   
FAMILIAL: 8 

IV. ÎNLOCUIREA MĂSURII DE PLASAMENT LA AMP CU PLASAMENT  ÎN SISTEM REZIDENŢIAL 
(public si privat): 4 

V. REINTEGRĂRI ÎN FAMILI A NATURALĂ: 26 ( dintre care 9 din plasament în regim de 
urgență la AMP) 

VI. REVOCĂRI LA DOBÂNDIREA CAPACITĂŢII DEPLINE DE EXERCIŢIU: 16 

VII. ÎNLOC. MASURII DE PLASAM LA AMP CU INCRED. ÎN VEDEREA ADOPTIEI: 30 ( dintre 
care 2 copii au revenit in asistență maternală) 

 
 

întocmit, 

Sef Birou , Radu Lăcrămioara –  
Notă: date monitorizate la  pentru perioada 01.01.2020– 31.12.2020 

 

 



Anexa 4    

     

DINAMICA NUMĂRULUI DE COPII / TINERI DIN UNITĂŢILE  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 

46 2018 71 

26 2019 57 

19 2020 87 

 



                                                                                                                                                                                        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 

21 53 2018 

22 37 2019 

23 43 2020 
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Anexa 6 

Activitățile desfășurate pe parcursul anului 2020, în unitățile rezidențiale și de zi – pentru 

copii,  din structura D.G.A.S.P.C. Botoșani 

✓ Activități desfășurate la Centrul de Plasament „Prietenia” Botoșani ( ianuarie – 

septembrie 2020): 

 

Ianuarie 2020 

06.01.2020 – Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld;  

07.01.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld, ’’La mulți ani, 

Ioana!” 

10.01.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld; 

12.01.2020 – ’’La patinoar!’’; 

13.01.2020 – Educație civică - ,,Responsabilitatea”; 

15.01.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld și ,,Seară literară 

Eminesciană”; 

16.01.2020 – Activitate de formare a deprinderilor de viată independentă – dezvoltarea abilităților 

cognitive și activități culinare; 

17.01.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld;  

18.01.2020 – Spectacol la Casa Tineretului ,,Ivan Turbincă” și activități manuale ,,Orașul meu 

de plastilină” 

19.01.2020 – Activitate culinară ,,Învăț să gătesc” 

20.01.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld;  

21.01.2020 – ’’Etapele actului decizional și Activitate antreprenorială’’; 

22.01.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld – pregătirea 

temelor pentru școală;  

23.01.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld;  

24.01.2020 – Activitate de Ziua Unirii, participare la Parada Militară; 

26.01.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld;  

27.01.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld – activități 

educaționale;  

28.01.2020 - ,,Fuga voluntară din centru” – activitate de informare; 

29.01.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld;  

30.01.2020 – Interviu PRO TV - ,,Planuri pentru tinerii care părăsesc sistemul” și Activitate 

desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld;  
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Februarie 2020 

01.02.2020 – Curs de chitară și dansuri populare – Asociația Arlechin; 

02.02.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld;  

03.02.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld - ,,A fi un bun 

cetățean”;  

04.02.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld – educație 

financiară; 

06.02.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld – efectuarea de 

mărțișoare;  

07.02.2020 – Activitate cu reprezentanții poliției  -,,Oprim violența” și Activitate desfășurată cu 

voluntarele de la Asocialția Lindelfeld – ieșire în oraș;  

11.02.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld– educație 

financiară; 

12.02.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld – confecționare 

mărțișoare; 

13.02.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld -confecționare 

mărțișoare; 

14.02.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld –confecționare 

felicitări; 

16.02.2020 – La patinoar și ieșire la pizza; 

17.02.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld;  

18.02.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld –confecționare 

mărțișoare; 

19.02.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld –efectuarea 

temelor; 

20.02.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld –activități practice 

și vizuale; 

22.02.2020 – Activitatea practică – ornarea planșeului din holul centrului cu lucrări de primăvară; 

25.02.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld -,, Mărțișoare, 

Mărțișoare!”; 

26.02.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld –jocuri de interior; 

27.02.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld –confecționare 

mărțișoare și felicitări. 

Martie 2020  

01.03.2020 – Activitate psiholog – Spitalul Mavromatti; 
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02.03.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld – confecționare 

mărțișoare și felicitări; 

05.03.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld –confecționare 

felicitări pentru 8 martie; 

09.03.2020 - Activitate desfășurată cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld; 

11.03.2020 – Vizionare film; 

12.03.2020 – Jocuri interactive – scăunele muzicale și karaoke; 

13.03.2020 – Activitate culinară – pregătirea de clătite; 

14.03.2020 - ,,Ne jucăm cu plastilina” 

15.03.2020 - Activitate culinară – pregătirea unui tort tiramisu și serbarea zilelor de naștere ale 

copiilor/tinerelor care s-au născut în luna martie; 

16.03.2020 – Jocuri interactive în curtea centrului; 

17.03.2020 – Vizionare film – Amintiri din copilărie; 

18.03.2020 - Vizionare film – Veronica; 

19.03.2020 –Activitate culinară – pregătirea cartofilor pai și a salatei asortate din legume 

proaspete; 

20.03.2020 - Activitate culinară – pregătirea salamului de biscuiți; 

23.03.2020 - ,,Informații, restricții, pericole – Coronavirus” împreună cu reprezentanții I.P.J. 

Botoșani; 

26.03.2020 - Activitate desfășurată online cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld – 

efectuarea temelor; 

30.03.2020 - Activitate desfășurată online cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld; 

Aprilie 2020 

02.04.2020 – Atelier ocupațional, confecționare măști; 

04.04.2020 – Activitate culinară; 

12.04.2020 – Vizionare film – Harry Potter; 

13.04.2020 - Vizionare film ,,Mica fantomă” și ,,Clara și secretul urșilor”; 

14.04.2020 – Dansuri de societate și vizionare film ,,Mica prințesă”; 

16.04.2020 – Activitate culinară - ,,Învăț să vopsesc ouă de paște’’ și vizionare film ,,O 

poveste încălcită”; 

17.04.2020 - Vizionare film - ,,Fiul lui Dumnezeu” și ,,Isus din Nazareth”; 

18.04.2020 – Vizionare desene animate ,,Rapunzel”; 

23.04.2020 - ,,La mulți ani, Georgiana”; 
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26.04.2020 - ,,La mulți ani, Florentina”; 

27.04.2020 – Activitate culinară – pregătirea de gogoși; 

28.04.2020 - Atelier ocupațional, confecționare măști; 

30.04.2020 – Efectuare teme online; 

Mai 2020 

01.05.2020 - ,,Ziua Muncii”; 

03.05.2020 - ,,La mulți ani, Georgiana”; 

04.05.2020 – Ornarea holului și al panoului; 

05.05.2020 – Activități culinare și efectuare teme; 

06.05.2020 –Activități instructiv educative – efectuare teme online; 

07.05.2020 – Învățăm să gătim pâine de casă; 

10.05.2020 - ,,Să confecționăm brățări”; 

11.05.2020 – Activitate culinară; 

14.05.2020 – Învățăm să gătim langoși cu brânză; 

18.05.2020 – Activități ludice în curtea centrului; 

19.05.2020 – Picnic în curtea centrului – grătar; 

21.05.2020 - ,,La mulți ani, Elena”; 

Iunie 2020 

01.06.2020 – ’’Picnic în curtea centrului”; 

07.06.2020 - Vizionare film - ,,Cenusăreasa”; 

27.06.2020 – La piscină! 

28.06.2020 – Plimbare în parc; 

29.06.2020 – Activitate online organizată de D.G.A.S.P.C. Botoșani - ,,Orientarea în carieră”; 

August 2020    

18.08.2020 - Activitate desfășurată online cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld; 

20.08.2020 - Activitate desfășurată online cu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld; 

25.08.2020 – Picnic în curtea centrului; 

26.08.2020 – Plimbare în parc; 

28.08.2020 – Cursuri de dans online; 

30.08.2020 - Activitate desfășuratăcu voluntarele de la Asocialția Lindelfeld – la cofetărie; 

 

Septembrie 2020 
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02.09.2020 – Curs de pictură online; 

09.09.2020 – Activități în aer liber. 

În evidenţa Centrului de Plasament „Prietenia” Botoşani s-au aflat un numar de 15 copii, elevi 

la Liceul cu  Program Sportiv Botosani, care practică atletismul și au participat activ în perioada 

tuturor antrenamentelor de pregătire, cantonamentelor şi competiţiilor sportive ce s-au desfăşurat 

în perioada anului şcolar. 

În perioada 01.01.2020 - 01.09.2020, Centrul de  Incluziune Socială și  Management de 

Caz a oferit beneficiarilor, în baza evaluării și stabilirii potențialului de integrare socio-

profesională, următoarele servicii: 

•  activități de formare a deprinderilor de viață independentă; 

• consiliere și orientare școlară; 

• consiliere și orientare profesională; 

• mediere pe piața muncii; 

• angajări; 

• consiliere post-angajare. 

S-au furnizat 10 module de formare/dezvoltare a deprinderilor de viață independentă(abilități 

emoționale, abilități cognitive, sociale și de autocunoaștere) în cadrul a 14 de ședințe de formare:  

1. Formarea și dezvoltarea abilităților  cognitive: 

 Obiective: 

- dezvoltarea capacității de a face față situațiilor nesigure, noi;  

- căutarea de soluții noi;  

- dezvoltarea capacității de a discerne între avantajele și dezavantajele fiecărei soluții identificate;  

- estimarea corectă a riscurilor cu care ne confruntăm. 

Activități realizate în luna: 

Ianuarie: 

 ”   Cum stabilesc obiective realizabile?” 

 - „Cum iau decizii?” 

 - „Gândesc și apoi acționez”                   

Februarie: 

- „Consecințele comportamentului nostru” 

- „Gândirea irațională” 

Martie: 
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- „Soluții la îndemână” 

- „Cum ar trebui să procedez în unele situații?” 

2. Formarea și dezvoltarea abilităților de comunicare: 

Obiectiv:  

- conștientizarea propriului stil de comunicare și ameliorarea, îmbunătățirea acestuia prin 

autoeducarea atitudinii și conduitei verbale.   

Activități realizate în luna: 

Octombrie: 

- „Introducere în cursul de formare a deprinderilor de viață independentă”  

- „Cum realizăm o comunicare eficientă?” 

 - „Măștile sociale”. 

II.  Activități de consiliere școlară – 5 ședințe: 

 Copiii/ tinerii care sunt în clasa a VIII-a și în an terminal profesional sau liceal au fost 

incluși într-un program de orientare școlară și profesională. Programul de orientare cuprinde: 

consiliere școlară/ profesională, activități de autocunoaștere și de autoevaluare a potențialului 

intelectual – calități, posibilități de dezvoltare, puncte forte, înțelegerea ambianței sociale și 

economice în care trăieșc, conștientizarea factorilor implicați în alegerea unei școli și a unui 

profil, identificarea motivelor care dinamizează activitatea de învățare, stabilirea traseului 

educațional, abilitarea tinerilor de a face o alegere profesională, implicarea copiilor în 

identificarea posibilelor obstacole și a modalităților de depăsire a lor, identificarea valorilor 

personale. 

III. Activități de consiliere  profesională: 

 Activitățile de consiliere profesională  au avut ca și obiective: identificarea obiectivelor de 

carieră propuse și stabilirea unui raport corect și eficient între aceste obiective și oferta locurilor 

de muncă pe piață, cunoașterea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă și folosirea 

instrumentelor de lucru (scrisoarea de intenție, CV, pregătirea pentru interviu, însușirea 

informațiilor privind legislația muncii cu privire la drepturi și obligații, accesarea și valorificarea 

surselor oficiale de informații privind oferte de formare profesională continuă a adulților și oferte 

pe piața forței de muncă, susținerea și încurajarea tinerilor să-și identifice și să-și asume soluții 

oportune pentru identificarea unui loc de muncă potrivit competențelor profesionale, reconversia 

profesională adaptată la noile cerințe pe piața forței de muncă, să poată realiza o scrisoare de 

intenție, un CV, precum și însușirea unor reguli generale privind prezentarea la un interviu. 

IV. Activități de mediere pe piața muncii - 6 medieri 

În colaborare cu Asociația Lindenfeld prin programul educațional Ajungem MARI,  s-a  

urmărit realizarea următoarelor proiecte: 

- educație financiară; 

- educație pentru sănătate; 

- consiliere vocațională; 

- educație anteprenorială; 
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- consiliere pentru voluntari; 

prin desfășurarea diferitelor activități: 

- sesiuni săptămânale de pregătire și recuperare școlară cu voluntari; 

- ateliere creative de dezvoltare personală; 

- excursii și ieșiri recreative și educative în afara centrului; 

- consiliere vocațională, orientare profesională; 

- educație financiară, anteprenorială, educație pentru sănătate și civică. 

Centrul de Plasament „Prietenia” și-a incetat activitatea conform Hotărârii Consiliului Județean 

Botoșani nr. 165/17.12.2020. 

✓ Activități Complex de apartamente “Casa mea” Dorohoi  

 

          Serviciul social Apartamentul nr. 1 din cadrul Complexului de apartamente „Casa 

Mea” Dorohoi:  

• ’’Drogul-pericol pentru toți’’ – ianuarie 2020 

• ’’Ziua Unirii - 24 Ianuarie’’ – ianuarie 2020 

• ’’Cum îmi găsesc un loc de muncă - întocmirea unui CV și a unei Scrisori de intenție’’ - 

februarie 2020  

• ’’Copii în bucătărie’’ – februarie 2020 

• ’’Banii pe înțelesul copiilor’’ – martie 2020 

• ’’Ziua Mondială a scriitorului – Povești’’ – martie 2020 

• ’’Copiii și circulația rutieră’’ – aprilie 2020 

• ’’Igiena și sănătatea’’ – aprilie 2020 

• ’’Ziua Mondială a sportului. Minte sănătoasă încorp sănătos’’- mai 2020 

• .’’Primul ajutor în caz de leșin’’ – mai 2020 

• ’’Ziua internațională a copilului. Frumoasă ești copilărie’’ – iunie 2020 

• ’’Ziua drapelului’’ – iunie 2020 

• ’’Plantele medicinale,  izvor de sănătate’’ – iulie 2020 

• ’’Ce faci dacă ...ești în prima ta zi de lucru’’ – iulie 2020 

• ’’Igiena și protecția mediului în drumeții și excursii’’ – august 2020 

• ’’Stop! Spune NU drogurilor ! ’’ – august 2020 

• ’’La picnic. O zi în natură’’ – august 2020 

• ’’Sportul. Sănătatea omului ’’- august 2020 

• ’’Ziua mondială a monitorizării calității apei’’ – septembrie 2020 

• ’’Ziua internațională pentru protecția stratului de ozon’’ – septembrie 2020 

• ’’Cum ne adresăm celor din jur’’ – octombrie 2020  

• ’’Ziua universală a   drepturilor copilului’’  - noiembrie 2020 

• ’’Valori românești în lume’’ – noiembrie 2020 

• ’’Moș  Nicolae, datini și obiceiuri’’ – decembrie 2020 

 

       Serviciul social Apartamentul nr. 2 din cadrul Complexului de apartamente „Casa 

Mea” Dorohoi: 

• ’’Ziua Unirii’’ – ianuarie 2020 

• ’’ Motivele care ne pot duce spre agresivitate și cum putem să evităm gesturile agresive’’ 

– februarie 2020 

• ’’Consumul de droguri’’ – februarie 2020 

• ’’Sănătatea mea și a grupului meu’’ – martie 2020 

• ’’Primăvară în alb și roșu – confecționare și oferire de mărțișoare’’ – martie 2020 
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• ’’Gestionarea banilor’’- martie 2020 

• ’’Atelier- Mărțișorul -Povestea Firul alb și firul roșu. Confecționăm și oferim mărțișoare’’ – 

martie 2020 

• ’’Spiritul de solidaritate’’ – aprilie 2020 

• ’’Atelier - tradiții pascale’’ - parteneriat cu Școala Specială – aprilie 2020  

• ’’Tradiții pascale’’ - parteneriat cu Școala Specială – aprilie 2020 

• ’’Carte - Un Univers, o poveste’’ – aprilie 2020 

• ’’Tradiții pascale’’ - Parteneriat cu Școala Specială – aprilie 2020 

• ’’Cum să faci un CV’’ – mai 2020 

• ’’Infecția cu HIV’’ – iunie 2020 

• ’’Plantele medicinale, elixirul sănătații’’ – iunie 2020 

• ’’Cum să ne comportăm atunci când ieșim afară la joacă’’ – iunie 2020 

• ’’1 Iunie , Ziua copilului’’ – iunie 2020 

• ’’Nevoi. Economii. Risipă’’ – iunie 2020 

• ’’Un pas spre o carieră’’ – iulie 2020 

• ’’Ne amintim și ne distrăm cu jocurile copilăriei’’ – iulie 2020 

• ’’Viitorul meu ! Îmi pasă de el ? ’’ – august 2020 

• ’’Cum să te prezinți la un interviu’’ – august 2020 

• ’’Cum să faci un CV’’ – septembrie 2020 

• ’’Gestionarea banilor’’  - septembrie 2020 

• ’’Drepturile cetățenilor’’ – octombrie 2020 

• ’’Cum ți-e gândul,  așa-i și fapta’’ – noiembrie 2020  

 

Serviciul social Apartamentul nr. 4 din cadrul Complexului de apartamente „ Casa Mea” 

Dorohoi: 

• ’’Copilul și banii de buzunar’’ – ianuarie 2020 

• ’’Să-l cunoaștem pe Brâncuși’’ – februarie 2020 

• ’’Atelierul primăverii’’ (confecționare de felicitări/ornamente) – februarie 2020 

• Participarea la concursul regional ”Mărțișorul -dar al primăverii”- februarie 2020 

• ’’Fantezii de primăvară prin mărțișoare creative’’ – martie 2020 

• ’’Drogurile îți curmă visurile’’ – martie 2020 

• ’’Cum îi ajutăm pe copii să își construiască viitorul’’ – aprilie 2020 

• ’’Valoarea banilor’’ – mai 2020 

• ’’Delicvența juvenilă timpurie’’ – mai 2020 

• ’’Țările ’’ ( joc în aer liber)  - iunie 2020 

• ’’Comunicarea cu autoritățile într-o instituție a statului’’  - iunie 2020 

• ’’Ziua mondială a mediului’’  -picnic în aer liber – iunie 2020 

• ’’Vizită la un service auto’’ – iulie 2020 

• ’’Planificarea bugetului personal’’ – iulie 2020 

• ’’Ghici ciupercă ce-i ? ’’ (concurs de ghicitori) – august 2020 

• ’’Stop bullyng în școala mea’’ – septembrie 2020 

• ’’Alege viața, nu dependența’’ -  octombrie 2020 

• ’’Ornamente de brad’’ – decembrie 2020 

 

Serviciul social Apartamentul nr. 5 din cadrul Complexului de apartamente „ Casa Mea”          

Dorohoi: 

• ’’Recreere la patinoar’’ – ianuarie 2020 

• ’’Viețile noastre digitale’’ - februarie 2020 
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• Participarea la Concursul Național ”Mărțișorul, dar al primăverii” – martie 2020 

• ’’Ziua Mondială a apei’’ – martie 2020 

• ’’Mărțișor dar al primăverii’’- martie 2020 

• ’’Să dăm viață hârtiei’’- martie 2020 

• ’’Se cunoaște că e Paște’’ – aprilie 2020 

• ’’Decorațiuni de primăvară’’- aprilie 2020 

• ’’Ziua Pământului ’’– aprilie  2020 

• ’’18 ani- Organizarea majoratului lui Crețu Gheorghe’’ – aprilie 2020 

• ’’Să ne facem noi prieteni’’ – mai 2020 

• ’’Vizionarea unui film ’’– iulie 2020 

• ’’Ziua imnului național’’ – iulie 2020 

• ’’Meserii de viitor sau nu’’ – iulie 2020 

• ’’Vizită la fermă ’’ – august 2020 

• ’’Drumul meu în viață- planificarea carieirei- Dicționarul ocupațiilor’’ – septembrie 2020 

• ’’Figurine din legume și fructe’’ – octombrie  2020 

• ’’Haloween ’’ – noiembrie 2020 

• ’’Nu pune pariu cu viata’’ – noiembrie 2020 

    •     ’’1 Decembrie, ziua tuturor românilor’’ – decembrie 2020 

 

Serviciul social Apartamentul nr. 6 din cadrul Complexului de apartamente „Casa Mea”          

Dorohoi: 

• ’’Să discutăm despre demnitate, cinste și adevăr’’ – ianuarie 2020 

• ’’Prietenia-floare rară ’’- februarie 2020 

• ’’Despre cum comunicăm cu autoritățile’’- februarie 2020 

• ’’Cum se întocmește un CV’’ – martie 2020 

• ’’Apa- sufletul pământului’’ – martie 2020 

• ’’Vestitorii primăverii’’ – martie 2020 

• ’’Valoarea tradițiilor și obiceiurilor românești’’- martie 2020 

• ’’Libertate, legi, democrație’’- aprilie 2020 

• ’’Politețea, floarea umanității’’- mai 2020 

• ’’Fii inteligent , nu violent! ’’- mai 2020 

• ’’Un semnal de alarmă - delicvența juvenilă’’- iunie 2020 

• ’’Toți diferiți toți egali’’ – iunie 2020 

• ’’Să visăm ... pe Internet’’ – iulie 2020 

• ’’Mișcarea, izvor de sănătate’’ – iulie 2020 

• ’’Cunoaște-te pe tine însuți’’ – august 2020 

• ’’ Meseria brățară de aur’’ – august 2020 

• ’’Ce am făcut cu banii de buzunar’’ – septembrie 2020 

• ’’Crede în tine și vei reuși’’ – octombrie 2020 

• ’’Bostaniada ’’ – octombrie 2020 

• ’’Intoleranța nu va fi tolerată ! ’’ - noiembrie 2020 

• ’’Prevenirea și combaterea drogurilor’’ - decembrie 2020 

• ’’Sărbătorește românește’’ – decembrie 2020 

• ’’Decorațiuni de Crăciun’’  - decembrie 2020 

     

Serviciul social Apartamentul nr. 7 din cadrul Complexului de apartamente „Casa Mea”          

Dorohoi: 

• ’’ 24 ianuarie, Ziua Unirii’’ – ianuarie 2020 
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• ’’ Concurs de sănii’’  - ianuarie 2020 

• ’’ Cine este Constantin Brâncuși’’  - februarie  2020 

• ’’ 8 Martie - Felicitare pentru mama’’ – martie 2020 

• ’’ Ziua mărțișorului, Ziua femeii’’ – martie 2020 

• ’’ Sunt adolescent. Cum mă simt, cum relaționez cu cei din jur, cum mă identific cu ei’’ – 

mai 2020 

• ’’ Ziua Sânzâienelor’’  - iunie 2020 

• ’’ 26 iunie,  Ziua Drapelului’’ – iunie 2020 

• ’’ Concurs de desene’’  - iulie 2020 

• ’’ Reguli de circulație’’  - august 2020 

• ’’ Desene pe asfalt’’  - septembrie 2020 

• ’’ Zâmbetul este magic. Ziua zâmbetului și a faptelor bune’’  - octombrie 2020 

• ’’ Ziua Mondială a Apei. Apa schimbă totul’’ – octombrie 2020 

• ’’ Cum trebuie să ne coportăm cu cei din jurul nostru’’ – octombrie 2020 

• ’’ Cartea, medicamentul sufletului’’  – noiembrie 2020 

• ’’ 1 Decembrie – Ziua Națională a României’’ – decembrie  2020 

• ’’ Sfântul Nicolae - Datini și obiceiuri’’ – decembrie 2020 

• ’’ Tradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou’’ – decembrie  2020 

 

  Serviciul social Apartamentul nr. 8 din cadrul Complexului de apartamente „Casa Mea”          

Dorohoi: 

• ’’ Eminescu este chipul infinitului din noi’’ - simpozion dedicat nașterii poetului – ianuarie 

2020 

• ’’Hai să dăm mână cu mână’’ - simpozion dedicat Micii Uniri – ianuarie 2020 

• ’’Eu sunt mic dar 8 anișori am împlinit ’’ (sărbătorirea zilei de naștere a lui Sebi) - ianuarie 

2020 

• ’’Cum ne alegem anturajul’’ - februarie 2020 

• ’’Să împletim zâmbete în alb și roșu’’ - atelier de creație - confecționarea de mărțișoare și 

felicitări – martie 2020 

• ’’Nu știu alții cum sunt ... ’’ - simpozion dedicat  nașterii marelui povestitor Ion Creangă – 

martie 2020 

• ’’Apa-izvor de sănătate și viață’’ -însușirea cunoștințelor privind Ziua mondială a apei – 

martie 2020 

• ’’Mărțișorul, simbol al primăverii’’ – martie 2020 

• ’’Meșter iscusit în arta încondeierii ’’ - atelier de creație pentru dezvoltarea abilităților 

practice – aprilie 2020 

• ’’Sărbătorim muncitorește’’ - picnic în aer liber – mai 2020 

• ’’Natura prinde viață’’ - curățenie în spațiile verzi – mai 2020 

• ’’Zâmbet de copil’’ - concurs pictură – iunie 2020 

• ’’Să învățăm arta comunicării’’ - inițierea și susținerea unei discuții – iulie 2020 

• ’’Știu să fiu econom - gestionarea banilor’’ – iulie 2020 

• ’’Nu, Drogurilor! ’’ – iulie 2020 

• ’’Să redescoperim natura’’ (plimbare prin pădurile din împrejurimi) – august 2020 

• ’’Primul meu job. Cum ne identificăm un loc de muncă’’  - septembrie 2020 

• ’’Cum să faci un CV’’ – septembrie 2020 

• ’’Noi  într-o lume diversă, educație pentru cetățenie democratică’’ – octombrie 2020 

• ’’Halloween-Party - cu mască fără mască’’ – octombrie 2020 

• ’’Măști tradiționale’’ – decembrie 2020 
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         Activități Complex de apartamente “Floare de Colț” Dorohoi 

٧ 15 ianuarie 2020 - copiii din cadrul complexului au sărbătorit 170 de ani de la nașterea 

”Luceafărului poeziei românești” – Mihai Eminescu într-o acțiune desfășurată în Sala de ședințe 

a Primăriei Dorohoi. 

٧ 27 februarie 2020 - participarea unui grup de copii din cadrul complexului la 

simpozionul ”Suflet, Dor și Vise cu păpuși” organizat la Casa de cultură a Municipiului Dorohoi. 

٧ 6 martie 2020 – „Mărțișoare din suflet pentru suflet!”- activitate dedicată zilei femeii,  

organizată de D.G.A.S.P.C. Botoșani. 

٧ 14 martie 2020 s-a organizat din punct de vedere administrativ intrarea în izolare la 

locul de muncă a grupelor de instructori și s-au implementat procedurile de lucru conform 

Ordonanțelor Militare din Starea de urgență și a Metodologie de lucru stabilite de DSP Botoșani. 

٧ În cadrul apartamentelor s-au desfășurat activitățile recreative și de educație a copiilor 

în vederea protejării și eliminării riscului de infectare cu SarsCov-2.  

٧ Paștele a fost sărbătorit atipic, copiii din cadrul complexului au învățat să se bucure din 

plin de ceea ce au chiar și în acest context. 

٧ lunile iunie – august 2020 au fost primele ieșiri în grupuri restrânse respectând 

normele aflate în vigoare. A fost sărbătorită ziua copilului timid și cu precauție. 

٧ În toamna anului 2020, 18 copii din cadrul Complexului de Apartamente ”Floare de 

colț’’ Dorohoi au plecat către serviciul social A.M.P., locul lor în rândurile minunatelor ”flori de 

colț” fiind luat de copii de la Centrul de Plasament ’’Prietenia’’ Botoșani. 

٧ Finalul de an a fost încununat de frumusețea cadourilor și a atenției oferite de prietenii 

noștri. Sprijin oferit copiilor în scopul împlinirii bucuriei sufletești a tuturor, atât a celor care oferă, 

cât și a celor care au primit.  

 

➢ Activități -Complex de apartamente “Amicii” Dorohoi: 

 

IANUARIE 

 

Serviciul Social nr. 1 

 

Denumirea activității: ,,La film – Un altfel de Crăciun“ 

Data desfășurării: 9  ianuarie 2020 

Tipul activității: socializare, relaxare; 

Obiective: 

● vizionarea unui film de comedie pentru copii; 

• schimb de păreri cu colegii de apartament despre film. 

Denumirea activității: ,,Vizită la sala de forță“ 

Data desfășurării:  19 ianuarie 2020 

Tipul activității: educare, determinantă; 

Obiective:   
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• determinarea tinerilor de a practica zilnic un sport; 

• petrecerea timpului liber într-un mod plăcut. 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: ,,Viața și opera lui Eminescu“ 

Data desfășurării: 15 ianuarie 2020 

Tipul activității: educare, informare 

Obiective :                

►să înțeleagă rolul important pe care îl joacă cartea în viața noastră; 

► să enumere cât mai multe titluri de poezii din opera lui Mihai Eminescu; 

► să explice modul de întreținere al cărților; 

► să cunoască viața și opera marelui poet Mihai Eminescu. 

 

Denumirea activității: ,,Unire-n cuget și-n simțiri!“ 

Data desfășurării: 24.01.2020  

Tipul activității: educare, informare 

Obiective: 

• să cunoască importanța zilei de 24 ianuarie, să prezinte evenimentelul istoric; 

• să definească idealul național; 

• cultivarea sentimentelui patriotic și conștientizarea importanței evenimentelor istorice din 

această zi. 

 

Serviciul Social nr.5 

 

Denumirea activității: ,,Relaxare la patinoar“ 

Data desfășurării: 5 ianuarie 2020 

Tipul activității: relaxare, veselie; 

Obiectiv: practicarea unui sport pentru buna functionare a organismului 

 

 

Denumirea activității: ,,O zi importantă pentru toți românii“ 

 Data desfășurării: 24 ianuarie 2020 

Tipul activității: sărbătorirea Unirii 

Obiectiv: cunoasterea semnificatiei zilei de 24 Ianuarie. 
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Serviciul Social nr.6 

 

Denumirea activității: „Ne bucurăm de vacanță!"  

Data desfășurării: 08.01.2020 

Tipul activității: Beneficiarii Serviciului Social nr. 6 din cadrul Complexului de Apartamente 

„Amicii " Dorohoi, au petrecut momente de neuitat la patinoarul municipal Dorohoi. Activitate în 

aer liber, petrecută într-un spațiu al zâmbetelor călduroase printre piruete, al echilibrului și 

amintirilor hazlii. 

Obiectiv:  consumarea energiei printr-o disciplină sportivă de coordonare a mișcărilor. 

 

Denumirea activității: „Unirea-n cuget și simțiri"  

Data desfășurării: 24.01.2020 

Tipul activității: Ziua de 24 ianuarie rămâne o filă mereu deschisă din cartea istoriei noastre 

naționale, iar din 1859 încoace, marele eveniment, cel al Unirii Principatelor, îl sărbătorim cu 

mare fast. 

Obiectiv:  

► să cunoască importanța actului istoric de la 24 ianuarie 1889, unirea Moldovei cu  Țara 

Românească. 

► familiarizarea cu personalități ale istoriei noastre nationale; 

► să învețe cântecul „Hora Unirii” și pașii de horă. 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „La cinema" 

Data desfășurării: 5 ianuarie 2020 

Tipul activității: Vacanța...Duminică...Un film văzut la cinema este o experiență de calitate 

împărtășită cu alți oameni. Copiii au trăit farmecul unui film 3D. 

 

Denumirea activității: „Ne bucurăm de vacanță!"  

Data desfășurării: 8 ianuarie 2020 

Tipul activității: Copiii au petrecut momente de neuitat la patinoarul municipal Dorohoi. 

 

Denumirea activității: „24 Ianuarie - Unirea Principatelor Romane” 

Data desfășurării: 24 ianuarie 2020 
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Tipul activității: Cunoașterea importanței și semnificației istorice a zilei de 24 Ianuarie,  

cultivarea spiritului patriotic, familiarizarea cu personalități ale istoriei naționale. 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „24 ianuarie,  Ziua Unirii Principatelor Române” 

Data desfășurării: 24.01.2020  

Tipul activității: informativ- educativă 

Obiectiv: să cunoască importanța actului istoric - Unirea Principatelor Române 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: ,,Sportul pe gheaţă - la patinoar“ 

Data desfășurării: 07. 01. 2020 

Tipul activității: recreativă  

Obiective: 

 petrecerea timpului liber prin mişcare, sport, relaxare; 

 socializare cu alţi copii/ tineri; 

 descoperirea de către cei mici a sportului pe patine. 

 

Denumirea activității: ,,Dor de EMINESCU“ 

Data desfășurării: 14.01.2020 

Tipul activității: educare 

Obiective: 

 îmbogăţirea cunoştinţelor despre marele poet; 

 recitarea şi memorarea unor poezii eminesciene.  

 

Denumirea activității: ,,Ce avem la cină? Pizzaaaa !!!!” 

Data desfășurării: 17.01.2020 

Tipul activității: socializare 

 

Denumirea activității: ,,Unirea în suflet de Copil“ 

Data desfășurării: 25.01.2020  
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Tipul activității: însușirea de cunoștinte istorice 

Obiective: Sărbătorirea Zilei Principatelor Române, prin participarea copiilor Serviciului Social 

nr.9, la Simpozionul Internaţional: „24 Ianuarie 1859 - Unirea Moldovei cu Ţara Românească” şi 

prin vizionarea filmului „Maria, Regina României”!  

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: ,,Sporturi de iarnă“ 

Data desfășurării: 04.01.2020 

Tipul activității: recreere 

Obiective:  

► petrecerea timpului liber prin mişcare, sport, relaxare; 

► descoperirea de către cei mici a sportului pe patine.  

 

Denumirea activității: ,,Vizită la Biblioteca orășenească“  

Data desfășurării: 11.01.2020  

Obiectiv: omagiu adus poetului Mihai Eminesu în preajma zilei sale de naștere. 

 

Denumirea activității: ,,5 GANG – Un altfel de Crăciun“ 

Data desfășurării: 12.01.2020 

Tipul activității: recreere 

 

Denumirea activității: ,,Simpozionul - Eminescu este chipul infinitului din noi.“  

Data desfășurării: 15.01.2020 

Obiectiv: prezentarea unui moment artistic al formației „Moștenitorii” cu ocazia Zilei Naționale a 

Culturii. 

 

Denumirea activității: ,,Ridică-te și luptă!“ 

Data desfășurării: 17.01.2020 

Obiectiv: sensibilizarea tinerilor cu privire la efectele negative ale consumului de droguri. 

 

FEBRUARIE 
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Serviciul Social nr.1 

 

Denumirea activității: ,, La patinoar “ 

Data desfășurării: 7 februarie 2020 

Tipul activității: socializare, relaxare; 

Obiective:  

• îmbunătățirea concentrării, eliminarea stresului și a grijilor ; 

• relaxare, îmbunătățirea stării de spirit, eliminarea energiilor negative ; 

•  socializarea din plin cu persoane care au ca hobby  acelasi sport- patinajul. 

 

Denumirea activității: ,, Fii deștept pe Internet!” 

Data desfășurării:  26 februarie 2020 

Tipul activității: educativă și de comunicare; 

Obiective:  

• Construirea profilurilor online cu grijă – atenția privind informația care se postează  pe 

un profil online. Copii/tinerii trebuie să se asigure că ceea ce postează îi reprezintă și 

astfel vor fi mulțumiți și peste 5-10 ani că sunt pe Internet…. 

• O poză face cât o mie de cuvinte - este important ca tinerii/copii să conștientizeze faptul 

că  odată postată, o poză va rămâne și după ce o vor șterge. Fotografia poate fi preluată 

de oricine și folosită fără voia lor. Trebuie să aibă grijă ce postează și în ce  ipostaze apar 

pentru că de lucrul acesta depinde imaginea lor. 

• Cine sunt prietenii noștri online? - copii/tinerii trebuie să fie selectivi în legătură cu 

persoanele pe care le adaugă ca prieteni, deoarece ei au acces la toate datele 

personale…. 

• Ce tie nu iți place, altuia nu ii face!  - copii/tinerii trebuie să fie atenți la imaginea lor, dar 

în același timp să aibă grijă ca ceea ce postează să nu fie ofensator sau deranjant pentru 

ceilalți….. 

• Actualizarea setărilor de siguranță pe rețelele de socializare - pe fiecare rețea de 

socializare există posibilitatea schimbării setărilor de confidențialitate astfel încât doar 

prietenii să ne poată vedea profilul, informațiile și pozele. 

 

 

Serviciul Social nr.2 

 

Denumirea activității: ,,La patinoar“ 

Data desfășurării: 03.02.2020 

Tipul activității: socializare. 

 Obiective: 
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 îmbunătățirea tonusului muscular; 

 îmbunătățirea  menținerii echilibrului. 

 

Denumirea activității: ,,Sport și sănătate“  

Data desfășurării: 15.02.2020 

Tipul activității: mișcare  

Obiective: 

• exersarea și dezvoltarea aptitudinilor fizice; 

• stimularea competivității; 

• dezvoltarea unui cadru favorabil de petrecere a timpului liber prin participarea activă la viața 

socială și învățarea asumării responsabilităților; 

• promovarea activităților sportive și fair-play-ului în rândul tinerilor implicați în activitate. 

 

Serviciul Social nr.5 

 

Denumirea activității: ,,Ecologizare“ 

 Data desfășurării: 22 februarie 2020 

Tipul activității: curățenia mediului 

 Obiectiv : crearea unui mediu favorabil pentru sănătate. 

 

Serviciul Social nr.6 

 

Denumirea activității: „La mulți ani, Andrei!”  

Data desfășurării: 1 – 9 februarie 2020 

Tipul activității: O zi de naștere, este un moment important în viața fiecăruia, dar devine special   

atunci când este sărbătorit cu cei dragi.  

Obiectiv:  sărbătorirea într-un cadru festiv și crearea unor momente de bucurie pentru sărbătorit. 

 

Denumirea activității: „Ne distrăm, concurăm și mușchii ni-i încordăm - Campionat de 

Skandenberg" 

Data desfășurării: 12.02.2020 

Tipul activității: Beneficiarii Serviciului Social nr. 6 din cadrul Complexului de Apartamente 

„Amicii " Dorohoi au organizat o minicompetiție în care au concurat și s-au distrat. 

Obiectiv: consumarea energiei printr-o disciplină sportivă.  
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Denumirea activității: „Activitate de ecologizare”  

Data desfășurării: 22 februarie 2020 

Tipul activității: Beneficiarii Serviciului Social nr. 6 din cadrul Complexului de Apartamente 

„Amicii " Dorohoi au facut curat și igienizat spațiul din jurul blocului. 

Obiectiv:  protejarea mediului înconjurător. 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Istoria banilor - de la troc la banii virtuali!" 

Data desfășurării: 20 Februarie 2020 

Tipul activității: Copiii și-au îmbogățit cultura generală primind informații despre apariția și 

evoluția banilor prin vizionarea unor documentare, totodată având oportunitatea analizării unei 

colecții numismatice. 

Denumirea activității: „Sărbătoarea Mărțișorului” 

Data desfășurării: 23 Februarie 2020  

Tipul activității: Începutul de primăvară ne oferă prilejul de a spune copiilor legendele despre 

mărțișor și semnificația lui. Împreună cu ei s-au creat mici opere de artă, numai bune de oferit 

celor dragi pentru a le purta la inimă. 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Mărțișorul, simbolul primăverii, speranței și norocului “ 

Data desfășurării: 27.02.2020 – 02.03.2020 

Tipul activității: Vizită la Școala „AL. I. Cuza “ Dorohoi  clasa  a II a B, la clasa copilului Mihai 

Tudor, unde împreună cu frații lui au dăruit mărțișoare confecționate de ei colegilor de clasă. 

Obiective: 

► cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor legate de sărbătoarea Mărţişorului;  

► stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor prin activităţi de exprimare artistico-plastică;  

► stimularea gândirii critice şi creative a elevilor;  

► stimularea dorinței de a dărui mici atenții. 

 

Denumirea activității: „Fii inteligent!!! Nu fi violent!!!” 

Data desfășurării: 23.02.2020 

Obiective: 

•  de a preveni și combate violența și de a ști cum să evite situațiile conflictuale; 

•  să descopere și să analizeze cauze ale agresivității și violenței; 
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•  să învețe unde să ceară ajutor; 

•  să înțeleagă rolul comunicării în rezolvarea conflictelor; 

•  să înțeleagă consecințele care decurg din săvârșirea unor fapte antisociale.  

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: „Să învăţăm la muzeu, cu tema: Zonele umede din judeţul Botoşani“  

Data desfășurării: 09.02.2020 

Tipul activității: proiect educaţional pentru sensibilizarea globală privind valoarea zonelor 

umede pentru omenire şi planetă. 

Obiective: 

► prezentare power point; 

► vizionarea unor filme; 

► prezentare: Amarie Cristina (muzeograf). 

 

Denumirea activității: ,,Columbofilia - tradiţie şi pasiune (expoziţie la Muzeul de Ştiinţe ale 

Naturii Dorohoi)“ 

Data desfășurării: 23.02.2020 

Tipul activității: însușire de noi cunoștinte 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: ,,Teatru de păpuși - Frumoasa și Bestia“  

Data desfășurării: 09.02.2020 

Tipul activității: recreere 

  

Denumirea activității: ,,Albinăritul pentru începători“  

Data desfășurării: 23.02.2020 

Obiectiv: însușirea noțiunilor generale despre apicultură. 

 

Denumirea activității: ,,Vestitorii primăverii - Mărțișorul“ 

Data desfășurării: 26.02.2020 

Tipul activității: îndemanare 

Obiective: 
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 dezvoltarea abilităților practice;  

confecționare de mărțișoare pentru cei dragi. 

 

Denumirea activității: ,,Vizionare teatru - Vise de opal” 

Data desfășurării: 29.02.2020 

Tipul activității: recreere 

MARTIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: ,, Să oferim cu drag un mărțisor“ 

Data desfășurării:  1 martie 2020 

Tipul activității: socializare, daruire, de indemanare; 

Obiective:  

 realizarea unui mărțișor constă în punerea în valoare a îndemânărilor și abilităților practice; 

 aducerea unui  zâmbet pe buzele persoanei dragi; 

socializarea și lucrul împreună cu colegii de apartament; 

 

Denumirea activității: ,, Poveștile copilăriei“ 

Data desfășurării:  21 martie 2020 

Tipul activității: :educativă, explicativă; 

Obiective: 

• Stimularea dorinței de a citi cărți pentru cultura generală; 

• Rezumarea povestirii ascultate;  

• Schimbul de păreri între colegii de apartament;  

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: ,,Meseria brățară de aur“ 

 Data desfășurării: 06.03.2020 

Tipul activității: cunoaștere, învățare, însușirea de noi noțiuni. 

Obiective:  

► pregătirea tinerilor pentru viață; 

► formarea unei atitudini pozitive și responsabile; 

► conștientizarea faptului că meseria de brutar este una frumoasă, curată și aduce satisfacții. 
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Denumirea activității: ,,Stăm în casă pentru că ne pasă“ 

Data desfășurării: 21.03.2020 

Tipul activității: informare 

 Obiective:  

 stimularea creativității; 

 petrecerea timpului liber într-un mod cât mai plăcut; 

 însușirea de noi noțiuni; 

 stimularea dezvoltării cognitive. 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: ,,Drumeție“ 

Data desfășurării: 7 martie 2020 

Tipul activității: recreere și socializare  

Obiectiv : cunoașterea zonelor limitrofe orașului Dorohoi 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „Mișcarea este sănătate”    

Data desfășurării: 1 martie 2020 

Tipul activității: Copiii din cadrul Serviciului Social nr. 6, Complexul de Apartamente „Amicii” 

Dorohoi, au profitat de o zi frumoasă de primăvară, în aer liber. Ei s-au jucat cu mingea si s-au 

plimbat cu trotineta pe aleea din Parcul „Brazi" Dorohoi. 

Obiectiv: recreere și relaxare 

 

Denumirea activității: „Drumeție la pădure”   

Data desfășurării: 07.03.2020 

Tipul activității: Copiii Serviciului Social nr.6, Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi, au 

profitat de vremea frumoasă de afară si au făcut o scurtă drumeție la pădure, bucurându-se de 

aerul curat. 

Obiectiv: socializare și relaxare în natură  

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Aniversarea zilei de naștere a beneficiarilor - Bursuc Florin și 

Zimerman Robert”   

Data desfășurării: 20 martie 2020 
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Tipul activității: Copiii și instructorii au sărbătorit aceste aniversări în cadru festiv, urându-le 

sărbătoriților tot binele din lume. 

Denumirea activității: „Ziua mondială a poeziei”  

Data desfășurării: 21 martie 2020 

Tipul activității: activitate marcată prin recitarea și ascultarea unor poezii scrise de poeții români 

dar și poeții străini. Cu această ocazie a fost promovată învățarea poeziei. 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „La mulți ani  Saibel Emanuel!” 

Data desfășurării: 15.03.2020 

Tipul activității: recreere și socializare 

Obiective: 

 petrecerea timpului împreună cu ceilalți colegi de apartament; 

 conștientizarea importanței acesteia. 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: ,,Mărțisorul-dar din suflet strămoşesc“ 

Data desfășurării: 04.03.2020 

Obiective: 

➢ valorificarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor prin confecţionarea unor felicitări, 

obiecte decorative şi mărţişoare dedicate zilei de 8 Martie; 

➢ cultivarea respectului faţă de tradiţiile româneşti referitoare la mărţişor şi la ziua de 8 Martie. 

 

Denumirea activității: „Totul va fi bine!“ 

Data desfășurării: 18.03.2020 

Tipul activității: petrecerea timpului liber în mod plăcut, în bucătărie. 

 

Denumirea activității: ,,La mulţi ani Ionuț!“  

Data desfășurării: 29.03.2020 

Tipul activității: socializare 

Obiectiv: sărbătorirea zilei de naştere a lui Ionuţ, într-un cadru familial, intim, relaxant. 
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Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: ,,Mărțișoare de suflet pentru suflet“ 

Data desfășurării: 05.03.2020 

 

Denumirea activității: ,,Totul va fi bine!“  

Data desfășurării: 17.03.2020 

Tipul activității: instructiv-educativă 

 

Denumirea activității: ,,La multi ani, Ionut Pleșca!“ 

Data desfășurării: 20.03.2020 

Tipul activității: socializare 

 

Denumirea activității: ,,La multi ani, Florin Ilaș!“ 

Data desfășurării: 27.03.2020 

Tipul activității: socializare 

 

Denumirea activității: ,,Activități de petrecere a timpului liber“  

Data desfășurării: 11.03.2020 - 30.03.2020 

Tipul activității: jocuri constructiv-educative 

 

APRILIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: ,, Gestionarea timpului liber“ 

Data desfășurării:  29 aprilie 2020 

Tipul activității: comunicare, lucru în echipă, relaxare; 

Obiective:    

►evitarea unor stări deprimante în timpul pandemiei; 

► menținerea echilibrului psihic. 
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Denumirea activității: ,, Pregatirea mesei pascale“ 

Data desfășurării:  19 aprilie 2020 

Tipul activității: educare, gospodărire, munca în echipă; 

Obiective: a învăța despre semnificațiile Pastelui 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: ,,Să reînviem tradițiile“ 

 Data desfășurării: 16.04.2020 

Tipul activității: educare, cunoaștere, îndrumare 

Obiective:  

• să afle lucruri inedite legate de ouăle roșii; 

• să deseneze modele tradiționale pe ouă; 

• să se familiarizeze cu tehnica de lucru; 

• trezirea interesului pentru artă populară; 

• cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor legate de sărbătoarea Paștelui; 

• stimularea creativității și expresivității copiilor prin activități de exprimare practică,încondeiere 

ouă. 

 

Denumirea activității: ,,Recreere în izolare“ 

Data desfășurării: 21.04.2020 

Tipul activității: educare, relaxare, creativitate 

Obiective:  

 participarea beneficiarilor la activități intelectuale, recreative și distractive; 

 stimularea creativității prin jocuri; 

 exersarea și dezvoltarea aptitudinilor fizice; 

 stimularea competivității; 

 dezvoltarea unui cadru favorabil de petrecere a timpului liber în izolare. 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: ,,Jocuri de cameră“ 

Data desfășurării: 14 aprilie 2020 

Tipul activității: îndemanare  

Obiectiv : cunoașterea și dezvoltarea abilităților de joc 

 

Denumirea activității: ,,Pregătirea mesei pascale“ 
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Data desfășurării: 16-18 aprilie 2020  

Tipul activității: gospodărire 

Obiectiv: decorarea și vopsirea ouălor, pregătirea cozonacului și a păștii. 

 

Denumirea activității: ,,Sărbătorirea Paștelui cu bucurie“ 

Data desfășurării: 19 aprilie 2020 

Tipul activității: socializare 

Obiectiv:  respectare tradiției pascale la românii creștini-ortodoxi. 

 

Denumirea activității: ,,Micul frizer“  

Data desfășurării: 28 aprilie 2020 

Tipul activității: învățare  

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de frizer în devenire. 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „LA MULȚI ANI, Florin!” 

Data desfășurării: 05.04.2020 

Tipul activității: sărbătorirea unei zile de naștere 

 

Denumirea activității: ,,Zile de pomină “ 

Data desfășurării: 17.04.2020 

 

Denumirea activității: „Joc și relaxare"  

  

Data desfășurării: 26.04.2020 

Tipul activității: Copiii  Serviciului Social nr. 6, Complexul de Apartamente ,,Amicii” Dorohoi, au 

petrecut timpul liber într-un mod plăcut, jucându-se diferite jocuri. 

 

Serviciul Social nr.7 

 

Denumirea activității: „ #StaiAcasă - Vizită virtuală la Muzeul Aviației București” 

Data desfășurării: 5 aprilie 2020  

https://www.facebook.com/hashtag/staiacasa?source=note&epa=HASHTAG


26 

 

Tipul activității: Beneficiarii au făcut turul virtual al „Muzeului Aviației” București, fiind fascinați 

de exponatele văzute.  

 

Denumirea activității: „Pregătiri pentru Săbătorile Pascale” 

Data desfășurării: 17 aprilie 2020 

Tipul activității: Participarea copiilor la pregătirea preparatelor pentru Paște a adus acestora 

bucurie și încântare. 

 

Denumirea activității: „Ziua Învierii” 

Data desfășurării: 19 aprilie 2020 

Tipul activității: Sărbătorită în tihna casei, cu masa îmbelșugată, apoi urmărind filmul „Iisus din 

Nazaret". 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „La mulți ani  Mihai Tudor!” 

Data desfășurării: 11.04.2020 

Tipul activității: recreere și socializare 

Obiective: 

 petrecerea timpului împreună între frați; 

 conștientizarea importanței acesteia. 

 

Denumirea activității: „Confecționare măști” 

Data desfășurării: 15.04.2020 

Tipul activității: informativă și educativă 

 Obiective: 

► deprinderea unor abilități manuale; 

► conștientizarea pericolului pe care îl reprezintă virusul. 

 

Denumirea activității: „Petrecerea timpului în izolare” 

Data desfășurării: 22.04.2020 

Tipul activității: recreere 

 Obiective: 
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•  petrecerea timpului împreună; 

• alungarea monotoniei și plictiselei. 

 

Denumirea activității: „Pauza de "dulce" dintre teme” 

Data desfășurării: 28.04.2020 

Tipul activității: informativă, educativă, recreere 

 Obiective: 

► să se conștientizeze faptul că trebuie îmbinat utilul cu plăcutul; 

► pauza de „dulce" dintre teme on-line. 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: ,,Nu trebuie să fim super-eroi, trebuie doar să stăm în casă!...şi totul 

va fi bine! “ 

Data desfășurării: 05.04.2020 

Denumirea activității: ,,La mulţi ani de Florii!” 

Data desfășurării: 12.04.2020 

 

Denumirea activității: ,,Bucătarii pricepuţi pe timp de izolare!“ 

Data desfășurării: 25.04.2020 

 

Denumirea activității: ,,Teme online - cu scurte pauze de relaxare!“ 

Data desfășurării: 27.04.2020 

 

Denumirea activității: ,,Sport şi relaxare - în izolare!“ 

Data desfășurării: 28.04.2020 

 

Denumirea activității: ,,Explorarea unei noi abilităţi: crearea şi învăţarea mânuirii unor 

păpuşi şi marionete.“ 

Data desfășurării: 29.04.2020 

 

Denumirea activității: ,,La mulţi ani sănătoşi şi un viitor frumos, Andrei!“ 

Data desfășurării: 30.04.2020 
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Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: ,,Confecționare pliante“ 

Data desfășurării: 04.04.2020  

Tipul activității: indemanare 

Obiectiv: dezvoltarea simțului artistic și abilităților practice. 

 

Denumirea activității: ,,La multi ani, Claudiu Dumitraciuc!“  

Data desfășurării: 11.04.2020  

Tipul activității: socializare 

 

Denumirea activității: ,,Pregătiri culinare  în întâmpinarea Sfintelor Sărbători Pascale” 

Data desfășurării: 18.04.2020 

Tipul activității: îndemanare 

Denumirea activității: ,,Seara de inviere“ 

Data desfășurării: 18.04.2020 

Denumirea activității: ,,Masă festivă în Prima Zi de Paște“ 

Data desfășurării: 19.04.2020 

Denumirea activității: ,,Ziua Pământului“ 

Data desfășurării: 22.04.2020 

Denumirea activității: ,,Școală în izolare“ 

Data desfășurării: 24.04.2020 

Obiectiv: efectuarea de teme de pe platforma online. 

Denumirea activității: ,,Mișcarea înseamnă sănătate“  

Data desfășurării: 26.04.2020 

Tipul activității: sport 

Denumirea activității: ,,Curățenia – temeiul sănătății și al simțirii“ 

Data desfășurării: 27.04.2020 

Tipul activității: igienizare 

Denumirea activității: ,,Ziua Internațională a Dorințelor“ 

Data desfășurării: 29.04.2020 
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MAI 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: ,,Parfumul din natură – să culegem flori“ 

Data desfășurării: 9 mai 2020  

Tipul activității:socializare, comunicare, recreere; 

Obiective: timp liber petrecut în natură care ajută la menținerea echilibrului psihic 

 

Denumirea activității: ,,Sport și mișcare în parc “ 

Data desfășurării: 19 mai 2020 

Tipul activității: relaxare, energie, revitalizare;  

Obiective: 

  stimularea dorinței de a petrece timp de calitate în aer liber; 

 Legarea de noi prietenii. 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: ,,Ce a însemnat izolarea?“ 

Data desfășurării: 03.05.2020  

Tipul activității: informare 

Obiectiv:  

• izolarea i-a determinat pe copii/tineri să se cunoască mai bine, să se descopere mai mult și să 

fie mai maturi. 

 

Denumirea activității: ,,Ziua eroilor!“ 

Data desfășurării: 28.05.2020 

Tipul activității: evocarea eroilor neamului 

Obiective: în cadrul acestei activități, tinerii au încercat să-și amintească anumite evenimente 

din istoria românilor, au vizionat un film documentar și au participat la un concurs pe echipe 

organizat de instructorii de educație. 

Concluzia acestei activități a fost:"Cinste și respect celor care au luptat pentru țara noastră 

România"! 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: ,,Să prăjiturim“  
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Data desfășurării: 3 mai 2020 

Tipul activității: gastronomie 

Obiectiv: cunoașterea ingredientelor, a gramajului și a necesarului de calorii pentru organism. 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „1 Mai cu mici și voie bună!”  

  

Data desfășurării: 01.05.2020 

Tipul activității: Copiii  Serviciului Social nr. 6, Complexul de Apartamente ,,Amicii” Dorohoi  

au transformat o zi de izolare într-o de o zi frumoasă de primăvară, simulând o zi de picnic în aer  

liber. 

Obiectiv: recreere și relaxare 

 

Denumirea activității: „ Azi e petrecere cu dragii noștri copii!”   

Data desfășurării: 10.05.2020 

Tipul activității: Copiii Serviciului Social nr.6 au dansat și au cântat, acordându-și vocile la 

karaoke. 

Obiectiv: socializare și relaxare 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Duminica în familie" 

Data desfășurării: 3 mai 2020  

Tipul activității: Copiii de la Serviciului Social nr. 7 au petrecut o după- amiaza relaxantă cu 

activități pe grupe de vârstă! 

Denumirea activității: „Poezia - terapie a sufletului – Cartea cu Apolodor" 

Data desfășurării: 9 mai 2020 

Tipul activității: Beneficiarii Serviciului Social nr. 7  au călătorit azi peste mări și țări cu 

Apolodor. Au învățat de la Apolodor ce înseamnă inocența, umorul, suișurile și coborâșurile vieții 

și mai ales frumusețea limbii române. 

Denumirea activității: „Ziua Internațională a Dorului” 

Data desfășurării: 13 mai 2020 

Tipul activității: În această zi, copii/tinerii și-au exprimat dorurile, sentimentele, emoțiile pe care 

ar dori să le retrăiască. Unele doruri au rămas totuși tăinuite și neexprimate. 

 

Serviciul Social nr.8 
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Denumirea activității: „Plimbare în parc” 

Data desfășurării: 22.05.2020 

Tipul activității: recreere, socializare 

Obiective: 

 petrecerea timpului în aer liber; 

 socializare. 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: ,,Astăzi e despre tine Vasi!... Bucurii, vise împlinite, sănătate, un 

drum frumos în viaţă ! La mulţi ani frumoşi ! “ 

 Data desfășurării: 04.05.2020 

Obiective:  

► participarea activă a tuturor copiilor în organizarea petrecerii; 

► crearea unei atmosfere de voie bună, relaxare, distracţie şi petrecere; 

► surprinderea sărbătoritului  printr-un cadou util şi plăcut. 

 

Denumirea activității: ,,Activităţi recreative de duminică“  

Data desfășurării: 10.05.2020 

Tipul activității: sport, distracţie,amuzament 

Obiective: 

 petrecerea timpului liber într-un mod plăcut, distractiv şi util;      

 combaterea efectelor statului prelungit în faţa televizorului şi a calculatorului. 

 

Denumirea activității: ,,Ne punem imaginaţia pe hârtie cu ajutorul obiectelor reciclabile.“ 

Data desfășurării: 11.05.2020 

Tipul activității: sensibilizarea copiilor privind efectele poluării - pericol mondial actual 

Obiective: 

► formarea capacităţilor de gestionare şi reciclare a deşeurilor menajere; 

► dezvoltarea capacităţilor creative prin reutilizarea deşeurilor menajere ca material pentru 

confecţionare de jucării. 

 

Serviciul Social nr.10 
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Denumirea activității: ,,1 Mai Muncitoresc“ 

Data desfășurării: 01.05.2020 

Denumirea activității: ,,Dezvoltare personală prin joc“ 

Data desfășurării: 10.05.2020 

Denumirea activității: ,,Folclorul – cartea de identitate a neamului românesc“ 

Data desfășurării: 15.05.2020 

Denumirea activității: ,,Educație în izolare“ 

Data desfășurării: mai 2020 

Denumirea activității: ,,Natura mereu primitoare“ 

Data desfășurării: 19.05.2020 

Obiectiv: desfășurarea de activități recreative, sportive, gospodărești.  

Denumirea activității: ,,Vizionare piesă de teatru online - Cuiul lui Pepelea“ 

Data desfășurării: 25.05.2020 

 

IUNIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității:,, Ziua Copilului – un prilej de fericire“ 

Data desfășurării: 1 iunie 2020 

Tipul activității: fericire, distracție; 

Obiective: 

 stimularea intereselor beneficiarilor de a pregăti împreună o masă; 

sărbătorirea cu entuziasm a Zilei Internaționale a tuturor Copiilor. 

 

Denumirea activității : ,,Poartă mască pentru a rămâne în siguranță!” 

Data desfășurării: 17 iunie 2020 

Tipul activității: educativă și de  informare; 

Obiective: 

► înștiințarea copiilor despre riscurile infectării cu noul virus Covid-19; 

► importanța de a rămâne responsabil în aceste situații de criză. 

 

Serviciul Social nr.2 
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Denumirea activității: ,,Copilăria de ieri și azi“ 

Data desfășurării: 01.06.2020 

Tipul activității: informare, educare, relaxare 

Obiective: 

► să redea jocuri din copilăria de ieri și azi; 

►să realizeze materiale informative despre educația și jocurile copiilor din trecut. 

 

 

Denumirea activității: ,,Când spui mișcare, spui sănătate“ 

Data desfășurării: 20.06.2020 

Tipul activității: sportivă și de relaxare 

Obiective: 

 exersarea mișcării; 

 dezvoltarea unui cadru favorabil de petrecere a timpului liber prin participarea activă la viața 

socială; 

 promovarea mișcării în rândul tinerilor pentru sănătate. 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: ,,Jucăm fotbal și admirăm natura“ 

 Data desfășurării: 9 iunie 2020 

Tipul activității: socializare 

Obiectiv: menținerea condiției fizice prin practicarea unui sport. 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „Picnic, iarbă verde, cireșe- relaxare!” 

Data desfășurării: 27 iunie 2020 

Tipul activității: Copiii din cadrul Serviciului Social nr. 6, Complexul de Apartamente  ,,Amicii” 

Dorohoi,  au petrecut o zi frumoasă de vară la iarbă verde, unde au făcut un picnic și au mâncat 

cireșe delicioase. 

Obiectiv: recreere și socializare 

Denumirea activității: „Micii brutari"  

Data desfășurării: 28 iunie 2020 

Tipul activității: Pizza este un fel de mâncare cu originea în Napoli, Italia. Este o pâine plată, de 

obicei rotundă, acoperită cu sos de roșii și brânză, plus alte topping-uri opționale, preparată la 

cuptor. Un om care se pricepe la prepararea pizzei se numește "pizzaiolo", iar un restaurant care 

servește pizza se numește "pizzerie" (it. pizzeria). De la multe pizzerii se poate comanda și la 

domiciliu, prin telefon sau internet, însă copii/tinerii de la Serviciul Serviciul Social nr. 6 au 

preferat să o facă cu mâinile lor. 
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Obiectiv: deprinderi de viață independentă 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „O zi în natură, un plus de sănătate" 

Data desfășurării: 25 iunie 2020 

Tipul activității: Beneficiarii Serviciului Social nr.7 au petrecut o după-amiază în natură, unde au 

cules plante medicinale, s-au jucat și s-au recreat! 

 

Denumirea activității: „Sportul te învață să ai caracter, te învață să joci după reguli, te 

învață să știi ce înseamnă să câștigi și să pierzi – te învață ce este viața"  

Data desfășurării: 28 iunie 2020 

Tipul activității: Copii/tinerii și-a petrecut după- amiaza pe terenul de fotbal. 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Introducere în lumea informaticii” 

Data desfășurării: 01.06.2020 

Tipul activității: informativă și educativă 

Obiective: 

• deprinderea unor noțiuni de bază;  

• conștientizarea evoluției tehnologice. 

Denumirea activității : „La ciuperci” 

Data desfășurării: 10.06.2020 

Tipul activității: recreere 

Obiective: 

► recreere în pădure; 

► învățarea diferențelor dintre ciupercile bune și cele otrăvitoare. 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: ,,Zâmbetul Copilăriei“ 

Data desfășurării: 01.06.2020 

Tipul activității: socializare și recreere  

 

Denumirea activității: ,,Relaxare in aer liber“  
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Data desfășurării: 08.06.2020 

Tipul activității: socializare 

Obiective: 

► petrecerea timpului liber într-un mod plăcut, distractiv, şi util;      

► combaterea efectelor statului prelungit în faţa televizorului şi a calculatorului;            

► consolidarea stării de sănătate şi prevenirea unor boli (cum ar fi cele cardiovasculare, diabet) 

prin practicarea sportului, a mersului şi a jocului în aer liber. 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: ,,1 Iunie – Ziua copilului“ 

Data desfășurării: 01.06.2020 

Denumirea activității: ,,Cireșar, luna copiilor, începutul vacanței“ 

Data desfășurării: 04.06.2020 

Denumirea activității: ,,Ia, simbolul tradiției naturale românești“  

Data desfășurării: 24.06.2020 

Denumirea activității: ,,La multi ani, Paul Popescu!“  

Data desfășurării: 25.06.2020 

Denumirea activității: ,,Ziua Drapelului Național , simbol al identității românești“ 

 

Data desfășurării: 26.06.2020 

 

IULIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității : ,,Negresa – prajitura copilăriei “ 

Data desfășurării: 17 iulie 2020 

Tipul activității: gospodărire, relaxare; 

 Obiective: 

• pregătirea copiilor pentru a se auto-gospodări;  

• munca în echipă; 

• dezvoltarea interesului culinar al beneficiarilor.  

 

Denumirea activității : „Credință, liniște și relaxare“  



36 

 

Data desfășurării: 25 iulie 2020 

Tipul activității: educativă, spirituală;   

Obiective: 

 încărcare spirituală; 

 informarea beneficiarilor despre importanța Sfintei Liturghii. 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: ,,Foc de tabără“ 

Data desfășurării: 05.07.2020 

Tipul activității: relaxare, socializare 

Obiective: 

• distracție, învațarea pregătirii unui foc de tabără și a unui grătar. 

• petrecerea unei zile în natură, învațarea modului de a se comporta în natură și de a respecta 

natura. 

 

Denumirea activității: ,,Mișcare înseamnă viață, sportul înseamnă sănătate“ 

Data desfășurării: 16.07.2020  

Tipul activității: relaxare, informare  

Obiective: 

 să participe cu interes, entuziasm la activitățile sportive propuse; 

să colaboreze cu toți participanții la activitate; 

să fie atenți, organizați, disciplinați; 

 să concureze cu sportivitate; 

să realizeze că a aparține unui colectiv este un lucru. 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: ,,La cules de cireșe“ 

Data desfășurării: 4 iulie 2020 

Tipul activității: recreere in aer liber 

Obiectiv: menținera sănătății prin aportul de vitamine și minerale 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „Seară de  folk"  

Data desfășurării: 11.07.2020 
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Tipul activității: Copiii din cadrul Serviciului Social nr.6 au petrecut o seară plăcută în parcul 

Cholet, și au asistat la un spectacol de folk, desfășurat în aer liber. 

Obiectiv: 

• promovarea tinerilor artiști; 

• diversificare si îmbogățirea culturii muzicale. 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Vizită la biblioteca municipală” 

Data desfășurării: 9 Iulie 2020 

Tipul activității: Beneficiarii Serviciului Social nr.7 au devenit utilizatori ai „Bibliotecii Municipale" 

unde le sunt puse la dispoziție cărțile necesare pentru lectura de vacanță. 

 

Denumirea activității: „Ortodoxia-leagănul poporului român!"  

Data desfășurării: 10 Iulie 2020 

Tipul activității: Copiii au făcut o excursie la mânăstirea Gorovei, unde și-au îmbogățit cultura 

generală cu noțiuni de istorie și  învățăminte creștine, apoi s-au relaxat la un picnic și un meci de 

fotbal la marginea pădurii! 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „La mulți ani Mihai Marian!” 

Data desfășurării: 26.07.2020 

Tipul activității: recreere și socializare 

Obiective: 

 petrecerea timpului împreuna între frați; 

 conștientizarea importanței acestei zile. 

 

Denumirea activității: „Echitație” 

Data desfășurării: 16.07.2020 

Tipul activității: recreere și socializare 

Obiective: 

► formarea unei legături între copii și animale; 

► timp petrecut în natură. 
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Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: ,,Competiţie, joaca, relaxare!....“ 

Data desfășurării: 04.07.2020 

Tipul activității:  

Obiectiv: Consolidarea relaţiilor interumane, de la simpla comunicare verbală la comunicarea 

non-verbală şi para-verbală, dezvoltând astfel spiritul de observaţie, de a le oferi copiilor amintiri 

frumoase şi a le forma abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, prin jocuri, competiţii şi activităţi 

interactive în aer liber. 

 

Denumirea activității: ,,Foc de tabără“ 

Data desfășurării: 28.07.2020 

Obiective:  

 dezvoltarea disponibilităţii beneficiarilor de a activa în grup; 

 dezvoltarea aptitudinilor artistice şi sportive;  

 împărtăşirea experienţelor personale. 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: ,,La multi ani, Stefan Dumitraciuc!“ 

Data desfășurării: 01.07.2020 

Denumirea activității: ,,Participarea formației de dansuri „Moștenitorii” la filmarea unui 

videoclip pentru cântăreața Casiana Țugui, în localitatea Darabani“      

Data desfășurării: 12.07.2020 

Denumirea activității: ,,Recreere în natură“ 

Data desfășurării: 21.07.2020 

Denumirea activității: ,,Grădinăritul, o ocupație frumoasă, ideală în vreme de pandemie“ 

Data desfășurării: 29.07.2020 

 

AUGUST 

Serviciul Social nr.1 

 

Denumirea activității: ,,Finalizarea temelor pentru vacanță“ 
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Data desfășurării: 28 august 2020 

Tipul activității: educare,  exersare; 

Obiective:  

 pregătirea copiilor pentru începerea unui nou an școlar;  

 munca în echipă; 

dezvoltarea interesului școlar al beneficiarilor.  

 

Denumirea activității: ,,Sport și relaxare“ 

Data desfășurării: 10 august 2020 

Tipul activității: recreere, sportivă; 

Obiective:  

► încărcare cu energie pozitivă; 

► exersarea sporturilor în echipă, alături de colegi. 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: ,,La piscină“ 

Data desfășurării: 12  august 2020 

Tipul activității: mișcare și înot 

Obiectiv: momente de relaxare și înot în piscina semiolimpică. 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „La mulți ani!!!!" 

Data desfășurării: 06.08.2020   

Tipul activității: sărbătorirea zilei de naștere a beneficiarului Buche Marian  

Obiectiv: socializare. 

Denumirea activității: ,,Bălăceală la piscină”  

Data desfășurării: 12.08.2020 

Tipul activității: Tinerii din cadrul Serviciului Social nr.6 au petrecut o zi plăcută la piscină, unde 

s-au relaxat și s-au bucurat de razele soarelui. 

Obiectiv: 

relaxare; 
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 deconectarea de la stresul cotidian. 

Denumirea activității: Un grup de copii ai Complexului de Apartamente ,,Amicii” au petrecut 

câteva ore plăcute și relaxante la ,,Patty Chips”,  într-un mediu plăcut și primitor.  

Data desfășurării: 22.08.2020  

Tipul activității: relaxare 

Obiectiv:  

 petrecerea timpului liber într-un mod plăcut; 

 socializare. 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Din nou afară” 

Data desfășurării: 7 august 2020 

Tipul activității: Copiii de la Serviciului Social nr.7 au profitat de ieșirea din izolare, fiind dornici 

de sport. 

Denumirea activității: „Să învățăm meseria de zidar”  

 Data desfășurării: 23 august 2020 

Tipul activității: Copiii au avut ocazia să asiste și să ajute la operațiile simple din meseria de 

zidar. 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „La grătar” 

Data desfășurării: 26.08.2020 

Tipul activității: informativă și educativă  

Obiective: 

•  petrecerea timpului împreună; 

• recreere în aer liber. 

Denumirea activității: „La ceas de seară” 

Data desfășurării: 30.08.2020  

Tipul activității: recreere 

Obiective: 

  petrecerea timpului împreună; 

 conștientizarea importanței petrecerii timpului în aer liber. 
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Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: ,,Sport şi relaxare!“ 

Data desfășurării: 18.08.2020 

Tipul activității: miscare 

Obiective: 

► cultivarea interesului de a participa la jocurile desfăşurate în aer liber;      

► stimularea, la copii, a mecanismelor de socializare, intercomunicare şi interacţiune, prin 

intermediul jocurilor;          

►dezvoltarea competitivităţii copiilor, a abilităţilor de cooperare cu ceilalţi copii, adulţi etc. 

Denumirea activității: ,,La piscină“ 

Data desfășurării: 28.08.2020 

Tipul activității: recreere 

Obiective: 

• petrecerea timpului liber într-un mod plăcut, distractiv, şi util;        

• petrecerea unor momente plăcute în cadrul grupului;                             

• participarea cu bucurie şi interes la activitate. 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: ,,Zi binecuvântată petrecută în incinta Parohiei Sf. Ilie Dorohoi “ 

 Data desfășurării: 09.08.2020 

Denumirea activității: “Relaxare la piscină” 

Data desfășurării: 12.08.2020 

Denumirea activității: ,,Frumusețe și culoare - vizitarea expoziției de pictură a lui Ion 

Murariu la Casa de cultură Dorohoi“  

Data desfășurării: 13.08.2020 

Denumirea activității: ,,La multi ani, Marian Ilaș!“ 

Data desfășurării: 17.08.2020 

Denumirea activității: ,,Servirea mesei într-un loc public“ 

Data desfășurării: 22.08.2020 

Tipul activității: socializare 
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SEPTEMBRIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: ,,O zi însorită de toamnă “ 

 Data desfășurării: 7 septembrie 2020 

Tipul activității: socializare, relaxare; 

Obiective:  

•  distracție în parc ; 

•  relaxarea în natură, înainte de începerea școlii.  

Denumirea activității: ,,O zi de duminică reușită!” 

Data desfășurării: 20 septembrie 2020 

Tipul activității: comunicare și voie bună; 

Obiective:  

 desfășurarea de activități de recreere în aer liber;  

 comunicarea cu colegii și savurarea unei pizza. 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: ,,Recreere și competivitate“ 

Data desfășurării: 24.09.2020  

Tipul activității: relaxare 

Obiective: 

► participarea beneficiarilor la activități recreative și distractive; 

►stimularea creativității prin joc; 

►dezvoltarea unui cadru favorabil de petrecere a timpului liber. 

Denumirea activității: ,,Pasiunea mea - Gătitul“ 

Data desfășurării: 25.09.2020 

Tipul activității: autogospodărire 

Obiective: 

 utilizarea corectă a instrumentelor specifice în bucătărie; 

 respectarea regulilor de igienă în  bucătărie; 

 folosirea în permanență a produselor proaspete și sănătoase; 

 dezvoltarea spiritului de echipă; 

valorificarea aptitudinilor beneficiarilor cu preocupări pentru arta culinară. 

 

Serviciul Social nr.5 
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Denumirea activității: ,,La picnic“  

Data desfășurării: 9 septembrie 2020 

Tipul activității: socializare  

Obiectiv: relaxare în aer liber 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „Joc și relaxare" 

Data desfășurării: 06.09.2020  

Tipul activității: Copiii Serviciului Social nr.6, Complexul de Apartamente "Amicii" Dorohoi, au 

profitat de vremea frumoasă, jucându-se în aer liber. 

Obiectiv: mișcare in aer liber. 

Denumirea activității: ,,La mulți ani, Gabriel!”  

Data desfășurării: 12.09.2020 

Tipul activității: aniversarea unei zile de naștere 

Obiectiv: socializare 

 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Pregătiri pentru școală" 

 Data desfășurării: 11 septembrie 2020 

Tipul activității: pregătirea vestimentației, rechizitelor şi a ghiozdanului pentru începerea noului 

an şcolar. 

Denumirea activității: „Rămas bun vacanță!"  

Data desfășurării: 13 septembrie 2020 

Tipul activității: Copiii de la Serviciul Social nr. 7 au petrecut o zi însorită, de relaxare, la țară și 

și-au „încărcat bateriile"! 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Igienizare camere” 

Data desfășurării: 07.09.2020 

Tipul activității: informativă, educativă, gospodarească 

 Obiective: 

► responsabilizarea beneficiarilor; 
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► conștientizarea importanței curățeniei. 

Denumirea activității: „Reamenajare cămară” 

Data desfășurării: 24.09.2020 

Tipul activității: informativă, educativă, gospodărească 

Obiective: 

 deprinderea unor abilități în domeniul renovărilor; 

 conștientizarea importanței păstrării în stare bună a locului în care trăiesc. 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: ,,La picnic“ 

Data desfășurării: 05.09.2020 

Tipul activității: recreere 

Obiective:  

► stimularea, la copii, a mecanismelor de socializare, intercomunicare şi interacţiune, prin 

intermediul jocurilor;        

► dezvoltarea competitivităţii copiilor, a abilităţilor de cooperare cu ceilalţi copii, adulţi etc.; 

► cultivarea încrederii în sine, a capacităţii de conştientizare a trăirilor;  

► dezvoltarea capacităţii de exprimare, în cadrul jocului, a emoţiilor, sentimentelor copilului, pe 

care, adesea, nu le poate verbaliza. 

Denumirea activității: ,,Viata şi viitorul tinerilor, fără droguri“ 

Data desfășurării: 20.09.2020  

Obiective: Prevenirea consumului de droguri în rândul copiilor şi tinerilor prin implicarea lor în 

întâlniri interactive de informare asupra cauzelor şi consecinţelor consumului de droguri, asupra 

factorilor de risc, dar şi în acţiuni concrete de popularizare a mesajului antidrog în rândul lor şi în 

popularizarea unor alternative educaţionale la consumul de droguri care să-i atragă pe tineri. 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: ,,Livada, bucuria oricărui copil “  

Data desfășurării: 08.09.2020 

Denumirea activității: ,,Picnic – pregătirea unui grătar“ 

 

Data desfășurării: 13.09.2020 

Denumirea activității: ,,Curățenie de toamnă“ 

Data desfășurării: 26.09.2020 
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OCTOMBRIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: ,, Ore online în timpul pandemiei “ 

Data desfășurării: 12 octombrie 2020  

Tipul activității: educare, socializare; 

Obiective: 

 adaptarea la noul program școlar; 

 obținerea unor noi informații. 

 

Denumirea activității: ,,Pregătirea și conservarea zarzavaturilor pentru iarnă“  

Data desfășurării: 20 octombrie 2020 

Tipul activității: gospodărire, comunicare; 

Obiectiv : formarea deprinderilor de autogospodărire. 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: ,,Pregătirea zarzavatului pentru iarnă“ 

Data desfășurării: 05.10.2020 

Tipul activității: autogospodarire 

Obiective: 

• utilizarea cunoștințelor în  desfășurarea unor lucrări în bucătărie; 

• organizarea locului de muncă și a activităților de realizare a unor produse pe etape; 

• exersarea deprinderilor de ordine și igienă; 

• cultivarea conduitei independente, autoservire și autocontrol în situații de viață; 

• consevarea legumelor pentru iarnă a avut ca scop familirializarea copiilor cu procesul de 

conservare pentru a putea fi păstrate timp îndelungat și consumate cu aceleași proprietăți și 

nutrienți ca în forma lor proaspătă. 

Obiectivul fundamental al acțiunii desfășurate a fost elaborarea unor borcane cu legume folosind 

metode tradiționale de conservare precum sterilizarea care ajută la prelungirea duratei de 

valabilitate a alimentelor. Această activitate a oferit posibilitatea copiilor de a interacționa,  

descoperi, experimenta, de a fi stimulați, motivate și de a găsi sensul pentru care fac un lucru. 

Manipularea legumelor, a ustensilelor și recipientelor destinate conservării au dat activității un 

caracter atractiv, copii participând cu dăruire la toate acțiunile cuprinse în procesul de efectuare a 

conservelor, activități care au contribuit la stimularea responsabilității, înțelegerea și prelucrarea 

sarcinilor date, de formare a unei atitudini pozitive de sprijin reciproc. 
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Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: ,,Halloween“  

Data desfășurării: 30 octombrie 2020 

Tipul activității: sculptură în dovleac  

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de artiști 

 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: ,,Toamna în culori”   

Data desfășurării: 27.10.2020 

Tipul activității: Copiii Serviciului Social nr.6 au redat frumusețea toamnei, prin culoare și talent.  

Obiectiv: 

► stimularea simțului artistic; 

► cultivarea creativității. 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Igienă și estetică” 

Data desfășurării: 12 octombrie 2020 

Tipul activității: Copii împletesc utilul cu plăcutul, igiena cu estetica și merg înainte cu optimism 

și speranță! 

Denumirea activității: „Toamna, anotimpul roadelor" 

Data desfășurării: 25 octombrie 2020 

Tipul activității: Scopul activității a fost de a crea o legătură între rural și urban prin activități 

educativ- practice, ca tinerii să descopere farmecul vieții în mijlocul naturii, să dobândească 

unele cunoștințe în domeniul agriculturii, să aibă satisfacția de a consuma produse recoltate de 

mâna lor. 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Reamenajare balcon” 

Data desfășurării: 16.10.2020 

Tipul activității: informativă, educativă, gospodărească 

Obiective: 

• deprinderea unor abilități în domeniul renovărilor; 
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• conștientizarea importanței păstrării în stare bună a locului în care trăiesc. 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: ,, Curăţenie de toamnă. Muncim cu drag şi spor !“ 

Data desfășurării: 06.10.2020 

Denumirea activității: ,,Copilărie, stai pe loc, am “zburdat”!“ 

Data desfășurării: 21.10.2020 

Tipul activității: socializare 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: ,,O lume într-un timbru“ 

Data desfășurării: 12.10.2020 

Denumirea activității: ,,Pregătirea și conservare legumelor pentru iarnă“ 

Data desfășurării: 24.10.2020 

Tipul activității: autogospodărire 

Denumirea activității: ,,Pregătiri de Halloween“ 

Data desfășurării: 30.10.2020 

Obiective:  

► crearea de obiecte decorative de sezon;  

► introducerea copiilor într-o lume de basm prin costumarea lor pentru sărbătoarea Halloween-ului. 

 

NOIEMBRIE 

 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: ,,Minunata toamnă și culorile ei “  

Data desfășurării: 4 noiembrie 2020 

Tipul activității: lucru manual, socializare; 

Obiective : 

• dezvoltarea îndemânării; 

• comunicarea cu colegii de apartament. 

 

Denumirea activității: ,,Noaptea muzeelor“ 
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Data desfășurării: 14 noiembrie 2020 

Tipul activității: informare, educare;    

Obiective : 

► obținerea unor noi informații;  

► vizita virtuală a unor muzee consacrate. 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: ,,Întâlnire online cu medicul pediatru“ 

Data desfășurării: 09.11.2020 

Tipul activității: informare 

Obiective: tinerii au participat la o întâlnire on-line cu doamna medic pediatru iar în urma acestei 

activități, tinerii au cules informații importante despre subiectul anului și anume – COVID-19. 

Concluzia acestei activități a fost – „Paza bună, trece primejdia rea". 

 

Denumirea activității: ,,Sfaturi și povețe pentru învățământul on line“ 

Data desfășurării: 23.11.2020 

Tipul activității: educativă 

Obiective: tinerii au avut parte de o activitate alături de un cadru didactic cunoscut. 

În urma acestei activități, ei au luat la cunoștință despre importanța participării la orele on-line, 

consecințele absențelor și lipsurile acumulate. 

Atunci când tinerii nu pot participa on-line la cursuri pot compensa cu efectuarea temelor și a 

cerințelor, dovada fiind trimisă pe grupurile special formate. 

Concluzia acestei activități – „Nu lăsa pe mâine, ce poți face astăzi!" 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: ,,Sărbătoarea Sf. Andrei“ 

Data desfășurării: 30 noiembrie 2020 

Tipul activității: socializare 

Obiectiv: sărbătorirea zilei onomastice într-un cadru festiv 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „Toamna-simfonia culorilor"   

Data desfășurării: 22.11.2020 

Tipul activității: Copiii din cadrul Serviciului Social nr.6 au profitat de o zi frumoasă de toamnă, 

jucându-se în aer liber.  
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Obiectiv: 

• recreere în aer curat, 

• mișcare pentru sănatate.  

Denumirea activității: ,,Ziua Mondială a Drepturilor Copilului”   

Data desfășurării: 20.11.2020 

Tipul activității: Activitate desfășurată în cadrul Serviciului Social nr.6, Complexul de 

Apartamente ,,Amicii”, Dorohoi. Copiii au citit, apoi au luat parte la discuții libere legate de 

drepturile și responsabilitațile lor. Aceștia au înțeles care le sunt drepturile, de asemenea, au 

învaţat şi cum să le aprecieze şi să le folosească. 

Obiectiv: educarea copiilor în vederea conștientizării propriilor drepturi și responsabilități. 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „O zi la câmp”   

Data desfășurării: 15 noiembrie 2020 

Tipul activității: Copiii au petrecut o zi la câmp, experimentând bucuria de a munci pământul și 

de a cunoaște utilajele folosite în agricultură.  

Denumirea activității: „ Micul brutar”    

Data desfășurării: 23 noiembrie 2020 

Tipul activității: Implicarea copiilor în activități culinare îi ajută să învețe sensul muncii în echipă, 

să fie responsabili pe viitor.   

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Refacerea garderobei”  

Data desfășurării: 24.11.2020 

Tipul activității: informativă și educativă 

Obiectiv: conștientizarea importanței păstrării în bună stare a lucrurilor personale. 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: ,,La mulţi ani, Narcis!“ 

Data desfășurării: 14.11.2020 

Tipul activității: recreere și socializare 

Obiectiv: formarea deprinderilor necesare privind organizarea şi petrecerea unei zile de naştere. 

 

Denumirea activității: ,,Este lumea noastră să acţionăm împreună. Şcoala on line în 

pandemie.“ 
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 Data desfășurării: 24.11.2020 

Tipul activității: educație 

Obiective: 

 să rămânem pozitivi pe timp de pandemie; 

  să înţelegem importanţa şcolii în viaţa noastră chiar dacă se face online. 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: ,,Teatru online“ 

Data desfășurării: 08.11.2020 

Obiective: vizionarea piesei de teatru ,,Povestea peștișorului de aur” pe site-ul Teatrului 

Vasilache Botoșani. 

 

Denumirea activității: ,,Brumar“  

Data desfășurării: 15.11.2020 

Obiectiv: folosirea matrialelor ecologice pentru confecționarea produselor handmade. 

 

Denumirea activității: ,,Viitorul stă în mâinile noastre” 

Data desfășurării: 20.11.2020  

Obiectiv: stabilirea unor obiective pentru viitorul lor, printr-un exercițiu de imaginație. 

 

DECEMBRIE 

 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: ,,Moș Nicolae – sfântul îndrăgit de copii“ 

Data desfășurării: 5 decembrie 2020 

Tipul activității: relaxare, veselie; 

Obiective :  

 așteptarea lui Moș Nicolae ; 

 bucuria revederii acestuia, primirea de cadouri. 

Denumirea activității: ,,Să confecționăm ornamente de Crăciun“ 

Data desfășurării: 15 decembrie 2020 

Tipul activității: lucru manual, comunicare;   
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Obiective :  

 confecționarea de coronițe de Crăciun; 

 comunicarea cu colegii de apartament.  

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: ,,Ziua Națională a României“ 

Data desfășurării: 01.12.2020 

Tipul activității: educare, informare  

Obiective: 

 să cunoască semnificația zilei de 1 Decembrie; 

 să cunoască fapte și personalități care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri; 

 să-și stimuleze creativitatea; 

 să participe cu dragoste și cu interes la activitățile propuse; 

 să învețe să păstreze tradiția și portul popular. 

 

Denumirea activității: ,,În așteptarea lui Moș Nicolae“ 

Data desfășurării: 05.12.2020 

Tipul activității: educare, socializare  

Obiective: 

► să manifeste spirit cooperant în activitatea de grup; 

► să respecte normele de conviețuire socială; 

► să  trăiască în relațiile cu cei din jur, stări afective pozitive. 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: ,,Impodobirea bradului“  

Data desfășurării: 3 decembrie 2020 

Tipul activității: așteptarea lui Moș Crăciun 

Obiectiv: împodobirea bradului în așteptarea lui Moș Nicolae și Moș Crăciun 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității:,,Mândru că sunt român!"  

Data desfășurării: 01.12.2020 

Tipul activității: Copiii din cadrul Serviciului Social nr.6 au sărbătorit Ziua Națională a României, 

marcând acest eveniment istoric important. 

Obiectiv: evocarea acestui eveniment istoric  
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Denumirea activității : ,,Bucuria sărbătorilor de iarnă”  

Data desfășurării: 05.12.2020 

Tipul activității: Începând cu 6 decembrie, în perioada sărbătorilor de iarnă oamenii sunt mai 

buni, mai frumoşi, mai înţelepţi şi fac gesturi minunate faţă de cei dragi şi nu numai.  

 Obiectiv: petrecere de momente plăcute într-un cadru familial. 

 

Serviciu Social nr.7 

Denumirea activității: „Ziua națională a României“  

Data desfășurării: 1 decembrie 2020 

Tipul activității: Dezvoltatea sentimentului patriotic. Îmbogățirea cunoștințelor istorice referitoare 

la Ziua Națională a României. 

Denumirea activității: „Confecționăm decorațiuni de Crăciun”  

Data desfășurării: 14 decembrie 2020  

Tipul activității: Cu un stop de imaginație și puțină îndemânare obținem decorațiuni haioase și 

originale, cele făcute manual sunt cele mai frumoase. 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Ziua națională a României” 

Data desfășurării: 01.12.2020 

Tipul activității: informativă 

Obiective: 

► să înțeteleagă importanța și semnificația zilei de 1 Decembrie; 

► să-și îmbogăţească cunoştinţele istorice; 

► să înțeleagă faptul că Marea Unire din 1918 a fost şi este unul dintre momentele cele mai 

importante pentru poporul nostru. 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: ,,Sărbătorile de iarnă încep acum!“ 

Data desfășurării: 05.12.2020 

Obiective:  

► dezvoltarea simţului practic şi estetic, precum şi stimularea creativităţii în vederea comunicării 

prin desene a copiilor;                             

► stimularea interesului copiilor pentru înţelegerea şi păstrarea tradiţiilor legate de marile 

sărbători religioase. 
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Denumirea activității: ,,E vremea colindelor!“ 

Data desfășurării: 23.12.2020 

Obiective:  

• dezvoltarea capacităţii de înţelegere a semnificaţiei Crăciunului, a  obiceiurilor şi tradiţiilor de 

Crăciun;    

• audierea şi interpretarea, cu drag, a cântecelor şi colindelor dedicate sărbătorilor Crăciunului;                  

• crearea unei stări de bună dispoziţie, relaxare şi împlinire spirituală. 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: ,,La mulți ani, România! La mulți ani, români!“ 

Data desfășurării: 01.12.2020 

Tipul activității: În spiritul patriotismului ce i-a ghidat pe români de veacuri, copiii și instructorii 

Serviciului Social nr.10 au depus o jerbă la Monumentul Eroilor, cu ocazia Zilei Naționale a 

României, redescoperindu-și ca în fiecare an forța, energia, dorința de a fi demni, mândri, liberi, 

solidari unii cu alții. 

Denumirea activității: ,,În Ajunul Sf. Nicolae“ 

Data desfășurării: 05.12.2020 

Tipul activității: Moșul s -a oprit și la copiii Serviciului Social nr.10. După un an greu în care 

sufletele lor de copil au dat dovadă de multă maturitate, Moșul a fost generos oferindu-le daruri 

frumoase. El a promis copiilor că le va lăsa în inimă, speranță și generozitate, în suflet iertare, în 

ghete iubire și multă, multă putere... 

Obiectiv: petrecerea unei seri magice.  

 

➢ Activități Complex de case de tip familial  “Sf Mina”  Botosani 

➢ ”Mergem la săniuș” (jocuri de iarnă în aer liber) 

➢ ”Semnificația zilei de 15 Ianuarie” (organizare concurs de poezii) 

➢ ”Uniți în cuget și simțiri” (sărbătorirea Zilei Unirii) 

➢ ”Prietenia - un dar de preț” (discuții și îndrumări pe această temă) 

➢ ”Micul bucătar” (participare activă la prepararea și servirea mesei) 

➢ ”Un mărțișor pentru fiecare” (cultivarea îndemânării prin confecționarea de mărțișoare) 

➢ ”Decorarea căsuței” (confecționarea de decorațiuni specifice primăverii) 

➢ ”Curățenia de primăvară” (activități de curățenie și împrospătare în casă și în curte) 

➢ ”Iubim natura” (colectare deșeuri, plantare de flori, pomi și răsaduri) 

➢ ”Cunoașterea orașului Botoșani” (plimbări și vizite în Botoșani) 
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➢ ”Familia mea” (consiliere și informare privind familia lărgită) 

➢ ”Din Dragoste Pentru Copii” (activități de divertisment dedicate copiilor) 

➢ ”Flori de vară” (confecționarea de decorațiuni specifice verii) 

➢ ”A venit vacanța” (jocuri în aer liber) 

➢ ”Lectura în viața mea” (activitate educativă) 

➢ ”Te rog! Iartă-mă! Mulțumesc!” (discuții și îndrumări) 

➢ ”Minte sănătoasă, corp sănătos” (educație sanitară, activități sportive) 

➢ ”Micul pictor” (activități de pictură și colorat) 

➢ ”Tinerii de azi, viitorul de mâine” (educație civică) 

➢ ”Coșul toamnei” (ne bucurăm de bogățiile toamnei) 

➢ ”Noul an școlar” (pregătirea noului an școlar) 

➢ ”Ziua mondială a animalelor” (oferirea posibilității copiilor de a interacţiona vizual cu 

animale vii) 

➢ ”Gospodar fără pereche” (activități ergoterapeutice) 

➢ ”Ziua recoltei” (pregătim salate de sezon) 

➢ ”Sf. Mina - Sărbătoarea centrului” (educație religioasă) 

➢ ”Săptămâna toleranței și a integrării” (exerciţii şi activităţi  pentru exersarea atitudinilor 

şi comportamentelor tolerante - acceptarea diferenţelor şi conştientizarea asemănărilor) 

➢ ”1 decembrie - Ziua României” (sărbătorirea zilei naționale) 

➢ ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități” (educație civică privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități) 

➢ ”O căsuță ca-n povești” (împodobirea brazilor din căsuță, decorarea căsuței) 

➢ ”Serbarea de Crăciun” (colinde, datini și obiceiuri) 

➢ ”Revelionul Copiilor” (masă festivă la sfârșit de an). 

De asemenea, în cadrul activităților de ergoterapie și terapie ocupațională, precum și 

a celor specifice pentru descoperirea abilităților în vederea dezvoltării capacității pentru o viață 

independentă, s-a realizat curățenie generală de primăvară-vară și pregătirea terenului din curtea 

CCTF Sf. Mina pentru plantarea de copaci și flori, s-au amenajat straturile de legume, precum și 

spațiul verde existent.  

În activităţile de ergoterapie din centru sunt implicaţi majoritatea copiilor, aceștia 

desfăşurând anumite tipuri de activități, în funcţie de capacităţile psiho-fiziologice, cât şi a 

nivelului de atractivitate faţă de respectiva activitate. În acest sens, unii copii se ocupă de grădina 

CCTF Sf. Mina, desfăşurând activităţi de săpat, plivit, udat, etc., în timp ce alţii se ocupă de 

îngrijirea rondurilor de flori sau de curăţenia dormitoarelor proprii, a punctelor sanitare, a spaţiilor 

comune şi a livingului. Toate activitățile s-au desfășurat sub coordonarea și/sau supravegherea 

instructorului de ergoterapie și a instructorilor de educație (persoanelor de referință) din cadrul 

complexului. 

 

➢ Activități Complex de apartamente “Cireșarii” Botoșani 
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Activităţile anului 2020 din cadrul Complexului de apartamente ”Cireșarii” - 

apartamentul nr. 1 sunt următoarele: 

 

I. Promovarea acțiunilor care vizează respectarea dreptului copilului la odihnă, precum și 

la activități recreative culturale: 

► 05.01.2020 - ,,Ajunul Bobotezei”; 

► 13.01.2020 - ,,Ziua Internațională a Îndeplinirii Visurilor”;  

► 15.01.2020 - ,,Mihai Eminescu – poet fără frontiere”;  

► 24.01.2020 - ,,Mica Unire”;  

► 26.01.2020 - ,,Fotbalul, sportul meu preferat”;  

► 04.02.2020 - ,,Ziua de naștere a pictorului Octav Băncilă”;   

► 07.02.2020 - ,,Cupa Prieteniei”;  

►10.02.2020 - ,,Eu și prietenii mei”;  

► 15.02.2020 - ,,Rolul voluntarilor”;  

► 24.02.2020 - ,,Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români”;  

► 05.03.2020 - ,,Mărțișoare din suflet pentru suflet”;  

► 08.03.2020 - ,,8 martie, ziua internațională a femeii”;  

► 05.04.2020 - ,,La mulți ani, Lică!”;  

► 12.04.2020 - ,,Buna conștiință sau arta conviețuirii”;  

► 12.04.2020 - ,,Legenda ouălor roșii”;  

► 22.04.2020 – ,,Ziua Planetei Pământ”;  

► 23.04.2020 - ,,Sf. Gheorghe – zilele orașului Botoșani”;  

► 28.04.2020 – ,,Păstrează legătura cu grupul tău de prieteni;  

►29.04.2020 - ,,Ziua internațională a dorinței”;  

► 01.5.2020 - ,,1 mai, ziua internațională a muncii”;  

► 08.05.2020 - ,,Jocuri de interior – jenga”;  

► 09.05.2020 - ,,Să descoperim Europa”;  

► 10.05.2020 - ,,Ziua păsărilor și arborilor”;  

► 11.05.2020 - ,,Ziua internațională a asistenței medicale”; 

►12.05.2020 - ,,Ziua infirmierilor”;  

►13.05.2020 - ,,Ziua dorului”;  

► 15.05.2020 - ,,Jocuri în aer liber”;  
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► 23.05.2020 - ,,Liniște, sinceritate, corectitudine”;  

► 28.05.2020 - ,,Ziua Eroilor sau Înălțarea Domnului”;  

► 31.05.2020 - ,,Ziua românilor de pretutindeni”;  

► 01.06.2020 - ,,Ziua internațională a copilului”; 

►05.06.2020 - ,,Ziua tuturor dascălilor”; 

►07.06.2020 - ,,Așa sunt eu”;  

►13.06.2020 - ,,Respectă dacă vrei să fii respectat”;  

► 20.06.2020 - ,,Cum folosim timpul liber”;  

► 24.06.2020 - ,,Ziua internațională a iei”;  

► 25.06.2020 - ,,Alegere înțeleaptă pentru o viață minunată”;  

► 26.06.2020 - ,,Ziua Drapelului”;  

► 17.07.2020 - ,,Despre Prietenie”;  

► 29.07.2020 - ,,Deșteaptă-te române”;  

► 03.08.2020 - ,,Ce este timpul liber și cum îl folosim”;  

► 08.08.2020 - ,,Cum ne petrecem timpul liber”;  

►15.08.2020 - ,,Ziua marinei”;  

► 31.08.2020 - ,,Ziua limbii române”;  

►13.09.2020 - ,,Ziua pompierilor din România”;  

► 13.10.2020 - ,,Povestea vieții mele”;  

►15.10.2020 - ,,Ziua de naștere, zi aniversară”;  

► 22.10.2020 - ,,Familia mea”;  

►25.10.2020 - ,,Ziua armatei române”;  

►04.11.2020 - ,,Ziua internațională a bunului simț”;  

►13.10.2020 – ,,Bucurii și necazuri în familie”; 

►16.11.2020 - ,,Frați mari, frați mici”; 

►20.11.2020 - ,,Tu îți cunoști drepturile?;  

►01.12.2020 - ,,1 Decembrie - Ziua României”;  

►03.12.2020 - ,,Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități”; 

►06.12.2020 - ,,În așteptarea lui Moș Nicolae”;  

►08.12.2020 - ,,Ziua Constituției României”; 
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►13.12.2020 - ,, Saluți deci respecți”;  

►17.12.2020 - ,,La patinoar”;  

►19.12.2020 - ,,Eu și familia mea”;  

►25.12.2020 - ,,Iarăși e Crăciun”; 

► 28.12.2020 - ,,La cumpărături”. 

 

II. Creșterea gradului de educație pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor:  

►11.01.2020 - ,,Alcoolul, ucigașul din pahar”;  

►12.01.2020 - ,,Renunță la fumat”;  

►20.01.2020 - ,,Drogurile. Alarmă națională”;  

►03.02.2020 - ,,Tipuri de droguri și efectele lor”;  

►12.02.2020 - ,,Efectele fumatului asupra fumătorilor”;  

►17.02.2020 - ,,Renunță astăzi la alcool”;  

►21.02.2020 - ,,Riscurile activității sexuale”;  

►25.02.2020 - ,,Descoperă o lume sănătoasă”;  

►03.03.2020 - ,,Drogurile îți curmă visurile”;  

►10.03.2020 - ,,Măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu noul COVID-19”;  

►12.03.2020 - ,,Renunță la fumat!”;  

►13.03.2020 - ,,Ce ar trebui să știm despre alcool?”;  

►16.03.2020 - ,,STAREA DE URGENȚĂ”; 

► 20.03.2020 - ,,Sănătatea noastră”; 

►28.03.2020 - ,,Curățenia este mama sănătății”;  

►30.03.2020 - ,,Prezentarea Ghidului de prevenire – ușor de înțeles – COVID-19;  

►04.04.2020 – ,,În căutarea propriei sănătatăți”;  

►06.04.2020 - ,,Drogurile, păcatul sinuciderii rapide”; 

►07.04.2020 - ,,Alcoolul se joacă cu mintea ta”;  

►09.04.2020 - ,,Igiena nu e o joacă de copii, e ceva serios”;  

►24.04.2020 - ,,Renunță astăzi la fumat”;  

►07.05.2020 - ,,Drogurile, un pericol care iți poate afecta existența”;  

►16.05.2020 - ,,Dependența de tutun”;  

►26.05.2020 - ,,Consecințele consumului excesiv de alcool”; 

►31.05.2020 - ,,Ziua Mondială fără tutun”;  

►02.06.2020 - ,,Drog sau sănătate”;  

►10.06.2020 - ,,Efectele nocive ale țigării electronice”; 

►17.06.2020 - ,,Sănătatea ochilor”; 

►19.06.2020  - ,,Alcoolul nu te face mare”;  

►22.06.2020 - ,,Ce știm despre alcool”;  

►03.07.2020 - ,,Cele mai frecvente întrebări despre fumat”;  

►05.07.2020 - ,,Drogurile se joacă cu mintea ta”; 

►12.07.2020 - ,,Renunțăm azi la alcool”;  

►04.08.2020 - ,,Drogurile sau viața”;  

►11.08.2020 - ,,Renunță la fumat”;  

►18.08.2020 - ,,Cum se răspândește Covid-19”;  

►19.08.2020 - ,,Alcoolismul”;  

►11.09.2020 - ,,Renunță astăzi la fumat”;  

►17.09.2020 - ,,Alcoolul, ucigașul din pahare”;  



58 

 

►02.10.2020 - ,,Riscurile consumului de alcool”; 

►08.10.2020 - ,,Pilula contraceptivă”;  

►10.10.2020 - ,,Tipuri de droguri și efectele lor”;  

►19.10.2020 - ,,Renunță astăzi la alcool”; 

►03.11.2020 - ,,Ce se întâmplă cu corpul tău când consumi droguri”;  

►09.11.2020 - ,,Tutunul, semn de maturitate”;  

►14.11.2020 - ,,Ziua Mondială a diabetului zaharat”;  

►18.10.2020 - ,,Renunță astăzi la alcool”;  

►23.11.2020 - ,,HIV/SIDA”;  

►08.12.2020 - ,,Drogurile, un pericol care îți poate afecta existența”;  

►12.12.2020 - ,,Fumatul este o problemă”;  

►20.12.2020 - ,,Alcoolismul, semne și simptome”. 

 

Informări cu privire la prevenirea îmbolnăvirii cu Covid-19: Beneficiarilor le-a fost prezentat planul 

de măsuri cu privire la pevenirea îmbolnăvirilor cu Covid-19 și Ghidul de prevenire – ușor de 

înțeles. 

 

III. Creșterea gradului de conștientizare în vederea prevenirii/semnalării/sesizării semnelor 

de abuz:  

►27.01.2020 - ,,Educația bunului cetățean”;  

►20.11.2020 - ,,Tu îți cunoști drepturile?;  

►25.11.2020 - ,,Ziua internațională pentru eliminarea violenței femeilor”;  

►26.11.2020 - ,,Cum să nu devii o victimă a traficului de persoane”. 

 

IV. Prevenirea eșecului școlar și a riscului de abandon în rândul copiilor:  

Săptămânal: 

 - Evaluarea situației școlare și a prezentei la cursurile școlare;  

-  Stabilirea unui program pentru studiul individual;  

- Participarea la activitățile extrașcolare. 

►23.01.2020 - ,,Să scriem frunmos, caligrafic. Ziua internațională a scrisului de mână”;  

►19.03.2020 - ,,Lectura în viața mea”;  

►09.05.2020 - ,,Să descoperim Europa – Ziua Europei”;  

►23.06.2020 - ,,Lectura în viața mea”;  

►05.07.2020 - ,,Citirea ceasului”;  

►14.07.2020 - ,,Sunt cu cărțile, nu sunt singur”;  

►05.10.2020 - ,,Ziua mondială a educației”;  

►28.10.2020 - ,,Deprinderi de învățare”;  

►30.10.2020 - ,,Scopul meu în viață”. 

 

V. Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă:  

►14.01.2020 - ,,Azi pregătim mâncarea preferată”;  

►18.01.2020 - ,,A avea propria locuință”; 

►17.03.2020 - ,,Curățenia este mama sănătății”;  

►25.03.2020 - ,,Prezentarea Ordonanței Militare nr. 3 din data de 24.03.2020 privind măsurile 

de prevenire a răspândirii COVID-19”;  

►28.03.2020 - ,,Curățenia este mama sănătății”;  

►30.03.2020 - ,,Prezentarea Ghidului de prevenire – ușor de înțeles – COVID-19”;  

►30.05.2020 - ,,Gestionarea banilor”;  

►06.06.2020 - ,,Curățenia este mama sănătăți;  

►12.06.2020 - ,,Rolul actelor de identitate și cum pot fi ele utilizate”;  
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►06.08.2020 - ,,La cumpărături”;  

►10.08.2020 - ,,Azi gătim sănătos împreună”;  

►14.08.2020 - ,,Ghid de reciclare – să învățăm să reciclăm deșeurile”;  

►20.08.2020 - ,,Reguli de circulație pentru pietoni”;  

►23.08.2020 - ,,La cumpărături”;  

►24.08.2020 - ,,Bucătarii pricepuți”;  

►26.09.2020 - ,,Locuința mea”;  

►04.10.2020 - ,,Învățăm să gătim”;  

►07.10.2020 - ,,Bugetul personal; venituri și cheltuieli”;  

►17.10.2020 - ,,Curățenia este mama sănătății”;  

►21.11.2020 - ,,Sunt de ajutor în bucătărie”. 

 

VI. Dezvoltarea sentimentului religios:  

►16.02.2020 - ,,Cum ar trebui să petrecem ziua de Duminică?”; 

►09.03.2020 - ,,Cei 40 de mucenici”;  

►22.03.2020 - ,,Ziua mondială a apei”;  

►18.04.2020- ,,Învierea Domnului, fundamentul credinței creștine”;  

►21.05.2020 - ,,Sființii împărați Constantin și mama sa, Elena”;  

►28.05.2020 - ,,Ziua Eroilor sau Înălțarea Domnului”; 

►14.10.2020 - ,,Sfânta Parascheva”; 

►27.10.2020 - ,,Sfântul Dimitrie cel Nou Basarabov”;  

►08.11.2020 - ,,Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril”;  

►30.11.2020 - ,,Sfântul Apostol Andrei”. 

 

VII. Consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională a 

tinerilor care părăsesc sistemul de protecție al copilului:  

►03.01.2020 - ,,Ce sunt și la ce servesc banii”;   

►01.02.2020 - ,,În fața vieții”;  

►02.02.2020 - ,,Cum mă prezint?”;  

►11.06.2020 - ,,Ce aș vrea să fac și ce aș putea să fac”;  

►25.06.2020 - ,,Alegere înțeleaptă pentru o viață minunată”. 

Coordonatori: instructori de educație: Coțopulos Maria, Soroceanu Maria, Voicu Aurica, Marian 

Dănuța, Ciornea Marcela Cătălina. 

 

Activităţile anului 2020 din cadrul Complexului de apartamente ”Cireșarii”- 

apartamentului nr.2 sunt următoarele: 

 I. Promovarea acțiunilor care vizează respectarea dreptului copilului la odihnă, 

precum și la activități recreative culturale:  

►07.01.2020 - ,,La mulți ani Ionuț”;  

►05.02.2020 - ,,Sunt major! Florin Lăcătușu”;  

►15.01.2020 - ,,Se împlinesc 170 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, poet, 

prozator și jurnalist român”; 

►24.01.2020 - ,,161 de ani de la Unirea Principatelor Române”; 

►07.02.2020 - ,,Cupa Prieteniei”;   

►11.02.2020 - ,,Familia mea”; 

►17.02.2020 - ,,La mulți ani, Alican!” 

►02.03.2020 - ,,Zilele asistenței sociale”;  

►05.03.2020 - ,,Mărțișoare din suflet pentru suflet”;  

►08.03.2020 - ,,Ziua internațională a femeii”;  

►19.03.2020 - ,,TOTUL VA FI BINE”;  
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►01.05.2020 - ,,1 mai – la picnic în apartament”;  

►03.05.2020 - ,,Ziua mondială a râsului”; 

►09.05.2020 - ,,Ziua Europei. Și eu sunt cetățean al Europei”;  

►12.05.2020 - ,,Sportul ne menține”  

►23.05.2020 - ,,Relaxare în natură”; 

►26.05.2020 - ,,La mulți ani, Alexandru”;  

►01.06.2020 - ,,La mulți ani, copii”;  

►07.06.2020 - ,,Plimare în aer liber”;  

►14.06.2020 - ,,La mulți ani, Andrei”;  

►24.06.2020 - ,,Cum petrecem vacanța de vară?”;  

►26.06.2020 - ,,Ziua drapelului național”;  

►11.07.2020 - ,,Cum îmbinăm utilul cu plăcutul?”; 

►28.07.2020 - ,,Cum ne comportăm în societate?”;  

►29.07.2020 - ,,Ziua imnului național – Deșteaptă-te române”;  

►13.08.2020 - ,,Ziua internațională a stângacilor”;  

►22.08.2020 - ,,În plimbare la Cornișa”;  

►30.08.2020 - ,,Ziua internațională a persoanelor dispărute”; 

►27.09.2020 - ,,Astăzi merg la vot!”;  

►05.10.2020 - ,,Ziua internațională a educației”; 

►05.11.2020 - ,,Ziua internațională a zâmbetului”;  

►17.11.2020 - ,,Sunt șofer – obținerea permisului auto – Lăcătușu Florin”;  

►01.12.2020 - ,,1 Decembrie – Ziua Națională a României”;  

►04.12.2020 - ,,Încearcă un tur al lumii virtual”;  

►16.12.2020 - ,,16 decembrie 1929 – Timișoara, prima zi a revoluției”;  

►22.12.2020 - ,,22 decembrie 1929 – Ziua care a schimbat România”;  

►25.12.2020 - ,,Crăciunul e o sărbătoare pentru toată familia”. 

 

II. Creșterea gradului de educație pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor: 

►12.01.2020 - ,,Alcoolul, de la obișnuință la dependență”;  

►19.01.2020 - ,,Efectele fumatului. Stop fumat!”;  

►25.01.2020 - ,,Efectele nocive ale drogurilor asupra organismului”;  

►6.02.2020 - ,,Igiena și sănătatea”;  

►20.02.2020 - ,,Efectele consumului de alcool”;  

►22.02.2020 - ,,Fumatul și consecințele asupra organismelor”;  

►10.03.2020 - ,,Dependența de etnobotanice”;  

►09.03.2020 - ,,Ce trebuie să știm despre coronavirus?”;  

►11.03.2020 - ,,Răspândirea virusului ține de noi!”;  

►14.03.2020 - ,,Dezinfecția generală în apartament, măsură de prevenire pentru COVID-19; 

►28.03.2020 - ,,Efectele fumatului”;  

►31.03.2020 - ,,Alcoolul din pahar”;  

►10.05.2020 - ,,Alcoolul de la obișnuință la abuz și dependență”; 

►17.05.2020 - ,,Tipuri de droguri”;  

►21.05.2020 - ,,Efectele fumatului asupra sănătății”;  

►10.06.2020 - ,,Fumatul îți distruge inima”;  

►30.06.2020 - ,,Cum ne protejăm de coronavirus?”; 

►03.07.2020 - ,,Cum recunoaștem dependența de alcool la o persoană apropiată?”;  

►09.07.2020 - ,,Etnobotanicele, riscuri, efecte, tratament”;  

►12.07.2020 - ,,Efectele fumatului asupra sănătății”;  

►19.07.2020 - ,,Igiena și sănătatea”;  

►21.07.2020 - ,,3 reguli de bază în igiena mâinilor”;  
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►04.08.2020 - ,,Efectele consumului de alcool în adolescență”; 

►08.08.2020 - ,,Drogurile și efectele nocive ale acestora”;  

►10.08.2020 - ,,Port mască pentru că mă simt protejat”;  

►12.08.2020 - ,,Cunoașterea nivelului de dezvoltare a limbajului”;  

►17.08.2020 - ,,Țigara, prieten sau dușman?”;  

►03.09.2020 - ,,Fumatul și consecințele acestuia”;  

►18.09.2020 - ,,Alcoolul, otrava din pahar”;  

►23.09.2020 - ,,Tipuri de droguri”;  

►17.10.2020 - ,,Cum distruge consumul de droguri organismul”;  

►17.10.2020 - ,,Efectele fumatului asupra sănătății”; 

►26.10.2020 - ,,Efectele consumului de alcool”;  

►20.11.2020 – ,,Drogurile și efectele nocive ale acestora”; 

►05.12.2020 - ,,Istoria tutunului, de la plantă la industria mondială”;  

►14.12.2020 - ,,Alcoolismul, ce semnifică consumul de alcool?”;  

►15.12.2020 - ,,Efectele consumului de droguri și ale dependenței”. 

 

Informări cu privire la prevenirea îmbolnăvirii cu Covid-19:  

Beneficiarilor le-a fost prezentat planul de măsuri cu privire la pevenirea îmbolnăvirilor cu Covid-

19 și Ghidul de prevenire – ușor de înțeles. 

 

III. Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă:  

►26.01.2020 - ,,Învățăm să bucătărim”;  

►15.02.2020 - ,,Curățenia generală în apartament”;  

►25.07.2020 - ,,Igienizarea apartamentului”;  

►12.05.2020 - ,,Minuni în bucătărie”;  

►29.05.2020 - ,,10 pași pentru un mediu curat”;  

►12.10.2020 - ,,Un mediu curat, o viață sănătoasă”;  

►21.11.2020 - ,,La cumpărături”;  

►18.12.2020 - ,,Curățenia – sfaturi și sugestii”. 

 

          IV. Prevenirea eșecului școlar și a riscului de abandon în rândul copiilor: 

Săptămânal: 

- Evaluarea situației școlare și a prezentei la cursurile școlare;  

- Stabilirea unui program pentru studiul individual;  

- Participarea la activitățile extrașcolare.  

►28.01.2020 - ,,Idei de a învăța bine”; 

►17.02.2020 - ,,Importanța temelor”;  

►27.02.2020 -,,Importanța temelor”;  

►19.05.2020 - ,,Importanța școlii în viața omului”;  

►24.05.2020 - ,,Școala de acasă – cursuri online”; 

►29.09.2020 - ,,Importanța școlii”;  

►12.12.2020 - ,,Școala altfel”;  

►13.12.2020 - ,,Școala de acasă. Cursuri online”;  

►13.12.2020 - ,,Efectuarea temelor”. 

 

V. Dezvoltarea sentimentului religios:  

►28.05.2020 - ,,Înălțarea domnului – sărbătoare religioasă”; 

►06.08.2020 - ,,Schimbarea la față”;  

►15.08.2020 - ,,Adormirea Maicii Domnului”;  

►08.09.2020 - ,,Nașterea Maicii Domnului”;  
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►01.10.2020 - ,,Sfânta Sărbătoare – Acoperământul Maicii Domnului”;  

►30.11.2020 - ,,Sfântul Andrei – apostolul ocrtotitor al românilor”;  

►08.09.2020 - ,,Nașterea Maicii Domnului”. 

Coordonatori activități, instructori de educație din cadrul Apartamentului nr. 2: Amarghioalei 

Elena, Crîșmariu Mariana, Grădinaru Mariana, Zăiceanu Mariana, Pamfil Mihaela.  

 

Activităţile anului 2020 din cadrul Complexului de apartamente ”Cireșarii”- 

apartamentului nr. 3 sunt următoarele: 

 

I. Promovarea acțiunilor care vizează respectarea dreptului copilului la odihnă, precum și 

la activități recreative culturale: 

►15.01.2020 - ,,Eminescu, cel mai mare poet național”;  

►21.01.2020 - ,,Ziua internațională a îmbrățișărilor”;  

►24.01.2020 - ,,Mica Unire”;  

►25.02.2020 - ,,Regimul de activitate și odihnă al elevului”;  

►05.03.2020 - ,,Mărțișoare din suflet pentru suflet, ediția a VII-a”; 

►01.05.2020 - ,,Picnic în apartament”;  

►09.05.2020 - ,,Ziua Europei;  

►23.05.2020 - ,,Copilăria de altă dată/copilăria din ziua de azi”;  

►24.05.2020 - ,,Drumeție la Ipotești”;  

►01.06.2020 - ,,Ziua Copilului”;  

►03.06.2020 - ,,Sărbătorirea majoratului lui Marius Ignat”;  

►07.06.2020 - ,,Minciuna”;  

►15.06.2020 - ,,Să ne aducem aminte de poetul nostru Mihai Eminescu”;  

►02.07.2020 - ,,Împlinirea a 516 ani de la moartea Voievodului Stefan cel Mare”; 

►13.09.2020 - ,,Ziua pompierilor din România”;  

►25.10.2020 – ,,Ziua armatei române”;  

►01.12.2020 – Cunoașterea semnificației zilei de 1 decembrie 1918”;  

►20.12.2020 - ,,Confecționarea ornamentelor pentru bradul de Crăciun”;  

►23.12.2020 - ,,Primiți cu colindul? E vremea colindelor”. 

 

II. Creșterea gradului de educație pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor:  

►13.01.2020 - ,,Alcoolul în adolescență”;  

►20.01.2020 - ,,Drogurile și iluzia fericirii”;  

►25.01.2020 - ,,Dependența de țigări”;  

►07.02.2020 - ,,Dependența de alcool și efectele lui asupra organismului”;  

►13.02.2020 - ,,Fumatul și efectele acestora asupra sănătății”;  

►16.02.2020 - ,,Mirajul și tragedia drogurilor”;  

►01.03.2020 - ,,Să acordăm sănătății importanța cuvenită”; 

►03.03.2020 - ,,Efectele fumatului asupra sănătății”; 

►06.03.2020 - ,,Drogurile și riscurile acestora”; 

►13.03.2020 - ,,Măsuri pentru prevenirea infectării cu noul COVID-19;  

►13.03.2020 - ,,Alcoolul în adolescență”;  

►27.03.2020 - ,,Sănătatea, respectiv viața mea contează”;  

►10.04.2020 - ,,Renunțarea la fumat”   

►22.04.2020 - ,,Drogurile și efectul nociv al acestora”  

►25.04.2020 - ,,Dependența de alcool și efectele alcoolului asupra organismului” 

►08.06.2020 - ,,Dependența de țigară”  

►16.06.2020 - ,,Drogurile și efectul nociv al acestora” 

►18.06.2020 - ,,Riscurile consumului de alcool la adolescenți” 
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►14.05.2020 - ,,Măsuri pentru prevenirea infectării cu COVID-19”; 

►08.07.2020 - ,,Recomandări privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii 

coronavirus, Covid-19;  

►04.07.2020 - ,,Drogurile. Ce se întâmplă în corpul tău atunci când consumi droguri”;  

►15.09.2020 - ,,Riscurile consumului de alcool la adolescenți”; 

►20.09.2020 - ,,Dependența de nicotină”; 

►26.09.2020 - ,,Drogurile și efectul nociv al acestora”; 

►01.10.2020 - ,,Cum să te protejezi în caz de înzăpeziri, incendii, cutremur și în caz de 

descoperire a munițiilor neexplodate”; 

►10.10.2020 - ,,Ziua mondiale a sănătății mintale”; 

►13.10.2020 - ,,Exerciții de evacuare în caz de incendiu”;  

►04.10.2020 - ,,Renunță astăzi la fumat”; 

►15.10.2020 - ,,Alcoolul în adolescență”; 

►29.10.2020 - ,,Ce se întâmplă în creierul unei persoane atunci când consumă droguri”; 

►15.11.2020 - ,,Consumul de droguri. De la abuz la dependență și efectele asupra creierului”;  

►21.11.2020 - ,,Tutunul dăunează grav sănătății”; 

►29.11.2020 - ,, Drogurile și iluzia fericirii”; 

►13.11.2020 - ,,Măsuri pentru prevenirea infectării cu COVID-19”;  

►23.11.2020 - ,,Educația sexuală”;  

►03.12.2020 - ,,Cum acționăm în caz de dezastru – folosirea numărului de urgență 112”; 

►08.12.2020 - ,,Drogurile și consumul lor nociv”  

►10.12.2020 - ,,Dependența de alcool și efectele lui asupra organismului”; 

► 30.12.2020 - ,,Efectele fumatului asupra sănătății”. 

 

Informări cu privire la prevenirea îmbolnăvirii cu Covid-19:  

Beneficiarilor le-a fost prezentat planul de măsuri cu privire la pevenirea îmbolnăvirilor cu Covid-

19 și Ghidul de prevenire – ușor de înțeles. 

 

III. Dezvoltarea sentimentului religios:  

►06.01.2020 - ,,Lumina dăruirii. Boboteaza”; 

►07.01.2020 - ,,Sfântul Ioan Botezătorul”;  

►09.03.2020 - ,,Sfinții 40 mucenici”;  

►21.05.2020 - ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”;  

►07.06.2020 - ,,Rusaliile”;  

►24.06.2020 – Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou”; 

►26.10.2020 - ,,Sfântul Dumitru – izbăvitorul de mir”. 

 

IV. Prevenirea eșecului școlar și a riscului de abandon în rândul copiilor: 

Săptămânal: 

- Evaluarea situației școlare și a prezentei la cursurile școlare;  

- Stabilirea unui program pentru studiul individual; 

- Participarea la activitățile extrașcolare. 

►02.02.2020 - ,,Regimul de activitate și odihnă al elevului”;  

►08.02.2020 - ,,Responsabilitățile elevului”; 

►05.10.2020 - ,,Importanța educației în viața individului”;  

►18.10.2020 - ,,Regimul de activitate și odihnă al elevului”. 

 

V. Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă:  

►22.02.2020 - ,,Îngrijirea echipamentului”;   
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►20.06.2020 - ,,Cum să am o locuință în care să mă simt confortabil – întreținerea locuinței”; 

►22.12.2020 -Cum preparăm o prăjitura”. 

 

Coordonatori activități, instructori de educație din cadrul apartamentului 3: Hromei Liliana, Ilie 

Carmen, Gușu Niculina, Timofte Nicoleta, Postolache Daniela. 

 

În cadrul Complexului de Apartamente ”Cireșarii”, în perioada 01.01.2020-31.12.2020 au fost 

susținute activități de către doamna psiholog Pohoață Marcela din cadrul Centrului de 

Incluziune Socială Botoșani, la care au participat toți beneficiarii din cadrul complexului,  

aceștia beneficiind de următoarele servicii de incluziune socială:  

- activități de formare a deprinderilor de viață independentă; 

- consiliere și orientare școlară; 

- consiliere și orientare profesională; 

- mediere pe piața muncii; 

- angajări. 

 

1.  Formarea și dezvoltarea abilităților cognitive: 

 Obiective:  

- dezvoltarea capacității de a face față situațiilor nesigure, noi;  

- căutarea de soluții noi;  

- dezvoltarea capacității de a discerne între avantajele și dezavantajele fiecărei soluții identificate; 

- estimarea corectă a riscurilor cu care ne confruntăm. 

 

Activități realizate în luna:                    

Ianuarie: 

- „Cum stabilesc obiective realizabile?” 

- „Cum iau decizii?” 

- „Gândesc și apoi actionez” 

Februarie: 

 – „Consecințele comportamentului nostru” 

 - „Gândirea irațională” 

                   

Martie : 

- „Soluții la îndemână” 

- „Cum ar trebui să procedez în unele situații?” 

 

2. Formarea și dezvoltarea abilităților de comunicare : 

Obiective:  

-conștientizarea propriului stil de comunicare și ameliorarea, îmbunătățirea acestuia prin 

autoeducarea atitudinii și conduitei verbale.   

 

Activități realizate în luna: 

Octombrie : 

- ”Introducere în cursul de formare a deprinderilor de viață independentă”  

-”Cum realizăm o comunicare eficientă?” 

-”Măștile sociale„. 

 

II.  Activități de consiliere școlară: 

 Copiii/ tinerii care sunt în clasa a VIII-a și în an terminal profesional sau liceal au fost incluși 

într-un program de orientare școlară și profesională. Programul de orientare cuprinde: consiliere 
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școlară/ profesională, activități de autocunoaștere și de autoevaluare a potențialului intelectual – 

calități, posibilități de dezvoltare, puncte forte, înțelegerea ambianței sociale și economice în care 

trăieșc, conștientizarea factorilor implicați în alegerea unei școli și a unui profil, identificarea 

motivelor care dinamizează activitatea de învățare, stabilirea traseului educațional, abilitarea 

tinerilor de a face o alegere profesională, implicarea copiilor în identificarea posibilelor obstacole 

și a modalităților de depăsire a lor, identificarea valorilor personale. 

 

III. Activități de consiliere  profesională: 

 Activitățile de consiliere profesională  au avut ca și obiective: identificarea obiectivelor de 

carieră propuse și stabilirea unui raport corect și eficient între aceste obiective și oferta locurilor 

de muncă pe piață, cunoașterea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă și folosirea 

instrumentelor de lucru (scrisoarea de intenție, CV, pregătirea pentru interviu, însușirea 

informațiilor privind legislația muncii cu privire la drepturi și obligații, accesarea și valorificarea 

surselor oficiale de informații privind oferte de formare profesională continuă a adulților și oferte 

pe piața forței de muncă, susținerea și încurajarea tinerilor să-și identifice și să-și asume soluții 

oportune pentru identificarea unui loc de muncă potrivit competențelor profesionale, reconversia 

profesională adaptată la noile cerințe pe piața forței de muncă, să poată realiza o scrisoare de 

intenție, un CV, precum și însușirea unor reguli generale privind prezentarea la un interviu. 

 

IV. Activități de mediere pe piața muncii 

Activitățile desfășurate cu beneficiarii de la  Complexului de Apartamente „Cireșarii”- 2 medieri. 

 

V. Angajări : Popovici Ionuț 

 

 Pe tot parcursul anului 2020, doamna psiholog Pohoață Marcela din cadrul Centrului 

de Incluziune Socială Botoșani, a furnizat 10 de module de formare/dezvoltare a deprinderilor 

de viață independentă (abilități emoționale, abilități cognitive, sociale și de autocunoaștere) în 

cadrul a 15 ședințe de consiliere, 2 ședințe de mediere pe piața forței de muncă, 1 angajare. 

În colaborare cu Asociația Lindenfeld  prin programul educațional Ajungem MARI,  s-a  

urmărit realizarea următoarelor proiecte: 

- educație financiară; 

- educație pentru sănătate; 

- consiliere vocațională; 

- educație anteprenorială; 

- consiliere pentru voluntari; 

prin desfășurarea diferitelor activități: 

- sesiuni săptămânale de pregătire și recuperare școlară cu voluntari; 

- ateliere creative de dezvoltre personală; 

- excursii și ieșiri recreative și educative în afara complexului; 

- consiliere vocațională, orientare profesională; 

- educație financiară, anteprenorială, educație pentru sănătate și civică. 

  

Activităţile anului 2020 din cadrul Casei de Tip Familial ,,Lizuca” Botoșani sunt 

următoarele: 

 

I. Promovarea acțiunilor care vizează respectarea dreptului copilului la odihnă, precum și 

la activități recreative culturale:  

►13.09.2020 – Activitate desfășurată împreună cu voluntarii cu Asociației Lindelfeld – vizionare 

film la Grand Cinema, Mall; 

►13.09.2020 - ,,La piscină – Cornișa”;  
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►19.09.2020 - Activitate desfășurată împreună cu voluntarii cu Asociației Lindelfeld – meci de 

fotbal;  

►20.09.2020 – Jocuri de grup – fotbal și tenis în curtea modulului;  

►26.09.2020 – Vizionarea filmului ,,Călărețul fantomă”;  

►27.09.2020 - Activitate desfășurată împreună cu voluntarii cu Asociației Lindelfeld;  

►05.10.2020 - ,,Ziua Internațională a Educației”; 

►12.10.2020 - ,,Salutul și buna cuviință”;  

►19.10.2020 - ,,Al meu, al tău, al nostru”;  

►09.11.2020 - ,,Regulile nescrise ale bunului simț și valori pe care le păstrăm vii pentru o viață 

frumoasă”;  

►30.11.2020 - ,,La mulți ani, Andrei”;  

►01.12.2020 - ,,1 Decembrie – Ziua Națională a României”;.  

►05.12.2020 - ,,În așteptarea sărbătorilor de Crăciun”;  

►06.12.2020 - ,,A venit Moș Nicolae”;  

►11.12.2020 - ,,La patinoar”;  

►13.12.2020 - ,,Luna decembrie, luna cadourilor”  

►16.12.2020 - ,,Frați mai mari, frați mai mici”; 

► 31.12.2020 - ,,Sărbătorim revelionul împreună! La mulți ani, 2021!” 

 

II. Creșterea gradului de educație pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor: 

►03.10.2020 - ,,Îmbolnăviri ușoare”; 

►04.10.2020 - ,,Fumatul, iluzia maturității”;  

►11.10.2020 - ,,Cum ne protejăm de îmbolnăvirea cu Covid-19?”; 

►16.10.2020 - ,,Măsuri de prevenire a coronavirusului”;  

►06.11.2020 - ,,Clasificarea drogurilor”;  

►24.11.2020 - ,,Drogurile și sănătatea noastră”;  

►17.12.2020 - ,,Drogurile și legea”;  

►19.12.2020 - ,,Alimentația și sănătatea mea”. 

 

Informări cu privire la prevenirea îmbolnăvirii cu Covid-19:  

Beneficiarilor le-a fost prezentat planul de măsuri cu privire la pevenirea îmbolnăvirilor cu Covid-

19 și Ghidul de prevenire – ușor de înțeles. 

 

III. Prevenirea eșecului școlar și a riscului de abandon în rândul copiilor:  

Săptămânal: 

 - Evaluarea situației școlare și a prezentei la cursurile școlare; 

 - Stabilirea unui program pentru studiul individual; 

- Participarea la activitățile extrașcolare.  

►08.12.2020 - ,,De ce învăț eu?”   

►28.12.2020 - ,,Școli de renume”; 

 

IV. Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă:  

►26.09.2020 – Activitate culinară - ,,Învățăm să pregătim clătite”;  

►27.09.2020 – Activități gospodărești - ,,Camera mea”;  

►01.10.2020 - ,,Camera noastră – oglinda felului nostru de a fi”;  

►02.10.2020 - ,,Toți păstrăm ordinea și curățenia”;  

►06.10.2020 - ,,Pentru ce și cum folosim banii?”;  

►13.10.2020 - ,,Curățenia este mama sănătății”;  

►21.10.2020 – Activitate culinară – pregătirea cartofilor prăjiți;  

►17.12.2020 - ,,La cumpărături”;  
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►19.12.2020 - ,,Gătim mâncare sănătoasă”;  

►24.12.2020 - ,,Cumpărături pentru masa de Crăciun”; 

 

V. Dezvoltarea sentimentului religios: 

►14.10.2020 - ,,Cuvioasa Parascheva”;  

►26.10.2020 - ,,Sfântul Dumitru”;  

►25.12.2020 - ,,Nașterea Domnului”; 

 

Coordonatori: instructori de educație: Andrianu Cornelia, Drăguțu Felicia, Ungureanu Mihaela, 

Murariu Silvia și Atudosie Niculeta. 

 

 În cadrul Casei de Tip Familial ,,Lizuca” în perioada 01.09.2020-31.12.2020 au fost 

susținute activități de către doamna psiholog Pohoață Marcela din cadrul Centrului de Incluziune 

Socială Botoșani, la care au participat toți beneficiarii din cadrul serviciului social,  aceștia 

beneficiind de următoarele servicii de incluziune socială:  

- activități de formare a deprinderilor de viață independentă; 

- consiliere și orientare școlară; 

- consiliere și orientare profesională; 

- mediere pe piața muncii. 

 

1.  Formarea și dezvoltarea abilităților cognitive: 

 Obiective: 

- dezvoltarea capacității de a face față situațiilor nesigure, noi; 

-căutarea de soluții noi;  

- dezvoltarea capacității de a discerne între avantajele și dezavantajele fiecărei soluții identificate; 

- estimarea corectă a riscurilor cu care ne confruntăm. 

Activități realizate în luna: 

Ianuarie: 

 - „Cum stabilesc obiective realizabile?” 

 - „Cum iau decizii?” 

 - „Gândesc și apoi actionez” 

Februarie: 

 – „Consecințele comportamentului nostru” 

 - „Gândirea irațională” 

Martie: 

- „Soluții la îndemână” 

- „Cum ar trebui să procedez în unele situații?” 

 

2. Formarea și dezvoltarea abilităților de comunicare 

Obiective:  

- conștientizarea propriului stil de comunicare și ameliorarea, îmbunătățirea acestuia prin 

autoeducarea atitudinii și conduitei verbale.   

Activități realizate în luna: 

Octombrie: 

-„ Introducere în cursul de formare a deprinderilor de viață independentă” 

-„Cum realizăm o comunicare eficientă?” 

- „Măștile sociale”. 

 

II.  Activități de consiliere școlară: 
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 Copiii/ tinerii care sunt în clasa a VIII-a și în an terminal profesional sau liceal au fost incluși 

într-un program de orientare școlară și profesională. Programul de orientare cuprinde: consiliere 

școlară/ profesională, activități de autocunoaștere și de autoevaluare a potențialului intelectual – 

calități, posibilități de dezvoltare, puncte forte, înțelegerea ambianței sociale și economice în care 

trăieșc, conștientizarea factorilor implicați în alegerea unei școli și a unui profil, identificarea 

motivelor care dinamizează activitatea de învățare, stabilirea traseului educațional, abilitarea 

tinerilor de a face o alegere profesională, implicarea copiilor în identificarea posibililor obstacole 

și a modalităților de depăsire a lor, identificarea valorilor personale. 

 Pe parcursul anului 2020, doamna psiholog Pohoață Marcela din cadrul Centrului de 

Incluziune Socială Botoșani, a furnizat 10 de module de formare/dezvoltare a deprinderilor de 

viață independentă (abilități emoționale, abilități cognitive, sociale și de autocunoaștere) în cadrul 

a 8 ședințe de consiliere. 

 

 

➢ Activități Centrul de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești 

 

➢ 01.01.2020 – ,,Sorcova,vesela,, - respectarea și practicarea obiceiurilor de iarnă; 

➢ 03.01.2020 - ,,Efectele consumului de droguri,,- activitate antidrog; 

➢ 05.01.2020 - ,,Boboteaza, botezul Domnului,, - cunoșterea  semnificației religioase a 

zilei și modul în care aceasta se sărbătorește; 

➢ 06.01.2020 - ,,De ce mâncăm,, - dezvoltarea capacității de a face  legătura dintre 

alimentație și starea sănătății; 

➢ 07.01.2020 - ,,La mulți ani,Ioana,, - sărbătorirea copiilor care poartă numele de 

Ioana,Ionela,Ionuț; 

➢ 09.01.2020 - ,,Cum ne comportăm la pizzerie,, - activitate practică,deplasare la pizzerie; 

➢ 10.01.2020 - ,,Prajitura Naffles,, - activități practice-gospodărești desfășurate în cadrul 

centrului; 

➢ 11.01.2020 - ,,Ziua Internațională a cuvântului,,Mulțumesc, ,- dezvoltarea abilităților 

specifice unei comunicări eficente,corecte și civilizate; 

➢ 15.01.2020 - ,,Ziua Culturii Naționale,, - sărbătorirea zilei de naștere a poetului Mihai 

Eminescu; 

➢ 17.01.2020 - ,,Cum stabilesc obiective realizabile,,- dezvoltarea  capacității de a face 

față situațiilor nesigure și căutarea de noi soluții. Scopul este formarea și dezvoltarea 

abilităților cognitive – activitatea Centrului de Incluziune Socială; 

➢ 17.01.2020 - ,,Atitudinea față de școală,,-  formarea  atitudinii  pozitive a copiilor față de  

educația pe care le-o furnizează școala; 

➢ 19.01.2020 - ,,Deschiderea unui cont personal la banca sau CEC,, - vizită la CEC 

Trușești; 

➢ 20.01.2020 - ,,Curățarea și întreținerea hainelor în funcție de material,, - formarea 

deprinderilor pentru viața cotidiană; 

➢ 22.01.2020 - ,,Relația cu  grupul din care fac parte,, - consolidarea deprinderilor de 

socializare; 

➢ 24.01.2020 - ,,Hai să dăm mână cu mână, ,- sărbătorirea zilei Unirii Principatelor 

Române; 

➢ 25.01.2020 - ,,Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Înfăptuitorul Unirii Principatelor,, - 

să cunoască inportanța istorică a zilei de 24 ianuarie; 

➢ 26.01.2020 - ,,Ce pot sa-mi cumpăr de 100 lei,, - activitate practică, deplasarea la 

magazinul din localitate; 

➢ 27.01.2020 - ,,Vizita la medic,,- să cunoască când și cum se apelează la serviciile 

medicale; 
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➢ 29.01.2020 - ,,Raceală sau gripă,, - să cunoască simptomele și diferențele dintre  aceste 

boli. Activitate desfășurată de asistenta medicală; 

➢ 30.01.2020 - ,,Mișcă-te, nu sta pe gânduri,, - să cunoască importanța activităților 

sportive în buna funcționare a organismului; 

➢ 31.01.2020 - ,,Medicamentele uzuale în tratarea virozelor respiratorii,, - cunoașterea 

simptomelor acestei boli și a medicamentelor folosite în tratarea ei; 

➢ 01.02.2020 - ,,Megabarajul Stânca Costești, jud.Botosani,, - să cunoască importanța 

economică și strategică a acestei constructii; 

➢ 02.02.2020 - ,,La mulți ani, Alina!,, - sărbătorirea zilei de naștere a copilului - Zavastin 

Alina; 

➢ 03.02.2020 - ,,Cum îmi pregătesc singur un fel  principal de  mâncare,, - să știe să 

pregătească un fel de  mâncare; 

➢ 04.02.2020 - ,,Ziua  Prieteniei,, - formare abilități de  relaționare; 

➢ 07.02.2020 - ,,Cupa Prieteniei la fotbal,, - concurs de fotbal la Dorohoi organizat de 

D.G.A.S.P.C. Botoșani. 

➢ 08.02.2020 - ,,Poftim la clatite umplute,, - activități  practice - gospodărești, desfășurate  

în cadrul centrului; 

➢ 09.02.2020 - ,,Cât de  bine comunici cu ceilalți,, - formarea si consolidarea 

deprinderilor de  a comunica eficent; 

➢ 09.02.2020 - ,,La multi ani, Cristina,, - sărbătorirea majoratului pentru Cristina Stăneață; 

➢ 10.02.2020 - ,,Cum preparăm un fresh din fructe și legume,, - să știe cum se prepară 

un fresh folosind un blender; 

➢ 11.02.2020 - ,,Ziua siguranței pe internet,, - să cunoască principalele reguli de 

siguranta on-line; 

➢ 12.02.2020 - ,,Cât de bine te  pricepi la rezolvarea problemelor,, - testarea abilităților 

necesare  pentru a ocupa un loc de muncă; 

➢ 14.02.2020 - ,,Să circulăm corect!,, - consolidarea deprinderii de a circula corect pe 

drumurile publice; 

➢ 15.02.2020 - ,,Deliciosul tort Diplomat,,- activități practice-gospodărești, activitate 

culinară desfășurată în cadrul centrului; 

➢ 15.02.2020 - ,,La mulți ani, Denisa!,, - sărbătorirea zilei de naștere a copilului, 

Atănăsoaie  Denisa; 

➢ 17.02.2020 - ,,Preparăm coltunași,, - activități practice-gospodărești, activitate culinară 

desfășurată în cadrul centrului; 

➢ 18.02.2020 - ,,Cât ești de  responsabil/Cât ești de  adaptabil,,- completare teste de 

autocunoaștere; 

➢ 20.02.2020 - ,,Colorează-ți viața altfel, fără droguri,, - activitate antidrog; 

➢ 21.02.2020 -  ”Consecințele comportamentului nostru„ - activitatea Centrului de 

Incluziune socială; 

➢ 22.02.2020 - ,,Moșii de iarnă,, - cunoașterea semnificației acestei sărbători religioase și 

modul în care aceasta se sărbătorește; 

➢ 23.02.2020 - ,,Alege să te opui bullying-ului,, - informarea copiilor asupra acestui 

fenomen și măsurilor ce pot fi adoptate; 

➢ 24.02.2020 - ,,Să confecționăm flori  de  primavară!,, - dezvoltarea  abilităților practice, 

cunoșterea și utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale și ustensile; 

➢ 25.02.2020 - ,,Energizantele - pericol maxim pentru sănătate,,- conștientizarea faptului 

că energizantele sunt toxice pentru organism; 

➢ 26.02.2020 - ,,Infecția cu noul coronavirus Covid 19,, - informarea copiilor cu privire la 

simtomele infecției, metode de prevenire și tratament; 

➢ 29.02.2020 - ,,Judetul Botoșani,, - aprofundarea cunoștințelor despre județul Botoșani; 
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➢ 29.02.2020 - ,,Confecționare felicitări și mărțisoare,,- dezvoltarea abilităților practice, 

dezvoltarea capacității de cooperare în scopul realizării unui produs; 

➢ 01.03.2020 - ,,1 Martie,tradiții,semnificație și origini,, - sărbătorirea  zilei Marțișorului; 

➢ 01.03.2020 - ,,Legenda martișorului/Babele de  martie,, - cunoașterea semnificației 

zilei în tradiția populară; 

➢ 03.03.2020 - ,,Abilități de  lucru în echipă,, - completare teste de autocunoaștere; 

➢ 04.03.2020 - ,,Drogurile îți distrug sănătatea și viața,, - informarea beneficiarilor asupra 

efectelor nocive ale consumului de droguri;  

➢ 05.03.2020 - ,,Martișoare din  suflet pentru suflet,,  - participarea la activitatea 

desfășurată de către  D.G.A.S.P.C.  Botoșani; 

➢ 05.03.2020 - ,,Hai la pizza cu un prieten,,- după-amiază petrecută la Uvetura Mall, unde 

s-a servit  pizza, oferită de către Asociația Avanti; 

➢ 06.03.2020 - ,,Ziua  Numelui,, - cunoașterea semnificatiei numelui de botez, originea 

acestuia; 

➢ 07.03.2020 - ,,Despre gust și alimentația sănătoasă,, - cunoașterea echilibrului dintre 

gust și valoarea nutritive; 

➢ 07.03.2020 - ,,Mișcarea în aer liber este  sănătate,, - plimbare în exteriorul localității; 

➢ 08.03.2020 - ,,Un gând bun,un martișor pentru bunicile noastre,, - vizită la Căminul 

pentru  persoane vârstnice Trușești; 

➢ 09.04.2020 - ,,La mulți ani,Andrei,, - sărbătorirea majoratului beneficiarului, Tudosan 

Andrei; 

➢ 10.03.2020 - ,,Cum mă descurc în situații limită,, - descoperirea de metode care ne pot 

ajuta să ieșim dintr-o situație limită; 

➢ 13.03.2020 - ,,Măsuri pentru asigurarea protecției beneficiarilor și a securității și 

sănătatii angajaților în vederea prevenirii răspândirii infectării cu COVID-19”. 

➢ 12.03.2020 - ,,A venit primăvara,,- dezvoltarea simțului practic-gospodăresc și estetic; 

➢ 14.03.2020 - ,,Chec marmorat,, - activități practice - gospodărești, activitate desfășurată  

în cadrul centrului; 

➢ 15.03.2020 - ,,La multi ani, Cosmin!,, - sărbătorirea zilei de naștere a copilului, Kendi 

Cosmin; 

➢ 16.03.20202 - ,,Ce înseamnă starea de urgență,, - informarea beneficiarilor asupra unor 

măsuri restrictive; 

➢ 20.03.2020 - ,,La multi ani, Andra!,, - sărbătorirea zilei de naștere a copilului, Alexandra 

Andra; 

➢ 22.03.2020 - ,,În lumea emoțiilor,, - exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu 

ceilalți copii și adulți necunoscuți; 

➢ 24.03.2020 - ,,Cum prevenim îmbolnăvirile,, - activitate desfășurată de asistenta 

medicală; 

➢ 28.03.2020 - ,,Să confecționăm Iepurași din lemn,, - formare deprinderi de lucru cu 

materiale din lemn; 

➢ 07.04.2020 - ,,7 Aprilie - Ziua Internațională a sănătății,, - să cunoască  ariile de 

intervenție din domeniul sanitar; 

➢ 08.04.2020 - ,,Învățăm să jucăm tenis,, - activitate sportivă, care  oferă beneficii 

excelente pentru sănătate; 

➢ 09.04.2020 - ,,Să preparăm icre,, - activități practice-gospodărești desfășurate  în cadrul 

centrului; 

➢ 10.04.2020 - ,,Scrisoarea de mulțumire!,, - să învețe cum se redactează o scrisoare de 

mulțumire pentru cineva drag; 

➢ 11.04.2020- ,,Drogurile distrug personalitatea,,- activitate antidrog; 
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➢ 11.04.2020 - ,,Concurs- Ghicesc,recunosc,exemplific!,,- concurs de ghicitori din  limba 

română; 

➢ 12.04.2020 - ,,Ce este carantina,ce este izolarea,, - informarea beneficiarilor asupra 

celor 2 noțiuni; 

➢ 12.04.2020 - ,,Floriile - Intrarea Domnului Isus în Ierusalim,, - să cunoască 

semnificația zilei și modul în care aceasta se sărbătorește; 

➢ 12.04.2020 - ,,Cum facem față  situațiilor dificile prin relaxare,,- realizarea de  liste cu 

activităti relaxante; 

➢ 13.04.2020 - ,,Metoda Loverboy,,- prevenirea și combaterea traficului de persoane; 

➢ 13.04.2020 - ,,Vizionăm împreuna un film,,- activitate de socializare; 

➢ 14.04.2020 - ,,Reguli de politețe pe care copiii ar trebui să le știe,, - joc de rol; 

➢ 14.04.2020 - ,,Să învățăm să plantăm flori,, -  abilități de lucru în echipă; 

➢ 15.04.2020 - ,,Întreținerea locuiței,,- dezvoltarea abilității de organizare și importanța 

unui cămin curat; 

➢ 15.04.2020 - ,,Harta României,, - formare abilități de orientare și deplasare pe un traseu; 

➢ 16.04.2020 – ,,Mă iubesc pentru că..! - stimularea și implicarea copilului în realizarea  

activităților de  dezvoltare personală; 

➢ 16.04.2020 - ,,Cum se prepară lipia,, - activități practice-gospodărești desfășurate în 

cadrul centrului; 

➢ 16.04.2020- ,,La multi ani ,Ana!,, - aniversarea zilei de naștere a tinerei, Lăcătușu 

AnaMaria; 

➢ 17.04.2020 - ,,Secretul vopsitului ouălor de Paști,,- pregătiri pentru sărbătorile Pascale; 

➢ 19.04.2020 - ,,Pregătim împreună salata de boeuf, cozonac, pasca de Paști,, - 

activități practice-gospodărești pentru sărbătorile Pascale; 

➢ 19.04.2020 - ,,Hristos a Înviat ,, - noaptea de Înviere; 

➢ 20.04.2020 - ,,Masa de Paști,,.- servirea bucatelor tradiționale de Paști, masa festivă; 

➢ 20.04.2020 - ,,La multi ani ,Georgeta!,, - sărbatorirea zilei de naștere a tinerei, Iftode 

Georgeta; 

➢ 22.04.2020 - ,,Ziua Planetei Pământ,, - importanța pe care trebuie să o acordăm planetei 

noastre; 

➢ 24.04.2020 - ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,, - cunoașterea semnificatiei religioase a 

acestei sărbători; 

➢ 24.04.2020 - ,,Turtițe ca la bunica,, - activități practice-gospodărești desfășurate în 

cadrul centrului; 

➢ 25.04.2020 - ,,Buna Vestire!,, - cunoașterea semnificației religioase a acestei sărbători 

religioase; 

➢ 27.04.2020 - ,,Sănătatea mea și a grupului,, - consolidarea cunoștințelor de igienă 

personală și colectivă; 

➢ 28.04.2020 - ,, Idei creative pentru copii,, - folosim imaginația pentru a confecționa 

diferite animăluțe din hârtie colorată; 

➢ 29.04.2020 - ,,Cum preparăm un tort cu frișcă,, - activități practice-gospodărești 

desfășurate în cadrul centrului; 

➢ 01.05.2020 - ,,1 Mai, Ziua Muncii,, - să cunoască istoria și semnificația zilei; 

➢ 02.05.2020 - ,,Reguli de circulație pentru pietoni,, -  prevederile legate de obligațiile pe 

care le au pietonii și regulile de traversare;  

➢ 02.05.2020 - ,,Învățăm să împletim!,, - formare abilități de lucru manual; 

➢ 03.05.2020 - ,,Autocunoașterea, primul pas în dezvoltarea carierei,, - 

autocunoașterea reprezintă o componentă esențială în procesul de planificare a carierei-

completare test; 



72 

 

➢ 04.05.2020 - ,,Petrecerea timpului liber într-un mod plăcut,, - întrecere sportivă între 

personal și beneficiari; 

➢ 07.05.2020 - ,,Gradina de legume, paradisul verde,, - activitate practică în gradina de 

legume; 

➢ 08.05.2020 - ,,Descoperim viața și comportamentul animalelor,, - particularitățile și 

comportamentele animalelor; 

➢ 09.05.2020 - ,,Ziua Europei,, - să cunoască semnificația acestei zile; 

➢ 10.05.2020 - ,,Rezolvarea conflictelor,, - metodele  de  rezolvare a conflictelor; 

➢ 11.05.2020 - ,,Igiena orală,, - consolidarea deprinderilor de igienă dentară; 

➢ 12.05.2020 - ,,Noi suntem gospodari vestiți,,- activitate practică de curățenie a spațiilor 

verzi; 

➢ 13.05.2020 - ,,La multi ani Gabriel,, - sărbătorirea zilei de naștere a beneficiarului, 

Rățușcă Gabriel; 

➢ 14.05.2020 - ,,Flori și aranjamente florale din hârtie floristică,, - formare abilități de 

lucru manual, cu hârtie floristică; 

➢ 15.05.2020 - ,,Ce este familia!,, - consolidarea cunoștințelor despre familie; 

➢ 18.05.2020 - ,,Plimbare în natură,, - o plimbare în  pădurea Drislea; 

➢ 19.05.2020 - ,,Traficul de ființe umane,, - prevenția și combaterea traficului de 

persoane; 

➢ 20.05.2020 - ,,Învățăm să coasem la mașina de cusut,, - formare abilități de lucru la 

mașina de cusut; 

➢ 22.05.2020 - ,,La cumpărături,, -  dezvoltarea capacității de a socializa; 

➢ 23.05.2020 - ,,Cine ajunge primul,,- cine ajunge primul la linia de sosire; 

➢ 24.05.2020 - ,,Gestionarea banilor,,- formare deprinderi de utilizare a banilor și a altor 

mijloace de plată; 

➢ 25.05.2020 - ,,Ce pot spune despre mine, ce calități și defecte am,, - formare abilități 

de comunicare și socializare; 

➢ 31.05.2020 - ,,Ziua Românilor de pretutindeni,, - să cunoască semnificația zilei; 

➢ 01.06.2020 - ,,1 Iunie, ziua internațională a copiilor,, - sărbătorirea zilei în mod 

distractiv și recreativ; 

➢ 02.06.2020 - ,,Adopția schimbă destine,, -  informarea beneficiarilor despre adopție; 

➢ 03.06.2020 - ,,Să coacem pâine,, - activități practice-gospodărești desfășurate în cadrul 

centrului; 

➢ 04.06.2020 – „Jocuri din copilărie,, - activitate recreativă desfășurată în aer liber; 

➢ 05.06.2020 - ,,Ziua Învățătorului,, - rememorarea amintirilor din clasele primare legate 

de învățători; 

➢ 06.06.2020 - ,,Testarea încrederii în sine,,- joc de identificare a personalității; 

➢ 07.06.2020 - ,,Preparăm o salată cu legume din solarul nostru,, - activitate practică; 

➢ 08.06.2020 - ,,Familia mea,, - formarea deprinderilor de integrare socială și familială; 

➢ 09.06.2020 - ,,La cules de soc,,- activitate recreativă; 

➢ 10.06.2020 - ,,Controlul furiei,, - gestionarea furiei și modul de a controla furia prin 

tehnici de relaxare; 

➢ 12.06.2020 - ,,Cum procedezi dacă te prinde furtuna în aer liber,, - cunoașterea 

regulilor de  comportament în caz de furtună; 

➢ 13.06.2020 - ,,Boli determinate de alimentația inadecvată,, - identificarea legăturii 

dintre boală și alimentație; 

➢ 14.06.2020 - ,,10 lucruri despre igiena personală,, - cunoașterea noțiunilor de bază 

despre  igiena personală; 

➢ 17.06.2020 - ,,Codul bunelor maniere,,- reguli de bază despre cum să ne comportăm în 

societate; 
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➢  19.06.2020 - ,,Îmbolnăviri ușoare,,- cunoașterea bolilor copilăriei și a simptomelor 

acestora; 

➢ 21.06.2020 - ,,Drag mi-i portul românesc,,- ziua universală a iei; 

➢ 24.06.2020 - ,,Sânzâienile-Legende și tradiții,,- să cunoască semnificația sărbătorii; 

➢ 25.06.2020 - ,,Trăiește sănătos pentru a fi puternic,,- activitate antidrog; 

➢ 27.06.2020 - ,,Confecționarea de brățări,, - activitate practică de formare abilități; 

➢ 28.06.2020 - ,,Drumeție  în afara localității, ,- plimbare în afara localității; 

➢ 29.06.2020 - ,,Sfinții  Petru și Pavel,, - cunoașterea semnificației religioase a  acestei 

zile; 

➢ 01.07.2020 - ,,Cum îmi aleg hainele când merg la cumpărături,, - joc de rol; 

➢ 02.07.2020 - ,,Deplasarea în localitate pe timp de  pandemie,, - informare asupra 

regulilor de  respectat pe  timp de pandemie; 

➢ 03.07.2020 - ,,Cum îmi administrez bugetul personal,, - să știe să-și administreze 

bugetul personal; 

➢ 04.07.2020 - ,,În căutarea unui loc de muncă,, - demersurile necesare și informarea pe 

care trebuie să le accesăm în căutarea unui loc de muncă; 

➢ 06.07.2020- ,,Cum ne informăm în stația CFR,, - programarea unei călătorii cu trenul; 

➢ 07.07.2020 - ,,18 ani am împlinit,, - să știe ce responsabilități au la vârsta majoratului; 

➢ 10.07.2020 - ,,La multi ani !,, - sărbătorirea zilei de  naștere a copiilor - Căliman Răzvan 

și Macovei Petru; 

➢ 11.07.2020 - ,,Regulile salutului!,,- formare abilități de comunicare, reguli simple dar de 

o importanță crucială în viața de  zi cu zi; 

➢ 17.07.2020 - ,,Învață  să dăruiești,, - activitate desfășurată în colaborare cu Asociația 

Pact; 

➢ 18.07.2020 - ,,Întreceri sportive pe  stadion,, - activități de  timp liber; 

➢ 19.07.2020 - ,,Grădina mea cu flori,, - curățenia și îngrijirea spațiului verde; 

➢ 23.07.2020 - ,,Uneori măine e prea târziu, renunță acum,, - conștientizarea riscului 

consumului de  alcool și tutun; 

➢ 24.07.2020 - ,,O pată de culoare în camera mea,, - implicarea copiilor în activitatea de 

văruire a  camerelor lor; 

➢ 25.07.2020 - ,,Totul despre corpul nostru,, - proiecții, imagini despre corpul nostru; 

➢ 28.07.2020 - ,,Ziua Ambulanței Române,, - cunoașterea semnificației acestei zilei; 

➢ 29.07.2020 - ,,Ziua Imnului Național al României,, - cunoașterea semnificației zilei, mic 

program artistic; 

➢ 30.07.2020 - ,,Ziua Internațională a Prieteniei,,- consolidarea relațiilor de prietenie 

dintre  beneficiarii centrului; 

➢ 01.08.2020 - ,,Cum ne curățăm singuri hainele,,- activitate practică de formare abilități; 

➢ 03.08.2020 - ,,Îmi cunosc arborele genealogic,,- discuții despre familia proprie și lărgită; 

➢ 04.08.2020 - ,,Jocuri și jucători,, - activități de recreere și socializare pe terenul de sport 

al localității; 

➢ 05.08.2020 - ,,Eliminarea riscurilor de infectare cu COVID-19,,  - prelucrare material 

informativ; 

➢ 05.08.2020 - ,,Influența Anturajului,,- discuții despre influența benefică/distructivă a 

anturajului; 

➢ 06.08.2020 –,,Concurs de ghicitori pentru copii,,- activitate de timp liber; 

➢ 07.08.2020 - ,,Siguranța mea pe Internet,, - cunoașterea riscului la care se expun tinerii 

pe  Internet;  

➢ 08.08.2020 - ,,Cum îmi fac un nod la cravată,, - activitate practică de formare abilități; 

➢ 09.08.2020 - ,,Instalare piscină artificială,,- cunoașterea modului de instalare, 

funcționare si regulile de folosire a acesteia; 
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➢ 10.08.2020 - ,,O zi la piscină,, - activitate de recreere la piscina din  Botoșani,  „Sport 

Relax”; 

➢ 12.08.2020 - ,,Confecționăm semne de carte,, - formare abilități de lucru manual; 

➢ 13.08.2020 - ,,Concurs - ghicesc obiectele!,, - joc, recunoaștere obiecte prin pipăire; 

➢ 14.08.2020 - ,,Papanași  la desert,, - activități practice-gospodărești desfășurate  în 

cadrul centrului; 

➢ 16.08.2020 - ,,Jocuri și jucători,, - dobândirea de  informații privind modalitățile de 

petrecere a  timpului liber; 

➢ 17.08.2020 - ,,Înfrumusețarea locului de joacă,, - activitate practică de curațenie și 

înfrumusețare a sălii de sport; 

➢ 20.08.2020 - ,,Micul patiser,, - activități practice-gospodărești desfășurate  în cadrul 

centrului;  

➢ 21.08.2020 - ,,Desenăm, colorăm, ne distrăm!,, - concurs de desene  pe  asfalt; 

➢ 22.08.2020- ,,Învățăm să coasem nasturi,, - activitate practică formare  abilitati; 

➢ 25.08.2020 - ,,În lumea poveștilor,, - stimularea educației și a imaginației copiilor; 

➢ 30.08.2020 - ,,La ce și cum se folosesc banii,,- consolidarea cunostințelor despre 

valoarea monetară; 

➢ 31.08.2020 - ,,31 August, ziua Limbii Române,, - să cunoască importanța limbii române 

ca definire a identității naționale; 

➢ 01.09.2020 - ,,La multi ani, Cornel !,,- sărbătorirea majoratului tânărului, Rozmalin 

Cornel; 

➢  03.09.2020- ,,Școala online,,- prelucrare reguli de  folosire a  platformelor online; 

➢ 17.10.2020 - ,,Siguranța personală,, - identificarea factorilor de  risc ce conduc la 

delicvența  juvenilă; 

➢ 19.10.2020 - ,,Stă în puterea noastră,, - dezvoltarea responsabilității pentru menținerea 

propriei sănătăți si a celor din jurul nostru; 

➢ 21.10.2020 - ,,Capcanele adolescentei,, - identificarea consecințelor pe termen scurt și 

lung a consumului de  alcool,tutun; 

➢ 22.10.2020 - ,,Legumele, rolul lor în alimentație,, - să cunoască rolul acestora în buna 

funcționare a organismului pentru o viață sănătoasă; 

➢ 25.10.2020 - ,,Ziua Armatei Române,, - să cunoască semnificația zilei și rolul armatei în 

existența statului român; 

➢ 26.10.2020 - ,,Folosirea formulelor de politețe,, - dezvoltarea  comunicării și a unei 

atitudini civilizate în relația cu ceilalți; 

➢ 26.10.2020 - ,,Viața  în alb și  negru,, - identificarea modalităților de a face față presiunii  

grupului în situații de  risc; 

➢ 28.10.2020 – ,,Igiena personală folosită corect,, - activitate desfășurată de  asistenta 

medicală; 

➢ 29.10.2020 - ,,Preparăm salata de  vinete,, - activități practice-gospodărești desfășurate  

în cadrul centrului; 

➢ 30.10.2020 - ,,Delicvența juvenilă, siguranța personală,, - identificarea strategiilor de 

reducere  a agresivității; 

➢ 01.11.2020 - ,,Cum învăț, cum predau temele,, - să știe cum se accesează platforma 

Classroom; 

➢ 02.11.2020 - ,,O partidă de volei,, - dezvoltarea spiritului de  echipă; 

➢ 04.11.2020 - ,,Educația sexuală, metode de contracepție și prevenirea unei sarcini,,- 

activitate  desfășurată de către asistenta medicală; 

➢ 05.11.2020 - ,,La multi ani, Diana!,, - sărbătorirea zilei de  naștere a copilului, Banu 

Diana; 
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➢ 07.11.2020 - ,,Curațenia de toamnă în grădină,,- activitate practică în gradină, solar și 

spațiile verzi; 

➢ 09.11.2020 - ,,Adunăm, reciclăm, folosim,, - formarea deprinderilor de a folosi diverse 

materiale pentru realizarea de  obiecte ornamentale; 

➢ 14.11.2020 - ,,Atitudinea față  de școală,, - formarea unei atitudini pozitive față de 

școală; 

➢ 15.11.2020 - ,,Citirea ceasului,, - formare abilități de  organizare eficentă a timpului după  

criteriul chronologic; 

➢ 16.11.2020 - ,,Ornamente tricolore pentru 1 Decembrie,, - activitate practică, formare 

abilități de  lucru; 

➢ 20.11.2020 - ,,Ziua Internațională a drepturilor copilului,, - informarea copiilor despre 

drepturile fundamentale; 

➢ 23.11.2020 - ,,Ne pregătim pentru sărbătorile de iarnă,, - activitate practică de 

confecționare  ornamente pentru brad; 

➢ 25.11.2020 - ,,Coasem  motive tradiționale,, - activitate practică de formare abilități de  

lucru manual; 

➢ 28.11.2020 - ,,Serviciul 112,, - să știe  când  și cum se apelează acest serviciu; 

➢ 28.11.2020 - ,,Utilizarea corectă și îngrijirea vestimentației,, - formarea și dezvoltarea 

unor deprinderi de igienă personală; 

➢ 29.11.2020 - ,,Ce poți face singur(ă)?,, - construcția sistematică a abilităților de 

independență a copiilor; 

➢ 01.12.2020 - ,,1 Decembrie, ziua marii Uniri,, - discuții despre semnificația zilei, recitări 

de poezii cu tematică; 

➢ 03.12.2020 - ,, Și noi suntem persoane cu dizabilități,, - cunoasterea semnificației a 

acestei zile; 

➢ 05.12.2020 - ,,În așteptarea lui Moș Crăciun,, - instalarea și ornarea bradului de 

Crăciun; 

➢ 06.12.2020 - ,,Daruri de  la Moș Nicolae,, - discuții despre semnificația zilei, copiii au 

primit cadouri; 

➢ 10.12.2020 - ,,Ziua drepturilor omului,, - prezentarea principalelor drepturi ale omului; 

➢ 21.12.2020 - ,,Colinde tradiționale,,- învățarea și reamintirea colindelor tradiționale; 

➢ 24.12.2020 - ,,Moș Crăciun cu suflet bun,, - sărbătoarea Crăciunului; 

➢ 31.12.2020 - ,,La trecerea dintre ani,, - Revelion în condiții de siguranță. 

  Activitatea colectivului Centrului de Plasament „Sf.Nicolae” Trușești îşi propune în 

continuare, ca principal obiectiv, înscrierea în normalitate a copiilor/tinerelor/tinerilor care 

beneficiază de măsură specială de protecţie, facilitând astfel integrarea socială şi profesională a 

acestora.Toate activițățile au fost desfășurate în condiții de  siguranță păstrând toate regulile de 

distanțare socială în vederea prevenirii infectării cu COVID-19.  

         

➢ Activități Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale ”Șansa Mea” Botoșani 

 

 Pentru socializarea şi recreerea beneficiarilor, în decursul anului 2020 s-au organizat 

următoarele activităţi conform planului de acţiune 2020: 

,,Cunoaște-ți trecutul!” (realizare de lucrări dedicate zilei de 24 ianuarie) - 22.01.2020 

„Poveste de iarnă” (activitate cognitivă și de limbaj despre iarnă cu suport grafic) -13.02.2020 

„Mărțișoare din suflet pentru cei dragi!” (activități artistico-plastice dedicate primăverii și zilei 

de 8 martie – mărțișoare, felicitări, cântece și poezii) - 03.03.2020 

,,Curcubeul culorilor”  (activitate de motricitate fină: desene pe asfalt) -13.07.2020 
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„Sport și sănătate”  (jocuri și activități diverse în miniparcul, spațiul de joacă din curtea 

centrului) - 10.08.2020 

„Bogățiile toamnei”  (activitate de cunoaștere a mediului înconjurător cu specific de toamnă) -

21.09.2020 

„Frunze ruginii”  (expoziție de lucrări cu specific de toamnă) -14.10.2020. 

 Cu ocazia unor evenimente deosebite s-au realizat în cadrul centrului următoarele 

programe artistice: 

- în data de 26.02.2020 -  „Puterea vine din cunoaștere!” (activitate de cunoștere și socializare 

deasfășurată împreună cu elevii clasei a V - a C, de la Școala Generală  ”Elena Rareș” Botoșani, 

însoțiți de doamna professor, Timofte Maria Valentina. 

 Pentru socializarea şi recreerea beneficiarilor, în anul 2020 beneficiarii centrului au 

participat la următoarele activităţi organizate de centrul de zi independent sau cu suportul 

D.G.A.S.P.C. Botoşani şi a altor instituţii, respectiv: 

- în data de 05.03.2020 centrul a participat alături de instructorii de educație, 

asistentul social și șeful de centru, însoțiți de beneficiarii participanți, la 

spectacolul tradițional „Mărtișoare din Suflet pentru Suflet!” ediție specială 

organizat de D.G.A.S.P.C. Botoșani, ediția a VII-a; 

- în data de 16.12.2020 a avut loc în cadrul centrului activitatea intitulată „Vine, 

vine Moș Crăciun”, ediția a V – a, desfășurată în cadrul centrului cu sprijinul, 

S.C. IRINIK S.R.L., care a oferit cadouri fiecărui copil.   

               Pe toată perioada funcționării programului la Centrul de Zi, în toate activitățile 

individuale sau de grup cuprinse în planul de acțiune sau în afara acestuia, s-au respectat 

măsurile prevăzute în Planul de măsuri pentru prevenirea infecției Covid- 19 în serviciile sociale 

pentru copii și serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul 

D.G.A.S.P.C.Botoșani și Dispozițiilor aferente acestora.  

 Pentru promovarea activităților desfășurate în cadrul centrului, dar și pentru sprijinirea 

organizării de campanii de sensibilizare a comunității referitoare la problematica copiilor cu 

dizabilități, în anul 2020 am promovat și participat la activităţile organizate de către DGASPC 

Botoşani şi alte instituţii colaboratoare. 

 Centrul de Zi pentru copii cu nevoi speciale „ŞANSA MEA” a îmbunătăţit considerabil 

situaţia copiilor cu dizabilităţi, contribuind la o dezvoltare armonioasă din punct de vedere fizic și 

psihic atât cât diagnosticele medicale și potențialul psiho-fizic a copiilor permit.  S-a lucrat la 

acceptarea socială a copiilor cu dizabilități în comunități mai restrânse sau mai largi printr-o 

intervenție asupra mentalității semenilor, în special copii și adolescenți minimizând în acest fel 

riscul de marginalizare a copiilor cu dizabilități.  

 Prin activități de formare a deprinderilor de autonomie personală și socială, stimulare 

cognitivă, dezvoltare de abilități de limbaj și comunicare, îmbunătățire a abilităților de motricitate 

fină și generală s-a redus riscul de abandon familial și s-a asigurat participarea copiilor la 

activități educaționale desfășurate în școală. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                             Anexa 7 
INTRĂRI 2020              

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

comunitate 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

sistemul public și 
privat de protecție a 
adultului 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sistemul public și 
privat de protecție a 
copilului 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 6 9 

transfer din alt județ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 6 11 

              

IEȘIRI 2020              

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

reintegrări 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 

reintegrări pe 
perioadă determinată 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

decese 3 1 2 0 3 2 0 0 0 0 4 3 18 

transfer în alt județ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 5 2 2 0 3 2 1 1 1 0 4 3 24 
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Anexa 8 

 

Activități de socializare organizate în anul 2020 în unitățile rezidențiale pentru persoane 

adulte cu dizabilități – din structura DGASPC Botoșani: 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență Leorda 

            Contextul pandemic actual, care a început în martie 2020,  nu a mai permis desfășurarea 

evenimentelor speciale în formula care a devenit tradiție deja – de ex. 1 octombrie - Ziua 

Internaţională a Persoanelor Vârstnice, 6 decembrie - Sf. Nicolae, 1 Decembrie, 3 decembrie -  Ziua 

Internațională a  Persoanelor cu Dizabilități, însă acestea au fost adaptate și realizate într-un cadru 

restrâns în centru, cu respectarea măsurilor de igienă, precum și cu păstrarea distanței sociale 

recomandate în această perioadă, respectiv 1,5 m. 

            De asemenea, au fost suspendate toate activitățile recreative organizate pentru beneficiari, 

care presupun un grup de participanți sau contactul acestora cu zone aglomerate, primirea 

vizitatorilor în cadrul centrului, învoirile/vizitele beneficiarilor în familie/comunitate. 

 

✓ Activități educative de recreere și socializare: 

• realizarea intervențiilor prevăzute în planurile specifice, jocuri, alte tipuri de activități, 

sărbătorirea zilelor de naștere/onomastice ale beneficiarilor, activități preponderent realizate 

în centru din cauza contextului pandemic și a restricțiilor impuse; 

         

✓ Activităţi de ergoterapie: 

• participarea beneficiarilor la diferite activităţi gospodăreşti, adaptate vârstei şi stării de 

sănătate, activităţi de grădinărit în cele două sere cât şi la grădina de legume (activităţi de 

stropit, plivit, udat, legat legume etc.); 

• îngrijirea rondurilor de flori cu zone bine stabilite, repartizate beneficiarilor; 

• participarea beneficiarilor la pregătirea mesei (activităţi de sortare a impurităţilor din fasole, 

curăţarea zarzavatului), la activităţi de curăţenie în parcul centrului cât şi în incintă;  

• s-au confecţionat ornamente pentru împodobirea bradului de Crăciun etc.; 

• alte activităţi specifice vârstei beneficiarilor, cum ar fi: croitorie, croşetat, împletit. 

 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități ”Sf. Ioan” Bucecea 

 

✓ Activități recreative și de socializare: 

• sărbătorirea zilelor de naştere şi de nume (lunar), în sala de club, într-un cadru festiv, 

precum și petrecerea sărbătorile creștine;    

• stimularea persoanelor instituționalizate să ia parte la diferite activități prin accesul la 

bibliotecă, jocuri de societate: șah, remi, table, cărți; 

• vizionarea programelor TV, radio, accesul la presă, participarea la spectacole în 

comunitate; 

✓ Activități de terapie ocupațională: 

• antrenarea beneficiarilor în activități autogospodărești/gospodărești și recreative – în spațiul de 

locuit, curte, grădina cu flori, livadă (amenajare, întreținere, plantat etc.), ținând cont de starea 

de sănătate, abilitățile și dorința acestora; 
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• participarea beneficiarilor la  activităţi  de croşetat, împletit, citit etc. 

 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Dorohoi 

 

           În anul 2020 au fost realizate doar o parte din activitățile propuse datorită situației create 

de virusul COVID-19. Beneficiarii au apreciat în special programele artistice, mesele festive și 

plimbările la care au participat.  

           În primele luni ale anului au fost derulate mai multe activități sociale, cultural educative, 

umanitare și recreative în care au fost antrenați beneficiarii. Dintre acestea, enumerăm 

următoarele activități: 

• În data de 06.01.2020 un grup de beneficiari a participat la Catedrala “Adormirea Maicii 

Domnului”, la săvârșirea slujbei Botezul Domnului; 

• În data de 26.01.2020 beneficiarii au participat, în cadrul Asociației Centre of Hope, la 

întâlnirea lunară a Asociației “Ridică-te și umblă”, cu scopul socializării; 

• În data de 15.02.2020, în cadrul proiectului “Mărțișoare din suflet“, s-a desfășurat 

activitatea “Mărțișoare pentru mămici și bunici“ împreună cu copiii de la Complexul de 

Apartamente “Floare de colț“, care au fost însoțiți de doamna instructor de educație 

M.A.A.C.. În cadrul acestei activități s-au realizat mărțișoare, felicitări și mici obiecte 

decorative specifice lunii martie. Copiii au pregătit momente artistice dedicate zilei de 8 

Martie. Scopul activității a fost valorificarea potențialului artistic, creativ și de socializare; 

• În data de 23.02.2020 s-a dat curs invitației la întrunirea lunară din cadrul Asociației 

Centre of Hope, filiala Dorohoi “Ridică-te și umblă”, unde beneficiarii au socializat și au 

fost instruiți cu privire la măsurile de acordare a primului ajutor de către personalul 

SMURD Botoșani și ISU Dorohoi; 

• În data de 02.03.2020 un grup de beneficiari a vizitat expoziția “Suflet, dor și vise cu 

păpuși“ din cadrul Bibliotecii Municipale Dorohoi. Îndrumați de personal, beneficiarii au 

vizitat toate spațiile acestei biblioteci; 

• În data de 03.03.2020 beneficiarii au fost invitați la spectacolul “Un mărțișor pentru Ion 

Creangă“, ediția I, la Sala Teatrului Dorohoi, unde au vizionat programul artistic pregătit 

de copiii din centrele de plasament, precum și de elevii Seminarului Teologic “Sf. Ioan 

Iacob” Dorohoi; 

• În data de 05.03.2020 au asistat la spectacolul “Mărțișoare din suflet pentru suflet“, ediția 

VII, organizat de DGASPC Botoșani la Casa Tineretului; 

• În lunile aprilie și mai, conform situației de izolare la locul de muncă, activitățile s-au 

desfășurat doar în incinta centrului, având diferite teme:  

o În Joia Mare (16.04.2020) beneficiarii împreună cu personalul centrului au 

pregătit ouăle (vopsirea acestora) pentru masa festivă a Paștelui; 

o În data de 29.04.2020 s-a desfășurat activitatea “Plantează-ți propria 

floare“, în care toți beneficiarii și angajații au înfrumusețat parcul centrului; 

o În data de 1 Mai a avut loc Petrecerea câmpenească, unde beneficiarii au 

socializat în aer liber, au dansat și au servit masa împreună cu personalul 

aflat în izolare la momentul respectiv; 

o “Carnavalul Primăverii“ a avut loc în data de 5 Mai, când beneficiarii au 

sărbătorit prin joc și voie bună;  

o 21 Mai - sărbătorirea beneficiarilor ce poartă numele “Sfinților Constantin 

și Elena”, printr-o petrecere în aer liber; 

• În data de 20.07.2020 s-au sărbătorit beneficiarii ce poartă numele “Sfântului Ilie“, printr-o 

petrecere în parcul centrului; 
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• În data de 12.08.2020 s-a desfășurat activitatea “Carnavalul verii“; 

• “Sfânta Maria“ (8.09.2020) s-a sărbătorit într-un cadru festiv, în grădina centrului; 

• La data de 1.10.2020 s-a aniversat Ziua Persoanelor Vârstnice; 

• Pe data de 3.12.2020 am sărbătorit Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități; 

• În data de 21.12.2020 a avut loc activitatea “Realizarea de decorațiuni pentru Crăciun“, 

care au fost folosite pentru înfrumusețarea centrului și a bradului de Crăciun;  

• Activitatea “Colindăm iarna“ a avut loc în data de 24.12.2020, când beneficiarii au 

prezentat un program de colinde; 

• În ultima zi a anului 2020 ne-am bucurat de urătura făcută de către beneficiari și angajați. 

               

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Dersca 

           Activitățile socio-educative, de ergoterapie și culturale desfășurate în interesul 

persoanelor instituționalizate, în cursul anului 2020, au fost:                                                                                                                             

• sărbătorirea lunară a zilelor de naștere și de nume ale beneficiarilor, program realizat cu 

implicarea și sprijinul membrilor Asociației  de caritate ,,Agents of Changeˮ  Podriga; 

• ședințe lunare de informare a beneficiarilor pe diferite teme privind problematica specifică a 

persoanelor cu dizabilități – „Prevenirea și combaterea agresivității fizice și verbaleˮ, 

„Relațiile interumane - importanță și eficientizareˮ, „Importanța comunicării în viața 

individuluiˮ, „Limbajul civilizatˮ; 

• ședințe inițiate de psihologul centrului în vederea stopării consumului exagerat de cafea, 

alcool, tutun, menținerea unei alimentații echilibrate cantitativ; 

• marcarea evenimentelor anuale, cu respectarea restricțiilor impuse pentru evitarea riscului 

de infectare cu noul virus SARS-CoV-2 (1 martie, 8 martie, 15 august, 1 decembrie, 3 

decembrie, Sărbătorile Pascale, Crăciunul și Anul Nou), prin mici programe artistice de 

cântece, dans și poezie; 

• activități gospodărești de întreținere și amenajare a spațiilor verzi (plantat flori, răsaduri, 

însămânțat legume); 

• activități religioase în cadrul centrului (împărtășanie, spovedanie); 

• antrenarea și mobilizarea beneficiarilor în diferite activități gospodărești, de întreținere a 

grădinii și livezii, activități de croșetat, împletit, desenat, realizarea unor obiecte ornamentale; 

• acțiuni de informare a beneficiarilor cu privire la evitarea și prevenirea unor evenimente 

nedorite (incendiu, cutremur etc.), comportament și acțiune; 

• acțiuni de informare lunară privind măsurile de prevenire, protecție și conștientizare a riscului 

de infectare cu noul SARS-CoV-2; 

• activități de socializare, dans, muzică, atelier de lucru, sărbătorirea aniversaților - activități 

desfășurate lunar; 

• organizarea săptămânală de activități sportive în cadrul centrului, în vederea asigurării 

necesității de mișcare a individului, excursii săptămânale la pădure în perioada ridicării 

restricțiilor;  

• antrenarea și atragerea prin participare la jocuri de societate (șah, remi, cărți);  

• acțiuni de informare a beneficiarilor cu privire la drepturile și obligațiile lor și sesizarea 

oricăror forme de agresiune, respectiv abuzul fizic, psihic, emoțional, verbal;  

• activități cu specific medical-educativ privind: 

o importanța menținerii igienei personale și în spațiul de locuit; 

o importanța menținerii unei diete alimentare echilibrate; 

o acțiuni de conștientizare în vederea respectării sfatului medicului. 
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➢ Activități desfășurate la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități ”Lucie Lecomte” Botoșani 

 În anul 2020, având în vedere contextul pandemiei, beneficiarii centrului au participat la 

următoarele activităţi socio-educative, culturale, de socializare, de ergoterapie/terapie 

ocupațională:  

 

✓ Activități socio-culturale şi educative: 

• 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 – doar atunci când s-a permis; 

• 20.01.2020 – program de consiliere educațională împreună cu psihologul centrului, 

tema: 6 lucruri esențiale în viață: angajamentul, aprecierea, lucrul în echipă, respectul, 

obiective pentru viitor, simțul umorului;  

• 12.02.2020 – aniversare la locul de muncă pentru tinerele care lucrează la ANVI 

CENTER - ANVI PROFESSIONAL SECURITY S.R.L, angajate cu contract de muncă 

din anul 2019: A.A.,  A.A., C.R., C.M.V. și B.P.; 

• 19.02.2020 - program de consiliere educațională împreună cu psihologul centrului, cu 

tema: De ce dor cuvintele?; 

• 23.02.2020 – antrenament sportiv, în fiecare duminică, în sala de sport a Șc.11, 

activități sportive adaptate persoanelor cu dizabilități, alături de alți tineri, într-un 

program sportiv organizat de Asociația Down Activ Moldova; la final plimbare cu 

tricicleta; 

• 06.03.2020 – petrecere în centru cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii;  

• 11.03.2020 – ședință generală cu personalul și beneficiarii centrului privind măsurile 

pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus COVID-19 și respectarea drepturilor 

beneficiarilor; 

• 12.03.2020 - program de consiliere educațională împreună cu psihologul centrului, cu 

tema: Să învățăm despre bani; 

• 24.03.2020 – informare generală cu personalul și beneficiarii centrului privind măsurile 

pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus COVID-19; 

Observație: În perioada 14.03-14.05.2020 a stării de urgență instituită la nivel național, s-a 

dispus izolarea personalului în centru, împreună cu beneficiarii și s-au realizat activități diverse, 

creative, educative, distractive: ateliere de terapie ocupațională, de muzică și mișcare, jocuri, 

dans, salon de coafură, manichiură și pedichiură, sărbătorirea zilelor de naștere, Sărbătorirea 

Paștelui, activități de grădinărit, seară de film, șezătoare, Concurs Miss & Mister Izolare CAbR 

"Lucie Lecomte" (filmări și fotografii pe pagina fb a centrului: https://www.facebook.com/CAbR-

Lucie-Lecomte-Botosani-149112055445561); 

• 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; 

• 28.04.2020 - program de consiliere educațională împreună cu psihologul centrului, cu 

tema: Timp de calitate petrecut cu cei dragi; 

• 21.05.2020 - ședință generală cu personalul și beneficiarii centrului privind măsurile de 

intervenție în caz de cutremur; program de consiliere educațională împreună cu 

psihologul centrului, cu tema: Despre calități și defecte; 

• 25.06.2020 - program de consiliere educațională împreună cu psihologul centrului, cu 

tema: Despre profesie/meserie – “Ce vreau să mă fac când voi fi mare?”; 

• 29.07.2020 - program de consiliere educațională împreună cu psihologul centrului, cu 

tema: Ghid de reciclare – Să învățăm să sortăm deșeurile; 

https://www.facebook.com/CAbR-Lucie-Lecomte-Botosani-149112055445561
https://www.facebook.com/CAbR-Lucie-Lecomte-Botosani-149112055445561
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• 19.08.2020 - program de consiliere educațională împreună cu psihologul centrului, cu 

tema: Stil de viață sănătos: sănătate fizică, mentală, alimentară; apă de calitate; 

respirație corectă; eliminarea stresului, a poluării; 

• 31.08.2020 – activitate în parteneriat cu Asociația Down Activ Moldova, atelier de 

pictură pe pânză (tricouri), personalizarea lor; 

• 03.09.2020 - ședință generală cu personalul și beneficiarii centrului cu privire la 

deschiderea liniei telefonice de urgență TELVERDE 0800500550 pentru raportarea 

eventualelor abuzuri și probleme; 

• 24.09.2020 – program de consiliere educațională împreună cu psihologul centrului, cu 

tema: Despre sistemul imunitar;  

• 25.09.2020 - ședință generală cu personalul și beneficiarii centrului privind 

următoarele:  

o actualizarea R.O.F.-ului;  

o prezentarea Cartei drepturilor beneficiarilor, a Codului de etică și a Codului 

de conduită;  

o modul de abordare și relaționare cu beneficiarii;  

o prezentarea pe scurt a altor documente (proceduri de lucru), registre, 

Standarde, Ghidul beneficiarului etc.;  

o sesiune de instruire privind cunoașterea și combaterea formelor de abuz și 

neglijare, modalități de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau 

alte forme de tratament degradant, protecție impotriva torturii; 

o modalități de formulare a eventualelor sesizări (reclamații, cutia de sesizări 

și registre); 

o cum prevenim și combatem comportamentele deviante; 

o măsurile pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus COVID-19. 

• 27.09.2020 - ședință generală cu personalul și beneficiarii centrului privind 

desfășurarea în condiții optime a procesului de votare la alegerile locale, în contextul 

pandemiei; exercitarea dreptului la vot al beneficiarilor; 

• 01.10.2020 - ședință generală cu personalul și beneficiarii centrului privind aprobarea 

Planului de măsuri de preventie, curățenie și dezinfecție al centrului, în vederea 

prevenirii răspândirii coronavirusului; 

• 21.10.2020 – program de consiliere educațională împreună cu psihologul centrului, cu 

tema: Despre atașamente; 

• 20.11.2020 - program de consiliere educațională împreună cu psihologul centrului, cu 

tema: Bucuria de a dărui și plăcerea de a primi; 

• 03.12.2020 – celebrarea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități în centru; 

atelier de creație - activități de terapie ocupațională și artă meșteșugărească, expoziție 

de lucrări ale tinerilor, spectacol în limitele impuse de pandemie; 

• 17.12.2020 - program de consiliere educațională împreună cu psihologul centrului, cu 

tema: Frumusețea și magia Sărbătorilor de iarnă; 

• 23 – 24.12.2020 - vestirea „Naşterii Domnului” de către tinerii centrului prin susţinerea 

unui program de colinde; invitația tânărului Z.A.I. și a doamnei B.M., beneficiari ai 

centrului, la Uvertura Mall pentru a cânta colinde alături de elevi ai Școlii Populare de 

Arte; 

• implicarea beneficiarilor în realizarea decorațiunilor de Crăciun, decorarea centrului și 

împodobirea bradului, pregătirea programului de colinde; 

• 23-24.12.2020 şi 29-30.12.2020 – „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;  

• 31.12.2020 – masa festivă de încheiere a anului 2020;  
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• 10.12.2020 – 08.01.2021 – Anuala Artiștilor Plastici Botoșăneni, participarea surorilor 

A.A și A.A. la Galeriile de Artă „Ștefan Luchian”, cu lucrări personale de pictură pe 

sticlă;  

• activităţi de consiliere realizate de psihologul centrului, în colaborare cu asistentul 

social, în vederea prevenirii/reducerii consumului de alcool, droguri şi alte substanţe; 

prevenirea furturilor (inclusiv a furturilor informatice – parole, pin-uri etc.);  

• 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, 

cum căutăm și menținem un loc de muncă etc.; activități de dezvoltare a deprinderilor 

de viață independentă. 

 

✓ Activităţi de socializare: 

• 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 – 

atunci când contextul pandemiei a permis acest lucru; 

• organizarea aniversărilor și zilelor onomastice ale beneficiarilor, în vederea 

consolidării sentimentului de apartenență la grup, cu respectarea normelor de 

distanțare fizică și a celorlalte norme sanitare; 

• petrecerea într-un cadru festiv, familial, a Sărbătorilor de Paște, Crăciun, Anul Nou, în 

contextul pandemiei; 

• 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 de terapie ocupațională/ergoterapie: 

           În activităţile de ergoterapie din centru sunt implicaţi toţi beneficiarii, fiecare desfăşurând 

un anumit tip de activitate, în funcţie de capacităţile psiho-fiziologice ale acestuia, cât şi a 

nivelului de atractivitate faţă de respectiva activitate. Astfel, unii beneficiari se ocupă de grădina 

centrului, desfăşurând activităţi de săpat, plivit, udat, etc., în timp ce alţii se ocupă de îngrijirea 

spaţiului verde din jurul centrului, a rondurilor de flori cu zone bine definite (înflorește în fiecare an 

o frumoasă și multicoloră grădină de trandafiri). 

Atât sub îndrumarea ergoterapeutului, pedagogului de recuperare și a asistenților 

medicali şi, mai ales, sub supravegherea infirmierelor, beneficiarii participă activ la programele de 

curăţenie şi dezinfecţie a dormitoarelor proprii, a punctelor sanitare, a spaţiilor comune şi a sălii 

de mese. 

Printre activităţile de terapie ocupaţională, se enumeră şi următoarele:  

• croitorie, prin care se realizează diverse obiecte de vestimentaţie şi alte articole; 

• împletit, prin care se realizează, de asemenea, obiecte de vestimentaţie (fulare, căciuli, 

suport pentru telefon, poşete, vestuţe, ciorapi, etc.); 

• croşetat (eşarfe, mileuri, fețe de masă şi alte articole artizanale); 

• artă meşteşugărească (costume naţionale – ii); 

• pictură pe sticlă (icoane pictate pe sticlă, sub directa îndrumare a domnului L.Ş.-pictor); 

• realizarea unor aranjamente decorative: origami de hârtie etc.; 

• realizăm și huse pentru scaune. 
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➢ Activități desfășurate la Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilităţi Stăuceni 

 În anul 2020, beneficiarii centrului au participat la următoarele activităţi socio-educative, 

culturale, de socializare, de ergoterapie/terapie ocupațională:  

 

✓ Activități educativ-culturale și de socializare: 

• cu prilejul organizării spectacolului “Mărțișoare din suflet pentru suflet“ la Casa Tineretului, 

de către DGASPC Botoșani, beneficiarii centrului au participat la spectacol și s-a urmărit 

dezvoltarea deprinderilor și abilităților sociale; 

• activitatea “Sărbători Pascale, Sărbători de Suflet!” a avut ca scop cultivarea tradițiilor și 

obiceiurilor pascale prin vopsirea ouălor, pregătirea mesei festive și a bucatelor 

tradiționale; 

• în data de 15 iulie s-a organizat concursul “Cel mai bun dansator și cel mai bun cântăreț”, 

prilej cu care beneficiarii au pregătit un moment de dans și cântec, la final toți participanții 

fiind premiați cu diplome confecționate în cadrul centrului; 

• activitatea “Roadele bogate ale toamnei!”, prin care s-a urmărit recoltarea legumelor din 

propria seră și explicarea proprietăților și beneficiilor acestora pentru o alimentație 

sănătoasă; 

• în data de 3 decembrie, cu ocazia ”Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități”, 

beneficiarii au sărbătorit abilitatea prin dans și muzică, activități recreative și s-a organizat 

o masă festivă; 

• pregătirea unui cadru specific Sărbătorilor de iarnă: confecționarea decorațiunilor, 

decorarea centrului și împodobirea bradului; 

• prin activitatea “Un dar, un zâmbet!” beneficiarii împreună cu angajații au prezentat un 

program de colinde și au primit daruri specifice sărbătorilor de iarnă; 

• în data de 31 decembrie o parte din beneficiari au sărbătorit prin dans și cântec venirea 

noului an iar, la finalul activității, au servit tort și șampanie pentru copii. 

 

  În cadrul centrului, în toată perioada analizată, s-au mai desfășurat următoarele 

activități: 

• în perioada ianuarie – martie, 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; 

• lunar, s-au organizat în cadrul colectivității aniversările și zilele onomastice ale 

beneficiarilor, în vederea consolidării sentimentului de apartenență la grup, cu 

respectarea măsurilor impuse în scopul protecției împotriva noului virus SARS-CoV-2; 

•  încurajarea mobilității în comunitate prin cunoașterea traseului de deplasare către diverse 

obiective: magazin, biserică, secția de votare etc., în limitele permiterii deplasărilor în 

perioada pandemiei și cu luarea măsurilor de protecție (păstrarea distanțării sociale, 

igienizarea mâinilor, purtarea măștii de protecție etc.) în scopul prevenirii infectării cu noul 

virus SARS – CoV-2; 

• de încurajare și menținere a relațiilor sociale prin facilitarea vizitelor în perioada ianuarie - 

martie 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, iar în perioada pandemiei de COVID – 19 cu respectarea 

măsurilor impuse atât în starea de urgență cât și în starea de alertă, la nivel local și 

național; 
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• acordarea sprijinului pentru efectuarea cumpărăturilor de la magazinul din sat de către 

beneficiarii care dispun de resurse financiare ocazionale în perioada ianuarie – martie, iar 

în perioada pandemiei SARS-CoV-2, beneficiarii au fost susținuți să-și achiziționeze 

online produsele dorite; 

• 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, în 

perioada ianuarie - martie; 

• specialiștii centrului au organizat întâlniri și au prezentat beneficiarilor: instrumentele de 

lucru utilizate (revizuirea planului personlizat) și importanța evaluării anuale a situației 

socio-psiho-medicale, serviciile acordate în cadrul centrului; 

• reprezentanții de specialitate ai centrului au organizat activități instructiv-educative, 

respectiv: ”Drepturi și îndatoriri ale beneficiarilor de servicii sociale acordate în centrul 

rezidențial”, ”Tel. Verde - linie telefonică gratuită înființată de ANDPDCA la care 

beneficiarii centrului rezidențial pot semnala orice formă de neglijare, exploatare sau 

abuz”, ”Ce este starea de urgență, situația care a dus la instituirea stării de urgență și 

măsurile care trebuie respectate în această perioadă”, ”COVID-19: Ghid de prevenire”, 

”Ce este distanțarea socială și rolul acesteia în prevenirea apariției/răspândirii SARS-

COV-2 în colectivitate”, „Identificarea și semnalarea cazurilor de neglijare, exploatare, 

violență și abuz”, „Tel. Verde - linie telefonică gratuită pusă la dispoziția beneficiarilor, 

copii și adulți, precum și personalului din centrele rezidențiale, de ANDPDCA în 

parteneriat cu UNICEF România, Centrul de Resurse Juridice și Consiliul Tinerilor 

Instituționalizați, care pot beneficia de informare, consiliere psihologică și suport 

emoțional, consiliere juridică, în contextul pandemiei de COVID-19 și nu numai”, “Alegeri 

locale-exercitarea dreptului la vot”, “Testare periodică (la 14 zile) a beneficiarilor din 

centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități”, “Informarea beneficiarilor cu 

privire la rezultatele testului din data de 26.11.2020 și măsurile care vor fi implementate la 

nivelul centrului rezidențial pentru o perioadă de 14 zile etc.”;   

• stabilirea de noi relații de colaborare şi menţinerea celor existente cu reprezentanții unor 

O.N.G.-uri, ai autorităților administrației publice locale, ai societății civile: Asociația 

”Agents of Change”, Podriga, Asociația umanitară România – Olanda, Linda Sorley, 

PISCICOLA SA Botoșani, Biserica “Naşterea Maicii Domnului” Victoria. 

 

✓ Activităţi de terapie ocupațională/ergoterapie: 

 

•     cultivarea interesului beneficiarilor pentru protejarea mediului înconjurător, adoptarea 

unui comportament eco-civic față de natură - înfrumusețarea spațiului verde al centrului 

prin  plantarea florilor, a arborilor ornamentali și a pomilor fructiferi;  

• implicarea beneficiarilor în realizarea obiectelor specifice activităţilor de terapie 

ocupaţională: articole tricotate (căciuli, fulare, șosete, trăistuțe etc.), cusături artizanale 

(semne de carte, fețe de masă etc.), felicitări, decorațiuni, obiecte ornamentale etc. 

• activități gospodărești cotidiene, în funcție de sezon, în interiorul și în curtea centrului, în 

funcţie de potenţialul funcţional restant al fiecărui beneficiar; 

• grădinărit în sera centrului - semănat, udat, plivit, recoltat. 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități ”Ionaș”, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități ”Rosetti” și la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități ”Steaua Speranței” 
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          În anul 2020, beneficiarii celor 3 centre au participat la numeroase activități socio-

educative:  

• planificarea activităților ce se vor desfășura în anul 2020;  

• activități distractive organizate cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie:  au confecționat felicitări și 

mărtișoare pentru aceste zile, au expus mărțișoarele și felicitările create, au confecționat 

colaje pe pânză de sac; la terminarea activității, beneficiari au fost recompensați cu dulciuri 

și suc;  

• Luna Curățeniei - activități de întreținere a spațiilor din incinta centrului, curățenie în curte 

și livadă (greblat, văruit copaci și borduri) și lucrări la gradină;    

           Pe perioada stării de urgență și a celei de alertă beneficiarii nu au mai participat la 

activități care necesitau ieșirea din centru în grupuri organizate, ci au beneficiat de activități 

derulate în cadrul centrului împreună cu angajații: 

• activități practice - confecționarea de felicitări și vopsit ouă;   

• masă festivă, sărbătorirea Paștelui, aniversarea zilelor de naștere și onomastice ale 

beneficiarilor; 

•  activități agricole (plantarea de cartofi, ceapă, salată, pătrunjel în grădina de legume a 

centrului);   

• sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la prevenirea infecțiilor, eliminarea riscurilor 

potențiale de infectare cu noul coronavirus COVID-19;   

• activități de relaxare: audiții muzicale, dans, vizionare tv, jocul cu mingea, plimbări în aer 

liber;  

• activități agricole ( recoltat de cartofi, morcovi, dovlecei, păstârnac); 

• organizarea de activități distractive: sărbătorirea Halloweenului - participarea personalului 

și a beneficiarilor prin decorarea dovlecilor și strângerea de frunze uscate pentru a crea 

un cadru adecvat sărbătorii;   

• activități de informare cu tematică medicală: stare de sănătate și administrarea 

corespunzătoare a tratamentului, efectele nerespectări tratamentului; 

• specialiștii din cadrul centrului realizează pentru beneficiari sesiuni de informare în 

vederea menţinerii unui stil de viaţă sănătos, precum şi sesiuni de informare cu privire la 

modul de relaționare când apare o situație conflictuală între beneficiari;   

• 3 Decembrie - Ziua persoanei cu dizabilității: organizarea unui program artistic 

“Împodobirea bradului”, o călătorie în   lumea emoțiilor;    

• prin intermediul Fundației Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în parteneriat cu ANDPDCA, 

UNICEF și Consiliul Tinerilor Instituționalizați (CTI), s-a implementat proiectul TELVERDE 

destinat persoanelor cu dizabilități aflate în centrele rezidențiale, al cărui obiectiv este de 

a asigura asistență psihologică de specialitate și sprijin emoțional, deopotrivă rezidenților 

și angajaților din aceste centre, iar specialiștii din cadrul centrului au facilitat întâlniri on-

line între rezidenți și coordonatorii proiectului; 

• prezentarea unui program de colinde, urături, obiceiuri şi tradiţii româneşti de Crăciun, 

așteptarea lui Moș Crăciun. 

          Datorită specificului diagnosticului și a vârstei înaintate a unor beneficiari, nu s-a putut 

lucra cu o prezentă mare la activitățile desfășurate. 

          Activitățile s-au desfășurat în funcţie de contextul epidemiologic existent, cu respectarea 

normelor în vigoare privind legislaţia în domeniul muncii, precum și cu respectarea normelor de 

prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.   

          Activitățile de grup s-au organizat gradual, grupele cuprinzând cel mult 5 beneficiari, iar 

spațiul unde s-a desfășurat activitatea a fost dezinfectat cu substanțe biocide pe bază de clor sau 

alcool.   
 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență Adășeni 
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    Pentru dezvoltarea autonomiei  personale s-au desfășurat  activități, ce cuprind : 

• servicii de socializare, comunicare, consilierea beneficiarilor cu scopul ameliorării 

comportamentelor deviante și adoptarea unor conduite adecvate, medierea conflictelor; 

• menținerea legăturii cu familia cu scopul integrării în cadrul acesteia (acolo unde există 

această posibilitate); 

• confecționarea unor obiecte pentru împodobit bradul: globuri, cutiuțe pentru cadouri, 

ghirlande;  

• terapie prin muzică și mișcare; 

• ergoterapie și terapie ocupațională prin intermediul diverselor activități anterior 

consemnate; 

• sesiuni de informare a beneficiarilor privind cunoașterea drepturilor prevăzute în Carta 

Drepturilor Beneficiarilor, cunoașterea formelor de abuz, neglijare și discriminare, 

protecția împotriva torturii și tratamentelor crude, inumane și degradante, modalități de 

formulare de sesizări și reclamații etc.  

 

➢ Activități desfășurate la Căminul pentru Persoane Vârstnice Trușești 

S-au organizat activități de petrecere a timpului liber, împreună cu: 

o Centrul de Plasament „Sf. Nicolae” Trușești; 

o Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”;  

o Școala Populară de Artă Botoșani; 

o Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe” Botoșani; 

o Liceul „Demostene Botez” Trușești. 

• S-au susținut cu diferite ocazii (sărbători  creștinești,  Ziua  Internațională  a  Vârstnicului -

1 octombrie, 8 Martie etc.), concerte de muzică populară, muzică tradițională și de 

divertisment, activități social recreative etc. S-a încurajat susținerea morală și materială a 

beneficiarilor de către susținătorii legali, s-a militat pentru reintegrarea socială a 

vârstnicului în familie. 

• Activitatea „Ziua ta” (aniversarea lunară a zilelor de naștere) – a participat un număr de 27 

de persoane vârstnice; 

• 30.11.2020 – Activitate de abilități practice care a avut în vedere realizarea de ornamente 

pentru ziua de 1 Decembrie, „Ziua Naţională a României”  - au participat 10 beneficiari; 

• 04.12.2020 – Activitatea de socializare „A venit Moş Nicolae” realizată în colaborare cu 

voluntarii Asociației Pact-Parent And Child Training, care a constat în oferirea de cadouri -  

au participat 27 de persoane vârstnice; 

• 06.12.2020 – Hramul Bisericii „Sf. Nicolae” Trușești; 

• 14.12.2020 – Activitatea „Taina spovedaniei” în cadrul Bisericii “Sf. Nicolae” Trușești, la 

care au participat 15 persoane vârstnice;  

• 15.12.2020 – Activitatea „Taina împărtăşaniei” în cadrul Bisericii “Sf. Nicolae”  Trușești, la 

care au participat 15 persoane vârstnice;  

• 16.12.2020 - Activitatea organizată în cadrul căminului în colaborare cu beneficiarii 

Centrului de Plasament “Sf. Nicolae” Trușești, participanţi 26 de persoane vârstnice; 

• 20.12.2020 – Activitatea „Tradiţii şi obiceiuri” desfăşurată în colaborare cu Grupul Școlar 

„Demostene Botez” Trușești; 

• 24.12.2020 – Activitatea „Primim colindători”  desfăşurată în cadrul căminului, colindători 

din comunitate; 

• 31.12.2020 - Activitatea „La mulţi ani! Bine ai venit 2021!” desfăşurată în cadrul căminului, 

la care au participat 26 de persoane vârstnice; 

    Toate activitățile s-au desfășurat cu respectarea măsurilor de distanțare socială. 

           S-au oferit daruri de “Moș Nicolae” și de “Moș Crăciun”, s-a organizat o minipetrecere de 

revelion, eveniment a cărui organizare a fost la nivelul expectanțelor beneficiarilor noștri.  
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           În contextul actual de răspândire a virusului SARS-CoV-2, în vederea limitării transmiterii 

acestuia și pentru siguranța beneficiarilor CPV Trușești, s-au adoptat măsuri privind limitarea 

apariției infecției cu virusul SARS-CoV-2 în rândul bunicilor care beneficiază de îngrijire, 

supraveghere, asistență și servicii de abilitare/reabilitare. 

           Eforturile susținute ale specialiștilor din CPV Trușești au creat un feed-back bun 

caracterizat prin starea pozitivă a beneficiarilor, luându-se în considerare capacitatea de 

adaptare extrem de redusă a vârstnicului. În acest sens au fost efectuate anchete de evaluare a 

gradului de satisfacție a beneficiarului de către cabinetul de asistență socială.  

           Pentru vremea frumoasă, cu respectarea măsurilor de distanțare socială, s-au organizat în 

parcul din curtea căminului diferite activități de socializare și petrecere a timpului împreună prin 

jocuri, cântece.  

 

 



DGASPC BOTOSANI

ANEXA 9

Nr.

crt.

Tip achizitie Denumire furnizor NR. CONTRACT
Valoare totala cu  

TVA

1 AS SC C C ACTIV CONCEPT GENERAL contr.31617/09.11 54.434,17

2 AS SC DIMI MAN CONF SRL contr.31618/09.11 28.636,16

3 AS SC DIMI SRL contr 27479/06.10 65.434,34

4 AS SC DIMI SRL contr.31069/04.11 49.553,05

5 AS S.C. INTERNATIONAL MERIT SRL contr. 32874/19.11 118.778,32

6 AS SC FLYNG IMPEX SRL contr. 27480/06.10 9.339,75

7 AS SC NEVADA DUAL SRL contr. 31615.09.11 284.094,17

8 AS SC RITCOM SRL contr. 31616/09.11 10.581,48

9 AS SC STARLUKY SRL contr. 31619/09.11 14.919,03

10 PS SC STING SRL contr.26569/28.09 3.909,15

11 PS SC TOPALIS ENGINEERING SRL contr. 19938/03.08 53.640,44

12 PS SC REBO-FOREST SRL contr.20141/04.08 562.513,00

13 NP SC ANCA FARM SRL contr.8639/26.03 16.000,74

14 PS SC BEST ACHIZITII SRL contr.19939/03.08 64.045,80

15 PS SC EDITEH- GAS SRL contr. 33768/26.11 26.180,00

16 PS SC ELECTRO PLUS SRL contr. 32876/19.11 7.080,50

17 LD SC VASCAR  SA

10186/06.05.2019

10428/27.04.2020 412.914,52

18 LD SC M.A CRISTINA SRL

9926/02.05.2019

10434/27.04.2020 35.606,87

19 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL 9951/02.05.2019, 10381/27.04.2020 5.048,10

20 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL 19145/19.08.2019.2019 10384/27.04.2020 49.053,35

21 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL 19226/19.08.2019  10386/27.04.2020 49.374,84

22 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL 9955/02.05.2019 10380/27.04.2020 19.501,90

23 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL

9953/02.05.2019                   

10378/27.04.2020 29.659,45

24 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL 9952/02.05.2019          10377/27.04.2020 105.691,96

25 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL 9951/02.05.2019      10376/27.04.2020 73.793,05

26 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL 9957/02.05.2019      10382/27.04.2020 31.463,07

27 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL  9954/02.05.2019            10379/27.04.2020 37.005,32

28 LD SC FIVE CONTINENTS SRL  18642/21.07.2020         9225/06.03 446.638,40

29 LD SC FIVE CONTINENTS SRL  18641/21.09.2020          9225/06.03 172.656,00

30 LD SC FIVE CONTINENTS SRL 10187/06.05.2019            10429/27.04.2020 261.701,80

31 LD SC FIVE CONTINENTS SRL contract subsecvent 10430/27.04.2020 180.572,50

32 LD URBAN SERV Contract de inchiriere 9033 cod 837/19.11 2.099,88

33 PS SC SGPI SECURITY FORCE SRL 

AA30718/20.12.19 

 8501/25.03.2020 244.072,84

34 PS SC ANVI PROFESIONAL SECURITY SRL Contract 8502/25.03.2020 3.808,00

CENTRALIZATOR ACHIZITII  2020



35 PP SC MEDLIFE SA IASI Contract de prestari serv 9256/06.04.2020 5.760,00

36 PP SC ANIMA SPECIALITY  LOT 1

Contract de prestari servicii 

9257/06.04.2020 38.334,00

37 PP SC ANIMA SPECIALITY  LOT  3

Contract de prestari servicii 

9257/06.04.2020 2.350,00

38 PP SC ANIMA SPECIALITY LOT4

Contract de prestari servicii 

9257/06.04.2020 3.030,00

39 PP SC RITCOM SRL Contract de furnizare 27484/06.10.2020 37.627,80

40 PP SC  ANDA CONFECTION CAMI SRL Contract de furnizare 27481/06.10.2020 86.795,86

41 PS SC OVAVINCI SRL Contract de furnizare 27483/06.10.2020 36.437,80

42 PS SC NOVA TEX TRADING  SRL Contract de furnizare 27482/06.10.2020 7.288,75

43 PS SC MEDITRA SRL

Contract de prestari servicii 

12662/25.05.2020 contr.  18069/15.07.2020 2.130,00

48 PS SC SGPI SECURITY FORCE SRL AA30719/20.12.2019 1.808,80

49 L D SC COPANEX SRL 10190/06.05.2019 65.959,96

50
LD

SC SPICUL 2 SRL (CAS PROASPAT) 10435/27.04.2020 33.423,98

51 LD SC SPICUL 2 SRL (produse lactate) 9924/02.05.2019 269.245,94

52
LD SC SPICUL 2 SRL (produse lactate)

10436/27.04.2020 627.298,41

53
LD SC SPICUL 2 SRL (paine) 9699/24.04.2019

96.192,05

54
LD SC SPICUL 2 SRL (paine)

10375/27.04.2020 251.790,00

55
LD SC FIVE CONTINENTS SRL(IAURT FRUCTE) 9927/02.05.2019

10.251,06

56
LD SC FIVE CONTINENTS SRL(IAURT FRUCTE)

10437/27.04.2020 30.177,85

57
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(CARTOFI DE 

TOAMNA)
30898/23.12.2019

43.600,00

58
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(CARTOFI DE 

TOAMNA)
10480.28.04.2020

8.720,00

59
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(CARTOFI DE 

TOAMNA)
22121/19.08.2020

26.160,00

60 LD SC AMA FRUCT CP SRL(castraveti)) 30899/23.12.2019 31.392,00

61 LD SC AMA FRUCT CP SRL(castraveti)) 10481.28.04.2020 11.772,00

62 LD SC AMA FRUCT CP SRL(castraveti)) 22122/19.08.2020 19.620,00

63
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(ceapa 

uscata,radacinoase)
30900/23.12.2019

56.026,00

64
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(ceapa 

uscata,radacinoase)
10482/28.04.2020

39.458,00

65
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(ceapa 

uscata,radacinoase)
22123/19.08.2020

26.242,50

66 LD SC AMA FRUCT CP SRL(conopida) 30901/23.12.2019 3.050,00

67 LD SC AMA FRUCT CP SRL(conopida) 10483/28.04.2020 2.616,00

68 LD SC AMA FRUCT CP SRL(conopida) 22124/19.08.2020 2.180,00

69 LD SC AMA FRUCT CP SRL(usturoi) 30902/23.12.2019 29.757,00

70 LD SC AMA FRUCT CP SRL(usturoi) 10484/28.04.2020 25.397,00

71 LD SC AMA FRUCT CP SRL(usturoi) 22125/19.08.2020 16.350,00

72 LD SC AMA FRUCT CP SRL(zarzavat) 30903/23.12.2019 22.454,00

73 LD SC AMA FRUCT CP SRL(zarzavat) 10487/28.04.2020 17.222,00

74 LD SC AMA FRUCT CP SRL(zarzavat) 22127/19.08.2020 15.042,00



75 LD SC AMA FRUCT CP SRL(fasole uscata) 30904/23.12.2019 6.213,00

76 LD SC AMA FRUCT CP SRL(fasole uscata) 10488/28.04.2020 6.540,00

77 LD SC AMA FRUCT CP SRL(fasole uscata) 22128/19.08.2020 5.886,00

78 LD SC AMA FRUCT CP SRL(mandarine) 30905/23.12.2019 12.807,50

79 LD SC AMA FRUCT CP SRL(mandarine) 22129/19.08.2020 12.807,50

80 LD SC AMA FRUCT CP SRL(pomelo) 30906/23.12.2019 6.540,00

81 LD SC AMA FRUCT CP SRL(pomelo) 22132/19.08.2020 6.540,00

82 LD SC AMA FRUCT CP SRL(ardei grasi) 30907/23.12.2019 34.171,50

83 LD SC AMA FRUCT CP SRL(ardei grasi) 10493/28.04.2020 14.388,00

84 LD SC AMA FRUCT CP SRL(ardei grasi) 22134/19.08.2020 13.668,80

85 LD SC AMA FRUCT CP SRL(banane,mere) 30908/23.12.2019 28.263,70

86 LD SC AMA FRUCT CP SRL(banane,mere) 10496/28.04.2020 30.040,40

87 LD SC AMA FRUCT CP SRL(banane,mere) 22136/19.08.2020 30.106,80

88 LD SC AMA FRUCT CP SRL(kiwi) 30909/23.12.2019 14.191,80

89 LD SC AMA FRUCT CP SRL(kiwi) 10499/28.04.2020 13.407,00

90 LD SC AMA FRUCT CP SRL(kiwi) 22138/19.08.2020 13.407,00

91 LD SC AMA FRUCT CP SRL(miez de nuca) 30910/23.12.2019 2.180,00

92 LD SC AMA FRUCT CP SRL(miez de nuca) 22139/19.08.2020 2.180,00

93 LD SC AMA FRUCT CP SRL(fasole pastai) 10485/28.04.2020 5.450,00

94 LD SC AMA FRUCT CP SRL(vinete) 10486/23.12.2019 6.104,00

95
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(vinete) 22126/19.08.2020 4.360,00

96 LD SC AMA FRUCT CP SRL(struguri) 10492/28.04.2020 8.992,50

97
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(struguri) 22133/19.08.2020 7.357,50

98 LD SC AMA FRUCT CP SRL(cartofi de vara) 10494/28.04.2020 34.880,00

99 LD SC AMA FRUCT CP SRL(ceapa verde) 10495/28.04.2020 7.820,75

100
LD SC AMA FRUCT CP SRL(ceapa verde)

22135/19.08.2020 8.175,00

101 LD SC AMA FRUCT CP SRL(caise,piersici) 10497/28.04.2020 6.540,00

102 LD SC AMA FRUCT CP SRL(caise,piersici) 22137/19.08.2020 6.540,00

103 LD SC AMA FRUCT CP SRL(pepene galben) 10498/28.04.2020 16.350,00

104 LD SC AMA FRUCT CP SRL(prune) 10489/28.04.2020 3.052,00

105
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(prune) 22130/19.08.2020 3.052,00

106 LD SC AMA FRUCT CP SRL(capsuni) 10490/28.04.2020 14.170,00

107 LD SC AMA FRUCT CP SRL(nectarine) 10491/28.04.2020 6.540,00

108
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(nectarine) 22131/19.08.2020 6.540,00

109
LD

SC OVISIM IMPEX SRL

contract subsecvent     

10387/27.04.2020 7.390,20

110
LD

SC OVISIM IMPEX SRL

contract subsecvent     

10383/27.04.2020 16.831,13

111
LD

SC OVISIM IMPEX SRL

contract subsecvent     

10410/27.04.2020 73.104,10

111
LD

SC OVISIM IMPEX SRL contract subsecvent 19150/19.08.2019 14.987,59

111
LD

SC OVISIM IMPEX SRL contract subsecvent 19225/19.08.2019 7.113,26

111
LD

SC OVISIM IMPEX SRL contract subsecvent 19227/19.08.2019 4.447,20

111
LD

SC OVISIM IMPEX SRL contract subsecvent     9931/02.05.2019 28.376,38

111
LD

SC OVISIM IMPEX SRL

contract subsecvent     

10385/27.04.2020 13.128,04

ACHIZITII PRIN PROCEDURI 6.097.403,36



1 AD

ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN 

ROMANIA contr 1394/17.01 150,00

2 AD PFA BUDI VILMOS contr.31387/05.11 3.010,00

3 AD SC ADVANCETECH SRL contr.12109/20.05 72.704,84

4 AD SC ALPIN GAS SRL contr. 7133/09.03 37.531,53

5 AD SC COPROT SRL contr.32204/12.11 63.724,50

6 AD SC NOBEL GROUP SRL contr.566/12.06 1.120,00

7 AD SC OTI IMPEX SRL contr. 32293/13.11 4.581,50

8 AD SC SECURITY CONSULTING SERVICES SRL contr 30603/02.11 6.000,00

9 AD SC SITFINCONT SRL contr.15586/22.06 25.593,50

10 AD SC STING SRL contr. 5681/24.02. 3.522,40

11
AD

SC AGREMIN TRANS SRL  (ROVINIETE  

AUTO)

Contract prestari servicii 

nr.4483/13,02,2020
707,42

12
AD

SC TRIDEX SERVICE SRL   (SERV.REPARATII 

AUTO)

Contract prestari servicii 

nr.7620/13,03,2020
31.280,49

13
AD

SC CLEAN SHINE & SMILE SRL 

(SERV.SPALATORIE AUTO)

Contract prestari servicii 

nr.7256/10,03,2020
2.805,00

14
AD

WESSLING ROMANIA SRL         (ANALIZE APE 

UZATE) Facturi
9.264,98

15 AD ADI COM SOFT

a.a nr 1/05.03.2015 ,contract nr 

2443/03.01.2014 14.280,00

16 AD E-ON ENERGIE ROMÂNIA(ELECTRICITATE) 29886/11.12.2019 600.296,27

17 AD

E-ON ENERGIE ROMÂNIA(GAZE)

29930/12.12.2019

17994/14.07.2020

727.339,11

18 AD RA Poșta Română 30274/17.12.2019 44.774,20

19

AD RCS&RDS

a.a. nr 1/14.02.2020 la contract nr 

v4334/14.02.2018

proiect venus 7.463,23

20

AD
SC  TELEKOM ROMÂNIA 

(FIX)(telefoni,internet,televiziune)

15737/15.05.2015

12546/05.05.2017

20172/24.07.2017

27052/09.10.2017

7783/29.03.2018

7784/29.03.2018

8403/11.04.2018

8416/11.04.2018

29136/17.12.2018

708/11.01.2019

anexa29137/17.12.2018 la 

c.33435/07.12.2016

a.a 29139/17.12.2018 la 

c.33438/07.12.2016

aa.22532/24.08.2020 la 

c.33666/08.12.2016

aa 29138/19.12.2018 la 

c33434/07.12.2016

aa22537 la c 20172/24.07.2017

56.169,35

21

AD SC  TELEKOM ROMÂNIA (MOBIL)

anexa 30368/18.12.2019

a.a22588/24.08.2020la 

c.7780/29.03.2020 12.645,19

22 AD SC VODAFONE ROMÂNIA(gps) Contract nr 9906/27.04.2018 5.199,32

23 AD
SEE SOFT CONSULTING A.A.  Nr 1 la contract 407/09.01.2020

29.307,32

24

AD

SC NOVA APASERV SRL

Contract nr 

01.01.2.33591/02.02.2018+a.a nr 

1/15.10.2018+aa nr 2/18.01.2019 330.069,06



25 AD SC  WEB WIN GROUP NET SRL 338/08.01.2020 5.569,20

26 AD SC AKTA TELEKOM S.A 397/08.01.2019 780,00

27 AD SC MONDECO SRL

Contract de prestari servicii 

6213/27.02.2020 8.200,11

28 AD WESSLING ROMANIA SRL

Contract de prestari servicii 

7871/17.03.2020 15.496,18

29 AD CORNECIU C-TIN PFA

Contract de prestari servicii 

16559/01.07.2020 16.450,00

30 AD SC RALTEK ARANEA  SOLUTIONS  SRL contract  6371/02.03.2020 4.046,00

31
AD

SC AGREMIN TRANS SRL                     ( 

ROVINIETE  AUTO)

Contract prestari servicii 

nr.4483/13,02,2020
707,42

32
AD

SC TRIDEX SERVICE SRL            ( 

SERV.REPARATII AUTO)

Contract prestari servicii 

nr.7620/13,03,2020
31.280,49

33
AD

SC CLEAN SHINE & SMILE SRL ( 

SERV.SPALATORIE AUTO)

Contract prestari servicii 

nr.7256/10,03,2020
2.805,00

Total achizitie directa  contracte

1 AD

COLEGIU TEHNIC DE INDUSTRIE 

ALIMENTARA SUCEAVA Factura 789,00

2 AD

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA Factura 6.867,69

3 AD DSP BOTOSANI Factura 1.060,00

4 AD

FAST BROKERS - BROKER DE ASIGURARE 

REASIGURARE SRL Factura 1.210,56

5 AD II GALEATA MANUELA  Factura 4.320,00

6 AD MONITORUL OFICIAL RA Factura 194,60

7 AD NUTRIENT SOLUTIONS SRL Factura 116,24

8 AD RADU (IOAN) MIHAELA I.I Factura 21.765,10

9 AD REGISTRU AUTO ROMAN RA Factura 104,60

10 AD

RITTER - BROKER DE ASIGURARE SI 

REASIGURARE SRL Factura 2.381,81

11 AD SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL Factura 1.170,37

12 AD SC ADCON SRL Factura 1.892,00

13 AD SC AGREMIN TRANS SRL Factura 490,04

14 AD SC ALAMOS SELECT SRL Factura 333,20

15 AD SC ALPIN GAS SRL Factura 6.642,00

16 AD SC ALSTING TIMSERV SRL Factura 1.332,80

17 AD SC ALTEX ROMANIA SRL Factura 4.091,37

18 AD SC ALVIS COMSERV SRL Factura 615,35

19 AD SC AMPLIS PRIMA SRL Factura 195,04

20 AD SC ANCA FARM SRL Factura 2.846,25

21 AD SC APROV SA Factura 2.284,80

22 AD SC AQUATOR SRL Factura 595,00

23 AD SC ARCTIC SA Factura 87,98

24 AD SC ART DECORATOR SRL Factura 6.307,00

25 AD SC ASCENS LEASING SRL Factura 2.410,00

26 AD SC ASCENS TIPO SRL Factura 6.200,00

27 AD SC BAFONI SRL Factura 12.435,23

28 AD SC BERISTEANU IMPEX SRL Factura 417,69

29 AD SC BILANCIA EXIM SRL Factura 499,80

30 AD SC BRICOSTORE ROMANIA SA Factura 4.050,30

31 AD SC BRIO ELECTROTEHNIC SRL Factura 2.933,47

32 AD

SC BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA 

SRL Factura 699,72

33 AD SC BUTANGAS SRL ROMANIA Factura 26.328,75

34 AD SC CELTIC MEDICAL SRL Factura 932,96

35 AD SC CENTRAL ASIST SRL Factura 4.680,00

36 AD SC CERTSIGN SRL Factura 1.272,11

37 AD SC CESAROM SRL Factura 900,35

2.174.873,61



38 AD SC CESIVO SRL Factura 4.933,74

39 AD SC CLEAN SHINE SMILE SRL Factura 479,00

40 AD SC COMPUTECH SRL Factura 219,53

41 AD SC CONSULTING MEDIA CVL Factura 650,00

42 AD SC CONTI SRL  Factura 712,81

43 AD SC COZMOPOL SRL Factura 20.439,66

44 AD SC DANTE INTERNATIONAL SA Factura 1.105,91

45 AD SC DANTRANSPORTER SRL Factura 2.319,98

46 AD SC DAREX AUTO SRL Factura 707,46

47 AD SC DEDEMAN SRL Factura 3.981,70

48 AD SC DIMI SRL Factura 17.308,46

49 AD SC DIVA NEW TRENDS SRL Factura 28.000,00

50 AD SC DMU TOTAL SRL Factura 3.536,40

51 AD SC DOLEX COM SRL Factura 20.900,00

52 AD SC EAST EUROPEAN SUPPLY SOLUTION SRL Factura 416,50

53 AD SC ECO ACTIV LIGHT SRL Factura 1.658,00

54 AD SC ECOCART PRINTING SRL Factura 62.891,50

55 AD SC ECUFIX SOLUTIONS SRL Factura 2.890,69

56 AD SC EFARM TOP SRL Factura 362,95

57 AD SC ELDOMAR SRL Factura 4.697,45

58 AD SC ELVEST SRL Factura 4.284,00

59 AD SC EURO BUSINES DIY- DAR SRL Factura 1.666,00

60 AD SC EUROGLASS DOORS SI WINDOWS SRL Factura 35,70

61 AD SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Factura 6.197,81

62 AD SC EVIDENT VERIAN SRL Factura 495,60

63 AD SC EXPERT MESERIASUL SRL Factura 18.473,46

64 AD SC FIMAX TRADING SRL Factura 4.238,78

65 AD SC FIRE INSTINCT PRESTSERV SRL Factura 4.805,22

66 AD SC FLANCO RETAIL SA Factura 119,00

67 AD SC GAST AUTO SERV SRL Factura 4.500,05

68 AD SC GRIFF SRL Factura 2.380,00

69 AD

SC HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT 

ROMANIA SRL Factura 899,97

70 AD SC IASI IT SRL Factura 182,07

71 AD SC INFO TRUST SRL Factura 4.582,57

72 AD SC INTELITECH GROUP SRL Factura 5.712,00

73 AD SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL Factura 5.499,09

74 AD SC INTERSID SRL Factura 11.300,00

75 AD SC INTES TEXIS SRL Factura 2.975,00

76 AD SC M.V.D. COMALITEH.SRL Factura 580,13

77 AD SC MAGNIFICENT AGENCY SRL Factura 1.417,29

78 AD SC MANOPRINTING SYSTEM SRL Factura 376,04

79 AD SC MEDICAL CORP SRL Factura 476,00

80 AD SC MEDICO FARMACEUTIC DENYRO SRL Factura 598,00

81 AD SC MERIDIAN SRL Factura 45.597,48

82 AD SC MERVAL GRUP SRL Factura 595,00

83 AD SC MOLDOGLASS SRL Factura 553,33

84 AD SC MOON COMIMPEX SRL Factura 1.344,58

85 AD SC MULTIPOWER TOUR SRL Factura 3.972,47

86 AD SC NEOMED SRL Factura 888,00

87 AD SC NHS HEIA INVEST SRL Factura 549,78

88 AD SC NOBEL GROUP SRL Factura 899,00

89 AD SC NOBEL SERVICE IMPORT EXPORT SRL Factura 1.985,00

90 AD SC NORD COMPUTER SRL Factura 327,12

91 AD SC NORDIC URBANTEC SRL Factura 1.134,90



92 AD SC OCULARIS MEDICA SRL Factura 1.377,91

93 AD

SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP 

SRL Factura 1.370,00

94 AD SC OPTIC - RA SRL Factura 530,02

95 AD SC OTI IMPEX SRL Factura 9.320,87

96 AD SC PHARM CLEAN DISTRIB SRL Factura 3.870,00

97 AD SC PNEUS SRL Factura 3.643,96

98 AD SC PRODALCOM SA Factura 1.630,00

99 AD SC PROFILUX SRL Factura 1.183,34

100 AD SC PROMED SOLUTIO MD SRL Factura 179,00

101 AD SC PUBLISET SRL Factura 185,64

102 AD SC QUINTRIX IMPEX SRL Factura 1.547,00

103 AD SC RADAX SRL Factura 392,60

104 AD SC RALTEK ARANEA SOLUTIONS SRL Factura 659,26

105 AD SC RALTEK PREMIUM SERVICES SRL Factura 836,84

106 AD SC RAVI CORPORATION SRL Factura 92,75

107 AD SC RAVIO COLECTION SRL Factura 274,00

108 AD SC RED MODA QUEEN SRL Factura 2.443,00

109 AD SC REL SYSPRO SRL Factura 351,05

110 AD SC ROMARG SRL Factura 51,80

111 AD SC ROMSTAL IMEX SRL Factura 487,57

112 AD SC RUBICON PHARMACEUTICALS SRL Factura 2.229,32

113 AD SC SARIANNA MED IMPEX SRL Factura 5.800,00

114 AD SC SEBIANA SRL Factura 203,99

115 AD SC SEILAND SRL Factura 14.363,30

116 AD SC SIFEE UTILAJE SRL Factura 1.050,00

117 AD SC SIMI IMPEX SRL Factura 2.277,95

118 AD SC SITFINCONT SRL Factura 651.763,00

119 AD SC SMART  CLOUD COMPANY SRL Factura 304,08

120 AD SC SMART CHOICE SRL Factura 702,10

121 AD SC SUPORT HORECA SRL Factura 2.082,50

122 AD SC SYNERGO EUROPE SRL Factura 2.000,28

123 AD SC TAMISTEF SRL Factura 324,00

124 AD SC TELEKOM GROUP TECHNOLOGY SRL Factura 257,04

125 AD SC TENFIN SRL Factura 1.115,98

126 AD SC TRIDEX SERVICE SRL Factura 7.209,82

127 AD SC TRIO INVEST GRUP SRL Factura 138,00

128 AD SC UNIQIT SYSTEM SRL Factura 186,59

129 AD SC UNIRII SRL Factura 177,00

130 AD SC VAFLOMIA SRL Factura 3.455,76

131 AD SC VETRO DESING SRL Factura 611,78

132 AD SC WOLLF SRL Factura 4.374,00

133 AD SC XANDOR GROUP SRL Factura 1.089,10

134 AD SERVICII FUNERARE II GALEATA MANUELA Factura 1.640,00

135 AD

SOCIETATEA DE ASIGURARE- 

REASIGURARE CITY INSURANCE SA Factura 854,00

136 AD UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI Factura 1.311,40

137 AD UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE Factura 361,00

138 AD IF.ADASCALITEI Factura 1.130,12

139 AD SC ANCA FARM SRL Factura 196.825,40

140
AD

WESSLING ROMANIA SRL         (ANALIZE APE 

UZATE) Facturi
9.264,98

Total alte achizitii directe cu comanda 1.392.834,46

9.665.111,43



NP - negociere prealabila

 AD - Achizitie directa

 LD - Licitatie deschisa,

 PS - procedura simplificata

 PP - procedura proprie


