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

 

NR. 

  CRT. 

 

DENUMIREA 

CENTRULUI DE PLASAMENT 

 

NUMĂR 

DE COPII  

LA 

31.12.199

8 

 

 

NUM

ĂR 

DE 

COPII 

LA 

31.12

.1999 

 

NUMĂR 

DE 

COPII 

LA 

31.12.2

000 

 

NUMĂR 

DE 

COPII 

LA 

31.12.2

001 

 

NUMĂR 

DE 

COPII 

LA 

31.12.2

002 

 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

31.12.2

003 

NUMĂR 

DE 

COPII 

LA  

31.12.2

004 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12.200

5 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12.200

6 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..20

07 

 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..20

08 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..20

09 

 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..20

10 

 

 

NUMĂR 

DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12..

2011 

 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..20

12 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..20

13 

 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..20

014 

 

 

NUMĂR 

DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12..

20015 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..20

016 

NUMĂR 

DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12..

20017 

NUMĂR 

DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12..

2018 

NUMĂR 

DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12..

2019 

NUMĂR 

DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12..

2020 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..21 

1. 
C.P. “Sf. Andrei”  

Botoşani 
176 

 

129 

 

103 
44 

Închis 
01.12.2

002 

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

2. 
C.P. “Colibri” 

 Botoşani 
105 

 

82 

 

85 
66 121 

 

40 

Inchis 
decemb

rie 2014 

- - - - - 

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

3. 
C.P. “Luceafărul” 

Botoşani 
183 

 

147 

 

145 
108 

    

Închis 

01.12.2

002 

- - - - - - - 

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

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 19 

10 
C.P. “Sf. Nicolae”  

Truşeşti 
166 

 

104 

 

108 
106 125 66 38 

închis 

decembrie 

2005 

- - - - 

- - - - - - - 44 41 35 24 18 

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 

 
Închis 

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 37 



Anexa 2 

DATE STATISTICE – COMPARTIMENTUL PROTECŢIE DE TIP REZIDENŢIAL 

 

PERIOADA : 01.01.2021 – 31.12.2021 (intrări – ieşiri din sistemul rezidenţial)  

 

 
 

1. CASA DE TIP FAMILIAL ”Lizuca” Botoșani 

- veniţi: 2 ( 1 transfer din alt serviciu rezidențial + 1 din sistemul AMP) 

                  -   plecaţi:  2 ( 2 la 18 AMP) 

Total copii +tineri: 8 

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

2.1 Centrul de plasament „Dumbrava Minunată”  Pomârla 

       - veniţi: 7 ( 4 transfer din alt serviciu rezidențial + 3 din CPCRU) 

       -  plecaţi: 6  (3 revocări la 18 ani + 3 reintegrare în familia naturală) 

                      Total copii +tineri: 19 

2.2 Casa de tip familial „Fluturele Speranţei” 

            - veniţi: 3 ( 3 prin transfer din alt serviciu rezidențial) 

            - plecaţi:2 (2 revocare la 18 ani) 

Total copii +tineri: 12 

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: 2 ( 2 prin transfer din alt serviciu rezidențial)   

          - plecaţi: ( 2 revocare la 18 ani ) 

                Total copii +tineri:  6 

2.5 Casa de tip familial „Porțile Speranței” 

                             -  veniţi: 0 

          - plecaţi: 6 ( 6 transfer  la alte unități rezidențiale )  

                Total copii +tineri:  0 

( unitate rezidențială închisă începând cu data de 01 octombrie 2021) 
 

3. CENTRUL DE PLASAMENT „Sf. NICOLAE” TRUŞEŞTI 

- veniţi: 0 

                  -   plecaţi:  6 ( 3 revocare la 18 + 3 reintegrare în familia naturală) 

Total copii +tineri: 18 

 

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

                  - veniţi : 4 ( 3 din CPCRU + 1 din familia naturală) 

                  - plecaţi : 6 (1 în CPCRU + 4 revocare la 18 ani + 1 în plasament familial) 

                    Total copii +tineri: 16 

 

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

apartamente sunt copii cu măsură de protecție) 

   - veniţi : 7 (1 din familia naturală  + 1 transfer  din AMP + 4 din CPCRU +  1 din AMP) 

  - plecaţi : 7 (6 revocare la 18 ani + 1 reintegrare în familia naturală ) 

                   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 : 15 (13 din  CPCRU + 1 din AMP + 1 din familia naturală)  

  - plecaţi : 11 (4 revocări la 18 ani +  1 reintegrare în familia naturală + 4 transfer în alte județe + 1 

transfer la alt serviciu rezidențial + 1 la CPCRU)  

                  Total copii +tineri: 51 

 



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

   - veniţi : 4 (1 din AMP + 2 din CPCRU + 1 din familia naturală)   

  -  plecaţi : 6 ( 5 revocări la 18 ani + 1 transfer la alt centru rezidențial) 

                 Total copii +tineri: 42 

 

 

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

dizabilități) 

           - veniti- 6  ( 3 din CPCRU + 3 din familia naturală)  

           - plecaţi- 7 ( 2 revocare la 18 ani + 1 transfer in AMP + 4 transfer centre pentru adulți cu handicap  ) 

           Total copii : 58 
 
 

TOTAL COPII VENIŢI in sistemul rezidenţial: 40 ( 4 din AMP + 28 din CPCRU + 7 din familia naturală 

+ 1 din plasament familial) 

 

TOTAL COPII+TINERI PLECAŢI din sistemul rezidenţial:  57 ( 34 revocări la 18 ani +  11  reintegrare 

în familia naturală + 1 in AMP + 1 în plasament familial  + 2 în CPCRU + 4 transfer la alte DGASPC -uri + 4 

transfer în centre de adulți )   

 

10   copii /tineri au  fost transferați dintr-o unitate rezidenţială în altă unitate rezidenţială 

 

 

 

TOTAL copii + tineri rezidenţial:  275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



         Anexa 3 
  

    Date statistice 
Sistemul de asistență maternală 

                                                          PERIOADA 01.01.2021 – 31.12.2021 

 
 

I. RETRAGERI DE ATESTATE  AMP prin CPC: 14 

II. ÎNLOCUIREA MĂSURII DE PLASAMENT LA AMP CU   PLASAMENT ÎN 
REGIM DE URGENŢĂ LA  ALT AMP SAU CPCRU: 22 

III. ÎNLOCUIREA MĂSURII DE PLASAMENT LA AMP CU PLASAMENT   
FAMILIAL: 6 

IV. ÎNLOCUIREA MĂSURII DE PLASAMENT LA AMP CU PLASAMENT  ÎN 
SISTEM REZIDENŢIAL (public si privat): 5 

V. REINTEGRĂRI ÎN FAMILI A NATURALĂ: 18 ( dintre care 3 din plasament în 
regim de urgență la AMP) 

VI. REVOCĂRI LA DOBÂNDIREA CAPACITĂŢII DEPLINE DE EXERCIŢIU: 9 

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

VIII. PLECĂRI ÎN ALTE JUDEȚE: 5 

IX. DECESUL COPILULUI: 1 
 
 



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 

40 2021 57 

 



                                                                                                                                                                                        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 

24 34 2021 



Anexa 6 

Activitățile desfășurate pe parcursul anului 2021, în unitățile rezidențiale și de zi – pentru copii,  din 
structura D.G.A.S.P.C. Botoșani 

 
➢ Activități - Complex de apartamente “Amicii” Dorohoi: 

 

IANUARIE 

 

Serviciul Social nr. 1 
Denumirea activității: „24 Ianuarie - 1859 Unirea Mică” 

Data desfășurării: 24 ianuarie 2021  

Locul desfășurării: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiective: 

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

► să se familiarizeze cu personalitățile istoriei noastre naționale; 

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

Denumirea activității: „Pizza Home made” 

Data desfășurării: 29 ianuarie 2021 

Locul desfășurării: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiectiv: îmbinarea utilului cu plăcutul. 

 

Serviciul Social nr. 2 
Denumirea activității: „Sfântul Ioan – Sărbătoare majoră a creștinătății” 

Data desfășurării: 7 ianuarie 2021 

Locul desfășurării: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 2 

Obiective:  
► valorificarea aptitudinilor beneficiarilor cu preocupări pentru arta culinară; 
► respectarea cu strictețe a regulilor de igienă în bucătărie; 
► sărbătorirea zilei de nume a tânărului V.I.N.; 
Denumirea activității: „La Patinoar” 

Data desfășurării: 15 ianuarie 2021 

Locul desfășurării: Patinoarul Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 2  

Obiective:  
► să participe cu interes, entuziasm la activitățile sportive propuse; 
► să colaboreze cu toți participanții la activitate; 
► să fie atenți, organizați, disciplinați; 
► să evite accidentele datorate unei ieșiri la un patinoar. 
 

Serviciul Social nr. 5 
Denumirea activității: „La Patinoar” 

Data desfășurării: 08.01.2021 

Locul desfășurării: Patinoarul Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 5 

Obiectiv: Distracție în aer liber. 
Denumirea activității: „Ziua Culturii Românești” 



Data desfășurării: 15.01.2021 

Locul desfășurării: În cadrul serviciului social /Beneficiarii S.S. nr. 5 

Obiective: 
► conștientizarea tinerilor cu privire la marile personalități ale culturii românești; 

►cunoașterea operei eminesciene. 

Denumirea activității: „Mica Unire” 
Data desfășurării: 24.01.2021 

Locul desfășurării: În cadrul serviciului social /Beneficiarii S.S. nr. 5 

Obiectiv: cunoașterea semnificației și istoria zilei de „24 ianuarie” 
Denumirea activității: „Sport și sănătate” 

Data desfășurării: 29.01.2021 

Locul desfășurării: În cadrul serviciului social /Copiii de la S.S nr. 5 si S.S. nr 6  

 

Serviciul Social nr. 6 
Denumirea activității: „La patinoar” 

Data desfășurării: 5 ianuarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Patinoarul Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 6 

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

Denumirea activității: „Unirea-n cuget și simțiri” 

Data desfășurării: 24 ianuarie 2021  

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiective: 

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

► să se familiarizeze cu personalitățile istoriei noastre naționale; 

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

 

Serviciul Social nr. 7 
Denumirea activității: „Ce te legeni codrule” 

Data desfășurării: 15 ianuarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiectiv: omagierea nașterii poetului Mihai Eminescu prin recitări de poezii și discuții pe tema biografiei 
marelui poet. 

Denumirea activității: „Hai să dăm mână cu mănă” 

Data desfășurării: 24 ianuarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiective:  

► activitate desfășurată prin cântec, joc și voie bună, cu prilejul aniversării a 162 de ani, de la Mica Unire a 
Principalelor Române; 

►cunoașterea trecutului care ajută la înțelegerea prezentului și poate facilita anticiparea viitorului. 

 



Serviciul Social nr.8 
Denumirea activității: „Distracție la patinoar” 

Data desfășurării: 08.01.2021 

Locul desfășurării/Participanți: Patinoar /Beneficiarii S.S. nr. 8 

Obiective:  

► petrecerea timpului împreună; 

► recreere în aer liber; 

Fiind în sine un exercițiu de aerobic la fel ca mersul, alergatul și înotul, patinajul oferă efecte 
pozitive atât asupra corpului, cât și asupra minții, ajutându-i să scape de neliniști, griji și stres.  

Denumirea activității: „Ziua Unirii” 

Data desfășurării: 24.01.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 8 

Obiective: 

► aflare de noi informații despre mica unire; 

► reînvierea spiritului național. 

Unirea Principatelor a fost un proces care a început în 1848, bazat pe puternica apropiere culturală 
și economică între cele două țări. În anul 1848 s-a realizat uniunea vamală între Moldova și Țara 
Românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu.  

 

 

Serviciul Social nr.9 
Denumirea activității: „La mulți ani, Ionuț!” 

Data desfășurării: 7 ianuarie 2021  

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social Nr.9 /Beneficiarii S.S. nr. 9 

Obiective: socializare și petrecerea timpului în mod plăcut. 

Denumirea activității: „Feerie pe gheață” 

Data desfășurării: 15 ianuarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciului Social nr.9 / Beneficiarii Complexului de Apartamente ,,Amicii'' 
Dorohoi 

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

Denumirea activității: „Cât de eminescolog ești?” 

Data desfășurării: 7 ianuarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social Nr.9 / Beneficiarii S.S. nr. 9 

Obiective: 

► să înțeleagă semnificația zilei de 15 Ianuarie; 

 ► să se familiarizeze cu viața si opera marelui poet Mihai Eminescu; 

 ► să-și cultive gustul pentru lectură; 

 ►să citească și să memoreze poezii din opera poetului; 

 ►să trăiască sentimentul patriotic transmis de mesajul poeziilor lui Eminescu. 

 



Serviciul Social nr.10 
Denumirea activității: „Revelion 2021” 

Data desfășurării: 1 ianuarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: sărbătorirea într-un cadru festiv a începerii noului an. 

Denumirea activității: „Aniversare I.P. – Sfântul Ion” 

Data desfășurării: 7 ianuarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

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

Denumirea activității: „Eminescu e în noi!” 

Data desfășurării: 15 ianuarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: culturalizare și dezvoltarea abilităților artistice. 

Denumirea activității: „Moș Ion Roată și Unirea” 

Data desfășurării: 24 ianuarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: sărbătorirea într-un cadru festiv a zilei de 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române 

 

FEBRUARIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Sportul înseamnă sănătate” 

Data desfășurării: 22 februarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Teren sintetic Obor / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiective: relaxare, sănătate, dezvoltare. 

Denumirea activității: „Reguli de circulație” 

Data desfășurării: 24 februarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Orașul Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiective: învățarea regulilor de circulație, interpretarea semaforului. 

 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „Siguranța în mediul on-line, pe net, telefon, tabletă” 

Data desfășurării: februarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social nr. 2  / Beneficiarii S.S. nr. 2 

Obiective: 

►crearea unei siguranțe la accesarea în mediul on-line; 



► importanța folosirii parolelor la rețelele de socializare; 
►conștientizarea faptului că antivirusul este foarte important în mediul on-line. 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „La săniuș” 

Data desfășurării: 02.02.2021 

Locul desfășurării/Participanți: La derdeluș/  Beneficiarii S.S. nr 5 

Obiective: 

►organizarea de concursuri pe pârtie; 

►petrecerea timpului într-un mod plăcut. 

Denumirea activității: „Să bucătărim”  

Data desfășurării: 14.02.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social /Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de bucătari. 

Denumirea activității: „Concurs de dexteritate” 

Data desfășurării:16.02.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social /Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiective:  

► cunoașterea și dezvoltarea abilităților de joc; 

► petrecerea timpului liber în mod util necesar dezvoltării fizice și psihice. 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „La săniuș” 

Data desfășurării: 1 februarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: La derdeluș / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: distracție în aer liber. 

Denumirea activității: „La mulți ani, Andrei!” 

Data desfășurării: 10 februarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 6 

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

Denumirea activității: „Petrecem timp de calitate” 

Data desfășurării: 14 februarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: dobândirea deprinderilor de viață. 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Copilăria-imaginație și creativitate!” 



Data desfășurării: 15 februarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiective: 

►fac ca meșteșugul să fie distractiv şi ușor, cu materiale pe care majoritatea gospodăriilor le au deja la 
îndemână. Activitățile creative au o mulțime de beneficii. 

► copiii devin mai sociabili și îi ajută la stabilirea relațiilor interpersonale; 
► învață să lucreze în echipă; 
► își dezvoltă foarte mult simțurile: creativitatea, simțul observației, memoria sau gândirea logică; 
► îi ajută pe copii să fie mai disciplinați și să cunoască importanța regulilor; 
►îi ajută să-și împărtășească sentimentele, emoțiile și propriile experiențe. 
Denumirea activității: „Primăvara vine,vine!!!” 

Data desfășurării: 22 februarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiective: implicarea copiilor în activitatea de confecționare a mărțișoarelor. Fiind convinși că mărțișorul 
este un obiect care poartă noroc și un purtător al dragostei, iar oferirea și confecționarea lui este un gest 
de afecțiune pentru cei dragi, aceștia, și-au pus toată îndemânarea și inspirația pentru a creea mărțișoare 
care să aducă soare în suflete. 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „10 – La siguranța rutieră” 

Data desfășurării: 19.02.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 8 

Obiective: 

► să se familiarizeze cu principalele semnele de circulaţie; 

► să cunoască rolul agentului de circulaţie; 

► să se implice activ în activităţile propuse; 

►cunoașterea noțiunilor de: drum public, trotuar, carosabil, pieton, semafor, agent de circulație. 

Denumirea activității: „Fii inteligent pe internet” 

Data desfășurării: 23.02.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 8 

Obiective: 

► conștientizare și informare a pericolelor ce se găsesc în mediul virtual; 

 ►evidenţierea riscurilor şi beneficiilor utilizării internetului; 

. 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: „Săniuța veselă” 

Data desfășurării: 1 februarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Derdeluș / Beneficiarii S.S. nr. 9 

Obiectiv: distracție în aer liber. 

Denumirea activității: „Mărțișoare originale - confecționăm și dăruim, cu prilejul sosirii primăverii!” 

Data desfășurării: 28 februarie 2021 



Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 9 

Obiectiv: 

► de a păstra și promova tradițiile legate de mărțișor;  

► stimularea lucrului în echipă; 

►descoperirea talentului și îndemânarea copiilor, în realizarea unor mărțișoare originale. 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: „Zăpada – bucuria copiilor” 

Data desfășurării: 1 februarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Derdeluș / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: distracție în aer liber. 

Denumirea activității: „Filmul – sursă de destindere”    

Data desfășurării: 4 februarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Cinematograf Melodia Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: relaxare și socializare. 

Denumirea activității: „Sfeștanie și binecuvântare a casei” 

Data desfășurării: 6 februarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: crearea unui mediu cât mai armonios în casă. 

Denumirea activității: „Povești cu care crești!” 

Data desfășurării: 25 februarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: dezvoltarea capacității de exprimare orală, realizarea unei piese de teatru. 

Denumirea activității: „Mărțișorul – simbolul reînnoirii speranței” 

Data desfășurării: 26 februarie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților plastice. 

 

 

MARTIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Joc și relaxare în parc” 

Data desfășurării: 14 martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Parc „Cholet” Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiective: relaxare, sănătate, dezvoltare. 

Denumirea activității: „La mulți ani!” 

Data desfășurării: 23 martie 2021 



Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social nr.1 / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiectiv: aniversarea zilei de naștere. 

Denumirea activității:„Jocuri distractive de interior” 

Data desfășurării: 28 martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social nr.1 / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiective: relaxare, sănătate, dezvoltare. 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „Micii bucătari” 

Data desfășurării: 18 martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciului social nr.2  / Beneficiarii S.S. nr. 2 

Obiective: 

► cunoaștere ustensilelor, instrumentelor, echipamentelor folosite în bucătării; 
► identificarea și denumirea ingredientelor folosite la rețetele de gogoși; 
► cunoașterea și respectarea regulilor de igienă în bucătărie și la prepararea acestora;  
►dezvoltarea spiritului de echipă, de cooperare și colaborare a competitivității, a încrederii în forțele 
proprii. 
Denumirea activității: „Ecologizarea Mediului Înconjurător” 

Data desfășurării: 22 martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: spațiul verde din jurul blocului / Beneficiarii S.S. nr. 2 

Obiective: 

►responsabilizarea beneficiarilor și implicarea lor; 
►păstrarea unui spațiu curat; 
►evidențierea independenței între calitatea mediului, a vieții și a viitorului; 
►dezvoltarea unui comportament socio-ecologic adecvat care să integreze atitudini pozitive. 

 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „Iubim natura curată!” 

Data desfășurării: 04.03.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cartierul Plevna / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv: asigurarea unui mediu curat. 

Denumirea activității: „Să cunoaștem orașul!” 

Data desfășurării: 06.03.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În orașul Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiective:  

► cunoașterea cartierelor din oraș; 

► vizitarea obiectivelor. 

Denumirea activității: „Felicitări pentru persoane dragi” 

Data desfășurării: 07.03.2021 



Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiective:  

► să dea frâu liber imaginației; 

► să îmbine tehnica decupajului și a lipirii cu desenul. 

Denumirea activității: „Sport și sănătate” 

Data desfășurării: 13.03.2021 

Locul desfășurării/Participanți: Terenul sintetic Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 5 

Obiective: menținerea condiției fizice prin practicarea sportului. 

Denumirea activității: „Fotbal la Sintetic” 

Data desfășurării: 23.03.2021 

Locul desfășurării/Participanți: Terenul sintetic Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 5 

Obiectiv: organizarea de concursuri sportive, pe echipe. 

Denumirea activității: „Ne bucurăm de primăvară!” 

Data desfășurării: 31.03.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În parc / beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv: Ieșirea din spațiul cotidian în natură. 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „Povești cu care crești!” 

Data desfășurării: 12 martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere prin citirea pe roluri a unor povești care 
ne-au plăcut.  

Denumirea activității: „Sport și sănătate” 

Data desfășurării: 13 martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În aer liber / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: manifestarea atitudinii de fair-play. 

Denumirea activității: „Sportul - izvor de sănătate” 

Data desfășurării: 27martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În parc / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: relaxare în parc. 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Ziua internațională a fericirii” 

Data desfășurării: 20 martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 7  

Obiectiv: marcarea acestei zile prin a fi fericiți, exersarea râsului și fericirii care vine din lucrurile simple și 
înțelegerea că fericirea înseamnă „să faci rai, din ce ai”. 

Denumirea activității: „O filă de istorie! - Istoria Castelului Peleș” 

Data desfășurării: 24 martie 2021 



Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 7                                                                                                                                        

Obiectiv: prezentarea monografiei și imagini cu Castelul Peleș, ctitoria lui Carol I, prin aceasta urmărindu-se 
îmbogățirea culturii generale în legătură cu întemeierea Statului Român modern. 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Stop bullying” 

Data desfășurării: 23.03.2021 

Locul desfășurării/Participanți: In cadrul serviciului social /  Beneficiarii S.S. nr. 8 

Obiective: 

► să creeze alternative pentru rezolvarea conflictelor intre ei; 

► să formeze un comportament asertiv în situații care pot escalada în violență; 

► să sensibilizeze copiii privind consecințele actelor de violență; 

► să îmbunătățească gradul de implicare voluntară a elevilor în activități de prevenire a violenței; 

► să informeze copiii cu privire la fenomenul de delicvență juvenilă. 

Denumirea activității: „Ziua mondială a apei” 

Data desfășurării: 22.03.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S.  nr. 8 

Obiective: 

► stimularea interesului copiilor pentru protejarea mediului înconjurător, în general a apei; 

► realizarea unor lucrări care să ilustreze atitudinea copiilor față de sursele de apă. 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: „Apa și Sănătatea mea”- Ziua Mondială a apei - Vizită la Muzeul de Științele Naturii 
Dorohoi 

Data desfășurării: 22 martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Muzeul de Științele Naturii Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 9 

Obiective: 

► conștientizarea copiilor cu privire la importanța apei în existența noastră zilnică;       

► sensibilizarea copiilor în păstrarea și protejarea calității apei.  

Denumirea activității: „La mulți ani, de ziua ta!” 

Data desfășurării: 30 martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social nr. 9/ Beneficiarii S.S. nr. 9 

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

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității:„Povești cu care crești!” 

Data desfășurării: 1 martie 2021 



Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților plastice 

Denumirea activității: „Un mărțișor pentru Ion Creangă” 

Data desfășurării: 3 martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Casa Municipală de Cultură/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: socializare și cunoaștere. 

Denumirea activității: „Femeile sunt  ca florile” 

Data desfășurării: 8 martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților plastice. 

Denumirea activității: „Aniversare I.P.” 

Data desfășurării: 20 martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: sărbătorirea zilei de naștere într-un cadru festiv. 

Denumirea activității: „Ziua Mondială a Apei” 

Data desfășurării: 22 martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților plastice. 

Denumirea activității: „Aniversare  I.F.” 

Data desfășurării: 27 martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: sărbătorirea zilei de naștere într-un cadru festiv. 

Denumirea activității: „Ora Pământului” 

Data desfășurării: 27 martie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: informare și petrecerea timpului liber într-o manieră educativă. 

 

APRILIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Igienizăm spațiile verzi” 

Data desfășurării: 13 aprilie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Parcurile orașului Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiective: păstrarea curățeniei, conștientizare. 

Denumirea activității: „La multi ani!” 

Data desfășurării: 16 aprilie 2021 



Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiectiv: aniversarea zilei de naștere. 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „Sport si sănătate” 

Data desfășurării: 06.04.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În parc / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv: petrecerea timpului liber într-un mod plăcut și distractiv. 

Denumirea activității: „Competiție Sportivă” 

Data desfășurării: 23.04.2021    

Locul desfășurării/Participanți: Teren sintetic Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv: organizarea de concursuri sportive. 

Denumirea activității: „Paștele - Învierea Domnului, tradiții și obiceiuri” 

Data desfășurării: 29.04.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv: cunoașterea semnificației acestei sărbători. 

Denumirea activității: „Tradiții și obiceiuri” 

Data desfășurării: 30.04.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv: cunoașterea și respectarea tradițiilor pascale. 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „La mulți ani, Florin!” 

Data desfășurării: 5 aprilie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: sărbătorirea într-un cadru festiv a zilei de naștere. 

Denumirea activității: „Nici o zi fără mișcare” 

Data desfășurării: 20 aprilie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Terenul de fotbal / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: relaxare pe terenul de fotbal. 

Denumirea activității: „Vopsitul ouălor - tradiții românești” 

Data desfășurării: 29 aprilie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiective: 

► vopsitul ouălor de Paști este distractiv pentru copii; 

► folosindu-și imaginația, copiii pot să dea o formă originală ouălor de Paști. 

 

Serviciul Social nr.7 



Denumirea activității: „Împreună prin sport” 

Data desfășurării: 11 aprilie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Stadionul municipal „1 Mai”/ Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiective: concurs de atletism prin care fiecare copil să-și facă cunoscută abilitatea sportivă. 

Denumirea activității: „Încondeierea ouălor” 

Data desfășurării: 29 aprilie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiective: cunoașterea și învățarea tehnicii cu șervețelul a decorării ouălor, cunoașterea tradițiilor și 
intrarea în spiritul sărbătorii pascale. 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Ziua Pământului”   

Data desfășurării: 22.04.2021   

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S.  nr. 8 

Obiective: 

► să cunoască unele componente ale mediului înconjurător; 

► să manifeste disponibilitate în a participa la activități de îngrijire, întreținere și protejare a mediului 
înconjurător; 

► să adopte un comportament civilizat, prietenos față de natură; 

► să realizeze diferite lucrări sugerate pe tema propusă. 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: „Ce poți face tu pentru a fi în armonie cu natura!” 

Data desfășurării: 19 aprilie 2021 

Locul desfășurării/Participanți:Cartierul Plevna, Municipiul Dorohoi/Beneficiarii S.S. nr. 9 

Obiectiv: conștientizarea copiilor cu privire la importanța respectării naturii și adoptarea unei atitudini de 
respect și protecție față de mediul natural. 

Denumirea activității: „La mulți ani, Andrei!” 

Data desfășurării: 30 aprilie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 9 

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

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: „Ziua Internațională a Păsărilor” 

Data desfășurării: 1 aprilie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Muzeul de Științele Naturii/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: informare și petrecerea timpului liber într-o manieră educativă. 

Denumirea activității: „Sport pentru corp și minte” 

Data desfășurării: 4,8,11 aprilie 2021 



Locul desfășurării/Participanți: Teren Sintetic Dorohoi/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților sportive. 

Denumirea activității: „Binecuvântarea casei, post și rugăciune” 

Data desfășurării: 10 aprilie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: crearea unui mediu cât mai armonios în casă. 

Denumirea activității: „Aniversare D. C.” 

Data desfășurării: 11 aprilie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: sărbătorirea zilei de naștere într-un cadru festiv. 

Denumirea activității: „Ziua Pământului” 

Data desfășurării: 22 aprilie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: gospodărie de lângă Dorohoi/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: relaxare și petrecerea timpului liber într-o manieră educativă. 

Denumirea activității: „Prietenia - un dar minunat” 

Data desfășurării: 23 aprilie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: comunicare și interacționare, dezvoltare abilități practice. 

Denumirea activității: „Paștele - Sărbătoarea Învierii” 

Data desfășurării: 28 aprilie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: sărbătorirea într-un cadru festiv a acestei mari sărbători. 

 

MAI 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Sport și sănătate” 

Data desfășurării: 15 mai 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Terenul școlii nr. 8 / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiective: relaxare, sănătate, mișcare. 

Denumirea activității: „Înfrățire cu tainele naturii” 

Data desfășurării: 23 mai 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Muzeul de Științe ale Naturii / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiective: cunoaștere, dezvoltarea imaginației. 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „Tenisul de masă – de la distracție la performanță” 

Data desfășurării: 2 mai 2021 



Locul desfășurării/Participanți: Arena „ Sorry Sammy ” Dorohoi  / Beneficiarii S.S. nr. 2 

Obiective: 

► dezvoltarea musculaturii corporale; 
► coordonarea foarte bună la nivelul membrelor dar și la nivel general; 
► dezvoltarea forței explozive a picioarelor; 
►dezvoltarea complexă și combinată a calităților motrice necesare susținerii jocurilor. 
Denumirea activității: „Pasiunea mea, gătitul” 

Data desfășurării: mai 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Localul „Hai mă, la o pizza”  Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 2 

Obiective: 

► cultivarea spiritului de echipă și căpătarea încrederii în propriile forțe; 
► încurajarea colaborării eficiente în realizarea unei activități; 
► identificarea talentelor culinare la tinerii mai puțin comunicativi. 
 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „Hristos a Înviat!” 

Data desfășurării: 03.05.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiective: degustarea produselor pascale și ciocnirea ouălor. 

Denumirea activității: Relaxare in natura 

Data desfășurării: 15.05.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În aer liber / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv: cunoașterea zonelor limitrofe orașelor. 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „Europa și eu” 

Data desfășurării: 9 mai 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: 

► creșterea interesului față de valorile culturale europene; 

►comentarea unor imagini cu aspecte din aceste țări (imagini reprezentative, simboluri naționale, tradiții, 
performanțe, etc.). 

Denumirea activității: „Igienizarea și cosmetizarea spațiului personalizat” 

Data desfășurării: 15 mai 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: deprindere de viață independentă. 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Natura, doctorul nostru” 



Data desfășurării: 13 mai 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Dealul Polonic și împrejurimile orașului/Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiectiv: cunoașterea resurselor naturii pentru sănătate și de relaxare în natură. 

Denumirea activității: „Doar prin sport, sănătate” 

Data desfășurării: 29 mai 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Sala de sport / Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiective: familiarizarea cu sportul - tenis de masă, cunoașterea regulilor acestui sport. 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: „La mulți ani, Tibi!” 

Data desfășurării: 3 mai 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 9 

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

Denumirea activității: „La mulți ani, Vasi și bine ai venit în rândul „celor mari”!” 

Data desfășurării: 4 mai 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 9 

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

Denumirea activității: „Dă-i viață sufletului tău, nu droguri!” 

Data desfășurării: 10 mai 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 9 

Obiective: promovarea unui stil de viață sănătos prin prevenirea și combaterea consumului de droguri. 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: „Slujba de Înviere” 

Data desfășurării: 2 mai 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: sărbătorirea într-un cadru festiv a acestei mari sărbători. 

Denumirea activității: „Europa Mai aproape 9”  

Data desfășurării: 9 mai 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: informare, dezvoltarea abilităților plastice. 

Denumirea activității: „O duminică cu multă relaxare” 

Data desfășurării: 16 mai 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Teren Sintetic Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților sportive. 

Denumirea activității: „Ziua internațională a muzeelor” 

Data desfășurării: 18 mai 2021 



Locul desfășurării/Participanți: vizită la muzeele din Dorohoi/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: culturalizare. 

Denumirea activității: „Seară de film” 

Data desfășurării: 22 mai 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Teatrul „Vasilache” Botoșani/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: destindere și socializare. 

 

IUNIE 

 

Serviciul Social nr.1 
Denumirea activității: „Omagiu lui Eminescu” 

Data desfășurării: 16 iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Pietonala Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiective: joc, creativitate, imaginație, cunoașterea poeziilor lui Mihai Eminescu. 

Denumirea activității: „Sânzienele” 

Data desfășurării: 24 iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Polonic / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiective: cunoașterea tradițiilor, culegerea sânzienelor, beneficiilor acestora. 

 

Serviciul Social nr.2 
Denumirea activității: „Sportul rege - din nou la înălțime” 

Data desfășurării: iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Terenul sintetic „Sorry Samy ” Dorohoi /Beneficiarii S.S.nr.2, beneficiarii 
C.S.C.D. „Speranța” Pomârla 

Obiective: 

►menținerea stării optime de sănătate; 
► favorizarea proceselor de creștere și dezvoltare fizică armonioasă; 
►dezvoltarea capacității de mișcare, prin formarea deprinderilor motrice. 
 
Denumirea activității: „Cum realizăm un produs de patiserie?” 

Data desfășurării: iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 2 

Obiective: 

► dezvoltarea cunoștințelor privind modul de preparare al aluatului; 
► munca în echipă; 
►formarea îndemânării în realizarea unui produs de patiserie; 
►mulțumirea personală atunci când își degustă propriul preparat. 
 

Serviciul Social nr.5 
 
Denumirea activității: „Ziua copilului” 

Data desfășurării: 01.06.2021 



Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr.5 
Obiectiv: sărbătorirea zilei copilului într-un mod plăcut și relaxant. 

Denumirea activității: „Să învățăm tenis de masă!” 

Data desfășurării: 21.06.2021 

Locul desfășurării/Participanți: Terenul sintetic Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv: accesul copiilor la practicarea unui joc nou. 

Denumirea activității: „Adunarea plantelor medicinale” 

Data desfășurării: 26.06.2021 

Locul desfășurării/Participanți: Pe câmp / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv: să culeagă și să recunoască plantele medicinale. 

 

Serviciul Social nr.6 
Denumirea activității: „Ziua copilului” 

Data desfășurării: 1 iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social și Muzeul Științele Naturii Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 
6 

Obiectiv: socializare. 

Denumirea activității: „Rusaliile - credință, binecuvântare și voie bună” 

Data desfășurării: 24 iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Mănăstirea Gorovei/ Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: valorificarea tradițiilor creștinești. 

 

Serviciul Social nr.7 
Denumirea activității: „Ziua în care se celebrează copii” 

Data desfășurării: 1 iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Pietonalul orașului / Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiectiv: exprimarea bucuriei și emoției de a fi copil, prin desene specifice zilei, prin recreere în natură. 

Denumirea activității: „Plimbările în aer liber sunt necesare pentru sănătate” 

Data desfășurării: 25 iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Parcul „Brazi” / Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiectiv: O simplă plimbare îmbunătăţeşte respiraţia, măreşte bătăile inimii, calmează nervii, măreşte 
pofta de mâncare, creşte rezistenţa la oboseală. 

 

Serviciul Social nr.8 
Denumirea activității: „Noaptea Muzeelor” 

Data desfășurării: 12.06.2021 

Locul desfășurării/Participanți: Muzeul de Științe ale naturii/ Beneficiarii S.S. nr. 8 

Obiective: 

► petrecerea timpului împreună; 

►conștientizarea importanței cunoașterii mediului înconjurător. 



Denumirea activității: „Primele clipe ale vacanței nu se uită” 

Data desfășurării: 27.06.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În aer liber/  Beneficiarii S.S. nr. 8 

Obiective: 

► petrecerea timpului împreună;  

► conștientizarea importanței petrecerii timpului în aer liber. 

 

 

 

Serviciul Social nr.9 
Denumirea activității: „Joacă-te copile, acesta-i rostul tău!”  

Data desfășurării: 1 iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Cartier Trestiana/ Beneficiarii S.S. nr. 9 

Obiective: sărbătorirea „Zilei Copilului” în aer liber. 

Denumirea activității: „Micii brutari” 

Data desfășurării: 17 iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Brutăria „Iosif”, Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 9                               

Obiective: cunoașterea obiectivelor economice locale, orientarea în carieră a copiilor. 

 

Serviciul Social nr.10 
Denumirea activității: „Copilăria este regatul unde nu moare nimeni” 

Data desfășurării: 1 iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: sărbătorirea într-un cadru festiv a „Zilei Copilului”. 

Denumirea activității: „Ziua Eroilor” 

Data desfășurării: 10 iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Cimitirul Eroilor Dorohoi/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: culturalizare și informare. 

Denumirea activității: „Micii brutari” 

Data desfășurării: 17 iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Brutăria „Iosif”/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: îndrumare profesională. 

Denumirea activității: „Un român adevărat, poartă ia de la sat” 

Data desfășurării: 24 iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Boolendre Tradiționale Văculești/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: dezvoltarea spiritului patriotic. 

Denumirea activității: „Aniversare P. P.” 

Data desfășurării: 25 iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 



Obiectiv: sărbătorirea zilei de naștere într-un cadru festiv. 

Denumirea activității: „Final de ciclu primar” 

Data desfășurării: 26 iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Restaurant „Commando”/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: comunicare, socializare. 

Denumirea activității: „Dar din dar te face voluntar” 

Data desfășurării: 28 iunie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: educare, înțelegerea nevoii de a ajuta pe cei din jur. 

 

IULIE 

 

Serviciul Social nr.1 
Denumirea activității: „Parfumul din natură” 

Data desfășurării: 4 iulie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: La Pini / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiective: culegerea sânzienelor, beneficiilor acestora, strângerea de plante medicinale. 

Denumirea activității: „Poveștile copilăriei” 

Data desfășurării: 30 iulie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Biblioteca municipală Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiective: jucarea jocurilor interactive, ascultarea poveștilor. 

 

Serviciul Social nr.2 
Denumirea activității: „Meseria brățară de aur” 

Data desfășurării: iulie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Fabrica de sticlă „Arta Sticlei ”Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 2 

Obiective: 

► mulțumirea personală atunci când realizează propriul produs; 
►obișnuința cu lucrul în echipă; 
►identificarea unor tineri care doresc să facă o carieră din meseria de sticlar. 
 

Serviciul Social nr.5 
Denumirea activității: „La cireșe!” 

Data desfășurării: 04.07.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În grădină / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiective: 

►călătoria la țară pentru a culege și gusta cireșe; 

►menținerea stării de sănătate prin aport de vitamine și minerale. 

Denumirea activității: „Competiție sportivă” 



Data desfășurării: 14.07.2021 

Locul desfășurării/Participanți: Terenul sintetic Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiective: concursuri sportive. 

Denumirea activității: „La piscină” 

Data desfășurării: 31.07.2021 

Locul desfășurării/Participanți: piscina semiolimpică Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiective: 

► momente de relaxare și înot în piscina semiolimpică Dorohoi; 

►practicarea înotului de plăcere. 

 

Serviciul Social nr.6 
Denumirea activității: „Mini competiție de fotbal” 

Data desfășurării: 14 iulie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Teren sintetic Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: dezvoltarea aptitudinilor competiționale. 

Denumirea activității: „La piscină” 

Data desfășurării: 31.07.2021 

Locul desfășurării/Participanți: piscina semiolimpică Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr.6 

Obiective: relaxare și socializare. 

 

Serviciul Social nr.7 
Denumirea activității: „Adunăm comori naturale” 

Data desfășurării: 5 iulie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Pădurea Horlăceni / Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiective: Adunarea de elemente naturale, scoarță, frunze, pietricele, crenguțe, conuri, petale, cu care 
ulterior se realizează activități creative: tablouri, ornamente. 

Denumirea activității: „ABC - ul igienei orale” 

Data desfășurării: 15 iulie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Cabinet stomatologic - policlinică / Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiective: informații despre periajul dentar corect , recomandări despre metode suplimentare de 
igienizare personalizate. Totodată și consiliere nutrițională ce are același scop - prevenirea afecțiunilor 
stomatologice. 

 

Serviciul Social nr.8 
Denumirea activității: „Relaxare la piscină” 

Data desfășurării: 15.07.2021 

Locul desfășurării/Participanți: La piscină / Beneficiarii S.S. nr. 8 

Obiective: 

►relaxare, deconectare de la activitățile zilnice; 

►socializare; 



►petrecerea timpului liber într-un mod plăcut, util pentru dezvoltarea armonioasă atât psihică cât și fizică. 
Denumirea activității: „Recreere și relaxare la iarbă verde” 

Data desfășurării: 18.07.2021 

Locul desfășurării/Participanți: La iarbă verde /  Beneficiarii Serviciului social nr. 8 

Obiective: 

► reconectare cu natura, recreere în aer liber; 
►desfășurarea unor jocuri sportive; 
►plăcerea de a servi o gustare la iarbă verde. 
 

Serviciul Social nr.9 
Denumirea activității: „Aer, soare și mișcare!” 

Data desfășurării: 13 iulie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Pădurea Gorovei / Beneficiarii S.S. nr. 9                               

Obiective: 

►promovarea și menținerea sănătății, a stării de bine a copiilor, prin mișcare;                                 

►promovarea modalităților de petrecere a timpului liber în natură, în mod plăcut și util. 

 

Serviciul Social nr.10 
Denumirea activității: „Aniversare Ș. D.” 

Data desfășurării: 1 iulie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: sărbătorirea zilei de naștere într-un cadru festiv. 

Denumirea activității: „Natura, parte din viața noastră” 

Data desfășurării: 5 iulie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Gospodărie de lângă Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: relaxare. 

Denumirea activității:„Recreere  la Piscina Semiolimpică Dorohoi” 

Data desfășurării: 16 și 30 iulie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Piscina Semiolimpică Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: relaxare. 

Denumirea activității: „Recreere la Braseria „Eden” 

Data desfășurării: 25 iulie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Braseria „Eden” / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: relaxare, comunicare. 

 

AUGUST 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Adormirea Maicii Domnului” 

Data desfășurării: 15 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Mănăstirea Gorovei / Beneficiarii S.S. nr. 1 



Obiectiv: participarea la slujbă, primirea împărtășaniei. 

Denumirea activității: „Importanța igienei dentare” 

Data desfășurării: 31 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Stomatologie / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiectiv: sfaturi cu privire la importanța igienei corecte. 

 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „Competiție sportivă” 

Data desfășurării: 13.08.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În parc / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv: menținerea tonusului muscular cu ajutorul sportului. 

Denumirea activității: „Vizită la Moșia ,,Cai de Vis” 

Data desfășurării: 17.08.2021 

Locul desfășurării/Participanți: Moșia „Cai de Vis” / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiective:  

►familiarizarea cu zona;  

►cunoașterea importanței echitației. 

Denumirea activității: „La mare” 

Data desfășurării: 20-25.08.2021 

Locul desfășurării/Participanți: La mare / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiective: recreere și socializare. 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „Jocurile-bucuria copilăriei!” 

Data desfășurării: 04 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Denaly New Gaming Club / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: recreere. 

Denumirea activității: „La mulți ani, Marian!” 

Data desfășurării: 6 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 6 

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

Denumirea activității: „Pe cai la Mitoc” 

Data desfășurării: 15 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Centrul de echitație Mitoc / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiective: relaxare și socializare. 

 



Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Natura pentru viață și viața pentru natură” 

Data desfășurării: 14 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Pădurea de pini / Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiectiv: formarea unei atitudini responsabile pentru ocrotirea mediului înconjurător în vederea menținerii 
echilibrului ecologic. 

Denumirea activității: „Turist în orașul meu” 

Data desfășurării: 29 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Orașul Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiectiv: „Traseul turistic” al activității, parcurs la pas, este presărat cu popasuri în preajma unor case, care 
reprezintă monumente istorice fie prin arhitectura lor, fie prin activitățile care s-au desfășurat de-a lungul 
timpului în incinta acestora, fie prin prestigiul personalităţilor care au locuit vremelnic în ele. 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Deprinderi de igienă personală” 

Data desfășurării: 16.08.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 8 

Obiectiv: Principalul scop al acestei activități este îndrumarea beneficiarilor spre formarea unor deprinderi 
de igienă personală. 

Denumirea activității: „Turist în orașul meu” 

Data desfășurării: 29.08.2021 

Locul desfășurării/Participanți: Plimbare în oraș /  Beneficiarii Serviciului social nr. 8 

Obiectiv: Pornirea la pas pe „traseul turistic” presărat cu popasuri în preajma unor case, care reprezintă 
monumente istorice fie prin arhitectura lor, fie prin activitățile care s-au desfășurat de-a lungul timpului în 
incinta acestora, fie prin prestigiul personalităţilor care au locuit vremelnic în ele. Astfel am cunoscut o 
parte a patrimoniului istoric şi cultural al oraşului 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: „Pe cai, la Mitoc ” 

Data desfășurării: 15 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Herghelia de cai de la Mitoc / Beneficiarii S.S. nr. 9                               

Obiectiv: petrecerea timpului liber într-un mod util. 

Denumirea activității: „Maratonul Nordului, ediția a X-a” 

Data desfășurării: 28 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: : Localitatea Pomârla / Beneficiarii S.S. nr. 9                               

Obiectiv: dezvoltarea spiritului competițional și de echipă. 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: „Pe cărări de munte” 

Data desfășurării: 4-5 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Județul Suceava / Beneficiarii S.S. nr. 10 



Obiective: relaxare, explorare.  

Denumirea activității: „Terminator Paintball” 

Data desfășurării: 7 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Hilișeu Horia / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: relaxare, dezvoltarea abilităților sportive, de apărare, de integrare. 

Denumirea activității: „Recreere în natură” 

Data desfășurării: 8 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: relaxare. 

Denumirea activității: „Aniversare I. M.” 

Data desfășurării: 17 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: sărbătorirea zilei de naștere într-un cadru festiv. 

Denumirea activității: „Festivalul Tradițiilor Meșteșugărești” 

Data desfășurării: 27 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Pietonalul orașului Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: culturalizare. 

Denumirea activității: „Nu sunt singur, am un frate” 

Data desfășurării: 28 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Ștefănești, Stânca Costești / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: reîntregirea familiei. 

Denumirea activității: „Călătorim și explorăm” 

Data desfășurării: 28 august 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Ștefănești, Stânca Costești / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: relaxare, explorare. 

 

SEPTEMBRIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Micii pescari hoinari” 

Data desfășurării: 6 septembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Iazul din Satul Nou / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiectiv: învățarea pescuitului. 

Denumirea activității: „Vizită la Muzeul George Enescu”  

Data desfășurării: 28 septembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Muzeul George Enescu / Beneficiarii S.S. nr. 1  

Obiectiv: viața și activitatea lui George Enescu. 

 



Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „La țară” 

Data desfășurării: 05.09.2021 

Locul desfășurării/Participanți: comuna Șendriceni / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv: recreere în natură. 

Denumirea activității: „Sport și sănătate” 

Data desfășurării: 08.09.2021 

Locul desfășurării/Participanți:Terenul sintetic Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv: întreținerea fizicului. 

Denumirea activității: „Un mediu curat, o viață sănătoasă” 

Data desfășurării: 11.09.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cartierul Plevna / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv: igienizarea mediului înconjurător. 

Denumirea activității: „Ziua Curățeniei Naționale” 

Data desfășurării: 18.09.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cartierul Plevna / Beneficiarii S.S. nr. 5 

Obiectiv: crearea unui mediu favorabil pentru sănătate.  

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „Ipoteștii de legendă” 

Data desfășurării: 16 septembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Ipotești / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: dezvoltarea culturii generale. 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Șahul - Sport al minții” 

Data desfășurării: 9 septembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 7                                    

Obiectiv: învățarea faptului că ȘAHUL este un sport fascinant, care îmbunătățește capacitatea de 
concentrare, memoria, le dezvoltă personalitatea și voința de a învinge. De asemenea, acesta ajută la 
creșterea coeficientului de inteligență și la realizarea faptului că succesul necesită o muncă asiduă. 
Denumirea activității: „Amintiri din "EPOCA DE AUR” 

Data desfășurării: 21 septembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 7                                                                     

Obiectiv: vizionarea și explicarea despre unele aspecte ale vieții în "Epoca de aur" cu neajunsurile și 
ciudățeniile ei.  
 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Numismatica” 



Data desfășurării: 29.09.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social /  Beneficiarii S.S. nr. 8 

Obiective: 

► colecţionarea şi colecţiile de obiecte numismatice şi paranumismatice au o îndelungată istorie; 

►colecţiile numismatice actuale pot fi variate, cuprinzând instrumente băneşti foarte diverse, de la cele 
mai vechi până la cele contemporane; 

► colecţiile sunt de două feluri, publice şi private. Dintre primele, foarte puţine aparţin unor instituţii 
autonome, majoritatea fiind organizate ca departamente sau cabinete numismatice în cadrul unor muzee, 
universităţi, institute de cercetări, arhive, biblioteci, bănci : Bucureşti (cabinetele numismatice de la Muzeul 
Naţional de Istorie a României ), Cluj - Napoca (Muzeul de Istorie a Transilvaniei), Constanţa (Muzeul de 
Istorie Naţională şi Arheologie). 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: „Frumusețea și bogățiile anotimpului toamna” 

Data desfășurării: 16 septembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Cartier Trestiana, Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 9                               

Obiectiv: dezvoltarea la copii, a respectului față de natură. 

Denumirea activității: „Teatrul, hrană pentru suflet” 

Data desfășurării: 25 septembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Sala Teatrului din Dorohoi/ Beneficiarii din cadrul C.A. Amicii Dorohoi                             

Obiectiv: formarea la copii, a gustului pentru artă. 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: „Viața la țară” 

Data desfășurării: 5 septembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: gospodărie de lângă Dorohoi/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: relaxare, interacțiune, comunicare. 

Denumirea activității: „Împreună pentru un oraș mai curat!” 

Data desfășurării: 18 septembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Dorohoi/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: activitate de igienizare. 

Denumirea activității: „Vizionare film la cinematograf” 

Data desfășurării: 19 septembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Cinematograf Melodia Dorohoi/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: relaxare. 

Denumirea activității: „Teatrul, hrană pentru suflet” 

Data desfășurării: 25 septembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Sala Teatrului Dorohoi/ Beneficiarii S.S. nr. 10  

Obiective: relaxare. 



Denumirea activității: „Igienizarea  serviciului social nr. 10” 

Data desfășurării: 1-30 septembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: relaxare, înțelegerea importanței igienei în casa în care locuim.  

 

 

OCTOMBRIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Igienizare și curățenie în spațiile personalizate” 

Data desfășurării: 11 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul apartamentului / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiectiv: igienizarea spațiilor personalizate. 

Denumirea activității: „Orașul meu în culorile toamnei” 

Data desfășurării: 24 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Orașul Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiectiv: descoperirea obiectivelor turistice din oraș. 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „Igienizarea spațiului personalizat” 

Data desfășurării: 20 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul social nr.2 / Beneficiarii S.S. nr. 2 

Obiective: 

► responsabilizarea beneficiarilor și implicarea lor; 
► obținerea și păstrarea unui spațiu personalizat curat; 
►dezvoltarea unui comportament autogospodăresc adecvat care să integreze atitudini pozitive. 
 
Denumirea activității: „Învățăm să ne gospodărim” 

Data desfășurării: 14 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul social nr. 2 / Beneficiarii S.S. nr. 2 

Obiective: 

► utilizarea ustensilelor pentru curățat și tocat zarzavat; 
► organizarea activității de realizare a unor produse pe etape; 
► exersarea deprinderilor de ordine și igienă; 
► cultivarea conduitei independente , autoservire și autocontrolul în situații de viață. 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „Micii zugravi” 

Data desfășurării: 22 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiective: igienizarea spațiului de locuit. 



Denumirea activității: „Creativitate și relaxare!” 

Data desfășurării: 24 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiective: să se recreeze. 

Denumirea activității: „Halloween” 

Data desfășurării: 30 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: 

Obiective: 

►sculptarea în dovleac; 

►deghizarea copiilor pentru a alunga spiritele rele. 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „Ziua educației” 

Data desfășurării: 05 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Pomârla / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: socializare 

Denumirea activității: „Noaptea de Halloween la film” 

Data desfășurării: 30 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Cinema Melodia / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: vizionarea unui film cu un subiect specific acestei sărbători. 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Ziua educației” 

Data desfășurării: 5 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 7     

Obiectiv: De Ziua Educației, copiii aduc un semn de prețuire și recunoștință, pentru marii  noștri poeți și 
scriitori prin recitarea de poezii. 
Denumirea activității: „Toamna la noi în vizită” 

Data desfășurării: 27 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 7                                                                                                                                                                 

Obiectiv: amenajarea unui colț cu peisaj de toamnă în propria casă. 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Vizită la Muzeul George Enescu Dorohoi” 

Data desfășurării: 06.10.2021 

Locul desfășurării/Participanți: Muzeul George Enescu/  Beneficiarii S.S. nr. 8 

Obiective:  
► modalitate plăcută de a învăța lucruri noi, de a petrece timp liber benefic; 
► stimularea gândirii și a spiritului de observație; 



►dezvoltarea imaginației și sensibilității publicului. 
Denumirea activității: „DA pentru drepturi, NU pentru discriminare” 

Data desfășurării: 31.10.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social /  Beneficiarii S.S. nr. 8 

Obiective: 

►creșterea gradului de respectare a drepturilor copilului; 
►implicarea copiilor și a tinerilor în activități de educație nonformală.  

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: „Igiena locuinței” 

Data desfășurării: 23 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Apartamentul social nr. 9 / Beneficiarii S.S. nr.9           

Obiective:  

►formarea deprinderilor de menținere a spațiului personal în bună stare de curățenie; 

►formarea bunelor obiceiuri privind igiena mediului ambiant. 

Denumirea activității: „De la ,,Zâna belșugului'' la ,,Sărbătoarea dovlecilor luminoși”- Holloween-ul….” 

Data desfășurării: 30 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Apartamentul social nr. 9 / Beneficiarii S.S. nr.9           

Obiectiv: diversificarea experimentelor culturale. 

Denumirea activității: „Stoparea bullying-ului începe cu mine!” 

Data desfășurării: 31 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Apartamentul social nr. 9 / Beneficiarii S.S. nr.9           

Obiectiv: combaterea fenomenului prin informarea copiilor cu privire la cauzele, formele de manifestare și 
consecințele acestui fenomen. 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: „Zmeul furios” 

Data desfășurării: 1 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Sala Teatrului Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: relaxare. 

Denumirea activității: „Educație prin creație” 

Data desfășurării: 5 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților plastice. 

Denumirea activității: „Ziua Armatei Române” 

Data desfășurării: 25 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: aducerea unui omagiu Armatei Române, dezvoltarea abilităților artistice. 

Denumirea activității: „Halloween” 



Data desfășurării: 31 octombrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: relaxare. 

 

NOIEMBRIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Vizită la brutăria Iosif” 

Data desfășurării: 14 noiembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Brutăria Iosif / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiectiv: modul de prepararea al pâinii. 

 

Denumirea activității: „La film” 

Data desfășurării: 21 noiembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Cinematograful Melodia / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiectiv: vizionarea unui film de desene animate. 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „Drogurile iți curmă visurile!Spune NU drogurilor!” 

Data desfășurării: 4 noiembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv: conștientizarea urmărilor consumului de droguri și alcool. 

Denumirea activității: „Sport și relaxare” 

Data desfășurării: 21 noiembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Terenul sintetic Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr.5 

Obiectiv:  jocuri cu mingea. 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „La mulți ani, Alexandru!” 

Data desfășurării: 7 noiembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 6 

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

Denumirea activității: „Sport si relaxare” 

Data desfășurării: 21 noiembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Terenul sintetic Dorohoi /  Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiective: jocuri cu mingea. 

 

Serviciul Social nr.7 



Denumirea activității: „Comoara de lângă noi!” 

Data desfășurării: 1 noiembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Biserica de lemn din Hilișeu-Crișan/ Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiectiv: vizită la biserica de lemn din Hilișeu-Crișan, construită la 1802, unică în Europa pentru 
particularitatea de a combina culturile catolic și ortodox. Ceea ce o face unică este zidul din fața bisericii pe 
care sunt întruchipați Iisus Hristos și cei 12 apostoli în mărime naturală. 

Denumirea activității: „Ce este terapia prin muzică?” 
Data desfășurării: 21 noiembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 7                                                                                                                                                                      

Obiectiv: se ştie că muzica nu este doar o încântare ci şi un adevărat medicament pentru creier şi suflet. 
Muzica este considerată o limbă universală pe care noi toți o putem vorbi prin exprimare de sine. Nu 
trebuie să fii muzician ca să beneficiezi de terapia prin muzică. 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Reamenajare și modernizare balcoane” 

Data desfășurării: 09.11. 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 8 

Obiective:  

►deprinderea unor noi îndemânări; 

►responsabilizarea copiilor din cadrul serviciului social. 

Denumirea activității: „Montarea și schimbarea ușilor vechi cu altele noi” 

Data desfășurării: 05.11. 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 8 

Obiective: 

► deprinderea unor noi îndemânări; 

►responsabilizarea copiilor din cadrul serviciului social nr. 8. 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: „Ziua Bunului Simț” 

Data desfășurării: 4 noiembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Apartamentul social nr. 9 / Beneficiarii S.S. nr.9           

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de integrare socială și culturală a copiilor. 

Denumirea activității: „Afară-i toamna, frunza împrăștiată! (vizită la Ipotești)” 

Data desfășurării: 13 noiembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Casa Memorială ”Mihai Eminescu” din Ipotești / Beneficiarii S.S. nr.9           

Obiectiv: cunoașterea istoriei culturale regionale. 

Denumirea activității: „La mulți ani frumoși, Narcis! Astăzi este despre tine!” 

Data desfășurării: 14 noiembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Apartamentul social nr. 9 / Beneficiarii S.S.  nr.9  



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

Denumirea activității: „Viața la țară!” 

Data desfășurării: 21 noiembrie, 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Pomârla / Beneficiarii S. S. nr.9           

Obiectiv: cunoașterea, de către copii a specificului vieții din mediul rural . 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: „Toamnă creativă” 

Data desfășurării: 7 noiembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților plastice. 

 Dezvoltare abilități artistice – Pregătiri pentru viitoarele concursuri și spectacole, pentru sărbătorile de iarnă, 
pregătirea unei scenete pentru întâmpinarea lui Moș Nicolae, pregătire pentru obiceiurile de iarnă (repetiții de 2 
ori pe săptămână). 

Parteneriate încheiate: 

• C.A. Amicii, Asociația Vlăstarele lui Enescu, Primăria George Enescu; 

• C.A. Amicii, Asociația Cultul Eroilor Dorohoi; 

• C.A. Amicii, Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Dorohoi; 

• C.A. Amicii, Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Dorohoi. 

 

DECEMBRIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Ziua României” 

Data desfășurării: 1 decembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Apartament nr.1 / Beneficiarii S.S. nr. 1 

Obiectiv: Omagierea zilei Naționale a României. 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „În așteptarea lui Moș Nicolae” 

Data desfășurării: 5 decembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul social numărul 2 / Beneficiarii S.S. nr. 2 

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.6 

Denumirea activității: „1 Decembrie - Ziua Națională a României” 

Data desfășurării: 1 decembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: omagierea zilei Naționale a României. 



Denumirea activității: „În așteptarea lui Moș Crăciun și a Sfintelor Sărbători” 

Data desfășurării: 18 decembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 6 

Obiectiv: să manifeste spirit cooperant în activitatea de grup.    

Denumirea activității: „La mulți ani, Giuseppe!” 

Data desfășurării: 31 decembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 6 

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

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Sărbătorind ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” 

Data desfășurării: 1 decembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Primăria Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 7 

Obiective: participarea la manifestările ce marchează Ziua Națională a României, în fața Primăriei Dorohoi, 
înțelegerea importanței și semnificația zilei de 1 Decembrie. 

Denumirea activității: „Moș Nicolae - te așteptăm!” 

Data desfășurării: 4 decembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 7       

Obiective: realizarea manuală de ornamente și desene pentru a-l încânta pe moș Nicolae, împodobitul 
bradului. 
 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Ziua Națională a României” 

Data desfășurării: 01.12.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social /  Beneficiarii S.S. nr. 8 

Obiective urmărite: 

►să ințeteleagă 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. 

Denumirea activității: „În așteptarea moșului” 

Data desfășurării: 02.12.2021 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social /  Beneficiarii S.S.  nr. 8 

Obiective urmărite: 

►copiii au fost încurajați să-și dezvolte imaginația, creativitatea prin realizarea felicitărilor de sărbători 
folosind diferite materiale și tehnici de lucru; 

►împodobirea bradului. 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: „Visul unei națiuni - 1 Decembrie 1918” 



Data desfășurării: 1 decembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Apartamentul social nr. 9 / Beneficiarii S.S.  nr.9 

Obiective: incursiuni prin Istoria Românilor, dezvoltarea respectului față de înaintașii noștri . 

Denumirea activității: „Decorațiuni de Crăciun în murmur de Colinde!” 

Data desfășurării: 13 decembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Apartamentul social nr. 9 / Beneficiarii S.S. nr.9 

Obiectiv: revenire asupra frumuseții tradițiilor creștine. 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: „Ziua Națională a României” 

Data desfășurării: 1 decembrie 2021 

Locul desfășurării/Participanți: Primăria Municipiului Dorohoi / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: depunere de coroane - activitate desfășurată împreună cu Asociația „Cultul Eroilor”, Dorohoi.  

Denumirea activității:„Carnavalul bucuriei”  

Data desfășurării:  3 decembrie 2021  

Locul desfășurării / Participanți: CIAPAD / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: Ziua Persoanelor cu Dizabilități 

Denumirea activității:„Moș Nicolae a sosit!” 

Data desfășurării:  5 decembrie 2021  

Locul desfășurării / Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: reprezentanți din conducerea județului au adus daruri copiilor 

Denumirea activității: Excursie „Pe urmele lui Ștefan cel Mare" 

Data desfășurării:  12 decembrie 2021  

Locul desfășurării / Participanți: Județul Suceava/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: Marginea (Muzeul vaselor de ceramică neagră), Rădăuți (Grădina zoologică, Herghelia de cai), 
Mănăstirea Sucevița, Mănăstirea Putna, Chilia lui Daniil Sihastru. 

Denumirea activității: „Taina Sfintei Euharistii” 

Data desfășurării:  19 decembrie 2021  

Locul desfășurării / Participanți: Biserica „Sf. Constantin și Elena” / Beneficiarii S.S. nr.10 

Obiective: rugăciune, mulțumire, smerenie. 

Denumirea activității:„ Ziua Solidarității Umane” 

Data desfășurării:  20 decembrie 2021  

Locul desfășurării / Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: socializare - activitate desfășurată cu copiii de la Școala Gimnazială Nr. 3 Iezer 

Denumirea activității: „Tradiții și obiceiuri de Crăciun” 

Data desfășurării: 24 decembrie 2021  

Locul desfășurării / Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiective: împodobirea bradului, participarea la colindat, servirea mesei festive de Crăciun 



Denumirea activității: „Emoția Crăciunului” 

Data desfășurării: 26 decembrie 2021  

Locul desfășurării / Participanți: Orașul Dorohoi/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: plimbare prin oraș. 

Denumirea activității: „Tradiții și obiceiuri de Anul Nou” 

Data desfășurării: 29 decembrie 2021  

Locul desfășurării / Participanți: Județul Botoșani/ Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: prezentare program de tradiții și obiceiuri la D.G.A.S.P.C. Botoșani, la CIAPAD 

Denumirea activității: „Revelion 2022” 

Data desfășurării: 31 decembrie 2021  

Locul desfășurării / Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii S.S. nr. 10 

Obiectiv: sărbătorirea într-un cadru festiv a începerii noului an. 

 

➢ Activități - Complex de apartamente „Casa Mea” Dorohoi: 
 

IANUARIE 

 

Serviciul Social nr. 1 
Denumirea activității: „Stres și relaxare - idei de reducere și control a stresului” 

Data desfășurării: ianuarie 2021 

Denumirea activității:„Tutunul-factor nociv asupra stării de sănătate” 

Data desfășurării: ianuarie 2021 

 

 

Serviciul Social nr. 2 
Denumirea activității: „Hai să dăm mână cu mână ” 

Data desfășurării: ianuarie 2021 

Denumirea activității: „Mărțișor-  O primăvară în alb și roșu” 

Data desfășurării: ianuarie 2021 

 

Serviciul Social nr. 4 
Denumirea activității: „Patinăm sau înotăm ...noi în joacă învățăm” 

Data desfășurării: ianuarie 2021 

Denumirea activității: „Mica Unire - mare viitor!” 

Data desfășurării: ianuarie 2021 

Serviciul Social nr. 5 
Denumirea activității: „Mișcare și sport la patinoar” 

Data desfășurării: ianuarie 2021 

Denumirea activității: „Uniți în cuget și-n simțiri” 

Data desfășurării: ianuarie 2021 



Serviciul Social nr. 6 
Denumirea activității: „Hai să dăm mână cu mână”- Mica Unire 

Data desfășurării: ianuarie 2021 

Denumirea activității: „Omagiu lui Eminescu” 

Data desfășurării: ianuarie 2021 

Serviciul Social nr. 7 
Denumirea activității: „Drogurile”  

Data desfășurării: ianuarie 2021 

Denumirea activității: „24 Ianuarie - Mica Unire” 

Data desfășurării: ianuarie 2021 

 

 

Serviciul Social nr. 8 
Denumirea activității: „15 Ianuarie - Eminescu pentru eternitate” - Ziua Culturii Naționale 

Data desfășurării: ianuarie 2021 

Denumirea activității: „ Unirea românii au facut-o !” - sărbătoarea Micii Uniri de la 24 ianuarie 1859 

Data desfășurării: ianuarie 2021 

 

FEBRUARIE 

Serviciul Social nr. 1 
Denumirea activității: „Să învățăm să gătim” 

Data desfășurării: februarie 2021 

Denumirea activității: „Alimentația și sănătatea” 

Data desfășurării: februarie 2021 

Serviciul Social nr. 2 
Denumirea activității: „Adolescența la un pas de maturitate” 

Data desfășurării: februarie 2021 

Denumirea activității: „Universul poveștilor într-o carte” 

Data desfășurării: februarie 2021 

Serviciul Social nr. 4 
Denumirea activității: „Să ne amintim de Ion Creangă” 

Data desfășurării: februarie 2021 

Denumirea activității: „Pe aripi de primavera” (confecționarea de ornamente și felicitări ) 

Data desfășurării: februarie 2021 

Serviciul Social nr. 5 
Denumirea activității: „Televizorul și telefonul stăpânii timpului meu liber?” 

Data desfășurării: februarie 2021 

Denumirea activității: „Turism virtual”  

Data desfășurării: februarie 2021 

Serviciul Social nr. 6 
Denumirea activității: „O zi prin zăpadă” 



Data desfășurării: februarie 2021 

Denumirea activității: „Administrarea banilor”  

Data desfășurării: februarie 2021 

  

Serviciul Social nr. 7 
Denumirea activității: „Hai la săniuș!” -concurs de sănii  

Data desfășurării: februarie 2021 

Denumirea activității: „Primul ajutor în caz de accident” 

Data desfășurării: februarie 2021 

Serviciul Social nr. 8 
Denumirea activității: „Să știu mai multe , să fiu mai bun!”   

Data desfășurării: februarie 2021 

Denumirea activității: „Cu atitudine spunem NU drogurilor!” 

Data desfășurării: februarie 2021 

Denumirea activității: „Lumea acvatică din plastilină” 

Data desfășurării: februarie 2021 

 

MARTIE  

Serviciul Social nr.1 
Denumirea activității: „Drogurile, capcana morții” 

Data desfășurării: martie 2021 

Denumirea activității:„Fii vestitorul primăverii pentru cei dragi”  

Data desfășurării: martie 2021 

Serviciul Social nr.2 
Denumirea activității: „Zilele mărțișorului” - Atelier- confecționăm mărțișoare 

Data desfășurării: martie 2021 

Denumirea activității: „O primăvară în alb și roșu” 

Data desfășurării: martie 2021 

Serviciul Social nr.4 
Denumirea activității: „Mărțișorul, vestitorul primăverii” (creații) 

Data desfășurării: martie 2021 

Denumirea activității: „Să jucăm tenis de masă” 

Data desfășurării: martie 2021 

Serviciul Social nr.5 
Denumirea activității: „Dăruiește primăvara un mărțișor” - confecționare si oferirea mărțișoarelor - 
Participarea la concursul National „Mărțișorul dar al primăverii” 

Data desfășurării: martie 2021 

Denumirea activității: „Eu vreau! Ajunge ?” 

Data desfășurării: martie 2021 

Serviciul Social nr.6 
Denumirea activității: „Mărțișorul - tradiții,obiceiuri și legende”  



Data desfășurării: martie 2021 

Denumirea activității: „Ziua internațională a teatrului” 

Data desfășurării: martie 2021 

Serviciul Social nr.7 
Denumirea activității: „8 Martie - concurs de poezii”  

Data desfășurării: martie 2021 

Denumirea activității: „8 Martie -Ziua femeii” - felicitări pentru doamne 

Data desfășurării: martie 2021 

Serviciul Social nr.8 
Denumirea activității: „1 Martie - Un mărțițor pentru Ion Creangă” - aniversarea a 184 de ani de la nașterea 
scriitorului 

 
Data desfășurării: martie 2021 

Denumirea activității: „Exploratorul vesel ” 

Data desfășurării: martie 2021 

Denumirea activității: „22 Martie - Ziua Mondială a apei” 

Data desfășurării: martie 2021 

 

APRILIE 

Serviciul Social nr.1 
Denumirea activității: „Ziua Mondială a Sănătății – Sănătatea, o valoare pentru individ și societate” 

Data desfășurării: aprilie 2021 

Denumirea activității: „Tradiții de Paște” 

Data desfășurării: aprilie 2021 

 

Serviciul Social nr.2 
Denumirea activității: „Alege libertatea nu captivitatea” (Activitate antidrog) 

Data desfășurării: aprilie 2021 

Denumirea activității: „Abilități în bucătărie” 

Data desfășurării: aprilie 2021 

Serviciul Social nr.4 
Denumirea activității: „Un mediu mai curat” (activitate ecologică) 

Data desfășurării: aprilie 2021 

Denumirea activității: „Confecționăm cu drag, ajutăm cu drag - ajutoarele iepurașului” 

Data desfășurării: aprilie 2021 

Serviciul Social nr.5 
Denumirea activității: „Sunt prietenul pădurii. Aprilie luna pădurii” 

Data desfășurării: aprilie 2021 

Denumirea activității: „Punctualitatea, trăsătură a omului modern și civilizat” 

Data desfășurării: aprilie 2021 



Serviciul Social nr.6 
Denumirea activității: „Ziua internațională a sportului pentru dezvoltare și pace” 

Data desfășurării: aprilie 2021 

Denumirea activității: „Să facem planeta să zâmbească” 

Data desfășurării: aprilie 2021 

Serviciul Social nr.7 
Denumirea activității: „Abilități de trai independent” 

Data desfășurării: aprilie 2021 

Denumirea activității: „Abandonul școlar” 

Data desfășurării: aprilie 2021 

Serviciul Social nr.8 
Denumirea activității: „Abilități de viață. Educație financiară și orientare în carieră” 

Data desfășurării: aprilie 2021 

Denumirea activității: „Să pășim în universul culorilor Pascale” 

Data desfășurării: aprilie 2021 

 

MAI 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Gestionarea Banilor” 

Data desfășurării: mai 2021 

Denumirea activității: „Jocuri și jucării” 

Data desfășurării: mai 2021 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „O planetă mai curată” 

Data desfășurării: mai 2021 

Denumirea activității: „Să ne cunoaștem istoria orașului” 

Data desfășurării: mai 2021 

Serviciul Social nr.4 

Denumirea activității: „Drogurile schimbă realitatea” (activitate anti-drog) 

Data desfășurării: mai 2021 

Denumirea activității: „Suntem creative, reciclăm cu bucurie” 

Data desfășurării: mai 2021 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „Prieteni în sport” 

Data desfășurării: mai 2021 

Denumirea activității: „În vizită la brutărie” 

Data desfășurării: mai 2021 

Serviciul Social nr.6 



Denumirea activității: „Sport Relax- o zi distractivă la piscină” 

Data desfășurării: mai 2021 

Denumirea activității: „Lumină și culoare de Paște” 

Data desfășurării: mai 2021 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Drumeție la pădure- Șendriceni” 

Data desfășurării: mai 2021 

Denumirea activității: „Reguli de circulație- obținerea permisului de conducere” 

Data desfășurării: mai 2021 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Picturi cu nisip - picturi cu nisip colorat” 

Data desfășurării: mai 2021 

Denumirea activității: „Importanța mediului înconjurător pentru viața oamenilor” 

 Data desfășurării: mai 2021 

 

IUNIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „O zi în parc” - Ziua parcurilor 

Data desfășurării: iunie 2021 

Denumirea activității: „Realitatea lumii profesionale:ieri, azi , mâine - Cum îmi aleg profesia?” 

Data desfășurării: iunie 2021 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „Cum te prezinți la un interviu” 

Data desfășurării: iunie 2021 

Denumirea activității: „Natura - Viața și prietena omului - la cules de plante medicinale” 

Data desfășurării: iunie 2021 

Serviciul Social nr.4 

Denumirea activității: „Planeta Albastră - Ziua Mediului” 

Data desfășurării: iunie 2021 

Denumirea activității: „Semnificația Drapelului Național” 

Data desfășurării: iunie 2021 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „Prieteni în sport” 

Data desfășurării: iunie 2021 

Denumirea activității: „În vizită la brutărie” 



Data desfășurării: iunie 2021 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „1 Iunie Zâmbet de copil” 

Data desfășurării: iunie 2021 

Denumirea activității: „Pași mici pentru o planetă mare și curată” 

Data desfășurării: iunie 2021 

Denumirea activității: „Ziua Crucii Rosii - acordarea primului ajutor - Ajutorul tău contează” 

Data desfășurării: iunie 2021 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Ziua Drapelului” 

Data desfășurării: iunie 2021 

Denumirea activității: „1 Iunie - ziua copilului” 

Data desfășurării: iunie 2021 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Zâmbet de copil...ca o floare de primavară” ( muzică, dans , creații plastice) 

Data desfășurării: iunie 2021 

Denumirea activității: „15 Iunie - A fost odată un Luceafăr”  -132 de ani de la nașterea marelui poet 

Data desfășurării: iunie 2021 

IULIE  

 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Ziua Națională a Drapelului” 

Data desfășurării: iulie 2021 

Denumirea activității: „La picnic” 

Data desfășurării: iulie 2021 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „Tradiții de Sânziene” 

Data desfășurării: iulie 2021 

Denumirea activității: „Cum să-ți cauți un loc de muncă?” 

Data desfășurării: iulie 2021 

Serviciul Social nr.4 

Denumirea activității: „Abordarea unui comportament bazat pe respectarea legii” 

Data desfășurării: iulie 2021 

Denumirea activității: „Ziua Imnului Național” 



Data desfășurării: iulie 2021 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „Ce fac în vacanță ?” 

Data desfășurării: iulie 2021 

Denumirea activității: „Educație prin teatru” 

Data desfășurării: iulie 2021 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „Reciclez-Creez” 

Data desfășurării: iulie 2021 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Azi petrecem în familie” 

Data desfășurării: iulie 2021 

Denumirea activității: „O zi în natură” 

Data desfășurării: iulie 2021 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Tricoul meu- atelier de creație” 

Data desfășurării: iulie 2021 

Denumirea activității: „Sportul Izvor de sănătate” 

Data desfășurării: iulie 2021 

 

AUGUST 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Competitie sportivă – fotbal” 

Data desfășurării: august 2021 

Denumirea activității: „Cum este și cum trebuie cunoscută România în lume” 

Data desfășurării: august 2021 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „Natură și sănătate” 

Data desfășurării: august 2021 

Denumirea activității: „Să cunoaștem obiectivele turistice din orașul nostru” 

Data desfășurării: august 2021 

Serviciul Social nr.4 

Denumirea activității: „În  căutarea unui loc de muncă - CV , Interviul” 

Data desfășurării: august 2021 

Denumirea activității: „Primul ajutor în caz de insolație” 

Data desfășurării: august 2021 

Serviciul Social nr.5 



Denumirea activității: „Vizită la fermă” 

Data desfășurării: august 2021 

Denumirea activității: „Atelier de creație” 

Data desfășurării: august 2021 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „Cartea comoară de mărgăritar/Ziua fără calculator” (Biblioteca Municipală 
Dorohoi) 

Data desfășurării: august 2021 

Denumirea activității: „Natura -izvor de sănătate - colectarea plantelor medicinale” 

Data desfășurării: august 2021 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Drogurile afectează grav sănătatea” 

Data desfășurării: august 2021 

Denumirea activității: „Vizită la Casa Memorială Mihai Eminescu” 

Data desfășurării: august 2021 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Săptămâna națională a zâmbetelor -colaj de maști cu fețe zâmbitoare” 

Data desfășurării: august 2021 

Denumirea activității: „Importanța reciclării deșeurilor” 

Data desfășurării: august 2021 

 

SEPTEMBRIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Banii pe înțelesul copiilor” 

Data desfășurării:septembrie 2021 

Denumirea activității: „Probleme de sănătate cauzate de animale” 

Data desfășurării:septembrie 2021 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „Pe urmele lui Eminescu” 

Data desfășurării:septembrie 2021 

Denumirea activității: „Copiii pentru copii” - Parteneriat cu CF.Șansa Mea Botoșani 

Data desfășurării:septembrie 2021 

Serviciul Social nr.4 

Denumirea activității: „Culorile toamnei” - Colaj/Pictură/Ornament 

Data desfășurării:septembrie 2021 

Denumirea activității: „Zâmbet de copil – pictură” 



Data desfășurării:septembrie 2021 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „Sănătatea o valoare pentru individ și societate” 

Data desfășurării:septembrie 2021 

Denumirea activității: „Timpul, mai prețios ca omul” 

Data desfășurării:septembrie 2021 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „Cum întocmim un CV?” 

Data desfășurării:septembrie 2021 

Denumirea activității: „Împreună pentru pace” 

Data desfășurării:septembrie 2021 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Exercițiul fizic prin dans” 

Data desfășurării:septembrie 2021 

Denumirea activității: „Delicvența copilului” 

Data desfășurării:septembrie 2021 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Ai grijă de viața ta ! - ești foarte important pentru noi! ”(activitate antidrug) 

Data desfășurării:septembrie 2021 

Denumirea activității: „Lasă-mi toamnă pomii verzi !”( expoziție de toamnă) 

Data desfășurării:septembrie 2021 

 

OCTOMBRIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Tutunul, alcoolul și cafeaua - factori de autodistrugere” 

Data desfășurării: octombrie 2021 

Denumirea activității: „Concurs de ghicitori „ Cine știe câștigă” 

Data desfășurării: octombrie 2021 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „Natura- prietenul omului” 

Data desfășurării: octombrie 2021 

Denumirea activității: „Ziua Mondială a Păcii” 

Data desfășurării: octombrie 2021 

Serviciul Social nr.4 

Denumirea activității: „Carnavalul toamnei” 

Data desfășurării: octombrie 2021 

Denumirea activității: „Cum să folosim acul și ața” 



Data desfășurării: octombrie 2021 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „Pot preveni conflictele” 

Data desfășurării: octombrie 2021 

Denumirea activității: „Șahul-jocul minții” 

Data desfășurării: octombrie 2021 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „Școala și familia o relație periclitată” 

Data desfășurării: octombrie 2021 

Denumirea activității: „Peisaj de toamnă” 

Data desfășurării: octombrie 2021 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Igiena și protecția mediului în drumeții” 

Data desfășurării: octombrie 2021 

Denumirea activității: „Activitate recreativă de Haloween” 

Data desfășurării: octombrie 2021 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Ziua Mondială a mersului pe jos-mișcare pentru sănătate” 

Data desfășurării: octombrie 2021 

Denumirea activității: „Ziua Armatei Române” 

Data desfășurării: octombrie 2021 

 

NOIEMBRIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Ziua internațională a Drepturilor Copilului” 

Data desfășurării: noiembrie 2021 

Denumirea activității: „1 Decembrie – Să petrecem românește!” 

Data desfășurării: noiembrie 2021 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „Cum ne comportăm atunci când ieșim afară sau la pimbare” 

Data desfășurării: noiembrie 2021 

Denumirea activității: „Drepturile copilului” 

Data desfășurării: noiembrie 2021 

 

Serviciul Social nr.4 

Denumirea activității: „Ziua Internațională a Drepturilor Copilului” 

Data desfășurării: noiembrie 2021 



Denumirea activității: „Să confecționăm ornamente pentru sărbători !” 

Data desfășurării: noiembrie 2021 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „Drumeții și explorarea naturii” 

Data desfășurării: noiembrie 2021 

Denumirea activității: „Micii ecologiști” 

Data desfășurării: noiembrie 2021 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „Inimi lângă inimi de mici creștini” 

Data desfășurării: noiembrie 2021 

Denumirea activității: „Relația cadru didactic - elev între deziderat și realitate” 

Data desfășurării: noiembrie 2021 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „O zi la muzeu” 

Data desfășurării: noiembrie 2021 

Denumirea activității: „Furtul o faptă anti-socială” (invitat un agent de poliție) 

Data desfășurării: noiembrie 2021 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Sunt cel mai mare mic ecologist din orașul meu” 

Data desfășurării: noiembrie 2021 

Denumirea activității: „Petrecere de Haloween” 

Data desfășurării: noiembrie 2021 

 

 

DECEMBRIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Moda și sănătate” 

Data desfășurării: decembrie 2021 

Denumirea activității: „Cum îl așteptăm pe Moș Neculai” 

Data desfășurării: decembrie 2021 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „Un pas spre o carieră” 

Data desfășurării: decembrie 2021 

Denumirea activității: „În sunet de clopoțel” 

Data desfășurării: decembrie 2021 

Serviciul Social nr.4 



Denumirea activității: „Ziua României -1 Decembrie” 

Data desfășurării: decembrie 2021 

Denumirea activității: „Tinerii sunt mult mai valoroși decât dependența de stupefiante” 

Data desfășurării: decembrie 2021 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „Atelier de creație” - confecționarea unor decorațiuni dedicat unui proiect caritabil 

Data desfășurării: decembrie 2021 

Denumirea activității: „Obiceiuri și tradiții” 

Data desfășurării: decembrie 2021 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „S-a demodat patriotismul” 

Data desfășurării: decembrie 2021 

Denumirea activității: „Decorațiuni de  iarnă” 

Data desfășurării: decembrie 2021 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Obiceiuri de Anul Nou” 

Data desfășurării: decembrie 2021 

Denumirea activității: „Secret Santa - Moș Crăciun secret” 

Data desfășurării: decembrie 2021 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Un vis de veacuri împlinit - Marea Unire de la 1018” 

Data desfășurării: decembrie 2021 

Denumirea activității: „Fulgi uriași - Luminițe în zăpadă” (atelier de creație) 

Data desfășurării: decembrie 2021 

 

➢ Activități - Complex de apartamente „Cireșarii” Botoșani: 
 

IANUARIE 
 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

 
Serviciul social nr.1 

Denumirea activității: „Sorcova vesela – legendele celui mai cunoscut colind” 
 
Data desfășurării: 01.01.2021 

Denumirea activității: „Distracție la piscina Cornișa” 

Data desfășurării: 09.01.2021 

Denumirea activității: „Ziua Internațională a cuvântului Mulțumesc” 



Data desfășurării: 09.01.2021 

Denumirea activității: „Ziua îndeplinirii visurilor” 

Data desfășurării: 13.01.2021 

Denumirea activității: „Ziua culturii Naționale– 171 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu” 

Data desfășurării: 15.01.2021 

Denumirea activității: „La pizza” 

Data desfășurării: 23.01.2021 

Denumirea activității: „Mica Unire” 

Data desfășurării: 24.01.2021 

Denumirea activității: „Ziua internațională a persoanelor rebele” 

Data desfășurării: 25.01.2021 

 
II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Boboteaza – sărbătoare cu tradiții, obiceiuri și superstiții” 

Data desfășurării: 06.01.2021 
Denumirea activității: „Sfântul Ioan Botezătorul – Pustnic, proroc și mucenic” 

Data desfășurării: 07.01.2021 
Denumirea activității:„Iertarea aproapelui, semn al iubirii” 

Data desfășurării: 19.01.2021 
Denumirea activității: „Sfinții Trei Ierarhi” 

Data desfășurării: 30.01.2021 
 

III. Prevenirea eșecului școlar și a riscului de abandon în rândul copiilor 
Denumirea activității: „Prima zi de școală” 

Data desfășurării: 11.01.2021 

 

IV. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Consumul excesiv de alcool” 

Data desfășurării: 08.01.2021 

Denumirea activității: „Drogurile se joacă cu mintea ta” 

Data desfășurării: 14.10.2021 

Denumirea activității: „Ce sunt țigările” 

Data desfășurării: 16.01.2021 

Denumirea activității: „Igiena intimă corectă” 

Data desfășurării: 21.01.2021 

Denumirea activității: „Băuturile energizante” 

Data desfășurării: 27.01.2021 

 

V. Însușirea abilităților de viață independentă: 

Denumirea activității: „Munca stăruitoare învinge toate greutățile” 



Data desfășurării: 04.01.2021 

Denumirea activității: „Poftiți la masă” 

Data desfășurării: 22.01.2021 

Serviciul social nr.2 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Ce facem în timpul liber?” 

Data desfășurării: 17.01.2021 

Denumirea activității: „Ziua internațională a omului de zăpadă” 

Data desfășurării: 18.01.2021 

Denumirea activității: „Ziua internațională a îmbrățișărilor” 

Data desfășurării: 21.01.2021 

Denumirea activității: „Unirea principatelor române” 

Data desfășurării: 24.01.2021 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Boboteaza sau botezul Domnului” 

Data desfășurării: 05.01.2021 

 

III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „De ce mă vaccinez împotriva COVID – 19?” 

Data desfășurării: 08.01.2021 

 

IV. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Bucătarii pricepuți” 

Data desfășurării: 12.01.2021 

 

Serviciul social nr.3 

I . Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a activităţilor 
recreative şi culturale 

Denumirea activității: „La mulți ani, Mihaela!” 

Data desfășurării: 03.01.2021  

 

Denumirea activității: „Respectul față de semeni” 

Data desfășurării: 08.01.2021  

Denumirea activității: „Ziua îndeplinirii visurilor” 

Data desfășurării: 13.01.2021  

Denumirea activității: „Eminescu,cel mai mare poet național” 



Data desfășurării: 15.01.2021 

Denumirea activității: „Bunul simț” 

Data desfășurării: 22.01.2021  

Denumirea activității: „Unirea Principatelor Române” 

Data desfășurării: 24.01.2021 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Boboteaza sau Epifania” 

Data desfășurării: 06.01.2021  

Denumirea activității: „Sfântul Ioan Botezătorul” 

Data desfășurării: 07.01.2021  

 

III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Mirajul și tragedia drogurilor” 

Data desfășurării: 11.01.2021  

Denumirea activității: „Dependența drogurilor” 

Data desfășurării: 19.01.2021  

Denumirea activității: „Anatomia omului” 

Data desfășurării: 24.01.2021  

 

FEBRUARIE 

Serviciul social nr.1 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „La săniuș” 

Data desfășurării: 02.02.2021  

Denumirea activității: „La teatru” 

Data desfășurării: 06.02.2021   

Denumirea activității: „Ziua râsului și a fericirii” 

Data desfășurării: 08.02.2021  

Denumirea activității: „Constantin Brâncuși – 145 ani de la naștere” 

Data desfășurării: 21.02.2021  

Denumirea activității: „Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români” 

Data desfășurării: 24.02.2021  

Denumirea activității: „Mărțișoare pentru cei dragi” 

Data desfășurării: 26.02.2021  

 

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



Denumirea activității: „Utilizarea telefonului” 

Data desfășurării: 01.02.2021  

 

III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Cauzele consumului de droguri” 

Data desfășurării: 07.02.2021  

Denumirea activității: „Fumatul, iluzia maturității” 

Data desfășurării: 09.02.2021  

Denumirea activității: „Sănătatea mea și a grupului meu” 

Data desfășurării: 15.02.2021   

Denumirea activității: „Consumul de alcool” 

Data desfășurării: 16.02.2021  

IV. Însușirea abilităților de viață independentă: 

 

Denumirea activității: „Gestionarea banilor de buzunar” 

Data desfășurării: 04.02.2021  

Denumirea activității: „La cumpărături” 

Data desfășurării: 06.02.2021  

Denumirea activității: „Azi gătim împreună” 

Data desfășurării: 13.02.2021  

Denumirea activității: „Utilizarea produselor alimentare în consumul populației” 

Data desfășurării: 23.02.2021 

Serviciul social nr.2 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a activităţilor 
recreative şi culturale 

Denumirea activității: „La mulți ani, Florin!” 

Data desfășurării: 05.02.2021  

Denumirea activității: „La mulți ani, Alican!” 

Data desfășurării: 17.02.2021  

Denumirea activității: „Desen de primăvară” 

Data desfășurării: 19.02.2021   

Denumirea activității: „Ce muzică ascultăm?” 

Data desfășurării: 21.02.2021  

Denumirea activității: „Simbolul primăverii – mărțișorul” 

Data desfășurării: 27.02.2021   

Denumirea activității: „Confecționarea de mărțișoare și felicitări” 

Data desfășurării: 28.02.2021 

 



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

Denumirea activității: „Internetul, prieten sau dușman?” 

Data desfășurării: 03.02.2021  

 

III.Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Prevenirea traficului de persoane” 

Data desfășurării: 25.02.2021 

IV. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 
 

Denumirea activității: „Îmbinăm utilul cu plăcutul” 

Data desfășurării: 20.02.2021  

 

Serviciul social nr.3 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a activităţilor 
recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Ce înseamnă a fi om?” 

Data desfășurării: 07.02.2021 

Denumirea activității: „La mulți ani, Gina!” 

Data desfășurării: 25.02.2021 

 

II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Drogurile și efectul nociv al acestora” 

Data desfășurării: 02.02.2021 

Denumirea activității: „Dependența de alcool și efectele alcoolului” 

Data desfășurării: 12.02.2021 

Denumirea activității: „Dependența de nicotină” 

Data desfășurării: 20.02.2021 

 

III.Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Cozonacul moldovenesc – arta culinară moldovenească” 

Data desfășurării: 27.02.2021  

 

MARTIE 

Serviciul social nr.1 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

 

Denumirea activității: „Ce semnificație are ziua de 8 martie?” 

Data desfășurării: 08.03.2021 



Denumirea activității: „Frumosul în fiecare zi, lângă noi și prin noi” 

Data desfășurării: 19.03.2021 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfinții 40 mucenici” 

Data desfășurării: 09.03.2021  

 

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

Denumirea activității: „Ce este timpul liber și cum îl folosim?” 

Data desfășurării: 14.03.2021 

Denumirea activității: „Să exmatriculăm violența!” 

Data desfășurării: 21.03.2021 

 

IV. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Alcoolismul, semne și simptome” 

Data desfășurării: 02.03.2021   

Denumirea activității: „Prevenirea traficului de persoane și a abuzului sexual” 

Data desfășurării: 10.03.2021   

Denumirea activității: „Igiena personală, idei și sfaturi” 

Data desfășurării: 11.03.2021  

Denumirea activității: „Renunță astăzi la fumat” 

Data desfășurării: 15.03.2021  

Denumirea activității: „Consecințele consumului excesiv de alcool” 

Data desfășurării: 23.03.2021   

Denumirea activității: Sănătatea mea 

Data desfășurării: 29.03.2021 

Serviciul social nr.2 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „1 Martie și semnificația mărțișorului” 

Data desfășurării: 01.03.2021 

Denumirea activității: „La mulți ani, Marius!” 

Data desfășurării: 06.03.2021 

Denumirea activității: „Fii deștept pe internet” 

Data desfășurării: 07.03.2021 

 

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

Denumirea activității: „Comportamentul nostru la școală” 



Data desfășurării: 15.03.2021 

Denumirea activității: „Prevenirea eșecului școlar și a riscului de abandon școlar în rândul copiilor cu 
situație problematică la învățătură” 

Data desfășurării: 23.03.2021 

Denumirea activității: „Cum mă pregătesc pentru examene?” 

Data desfășurării: 28.03.2021 

 

III. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Munca la negru – exploatarea prin muncă” 

Data desfășurării: 21.03.2021 

Denumirea activității: „O viață sănătoasă într-un mediu curat” 

Data desfășurării: 22.03.2021 

 

 

Serviciul social nr.3 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Vizită la galeriile de artă Ștefan Luchian” 

Data desfășurării: 06.03.2021 

Denumirea activității: „Să confecționăm cercei, coliere, brățări” 

Data desfășurării: 07.03.2021 

Denumirea activității: „Omenia, comoara cea mai depreț” 

Data desfășurării: 24.03.2021 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Lăsatul secului” 

Data desfășurării: 14.03.2021  

 
III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Să spunem nu consumului de droguri” 

Data desfășurării: 01.03.2021 

Denumirea activității: „Alcoolismul, semne și simptome” 

Data desfășurării: 12.03.2021 

Denumirea activității: „Dependența de alcool și efectele acestuia asupra organismului” 

Data desfășurării: 16.03.2021 

Denumirea activității: „Tutunul dăunează grav sănătății” 

Data desfășurării: 24.03.2021 

 

IV. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 



Denumirea activității: „Adolescența și rolul său în viața viitorului adult” 

Data desfășurării: 10.03.2021  

 

APRILIE     

Serviciul social nr.1 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Ziua Jandarmeriei Române” 

Data desfășurării: 03.04.2021 

Denumirea activității: „Ziua Planetei Pământ” 

Data desfășurării: 22.04.2021 

Denumirea activității: „În așteptarea Paștelui” (confecționarea unor obiecte de decor) 

Data desfășurării: 28.04.2021 

Denumirea activității: „Legenda ouălor roșii” 

Data desfășurării: 29.04.2021 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruință” 

Data desfășurării: 23.04.2021  

 

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

Denumirea activității: „Cartea, prietenul nostru statornic” 

Data desfășurării: 15.04.2021   

IV. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Băuturile energizante – efectul real al acestora” 

Data desfășurării: 05.04.2021 

Denumirea activității: „Tutunul ucide” 

Data desfășurării: 06.04.2021  

Denumirea activității: „Ziua Mondială a Sănătății” 

Data desfășurării: 07.04.2021  

Denumirea activității: „De ce mâncăm?” (alimentația corectă/incorectă) 

Data desfășurării: 08.04.2021   

Denumirea activității: „Alcoolul, ucigașul din pahar” 

Data desfășurării: 11.04.2021  

Denumirea activității: „Cauzele consumului de droguri” 

Data desfășurării: 18.04.2021   

 

Serviciul social nr.2 



I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

 

Denumirea activității: „Ziua internațională a autismului” 

Data desfășurării: 02.04.2021 

Denumirea activității: „Încondeierea ouălor” 

Data desfășurării: 29.04.2021 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

 

Denumirea activității: „Duminica Floriilor” 

Data desfășurării: 25.04.2021  

 

III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Alcoolul – otrava din pahar” 

Data desfășurării: 05.04.2021 

Denumirea activității: „Țigara elecronică” 

Data desfășurării: 18.04.2021 

Denumirea activității: „Cum ne gestionăm emoțiile?” 

Data desfășurării: 20.04.2021 

IV. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” 

Data desfășurării: 23.04.2021  

Denumirea activității: „Bucătărim împreună și ne distrăm” 

Data desfășurării: 26.04.2021   

Serviciul social nr.3 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Joc de tenis” (parcul de agrement Cornișa) 

Data desfășurării: 12.04.2021 

Denumirea activității: „La mulți ani, Georgiana!” 

Data desfășurării: 18.04.2021 

Denumirea activității: „Dicsit, joc educativ” 

Data desfășurării: 23.04.2021 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 

Data desfășurării: 23.04.2021   

 
III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 



Denumirea activității: „Drogurile – substanțe chimice deosebit de periculoase” 

Data desfășurării: 06.04.2021 

Denumirea activității: „De ce este nociv alcoolul pentru organism?” 

Data desfășurării: 10.04.2021 

Denumirea activității: „Fumatul și consecințele asupra sănătății” 

Data desfășurării: 26.04.2021 

 

IV. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Întreținerea locuinței” 

Data desfășurării: 17.04.2021  

 

MAI 

Serviciul social nr.1 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Ziua muncii” 

Data desfășurării: 01.05.2021 

Denumirea activității: „Voluntariat” 

Data desfășurării: 07.05.2021 

Denumirea activității: „Ziua Europei - Să descoperim Europa” 

Data desfășurării: 09.05.2021 

Denumirea activității: „Timp liber cu rost” 

Data desfășurării: 10.05.2021 

Denumirea activității: „Ziua internațională a dorului” 

Data desfășurării: 13.05.2021 

Denumirea activității: „Ziua Internațională a familiei” 

Data desfășurării: 15.05.2021 

Denumirea activității: „Strada – un pericol?” 

Data desfășurării: 16.05.2021 

Denumirea activității: „Ziua mondială a albinelor” 

Data desfășurării: 20.05.2021 

Denumirea activității: „La tenis” 

Data desfășurării: 29.05.2021 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Învierea Domnului Isus Hristos” 

Data desfășurării: 02.05.2021 

Denumirea activității: „Sfinții Împărați Constantin și Elena” 



Data desfășurării: 21.05.2021 

 

III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Adevărul despre droguri” 

Data desfășurării: 05.05.2021 

Denumirea activității: „Fumatul este o problemă” 

Data desfășurării: 11.05.2021 

Denumirea activității: „Drogurile schimbă realitatea” 

Data desfășurării: 18.05.2021 

Denumirea activității: „Riscul consumului de alcool în adolescență” 

Data desfășurării: 30.05.2021 

 

IV. Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „Ziua internațională a dorului” 

Data desfășurării: 12.05.2021 

Denumirea activității: „Curățenia în casă” 

Data desfășurării: 22.05.2021 

Denumirea activității: „Igiena nu e joacă de copii” 

Data desfășurării: 25.05.2021 

Serviciul social nr.2 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „La grătar” 

Data desfășurării: 23.05.2021 

Denumirea activității: „La mulți ani, George!” 

Data desfășurării: 28.05.2021 

 

II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității „Alcoolul este drog?” 

Data desfășurării: 05.05.2021 

Denumirea activității: „Tinerii și țigara” 

Data desfășurării: 10.05.2021 

Denumirea activității: „Cum și de ce să refuzi drogurile?” 

Data desfășurării: 26.05.2021 

 

III. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Pregătirea meniului pentru sărbătorile pascale” 

Data desfășurării: 01.05.2021 



Denumirea activității: „Un mediu curat, o viață sănătoasă” 

Data desfășurării: 29.05.2021 

 

Serviciul social nr.3 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Ziua independenței. Ziua Europei” 

Data desfășurării: 09.05.2021 

Denumirea activității: „Vizită la Muzeul de Științe ale Naturii din Dorohoi” 

Data desfășurării: 30.05.2021 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfinții împărați Constantin și Elena” 

Data desfășurării: 21.05.2021  

 

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

Denumirea activității: „Regimul de activitate” 

Data desfășurării: 11.05.2021 

Denumirea activității: „Matematica, bat-o vina!” 

Data desfășurării: 20.05.2021 

 

IV. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Riscurile consumului de alcool în adolescență” 

Data desfășurării: 06.05.2021 

Denumirea activității: „Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri” 

Data desfășurării: 12.05.2021 

Denumirea activității: „Renunțarea la fumat” 

Data desfășurării: 17.05.2021 

Denumirea activității: „Cum putem gestiona stresul de zi de zi?” 

Data desfășurării: 28.05.2021 

 

V. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Să facem gogoși” 

Data desfășurării:24.05.2021   

 

IUNIE  

Serviciul social nr.1 



I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „1 iunie, Ziua copilului” ( întâlnire de socializare/grătar cu toți beneficiarii C.A 
.Cireșarii și C.T.F. Lizuca,  activitate la piscina Cornișa,  parc de distracții și vizitare muzee) 

Data desfășurării: 01.06.2021 

Denumirea activității: „La mulți ani, Ana!” 

Data desfășurării: 05.06.2021 

Denumirea activității: „Ce muzică ascultăm” 

Data desfășurării: 09.06.2021 

Denumirea activității: „Cum ne petrecem timpul liber?” 

Data desfășurării: 13.06.2021 

Denumirea activității: „Drapelul” 

Data desfășurării: 26.06.2021 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Importanța religiei în viața adolescenților” 

Data desfășurării: 20.06.2021 

 

III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Viciile” 

Data desfășurării: 06.06.2021  

Denumirea activității: „Sănătatea mintală” 

Data desfășurării: 08.06.2021  

Denumirea activității: „Fumatul, iluzia maturității” 

Data desfășurării: 12.06.2021   

Denumirea activității: „Dependența consumului de droguri” 

Data desfășurării: 16.06.2021  

Denumirea activității: „Cui mă adresez când sunt bolnav?” 

Data desfășurării: 17.06.2021 

Denumirea activității: „Sexualitate și responsabilitate” 

Data desfășurării: 22.06.2021   

Denumirea activității: „Consumul de alcool, semne și simptome” 

Data desfășurării: 25.06.2021  

Denumirea activității: „Consumul ocazional de alcool te poate pune în pericol” 

Data desfășurării: 29.06.2021  

 

Serviciul social nr.2 



I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „1 iunie, Ziua copilului” ( întâlnire de socializare/grătar cu toți beneficiarii C.A. 
Cireșarii și C.T.F .Lizuca, activitate la piscina Cornișa,  parc de distracții și vizitare muzee) 

Data desfășurării: 01.06.2021   

Denumirea activității: „Jocurile copilăriei - Campionat de tenis de masă, ediția I” 

Data desfășurării: 02.06.2021   

Denumirea activității: „Ziua mondială a donatului de sânge” 

Data desfășurării: 14.06.2021   

Denumirea activității: „156 de ani de la moartea marelui Mihai Eminescu” 

Data desfășurării: 15.06.2021   

Denumirea activității: „Ziua Drapelului Național” 

Data desfășurării: 26.06.2021 

Denumirea activității: „La piscină” 

Data desfășurării: 30.06.2021 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Înălțarea Domnului” 

Data desfășurării: 10.06.2021 

Denumirea activității: „Rusaliile, istorie, semnificații și tradiții” 

Data desfășurării: 21.06.2021 

 

III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Efectele drogurilor asupra sănătății” 

Data desfășurării: 05.06.2021   

Denumirea activității: „Alcoolul, anturajul și tinerii” 

Data desfășurării: 06.06.2021  

Denumirea activității: „Lecții de logopedie” 

Data desfășurării: 08.06.2021  

Denumirea activității: „Lecții de logopedie” 

Data desfășurării: 09.06.2021  

Denumirea activității: „Ziua mondială a donatului de sânge” 

Data desfășurării: 14.06.2021 

Denumirea activității: „Ce conține o țigară?” 

Data desfășurării: 18.06.2021 

IV. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Deprinderi de viață independentă” 

Data desfășurării: 03.06.2021 



Denumirea activității: „Duminica Rusaliilor – semnificații și obiceiuri” 

Data desfășurării: 21.06.2021 

Serviciul social nr.3 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „1 iunie, Ziua copilului” ( întâlnire de socializare/grătar cu toți beneficiarii C.A. 
Cireșarii și C.T.F. Lizuca, activitate la piscina Cornișa, parc de distracții și vizitare muzee) 

Data desfășurării: 01.06.2021 

Denumirea activității:„Provocări și eșecuri”  (activitate cu voluntarii Asociației „Ajungem Mari”- ieșire în 
aer liber) 

Data desfășurării: 12.06.2021 

Denumirea activității: „Geografia prin joc” (activitate cu voluntarii Asociației „Ajungem Mari”) 

Data desfășurării: 15.06.2021 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Învălțarea Domnului” 

Data desfășurării: 10.06.2021 

Denumirea activității: „Dezvoltarea sentimentului religios în rândul tinerilor” 

Data desfășurării: 20.06.2021 

Denumirea activității: „Pogorârea Sfântului Duh asupra Sfinților Apostoli sau Rusaliile” 

Data desfășurării: 21.06.2021 

 

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

Denumirea activității: „Regimul de activitate și odihnă al elevului” 

Data desfășurării: 14.06.2021 

Denumirea activității: „Provocări și eșecuri” 

Data desfășurării: 12.06.2021 

Denumirea activității: „Cine are carte, are parte” 

Data desfășurării: 23.06.2021 

 

IV. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Alcoolismul, complicații somatice” 

Data desfășurării: 02.06.2021 

Denumirea activității: „Regimul de activitate și odihnă al elevului” 

Data desfășurării: 16.06.2021 

Denumirea activității: „ Dependența de nicotină” 

Data desfășurării: 22.06.2021 

 

IULIE 



Serviciul social nr.1 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Ziua internațională a glumei” 

Data desfășurării: 01.07.2021 

Denumirea activității: „Ziua uitării” 

Data desfășurării: 02.07.2021 

Denumirea activității: „Ziua națională a ambulanței” 

Data desfășurării: 28.07.2021 

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

 

Denumirea activității: „ Internetul, prieten sau dușman?” 

Data desfășurării: 04.07.2021  

 

III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Tutunul ucide” 

Data desfășurării: 08.07.2021  

Denumirea activității: „Autocontrolul” 

Data desfășurării: 10.07.2021  

Denumirea activității: „Cum acționează drogurile?” 

Data desfășurării: 16.07.2021  

Denumirea activității: „Consecințele consumului excesiv de alcool” 

Data desfășurării: 27.07.2021  

Denumirea activității: „Drogurile schimbă realitatea” 

Data desfășurării: 09.08.2021 

IV. Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „Întreținerea locuinței” 

Data desfășurării: 03.07.2021 

Denumirea activității: „Comportamentul nostru în societate” 

Data desfășurării: 14.07.2021 

Denumirea activității: „Bucătari/cofetari pricepuți” 

Data desfășurării: 18.07.2021 

Denumirea activității: „Devierile de conduită sunt dăunătoare” 

Data desfășurării: 21.07.2021 

 

Serviciul social nr.2 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 



Denumirea activității: „Cum ne comportăm în societate?” 

Data desfășurării: 10.07.2021 

Denumirea activității: „Jocuri recreative – Monopolli” 

Data desfășurării: 27.07.2021 

Denumirea activității: „Cum ne petrecem vacanța de vară?” 

Data desfășurării: 28.07.2021 

 

II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității:„Efectele tutunului asupra sănătății” 

Data desfășurării: 08.07.2021  

 

III. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Activități gospodărești” 

Data desfășurării: 13.07.2021 

 

Serviciul social nr.3 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

 

Denumirea activității: „Să jucăm bowling”  (activitate cu voluntarii Asociației „Ajungem Mari”) 

Data desfășurării: 01.07.2021 

Denumirea activității: „Ziua națională a curajului” 

Data desfășurării: 05.07.2021 

Denumirea activității: „Încrederea în sine a femeii” (activitate cu voluntarii Asociației „Ajungem Mari”) 

Data desfășurării: 06.07.2021 

Denumirea activității: „Importanța like-urilor pe social media” (activitate cu voluntarii Asociației 
„Ajungem Mari”) 

Data desfășurării: 13.07.2021 

 

II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Dependența de alcool” 

Data desfășurării: 02.07.2021 

Denumirea activității: „Tutunul dăunează grav sănătății” 

Data desfășurării: 12.07.2021 

 

III. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Inserția socio profesională” 

Data desfășurării: 24.07.2021 



 

AUGUST 

 

Serviciul social nr.1 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Sărbătorirea zilei de naștere a Rucsandrei” 

Data desfășurării: 15.08.2021 

Denumirea activității: „Eu și prietenii mei” 

Data desfășurării: 22.08.2021 

Denumirea activității: „Ziua limbii române” 

Data desfășurării: 31.08.2021 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Schimbarea la față a Domnului” 

Data desfășurării: 06.08.2021 

Denumirea activității: „Adormirea Maicii Domnului” 

Data desfășurării: 15.08.2021 

 

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

Denumirea activității: „Cum ne petrecem timpul liber?” 

Data desfășurării: 19.08.2021 

Denumirea activității: „Regulile de circulație” 

Data desfășurării: 29.08.2021 

 

IV. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Drogurile schimbă realitatea” 

Data desfășurării: 09.08.2021  

Denumirea activității: „Sport și sănătate” 

Data desfășurării: 12.08.2021  

Denumirea activității: „Consumul de alcool” 

Data desfășurării: 18.08.2021 

Denumirea activității: „Cum pot adolescenții să își protejeze sănătatea mintală pe perioada pandemiei de 
coronavirus?” 

Data desfășurării: 30.08.2021 

 

V. Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „Ce știm despre alimente?” 

Data desfășurării: 07.08.2021 



Denumirea activității: „Curățenia este mama sănătății” 

Data desfășurării: 14.08.2021 

Denumirea activității: „Curățenia: sfaturi și sugestii” 

Data desfășurării: 21.08.2021 

 

Serviciul social nr.2 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Competiție sportivă – joc de fotbal cu copiii din cadrul C.S.C.D. Pomârla” 

Data desfășurării: 12.08.2021 

Denumirea activității: „La mulți ani, Cosmin!” 

Data desfășurării: 31.08.2021 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Ce sărbătorim pe 15 augrust?” 

Data desfășurării: 15.08.2021 

Denumirea activității: „Schimbarea la față, obiceiuri, superstiții” 

Data desfășurării: 16.08.2021 

 

III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Efectele consumului de alcool” 

Data desfășurării: 04.08.2021 

Denumirea activității: „Alcoolul, otrava din pahar” 

Data desfășurării: 02.07.2021 

Denumirea activității: „Efectele fumatului pasiv la copiii și adolescenți” 

Data desfășurării: 20.08.2021 

IV. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Cum facem cele mai bune clătite?” 

Data desfășurării: 05.08.2021 

Denumirea activității: „Sfaturi pentru gătit” 

Data desfășurării: 18.08.2021 

 

Serviciul social nr.3 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Să cunoaștem ținutul Neamțului și Bucovinei ” – excursie la Piatra Neamț, Târgul 
Neamț și Cheile Bicazului 

Data desfășurării: 10.08.2021  

 



II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Schimbarea la față” 

Data desfășurării: 06.08.2021 

Denumirea activității: „Sfânta Marie Mare  - una dintre cele mai importante sărbători din calendarul 
creștin ortodox” 

Data desfășurării: 15.08.2021 

 

III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 

Denumirea activității: „Ce se întâmplă cu corpul nostru atunci când consumăm droguri?” 

Data desfășurării: 07.08.2021 

Denumirea activității: „Fumatul și efectul nociv al acestuia asupra sănătății” 

Data desfășurării: 11.08.2021 

 

SEPTEMBRIE 

Serviciul social nr.1 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Vizită la serviciul de Pompieri” 

Data desfășurării: 01.09.2021  

Denumirea activității: „Ziua pompierilor din România” 

Data desfășurării: 13.09.2021  

Denumirea activității: „Ziua internațională a păcii” 

Data desfășurării: 21.09.2021  

Denumirea activității: „ În fața vieții cu familia, colegii și dascălii mei” 

Data desfășurării: 26.09.2021  

Denumirea activității: „Ziua satului românesc” 

Data desfășurării: 26.09.2021  

Denumirea activității: „Cum folosim timpul liber?” 

Data desfășurării: 28.09.2021 

Denumirea activității: „Ziua Mondială a Inimii” 

Data desfășurării: 29.09.2021 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Nașterea Maicii Domnului” 

Data desfășurării: 08.09.2021 

Denumirea activității: „Înălțarea Sfintei Cruci” 

Data desfășurării: 14.09.2021 



 

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

Denumirea activității: „Lectura în viața mea” 

Data desfășurării: 05.09.2021 

Denumirea activității: „Comportamentul nostru la școală” 

Data desfășurării: 27.09.2021 

 

IV. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Tinerețe fără dependență” 

Data desfășurării: 03.09.2021 

Denumirea activității: „Adevărul despre droguri” 

Data desfășurării: 15.09.2021 

Denumirea activității: „Țigara, prieten sau dușman?” 

Data desfășurării: 17.09.2021 

 

V. Însușirea abilităților de viață independentă: 

Denumirea activității: „Micii cofetari” 

Data desfășurării: 10.09.2021 

Denumirea activității: „Nu încerca să fii mai mare decât ești” 

Data desfășurării: 16.09.2021 

Denumirea activității: „Ziua națională a curățeniei” 

Data desfășurării: 18.09.2021 

Denumirea activității: „Rolul actelor de identitate și cum pot fi ele utilizate” 

Data desfășurării: 22.09.2021 

 

Serviciul social nr.2 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Jocurile minții – șah, puzzle” 

Data desfășurării: 01.09.2021  

Denumirea activității: „Ieșire în oraș”  (activitate cu voluntarii Asociației „Ajungem Mari ” Botoșani) 

Data desfășurării: 04.09.2021  

Denumirea activității: „La mulți ani, Marian! Sărbătoare: Nașterea Maicii Domnului” 

Data desfășurării: 08.09.2021  

Denumirea activității: „Ziua Pompierilor” 

Data desfășurării: 13.09.2021 

Denumirea activității: „La film” (activitate cu voluntarii Asociației „Ajungem Mari ” Botoșani) 

Data desfășurării: 18.09.2021 



Denumirea activității: „Excursie la Gura Humorului” 

Data desfășurării: 26.09.2021 

Denumirea activității: „La film” (activitate cu voluntarii Asociației „Ajungem Mari ” Botoșani) 

Data desfășurării: 28.09.2021 

Denumirea activității: „Ziua Mondială a inimii” 

Data desfășurării: 29.09.2021 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Nașterea Maicii Domnului” 

Data desfășurării: 08.09.2021  

 

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

Denumirea activității: „Prima zi de școală” 

Data desfășurării: 13.09.2021 

Denumirea activității: „Combaterea eșecului școlar – despre absenteism” 

Data desfășurării: 20.09.2021 

 

IV. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Tutunul și annturajul” 

Data desfășurării: 03.09.2021 

 

Denumirea activității: „Efectele drogurilor asupra minții și trupului” 

Data desfășurării: 02.09.2021 

Denumirea activității: „Ce este dependența de alcool?” 

Data desfășurării: 22.09.2021 

 

Serviciul social nr.3 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Servirea mesei în oraș” (activitate cu voluntarii Asociației „Ajungem Mari” 
Botoșani) 

Data desfășurării: 10.09.2021 

Denumirea activității: „Vizionare film și plimbare în aer liber ”(activitate cu voluntarii Asociației 
„Ajungem Mari” Botoșani) 

Data desfășurării: 19.09.2021 

Denumirea activității: ,,Respect și iubire” ”(activitate cu voluntarii Asociației „Ajungem Mari” Botoșani) 

Data desfășurării: 21.09.2021 

 



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

Denumirea activității: „Prima zi de școală” 

Data desfășurării: 13.09.2021 

Denumirea activității: „Combaterea eșecului școlar” 

Data desfășurării: 20.09.2021 

 

III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Efectele drogurilor asupra minții și trupului” 

Data desfășurării: 01.09.2021  

Denumirea activității: „Tutunul și anturajul” 

Data desfășurării: 03.09.2021  

Denumirea activității: 22.09.2021 

Data desfășurării:„Ce este dependența de alcool?” 

 

IV. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Importanța educației în viața noastră” 

Data desfășurării: 05.09.2021 

Denumirea activității: „Să învățăm limba engleză prin jocuri” 

Data desfășurării: 16.09.2021 

Denumirea activității: „Regimul de activitate și odihnă al elevului” 

Data desfășurării: 18.09.2021 

 

OCTOMBRIE  

Serviciul social nr.1 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Explorează cele 7 minuni ale lumii” 

Data desfășurării: 17.10.2021 

Denumirea activității: „Codul bunelor maniere” 

Data desfășurării: 23.10.2021 

Denumirea activității: „Ziua Armatei Române” 

Data desfășurării: 25.10.2021 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfânta Cuvioasa Parascheva” 

Data desfășurării: 14.10.2021 

Denumirea activității: „Sfântul Mucenic Dimitrie Izvorâtor de Mir” 

Data desfășurării: 20.10.2021 



 

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

Denumirea activității: „Ziua internațională a educației” 

Data desfășurării: 05.10.2021 

 

IV. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Sexualitate și responsabilitate” 

Data desfășurării: 02.10.2021 

Denumirea activității: „Alcoolul și tinerii” 

Data desfășurării: 04.10.2021  

Denumirea activității: „Sport și sănătate” 

Data desfășurării: 08.10.2021  

Denumirea activității: „Consumul de droguri, de la abuz la dependență” 

Data desfășurării: 10.10.2021  

Denumirea activități: „Dinți frumoși, dinți sănătoși” 

Data desfășurării: 11.10.2021 

Denumirea activității: „Efectele fumatului asupra fumătorului” 

Data desfășurării: 18.10.2021 

Denumirea activității: „Alimentație sănătoasă și activitate fizică” 

Data desfășurării: 21.10.2021 

Denumirea activității: „Sănătatea mea și a grupului meu” 

Data desfășurării: 24.10.2021 

Serviciul social nr.2 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Codul bunelor maniere” 

Data desfășurării: 01.10.2021 

Denumirea activității: „Ce este voluntariatul?” 

Data desfășurării: 10.10.2021 

Denumirea activității: „La mulți ani Gabriel” 

Data desfășurării: 29.10.2021 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfânta Cuvioasă Parascheva” 

Data desfășurării: 14.10.2021 

 

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

Denumirea activității: „Prevenirea și combaterea violenței în școli” 

Data desfășurării: 03.10.2021 



Denumirea activității: „Ziua Mondială a Educației” 

Data desfășurării: 05.10.2021 

 

IV. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Efectele fumatului” 

Data desfășurării: 02.10.2021 

Denumirea activității: „Efectele abuzului de droguri și ale dependenței” 

Data desfășurării: 04.10.2021 

Denumirea activității: „Alcoolul, de la consum la dependență” 

Data desfășurării: 13.10.2021 

 

V. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Să bucătărim împreună” 

Data desfășurării: 24.10.2021 

 

Serviciul social nr.3 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

 

Denumirea activității: „Atelier de îngrijire a pielii” (activitate cu voluntarii Asociației „Ajungem Mari ” 
Botoșani) 

Data desfășurării: 25.10.2021  

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfânta Cuvioasă Parascheva” 

Data desfășurării: 14.10.2021  

Denumirea activității: „Sfântul Dumitru cel Nou” 

Data desfășurării: 27.10.2021 

 

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

Denumirea activității: „Prevenirea și combaterea violenței în școli” 

Data desfășurării: 03.10.2021 

Denumirea activității: „Ziua Mondială a Educație” 

Data desfășurării: 05.10.2021 

 

IV. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Efectele fumatului” 

Data desfășurării: 02.10.2021 



Denumirea activității: „Efectele abuzului de droguri și ale dependenței” 

Data desfășurării: 04.10.2021 

Denumirea activității: „Alcoolul, de la consum la dependență” 

Data desfășurării: 13.10.2021 

Denumirea activității: „Igiena, mama sănătății” 

Data desfășurării: 23.10.2021 

 

V. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Să bucătărim împreună” 

Data desfășurării: 24.10.2021  

 

NOIEMBRIE 

Serviciul social nr.1 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Ce este timpul liber și cum îl folosim?” 

Data desfășurării: 01.11.2021  

Denumirea activității: „Codul bunelor maniere” 

Data desfășurării: 02.11.2021 

Denumirea activității: „Frumosul gest în fiecare zi” 

Data desfășurării: 05.11.2021 

Denumirea activității: „Eu și prietenii mei” 

Data desfășurării: 12.11.2021 

Denumirea activității: „Ziua Mondială a drepturilor copilului” 

Data desfășurării: 20.11.2021 

Denumirea activității:„Iubire și respect” 

Data desfășurării: 28.11.2021 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” 

Data desfășurării: 08.11.2021 

Denumirea activității: „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” 

Data desfășurării: 21.11.2021 

Denumirea activității: „Sfântul Andrei, ocrotitorul României” 

Data desfășurării: 30.11.2021 

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

Denumirea activității: „Internetul, prieten sau dușman?” 

Data desfășurării: 15.11.2021  

 



III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Consumul excesiv de alcool” 

Data desfășurării: 06.11.2021 

Denumirea activității: „Tutunul ucide” 

Data desfășurării: 10.11.2021 

Denumirea activității: „Ce se întâmplă după ce consumăm droguri?” 

Data desfășurării: 11.11.2021 

Denumirea activității: „Curățenia este mama sănătății” 

Data desfășurării: 13.11.2021 

Denumirea activității: „Bolile infecto – contagioase” 

Data desfășurării: 17.11.2021 

Denumirea activității: „Consumă înțelept” 

Data desfășurării: 26.11.2021 

 

IV. Însușirea abilităților de viață independentă: 

Denumirea activității: „Azi gătim împreună” 

Data desfășurării: 07.11.2021 

Denumirea activității: „Curățenia este mama sănătății” 

Data desfășurării: 13.11.2021 

Denumirea activității: „Cum ne comportăm în societate?” 

Data desfășurării: 23.11.2021 

Denumirea activității: „Prăjitura Fanta” 

Data desfășurării: 29.11.2021 

 

Serviciul social nr.2 

I. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” 

Data desfășurării: 08.11.2021  

 

II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Sunt pozitiv covid-19, cum procedez?” 

Data desfășurării: 04.11.2021 

Denumirea activității: „Efectele alcoolului consumat în adolescență” 

Data desfășurării: 09.11.2021 

Denumirea activității: „Efectele abuzului de droguri și ale dependenței” 

Data desfășurării: 10.11.2021 

Serviciul social nr.3 



I. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” 

Data desfășurării: 08.11.2021 

Denumirea activității: „Sfântul Andrei, ocrotitorul României” 

Data desfășurării: 30.11.2021 

 

II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Sunt pozitiv covid. Cum procedez?” 

Data desfășurării: 04.11.2021 

Denumirea activității: „Efectele alcoolului consumat în adolescență” 

Data desfășurării: 09.11.2021 

Denumirea activității: „Efectele abuzului de droguri și ale dependenței” 

Data desfășurării: 10.11.2021 

Denumirea activității: „Dependența de alcool și efectele alcoolului asupra sănătății” 

Data desfășurării: 23.11.2021 

 

III. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Casa noastră strălucește” 

Data desfășurării: 23.11.2021  

 

DECEMBRIE 

Serviciul social nr.1 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Decembrie – Ziua Națională a României” 

Data desfășurării: 01.12.2021  

Denumirea activității: „Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități”  (activitate festivă la CIAPAD 
Botoșani) 

Data desfășurării: 03.12.2021  

Denumirea activității: „Decorațiuni de Crăciun” 

Data desfășurării: 04.12.2021  

Denumirea activității: „Ziua Internațională a drepturilor omului” 

Data desfășurării: 10.12.2021  

Denumirea activității: „La mulți ani, Ioana!” 

Data desfășurării: 12.12.2021  

Denumirea activității: „Crăciunul, darul bucuriei” 

Data desfășurării: 25.12.2021  

Denumirea activității: „La mulți ani, Vasilica!” 



Data desfășurării: 29.12.2021 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfântul Ierarh Nicolae” 

Data desfășurării: 06.12.2021  

 

III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „De ce avem vicii?” 

Data desfășurării: 07.12.2021  

Denumirea activității: „Efectele fumatului asupra fumătorului” 

Data desfășurării: 18.12.2021 

Denumirea activității: „Alcoolismul, semne și simptome”  

Data desfășurării: 22.12.2021 

Serviciul social nr.2 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

 

Denumirea activității: „Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități” (activitate festivă la CIAPAD 
Botoșani) 

Data desfășurării: 03.12.2021 

Denumirea activității: „Împodobirea bradului” 

Data desfășurării: 04.12.2021 

Denumirea activității: „1 Decembrie – Ziua Națională a României” 

Data desfășurării: 05.12.2021  

Denumirea activității: „Decorațiuni și felicitări de Crăciun” 

Data desfășurării: 18.12.2021 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfântul Ierarh Nicolae” 

Data desfășurării: 06.12.2021  

 

III. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Cum ajutăm o persoană dependentă de droguri?” 

Data desfășurării: 29.12.2021  

 

Serviciul social nr.3 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 



Denumirea activității: „1 Decembrie, ziua Națională a României” 

Data desfășurării: 01.12.2021  

Denumirea activității: „Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități” (activitate festivă la CIAPAD 
Botoșani) 

Data desfășurării: 03.12.2021  

Denumirea activității: „Colinde, colinde,  e vremea colindelor” 

Data desfășurării: 22.12.2021 

Denumirea activității: „Să ne bucurăm de feeria Parcului Mihai Eminescu în prag de Crăciun” 

Data desfășurării: 30.12.2021 

Denumirea activității: „La cumpăna dintre ani, fetele au urat pe cei dragi și s-au bucurat de atmosfera de 
sărbătoare” 

Data desfășurării: 31.12.2021 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Să cinstim cum se cuvine Nașterea Domnului ” (participarea la programul de 
colinde susținut de colindătorii Parohiei Pacea) 

Data desfășurării: 25.12.2021  

 

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

Denumirea activității: „Suntem pregătite pentru a face față tezelor semestriale” 

Data desfășurării: 11.12.2021  

 

IV. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Efectele fumatului asupra fumătorilor și a persoanelor din jur” 

Data desfășurării: 12.12.2021 

Denumirea activității: „Alcoolul în adolescență” 

Data desfășurării: 17.12.2021 

Denumirea activității: „Drogurile și riscurile la care ne expunem consumându-le” 

Data desfășurării: 28.12.2021 

 

➢ Activități   Casa de Tip Familial ,,Lizuca”  Botoșani: 
 

IANUARIE 
 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Al meu, al tău, al nostru, al nimănui” 

Data desfășurării: 04.01.2021  

Denumirea activității: „Prietenii mei mi se potrivesc?” 

Data desfășurării: 05.01.2021  



Denumirea activității: „Activitate de socializare împreună cu voluntarii Asociației Lindenfeld” 

Data desfășurării: 07.01.2021  

Denumirea activității: „Drepturile și îndatoririle copilului” 

Data desfășurării: 08.01.2021  

Denumirea activității: „Mihai Eminescu, luceafărul poeziei românești” 

Data desfășurării: 15.01.2021  

Denumirea activității: „Relaxare la piscina Cornișa” 

Data desfășurării: 18.01.2021  

Denumirea activității: „Minciuna are picioare scurte” 

Data desfășurării: 21.01.2021  

Denumirea activității: „Reguli de politețe – în vizită” 

Data desfășurării: 23.01.2021  

Denumirea activității: „Mica Unire – 24 ianuarie 1859” 

Data desfășurării: 24.01.2021 

 

II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Consumul de tutun și alcool dăunează grav sănătății” 

Data desfășurării: 03.01.2021 

Denumirea activității: „Ambianța și sănătatea mea” 

Data desfășurării: 06.01.2021 

Denumirea activității: „Arsurile” 

Data desfășurării: 09.01.2021 

Denumirea activității: „Stres și relaxare” 

Data desfășurării: 10.01.2021 

Denumirea activității: „Traumatismele” 

Data desfășurării: 11.01.2021 

Denumirea activității: „Otrăvurile și intoxicațiile accidentale. Cum procedăm?” 

Data desfășurării: 19.01.2021 

Denumirea activității: „Alcoolul și consecințele lui” 

Data desfășurării: 26.01.2021 

Denumirea activității: „Dependența de droguri” 

Data desfășurării: 27.01.2021 

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

Denumirea activității: „Timpul liber al elevului” 

Data desfășurării: 30.01.2021  

 

IV. Consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională 



Denumirea activității: „ABC – ul comportării  civilizate” 

Data desfășurării: 16.01.2021 

Denumirea activității: „Dependență și independență în viața  adolescentului” 

Data desfășurării: 28.01.2021 

Denumirea activității: „Prejudecăți despre anumite percepții” 

Data desfășurării: 29.01.2021 

 

V. Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „La cumpărături (Kaufland)” 

Data desfășurării: 13.01.2021 

Denumirea activității: „Activitate culinară – pregătim gogoși cu brânză” 

Data desfășurării: 20.01.2021 

 

FEBRUARIE 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Întâlnirile dintre băieți și fete, deosebiri în relația de prietenie și cea de iubire” 

Data desfășurării: 12.02.2021 

Denumirea activității: „Cartea mea de vizită” 

Data desfășurării: 22.02.2021 

 

II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Drogurile ilicite” 

Data desfășurării: 14.02.2021 

Denumirea activității: „Fără violență” 

Data desfășurării: 15.02.2021 

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

Denumirea activității: „Agresivitatea – un răspuns la neadaptare” 

Data desfășurării: 01.02.2021   

 

IV. Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „Micii bucătari – cartofi prăjiți și nuggets de pui” 

Data desfășurării: 05.02.2021 

Denumirea activității: „Astăzi gătim pizza cu de toate” 

Data desfășurării: 26.02.2021 

 

MARTIE 



I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Frumosul în fiecare zi” 

Data desfășurării: 02.03.2021 

Denumirea activității: „Mâncăm pentru a trăi sau trăim pentru a mânca?” 

Data desfășurării: 28.03.2021 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios: 

Denumirea activității: „Buna Vestire – semnificații/obiceiuri” 

Data desfășurării: 25.03.2021 

 

APRILIE 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Activitate de socializare împreună cu voluntarii Asociației Lindenfeld” 

Data desfășurării: 02.04.2021  

Denumirea activității: „Frumosul și limbajul folosit” 

Data desfășurării: 09.04.2021  

Denumirea activității: „Cum ne adresăm celor din jur?” 

Data desfășurării: 19.04.2021  

Denumirea activității: „Ce ne unește, ce ne desparte?” 

Data desfășurării: 17.04.2021 

Denumirea activității: „Ziua Pământului” 

Data desfășurării: 22.04.2021  

Denumirea activității: „Sărbătorim ziua onomastică a copiilor F. R. și F. U.” 

Data desfășurării: 24.04.2021 

 

II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Droguri, dependență și independență” 

Data desfășurării: 07.04.2021 

Denumirea activității: „Ambianța și sănătatea mea” 

Data desfășurării: 02.04.2021 

Denumirea activității: „Efectele nocive privind consumul de droguri” 

Data desfășurării: 20.04.2021 

 

III. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfântul Gheorghe, ocrotitorul armatei române – tradiții și superstiții” 

Data desfășurării: 23.04.2021 



Denumirea activității: „Floriile – tradiții și superstiții” 

Data desfășurării: 24.04.2021 

MAI 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „La mulți ani, Abel!” 

Data desfășurării: 10.05.2021 

 

II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Sănătatea și igiena individuală” 

Data desfășurării: 16.05.2021  

 

III. Consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională 

Denumirea activității: „Ce mi-ar plăcea să fiu?” 

Data desfășurării: 12.05.2021  

 

IUNIE 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Jocurile copilăriei – Campionat de tenis de masă, ediția I” 

Data desfășurării: 02.06.2021 

Denumirea activității: „Sărbătorirea zilei de naștere a copilului C. A. și a copilului B. I. P.” 

Data desfășurării: 13.06.2021 

 

II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Dependența de droguri” 

Data desfășurării: 22.06.2021 

 

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

Denumirea activității: „Liceele din județul nostru – orientare spre alegerea unui liceu” 

Data desfășurării: 09.06.2021  

 

IV. Consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională 

Denumirea activității:„ Îndrumări pentru inserția tinerilor în timpul muncii” (activitate cu voluntarii  
Asociației„ Ajungem Mari”) 

Data desfășurării: 12.06.2021 

Denumirea activității: „Succesul în viață” (vizionarea unui interviu pentru obținerea unui loc de muncă) 

Data desfășurării: 19.06.2021 



 

IULIE 

I. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Fii conștient, nu dependent” 

Data desfășurării: 4.07.2021 

Denumirea activității: „Poate fi prevenit consumul de droguri?” 

Data desfășurării: 09.07.2021 

Denumirea activității: 

Data desfășurării: 

 

II. Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „Activitate gospodărească – curățenie în curtea casei” 

Data desfășurării: 11.07.2021 

 

AUGUST 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Eu. Cine sunt, cum sunt?” 

Data desfășurării: 28.08.2021 

 

II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Trusa de igienă personală” 

Data desfășurării: 23.08.2021 

 

SEPTEMBRIE  

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Prietenul bun la nevoie se cunoaște” 

Data desfășurării: 05.09.2021 

Denumirea activității: „Respectul de sine” 

Data desfășurării: 27.09.2021 

Denumirea activității: „Educația bunului cetățean” 

Data desfășurării: 13.09.2021 

 

II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Ce sunt drogurile?” 

Data desfășurării: 03.09.2021 

Denumirea activității: „Fără droguri! Crede în tine” 



Data desfășurării: 15.09.2021 

 

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

Denumirea activității: „Educația bunului cetățean” 

Data desfășurării: 13.09.2021 

Denumirea activității: „Nu lăsa pe mâine ce poți face azi” 

Data desfășurării: 20.09.2021 

Denumirea activității: „Școlile din jurul nostru” 

Data desfășurării: 28.09.2021 

IV. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfânta Marie Mică” 

Data desfășurării: 08.09.2021 

 

V. Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „Curățenia este mama sănătății” 

Data desfășurării: 07.09.2021 

Denumirea activității: „Nu lăsa pe mâine ce poți face azi” 

Data desfășurării: 20.09.2021 

 

OCTOMBRIE 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Gătim pizza”  (activitate cu voluntarii Asociației „Ajungem Mari” Botoșani) 

Data desfășurării: 10.10.2021 

 

II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Ambianța și sănătatea mea” 

Data desfășurării: 11.10.2021 

Denumirea activității: „Petreceri cu alcool și droguri. Riscuri și consecințe” 

Data desfășurării: 13.10.2021 

Denumirea activității: „Tentația drogurilor” 

Data desfășurării: 22.10.2021 

 

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

Denumirea activității: „Pregătirea lecțiilor” (activitate cu voluntarii Asociației „Ajungem Mari” Botoșani) 

Data desfășurării: 17.10.2021   

 

IV. Consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională 



Denumirea activității: „Autocunoașterea în viitoarea carieră” 

Data desfășurării: 21.10.2021  

 

NOIEMBRIE 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „Bunul simț și buna cuviință” 

Data desfășurării: 04.11.2021  

 

II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Problemele generate de consumul de droguri” 

Data desfășurării: 02.11.2021  

 

III. Consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională 

Denumirea activității: „Bunul simț și buna cuviință” 

Data desfășurării: 04.11.2021 

Denumirea activității: „Limbajul pe care îl adoptăm în relație cu alte persoane” 

Data desfășurării: 17.11.2021 

 

DECEMBRIE 

I. Promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

Denumirea activității: „La mulți ani, România” 

Data desfășurării: 01.12.2021  

Denumirea activității: „Ce aștept de la prietenii mei?” 

Data desfășurării: 07.12.2021  

Denumirea activității: „Activitate cu penitenciarul – Atelierul lui Moș Crăciun” (confecționarea de 
felicitări) 

Data desfășurării: 09.12.2021  

Denumirea activității: „Buna cuviință sau arta conviețuirii” 

Data desfășurării: 11.12.2021  

Denumirea activității: „Cum respect munca celor din jurul meu?” 

Data desfășurării: 17.12.2021  

Denumirea activității: „Am plecat la colindat” 

Data desfășurării: 23.12.2021  

Denumirea activității: „Aho, aho – urăm pe la casele celor dragi” 

Data desfășurării: 31.12.2021 

 



II. Creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

Denumirea activității: „Adolescență fără dependență” 
Data desfășurării: 13.12.2021 

 

III. Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „Pregătim plăcintă cu mere și plăcintă cu brânză” (activitate cu Voluntarii 
Asociației „Ajungem Mari„) 

Data desfășurării: 05.12.2021 

Activități – Centrul de plasament „Sf. Nicolae” Trușești: 

IANUARIE 

➢ 01.01.2021-Activitatea ,,Sorcova,vesela,, - activitate de socializare, copiii au sorcovit personalul și 
prietenii, din comunitate; 

➢ 03.01.2021- Activitatea ,,Sentimente și emoții„ - activitate de dezvoltare personală-recunoașterea 
și exprimarea emoțiilor și a  sentimentelor personale; 

➢ 03.01.2021- Activitatea ,,Găsirea unei locuințe”- cunoașterea pașilor de urmat în găsirea unei 
locuințe de închiriat; 

➢ 04.01.2021- Activitatea ,,Infracțiune-spargerea unui cont personal,, - cunoașterea regulilor de 
siguranță online, respectarea legislației din domeniu; 

➢ 05.01.2021- Activitatea ,,Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2”- 
planul de măsuri pentru prevenirea infecției cu Covid-19; 

➢ 05.01.2021- Activitatea ,,Controlul emoțiilor si gestionarea conflictelor,, - exersarea controlului 
furiei într-o situație nedreaptă și frustrantă; 

➢ 05.01.2021- Activitatea ,,Managementul banilor”- organizarea și administrarea correct a propriile 
venituri și cheltuieli pe un interval cât mai lung; 

➢ 06.01.2021-Activitatea ,,Boboteaza-tradiții și obiceiuri,, - informare asupra semnificației zilei, 
deplasarea la biserică; 

➢ 07.01.2021-Activitatea,,La mulți ani ,Ionela!,,- sărbătorirea zilei de naștere a beneficiarei D. I.; 

➢ 08.01.2021- Activitatea ,,Cum funcționează vaccinurile?” - cunoașterea importanței vaccinării 
anticovid 19; 

➢ 10.01.2021-Activitatea ,,Întreținerea locuinței” - deprinderi de viață independentă; 

➢ 11.01.2020-Activitatea ,,Ziua Internațională a cuvântului,,Mulțumesc”- dezvoltarea abilităților 
specifice unei comunicări eficente, corecte și civilizate; 

➢ 12.01.2021- Activitatea ,,Ce meserie vreau să am?” - abilități privind căutarea de informații 
referitoare la cursuri de formare profesională; 

➢ 12.01.2021- Activitatea ,,Capcanele adolescenței”- activitate antidrog,  

➢ 14.01.2021 –Activitatea ,,Politețea în  Proverbe” - definirea comportamentului civilizat, folosirea 
formelor de  politețe. 

➢ 15.01.2021- Activitatea ,,Amintiri despre Eminescu”- cunoașterea vieții și operei poetului 
national; 

➢ 16.01.2021- Activitatea ,,Cum folosim telefonul?”- consolidarea deprinderilor specifice unei 
comunicări eficente, corecte și civilizate; 

➢ 18.01.2021- Activitatea ,,Noțiuni de legislatie a muncii”- contractul de muncă și însemnătatea 
respectării acestuia; 

➢ 19.01.2021 –Activitatea ,,Cum se poate anunța o întârziere la locul de muncă?”- să conștientizeze 
că orice întârziere trebuie anunțată și are consecințe; 

➢ 20.01.2021- Activitatea ,,Efectele drogurilor asupra minții și trupului”- activitate antidrog. 



➢ 21.01.2021-Activitatea,,Ziua Internațională a Îmbrațișărilor”- dezvoltarea abilităților de 
comunicare și relaționare. 

➢ 24.01.2021- Activitatea ,,24 Ianuarie - Mica Unire” - cunoașterea istoriei naționale și importanței 
unirii din 1859; 

➢ 25.01.2021- Activitatea ,,Alcoolul între mit și realitate”- cunoașterea modului de acțiune a 
alcoolului asupra sistemului nervos;  

➢ 30.01.2021- Activitatea,,Ziua Internațională a nonviolenței în școli”- conștientizarea problemelor 
legate de violența în școli, identificarea modalitaților de rezolvare a acestora; 

➢ 31.01.2021-Activitatea ,,Cum ne îmbrăcam la diverse evenimente”- alegerea unei ținute in funcție 
de vârstă ,anotimp și ocazie. 

FEBRUARIE 

➢ 01.02.2021- Activitatea ,,Prima zăpadaă -bucurie și distracție” - activitate de  timp liber cu 
practicarea jocurilor de  iarnă; 

➢ 02.02.2021- Activitatea ,,Ștefan Luchian-pictorul florilor”- cunoașterea vieții și operei pictorului 
Luchian, vizită la Muzeul ,,Ștefan Luchian” Ștefănești; 

➢ 05.02.2021 –Activitatea ,,Cum îmi petrec timpul liber?”- importanța petrecerii timpului liber în  
mod  productiv  și  plăcut; 

➢ 07.02.2021- Activitatea ,,Cum facem popcorn?”- activitate practică in bucătărie. 

➢ 09.02.2021- Activitatea ,,Fii activ!! Nu fi  captiv!”- activitate desfășurată în colaborare cu Postul de 
Poliție Trușești, pentru prevenirea substanțelor psihoactive în rândul adolescenților; 

➢ 10.02.2021- Activitatea ,,Ziua Internațională a cititului Împreună!”- organizarea unor sesiuni de 
citit împreună cu voce tare, activitate desfășurată  la Bibliotecă; 

➢ 14.02.2021- Activitatea ,,Concurs de cuvinte”- îmbogațirea vocabularului, dezvoltarea 
perspicacității copiilor; 

➢ 16.02.2021-Activitatea ,,Ce efecte au drogurile pentru organism?”- activitate antidrog; 

➢ 17.02.2021- Activitatea ,,Dinți frumoși  și sănătoși”- formare deprinderi de  utilizare corectă a 
produselor de igiena a dinților; 

➢ 19.02.2021- Activitatea ,,Ziua de naștere a sculptorului Constantin Brâncuși”- cunoașterea operei 
marelui sculptor roman; 

➢ 20.02.2021 - Activitatea ,,Deprinderi  privind  managementul banilor” - noțiuni despre bani, 
economii, obținerea unui credit  bancar; 

➢ 22.02.2021 –Activitatea ,,Să jucăm șah !”- activitate practică de învațare și exersare a acestui joc; 

➢ 23.02.2021- Activitatea ,,Gătim împreună”- activitate creativă - dezvoltarea lucrului în  echipă, a 
creativității; 

➢ 25.02.2021- Activitatea ,,Accesare servicii publice –Trezoreria”- cunoașterea modului de a accesa 
serviciile acestei  instituții; 

➢ 27.02.2021- Activitatea ,,Să confecționăm mărțișoare!”- activitate creativă- formare abilități 
practice; 

➢ 28.02.2021- Activitatea ,,Ziua Protecției civile din România”- cunoașterea rolului protecției civile 
în salvarea de  vieți omenești; 

MARTIE 

➢ 01.03.2021- Activitatea ,,Legenda Marțișorului”- cunoașterea semnificației zilei si a obiceiului de a 
dărui marțișoare; 

➢ 01.03.2021- Activitatea ,,Amintiri din copilărie”- lectură din poveștile lui Ion Creangă; 

➢ 02.03.2021- Activitatea ,,Confecționare flori de primavera”- confecționarea de flori din diverse 
materiale; 



➢ 03.03.2021- Activitatea ,,Folosirea responsabilă a medicamentelor”- cunoașterea utilizării unei 
retete, a efectelor secundare ale medicamentului și riscurile nerespectării dozei  stabilite de medic; 

➢ 04.03.2021 – Activitatea ,,Cum păstrăm curățenia”- dezvoltarea simțului gospodăresc, păstrarea 
curățeniei în interiorul clădirii și în curte; 

➢ 04.03.2021- Activiatea ,,Să te simți valoros”-  activitate de dezvoltare personală; 

➢ 05.03.2021 –Activitatea ,,Să învățăm să mâncam sănătos!”- sistematizarea cunoștințelor 
referitoare la o alimentație sănătoasă; 

➢ 06.03.2021- Activitatea ,,Moșii de Iarnă”- cunoașterea semnificației religioase a zilei și tradițiile 
care se respectă; 

➢ 09.03.2021- Activitatea ,,Sfinții 40 de mucenici”- activitate practică- copiii au preparat mucenici; 

➢ 15.03.2021- Activitatea  ,,Ce este furia?Cum o controlăm?” - recunoașterea formelor de 
manifestare a furiei și modalitățile de control; 

➢ 27.03.2021- Activitatea ,,Unirea Basarabiei cu România” - cunoașterea importanței acestui 
eveniment pentru istoria românilor; 

➢ 28.03.2021- Activitatea ,,Stima de sine”- joc tip grilă în scopul autocunoașterii; 

➢ 29.03.2021- Activitatea - ,,Consumul de băuturi energizante, în rândul adolescenților”- 
cunoașterea riscurilor consumului de energizante asupra organismului; 

➢ 30.03.2021- Activitatea ,,Să îngrijim grădina!,,- activitate practică de grădinărit. 

APRILIE 

➢ 01.04.2021-Activitatea ,Reguli de circulație pe drumurile publice” - consolidarea deprinderilor de 
a circula respectând regulile de circulatie; 

➢ 01.04.2021- Activitatea ,,1 Aprilie -Ziua Păcalelilor!”- recreere și socializare, farse și glume; 

➢ 02.04.2021- Activitatea ,,Ziua Internațională a carții pentru copii”- vizită la biblioteca comunală 
Trușești; 

➢ 03.04.2021- Activitatea ,,Confecționare ornamente de Paști”- confecționare ornamente specifice 
sărbătorilor Pascale; 

➢ 03.04.2021- Activitatea ,,Postul Pastelui - purificarea sufletului și a trupului”-cunoașterea 
semnificației postului si a beneficiilor sale; 

➢ 04.04.2021- Activitatea ,,Cum ne comportăm în caz de incendiu?”- prezentarea planului de 
evacuare în caz de  incendiu, exerciții practice de evacuare; 

➢ 05.04.2021-Activitatea ,,Cum  apelăm numarul 112?”- informare asupra apelării  acestui număr 
astfel încât să  respecte legile în vigoare; 

➢ 05.04.23021- Activitatea ,,Serviciile medicale”- cunoașterea serviciilor medicale și a modului în 
care se apelăză la ele; 

➢ 06.04.2021-Activitatea ,,De ce trebuie să renunțăm la fumat?”- înțelegerea riscurilor fumatului 
pentru sănatate  și aspectul financiar al acestui obicei nociv; 

➢ 06.04.2021- Activitatea ,,Să protejam mediul în care trăim!”- cunoașterea principalele modalități 
de  economisire a apei, gazului, luminii; 

➢ 07.04.2021- Activitatea ,,Ziua Internaționala a cadrelor medicale”- cunoașterea importanței 
serviciilor sanitare acordate populației; 

➢ 08.04.2021- Activitatea,,Ziua Internațională a Romilor”- cunoașterea semnificației acestei zile și a 
istoriei acestei etnii; 

➢ 09.04.2021-Activitatea ,,Ce este familia?”- cunoașterea componenței familiei, rolul fiecarui 
membru și importanța familiei în dezvoltarea fizică, psihică și socială a fiecărui individ; 

➢ 10.04.2021- Activitatea,,Ziua Internațională  a fraților și surorilor”- tradiția de  celebrare a 
legăturilor de  familie și de  rudenie;  



➢ 11.04.2021- Activitatea ,,La cumpărături”- alegerea unui produs, costul lui, verificarea termenul de  
garanție, instructiuni de folosire, dacă este cazul; 

➢ 12.04.2021-Activitatea ,,Ce tip de tunsoare mi se potrivește?”- deplasare la frizeria localitații; 

➢ 13.04.2021- Activitatea ,,Ce este comunicarea în scris?”- cunoașterea noțiunilor de redactare; 

➢ 13.04.2021- Activitatea ,,Să recondiționăm materialele plastic”- activitate practică în curtea și 
exteriorul centrului; 

➢ 14.04.2021- Activitatea ,,5 căi de a face față emoțiilor”- dobândirea unor cunoștințe pentru 
gestionarea emoțiilor; 

➢ 15.04.2021- Activitatea ,,Respect si empatie pentru cei din jur”- formare deprinderi pentru viața în 
societate; 

➢ 15.04.2021- Activitatea ,,Pregătirea alimentelor pentru hrana zilnică”-activitate susținută de 
magazinerul unitații, s-a explicat cum se face meniul zilnic; 

➢ 16.04.2021-Activitatea ,,Întreținerea hainelor”- dezvoltarea abilitații de a avea grijă de hainele 
personale; 

➢ 16.04.2021- Activitatea ,,Fii inteligent, nu fi violent” -campanie locală în vederea prevenirii 
delicvenței juvenile; 

➢ 17.04.2021- Activitatea ,,Vizita la medic”- activitate practică despre, când si cum apelăm la 
medicul de familie; 

➢ 17.04.2021- Activitatea ,,Cum îmi folosesc banii?”- consolidarea cunoștințelor despre valoarea 
monetară; 

➢ 18.04.2021- Activitatea ,,Educația sanitară”- cunoașterea acordării primului ajutor unei personae 
aflată în dificultate; 

➢ 19.04.2021- Activitatea ,,Curățarea de primavară a pomilor”- activitate practică în livadă; 

➢ 19.04.2021- Activitatea ,,A venit primavara!”- dezvoltarea abilităților- plantarea  răsadurilor de  
legume în  sera din cadrul unității; 

➢ 20.04.2021- Activitatea ,,Despre ocupații si meserii”- activitatere creativă prin completarea de 
rebusuri cu această tematică; 

➢ 20.04.2021-Activitatea ,,Metoda Loverboy”- prevenirea și combaterea traficului de carne vie în 
răndul tinerilor; 

➢ 21.04.2021- Activitatea ,,Ce pot spune despre mine?”- activitate de  autocunoaștere pentru 
formarea unei imagini despre sine; 

➢ 22.04.2021- Activitatea ,,România pitorească”- aprofundarea cunoștințelor despre geografia țării 
noastre; 

➢ 22.04.2021- Activitatea ,,Ziua planetei Pământ”-  protejarea mediului înconjurator prin diferite 
activități desfășurate cu copii; 

➢ 22.04.2021- Activitatea ,,Timpul liber in natura”,- excursie la pădurea Guranda, unde copii au 
petrecut o zi în mijlocul naturii; 

➢ 23.04.2021- Activitatea ,,Jocuri distractive”- dezvoltarea spiritului de echipă; 

➢ 23.04.2021- Activitatea ,, Ziua Bibliotecarului și Ziua Internațională a cărții și a dreptului de 
autor”- promovarea lecturii în scopul dezvoltării  intelectuale și emoționale a  persoanelor; 

➢ 24.04.2021- Activitatea ,,Calculatorul și telefonul, prieteni sau dușmani?”- cunoașterea 
avantajelor  și dezavantajelor folosirii acestora și  riscurile folosirii excesive a lor în timpul liber; 

➢ 24.04.2021 –Activitatea ,,Îmi plac colegii mei ,am nevoie de ei !”- dezvoltarea inteligenței 
emoționale în vederea  interacționarii cu cei din jur; 

➢ 25.04.2021- Activitatea ,,Duminica Floriilor”- participarea la slujba religioasă la biserica din 
comunitate; 

➢ 25.04.2021- Activitatea ,,Fii isteț  pe internet!”- informarea privind siguranța pe Internet  a 
copiilor; 



➢ 26.04.2021- Activitatea ,,Cum mă văd ceilalți ?”- consolidarea deprinderilor de relaționare corectă 
cu cei din jur; 

➢ 26.04.2021- Activitatea ,,Desenăm emoțiile”- dezvoltarea unei atitudini tolerante față de propriile 
trăiri afective, precum și față de  ale celorlalți; 

➢ 27.04.2021- Activitatea ,,Confecționare ouă quilling”- activitate practică folosind  tehnica quilling; 

➢ 27.04.2021 - Activitatea,,Îmbolnăviri ușoare”- cunoașterea bolilor frecvente  la copii și a 
simptomelor caracteristice; 

➢ 27.04.2021- Activitatea ,,Ornitologia,știința care studiaza păsările”- vizionarea unui documentar  
pe aceasta temă; 

➢ 28.04.2021- Activitatea ,,Relaxare prin joc”- concurs de jocuri în aer liber; 

➢ 29.04.2021- Activitatea ,,Pregatire masă de  Paști” - preparare pască cu ciocolată, vopsirea oulelor 
roșii; 

➢ 30.04.2021- Activitatea ,,Vinerea Mare-tradiții și obiceiuri” - cunoașterea semnificației religioase a 
zilei; 

MAI 

➢ 01.05.2021- Activitatea ,,Aer, soare și mișcare!” - jocuri în aer liber; 

➢ 02.05.2021- Activitatea ,,În lumea desenelelor animate”- vizionarea unui film de desene animate; 

➢ 02.05.2021- Activitatea ,,Cum aranjăm masa de Paști”- cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor 
Pascale; 

➢ 02.05.2021- Activitatea ,,Mergem în drumeție la pădurea Drislea!”- activitate de  recreere și 
socializare; 

➢ 03.05.2021- Activitatea ,,Masa festivă de Paște !” - aranjarea și servirea mesei festive de Paște; 

➢ 03.05.2021- Activitatea ,,Petrecere în natură”- activitate de recreere, pregătirea unui  grătar în 
livada centrului; 

➢ 04.05.2021- Activitatea ,,Învațăm să folosim mașina de cusut”- dezvoltare abilități; 

➢ 04.05.2021- Activitatea ,,Clarificarea Valorilor”- expunerea și argumentarea  propriilor convingeri 
și valori; 

➢ 04.05.2021- Activitatea ,,Ziua Internaționala a Pompierilor”- importanța acestei meserii; 

➢ 05.05.2021- Activitatea ,,Joc de volei”- activitate  în aer liber; 

➢ 06.05.2021- Activitatea ,,Doar eu pot decide pentru mine!”- activitate antidrog; 

➢ 07.05.2021- Activitatea ,,Alimentarea sănătoasă”- conșientizarea importanței unei alimentații 
corecte și  sănătoase; 

➢ 07.05.2021- Activitatea ,,Deprinderi de igienă personală”- informații utile despre igiena personală 
și cele mai potrivite modalități de respectare a ei; 

➢ 08.05.2021 – Activitatea ,,Metode de a găsi oportunități de angajare”- informarea despre 
serviciile oficiilor forței de muncă; 

➢ 09.05.2021- Activitatea ,,9 Mai - Ziua Europei și  Ziua Independenței României”- cunoașterea 
semnificației zilei ca cetățeni români si europeni; 

➢ 10.05.2021- Activitatea ,,Să ne distrăm în parc!” - petrecerea timpului liber în mod   distractiv; 

➢ 11.05.2021- Activitatea ,,Trebuie să ajung la timp”- formare deprinderi de gestionare a timpului; 

➢ 11.05.2021- Activitatea ,,Cum sunt eu ?”- activitate  instructiv - educativă; 

➢ 12.05.2021- Activitatea ,,Cum folosim mașina de călcat?”- formare deprinderi de  utilizare a 
acestui obiect; 

➢ 14.05.2021- Activitatea ,,Luna Mai, luna curațeniei”- activitate practică  de  întreținere și 
întreținere a spațiului verde, plantare de flori; 



➢ 14.05.2021- Activitatea ,,Cum iți faci o programare telefonică sau on-line?” - activitate instructiv - 
educativă; 

➢ 16.05.2021 –Activitatea ,,Uneori e prea tîrziu, renunță acum”- riscurile și dependența de alcool;  

➢ 17.05.2021- Activitatea ,,Sistemul Solar”- activitate instructiv - educativă; 

➢ 17.05.2021- Activitatea ,,Gândirea pozitivă și stilul de viață sănătos”;  

➢ 18.05.2021- Activitatea ,,Ce vreau și ce pot să fac?” -  stabilirea opțiunilor în alegerea unei meserii 
și pregatirea teoretică necesară; 

➢ 19.05.2021- Activitatea ,,Succesul în viață!”; 

➢ 20.05.2021- Activitatea ,,Privind spre Viitor”- activitate instructiv – educativă; 

➢ 21.05.2021- Activitatea ,,Găsirea unei locuințe”- cunoașterea modalitaților de achiziționare sau 
închiriere  locuintă; 

➢ 23.05.2021- Activitatea ,,O planetă mai curată”- activitate de ecologizare; 

➢ 24.05.2021-Activitatea ,,Gofre belgiene cu ciocolată”- formare abilități creative,dezvoltarea 
atenției și a motricității; 

➢ 25.05.2021- Activitatea ,,Colegialitate și prietenie”- abilități sociale- stabilirea  criteriilor valorice 
de alegere a prietenilor; 

➢ 26.05.2021- Activitatea ,,Ce trebuie sa știm despre instituții?”- acumularea de deprinderi legate 
de  relațiile cu instituțiile publice; 

➢ 26.05.2021- Activitatea ,,Cum mă prezint la interviu?”;  

➢ 27.05.2021- Activitatea ,,Desen în creion”- activitate educativă; 

➢ 28.05.2021- Activitatea ,,Să rezolvăm conflictele”- rezolvarea situațiilor conflictuale la tineri; 

➢  29.05.2021- Activitatea ,,Rolul actelor de identitate”- transmitere informații despre certificatul de  
naștere si cartea de identitate; 

➢ 30.05.2021- Activitatea ,,Ziua Internațională a Forțelor ONU în menținerea păcii”; 

➢ 31.05.2021-Activitatea ,,Ziua Mondială fără tutun!”- am atras atenția asupra impactului negativ al 
consumului de tutun asupra sănătății. 

IUNIE 

➢ 01.06.2021- Activitatea ,,Ziua Internațională a copilului !”- activitate de socializare împreuna cu 
copiii din localitatea Ionășeni; 

➢ 02.06.2021-Activitatea ,,Atitudinea față de școală!”- activitate educativă; 

➢ 02.06.2021- Activitatea ,,Ziua Eroilor”- activitate desfășurată în colaborare cu elevii de la  Liceul 
„Demostene Botez”Trușești; 

➢ 03.06.2021- Activitatea ,,Așa sunt eu!”- abilitarea tinerilor cu informații și metode de 
autocunoaștere, autoevaluare; 

➢ 03.06.2021- Activitatea ,,Ziua Mondială a bicicletei!”- reguli de circulație ce trebuie respectate 
atunci când utilizăm bicicleta; 

➢ 05.06.2021- Activitatea ,,Ziua Mondiala a Mediului”- vizionarea unui documentar pe această 
temă; 

➢ 06.05.2021- Activitatea ,,Ziua Invățătorului”- cultivarea dragostei si respectului pentru  învățator; 

➢ 07.06.2021- Activitatea ,,Cum ne comportăm în caz de cutremur?”- reguli de pregătire protecție, 
comportare în caz de cutremur; 

➢ 07.06.2021- Activitatea ,,Pervazul cu flori”- dezvoltarea abilităților practice prin plantare de  flori  
în ghivece;  

➢ 08.06.2021- Activitatea ,,Trușeștiul văzut altfel,,- vizită în localitate și în afara ei ,cu Răzvan ca 
fotograf; 



➢ 08.06.2021- Activitatea ,,Confecționăm un zmeu împreună”- activitate creativă, dezvoltarea 
lucrului în echipă; 

➢ 09.06.2021- Activitatea ,,Cum scriu o cerere?”- activitate practică de scriere a unei cereri; 

➢ 10.06.2021- Activitatea  ,,Ce știm despre microbi?”- activitate sanitară; 

➢ 12.06.2021- Activitatea ,,Casa noastră ca o floare”- program de curațenie și înfrumusețare a 
camerelor după văruirea acestora; 

➢ 13.06.2021- Activitatea ,,Relaționez, dar cum?” - imbunătațirea capacitații de comunicare verbală 
si non-verbală; 

➢ 14.06.2021- Activitatea ,,Conservare frunze de vie pentru iarnă”- activitate practică de colectare și 
conservare a frunzei de  vie; 

➢ 16.06.2021- Activitatea ,,Despre sănătate altfel!”- să știe cum se folosește un tensiometru și 
pulsoximetru; 

➢ 18.06.2021- Activitatea ,,Să facem cunoștință!”- joc  de  relaționare între copii; 

➢ 20.06.2021- Activitatea ,,Vânătoarea de comori”-formare abilități de  orientare în spațiu; 

➢ 23.06.2021- Activitatea ,,Cum îmi aleg prietenii pe rețelele de socializare?” -prezentare pliante 
informative și  discuții  libere pe această temă; 

➢ 26.08.2021- Activitatea,,Ziua Drapelului”- să cunoască  istoria și simbolistica drapelului; 

IULIE 

➢ 02.07.2021- Activitatea ,,Medicul de familie/Dispensarul medical”- formarea obișnuinței de a 
discuta cu medicul de familie despre problemele de sănătate; 

➢ 04.07.2021- Activitatea ,,Plimbare cu bicicleta,role,trotineta”- activitate de  recreere și socializare; 

➢ 05.07.2021- Activitatea,,Cine știe ,caștigă!”- concurs de ghicitori; 

➢ 07.07.2021- Activitatea,,Educația este o valoare!” - cunoașterea beneficiilor pe care le oferă 
educația în gasirea unui loc de  muncă; 

➢ 07.07.2021-Activitatea ,,La cules de plante medicinale”- recunoașterea tipurilor de plante 
medicinale și beneficiile acestora; 

➢ 08.07.2021- Activitatea ,,Conservarea fructelor”- activitate practică în bucătarie; 

➢ 11.07.2021- Activitatea „Un desem Abstract”- educație pentru artă; 

➢ 12.07.2021- Activitatea ,,Sfaturi mari pentru cei mici”- program de  educație rutieră în colaborare 
cu poliția Trușești; 

➢ 13.07.2021-Activitatea ,,Telefonul fără fir”-  activitate de recreere-socializare. 

➢ 14.07.2021- Activitatea ,,Vizită la muzeul Ștefan Luchian”- vizită la muzeu; 

➢ 14.07.2021- Activitatea ,,Schimbările din viața noastră”- activitate de dezvoltare personală; 

➢ 15.07.2021- Activitatea ,,Barajul Stanca Costești”- cunoașterea rolului acestui baraj și istoria 
acestei construcției; 

➢ 16.07.2021- Activitatea ,,Familia mea” -  păstrarea legaturii  cu membrii familiei; 

➢ 16.07.2021- Activitatea ,,Alimente nesanatoase”- activitate sanitară; 

➢ 17.07.2021- Activitatea ,,Vizită la Ipotești”- vizită la  Lacul cu Nuferi și la Casa Memorială ,,Mihai 
Eminescu” Botoșani; 

➢ 18.07.2021- Activitatea ,,Inundațiile,efectul schimbărilor climatice” - cunoașterea  consecințelor 
încălzirii globale; 

➢ 21.07.2021- Activitatea ,,Reguli simple de protecție în cazul unei furtuni ”-prelucrarea unui 
material informativ pe această temă; 

➢ 21.07.2021- Activitatea ,,Cum ne menținem condiția fizică?”- abordarea oricărui sport ținând cont 
de vârstă și starea de sănătate; 



➢ 22.07.2021- Activitatea ,,Poșta Română”- serviciile oferite de  poșta română; 

➢ 23.07.2021- Activitatea ,,Respect pentru aproapele tău si pentru tine însuți”- dezvoltarea 
abilităților de  comportament civilizat; 

➢ 24.07.2021- Activitatea ,,Metode de contracepție”- activitate sanitară; 

➢ 26.07.2021- Activitatea ,,Diferența dintre prietenie și dragoste”- activitate educativă; 

➢ 27.07.2021- Activitatea ,,Cum ne  protejăm de caniculă?”- efectele asupra sănătății, recomandări; 

➢ 28.07.2021- Activitatea ,,Ziua Națională a Ambulanței”- recunoașterea contribuției serviciilor de  
ambulanță; 

➢ 29.07.2021- Activitatea ,,Să iubim natura”- activitate educativă - vizionarea unui film documentar; 

➢ 29.07.2021- Activitatea ,,Ziua Imnului Național al României”- activitate de informare; 

➢ 30.07.2021- Activitatea ,,Ziua Internațională a Prieteniei”- conștientizarea valorii relațiilor de 
prietenie in viața tuturor; 

AUGUST 

➢ 01.08.2021- Activitate ,,De-a magazinul universal”- actualizarea reprezentărilor și consolidarea 
actiunilor de vânzare-cumpărare; 

➢ 02.08.2021- Activitatea ,,Poliția-Instituție în ajutorul nostru!” - cunoașterea rolului acestei 
instituții si funcțile sale; 

➢ 03.08.2021- Activitatea ,,Ce știm despre Holocaust?”- cunoașterea semnificației termenului și 
evenimentele petrecute în cadrul lui; 

➢ 03.08.2021- Activitatea ,,Karaoke!”- activitate creativă și distractivă- interpretarea cântecelor pe  
negativ; 

➢ 06.08.2021- Activitatea ,,Cum selectez un program radio/TV ?”-radioul si TV-ul pot fi mijloace de 
educare, nu doar modalități de  petrecere a timpului; 

➢ 06.08.2021- Activitatea ,,Micii cercetași”- orientarea în teren folosind harta; 

➢ 06.08.2021- Activitatea ,,Schimbarea la față a Domnului”-  cunoașterea și obiceiurile, tradițiile  
acestei zile religioase; 

➢ 08.08.2021-Activitatea ,,Scăldatul în locuri nepermise”- informarea copiilor despre riscurile 
scăldatului  în locuri nepermise;  

➢ 11.08.2021- Activitatea ,,0 zi petrecută la  piscina Ariniș”- activitate de recreere-socializare; 

➢ 12.08.2021- Activitatea ,,Organizare excursie la Tg –Neamț” - acesare internet,stabilire traseu și 
obiective de vizitat; 

➢ 14.08.2021- Activitatea ,,Cum depășesc stereotipurile si prejudecațile?” - activitate de educare și 
cunoaștere; 

➢ 15.08.2021- Activitatea ,,Ziua Marinei Române”- cunoașterea semnificației zilei; 

➢ 16.08.2021- Activitatea ,,Bunele maniere la vârsta copilariei”- activitate educativă; 

➢ 17.08.2021- Activitatea ,,Consecințele consumului excesiv de dulciuri” - cunoașterea efectelor 
negative și bolile provocate de  excesul de zahăr; 

➢ 17.08.2021- Activitatea ,,Să primim musafiri”- reactulizarea regulilor de comportament când se 
primesc musafiri; 

➢ 18.08.2021- Activitatea ,,Principalele riscuri asociate sexului prematur”- importanța maturității 
fizice și emoționale necesare începerii vieții sexuale la adolescenți; 

➢ 20.08.2021- Activitatea ,, Distracție la Terminator Paintball - Hiliseu-Horia”- activitate de recreere 
și socializare; 

➢ 21.08.2021- Activitatea ,,Curiozități despre vitamine”- prezentare pliante informative; 

➢ 22.08.2021- Activitatea ,,O plimbare în parcul localității”- activitate de recreere și socializare; 



➢ 23.08.2021- Activitatea ,,Ziua Comemorării victimelor fascismului și comunismului”- vizionare film 
documentar; 

➢ 23.08.2021-Activitatea ,,Spectator la manifestări sportive,, - deplasare la un meci de fotbal; 

➢ 24.08.2021- Activitatea ,,Ce domenii mă pasionează?”- alegerea și planificarea activităților de 
timp liber; 

➢ 25.08.2021- Activitatea ,,La șezătoare”- activitate desfășurată la Muzeul Satului din Trușești, în 
colaborare cu Centrul  de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Trușești; 

➢ 26.08.2021- Activitatea ,,Micii pompieri”- vizită  la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al 
Primariei Trușești; 

➢ 27.08.2021- Activitatea ,,Vizită la  stadionul municipal Botoșani” - activitate de recreere si 
socializare; 

➢ 28.08.2021- Activitatea ,,O ținută decentă arată respect pentru propria persoană” - formarea   
gustul pentru  frumos; 

➢ 30.08.2021- Activitatea ,,Cum se coase o haină ruptă?”-formare abilitati de  lucru manual; 

➢ 30.08.2021- Activitatea ,,Cine știe castigă!”- concurs pe teme de circulație; 

➢ 31.08.2021- Activitatea ,,Ziua Limbii Române” - limba română reprezinta identitatea națiunii. 

SEPTEMBRIE 

➢ 01.09.2021- Activitatea ,,Facturile - ce sunt și cine le platește?”- formare deprinderi de viață 
independentă; 

➢ 02.09.2021- Activitatea ,,Cardurile bancare și avantajele lor”- cunoașterea noțiunilor de folosire și 
de intrare în posesia lor; 

➢ 02.09.2021- Activiatea ,,Efectele consumului de alcool în adolescență”- cunoașterea riscurilor 
consumului de alcool la tineri; 

➢ 03.09.2021- Activitatea ,,Trăiesc în armonie cu mine!”- îmbunatațirea echilibrului între minte și 
corp; 

➢ 04.09.2021- Activitatea ,,Timpul meu, viața mea”- formare deprinderi de gestionare a timpului în 
organizarea vieții personale; 

➢ 05.09.2021- Activitatea ,,Școala de bani, călătorie în lumea banilor”- educație financiară pentru 
formare deprinderi viață independentă; 

➢ 10.09.2021- Activitatea ,,Care este rolul unei agenții imobiliare?”- modalități de apelare la 
serviciile specifice; 

➢ 11.09.2021- Activitatea ,,Să învățăm să dăruim din suflet!”- confecționare felicitări; 

➢ 12.09.2021- Activitatea ,,Boli transmisibile de la animale la om”- bolile pe care animalele le pot 
face dacă nu sunt îngrijite corespunzător, precum și prevenirea acestora; 

➢ 13.09.2021- Activitatea ,,Rolul organelor în corp”- educație sanitară; 

➢ 14.09.2021- Activitatea ,,Care este ideea ta genială?” - educație antreprenorială; 

➢ 15.09.2021- Activitatea ,,Răspunsul la agresivitatea celorlalți”- învățarea gestionării impulsurilor 
și emoțiilor negative; 

➢ 17.09.2021-Activitatea ,,Punctualitatea, trăsătura omului civilizat” - cultivarea respectului față de 
sine și ceilalți; 

➢ 18.09.2021- Activitatea ,,Ziua Respectului”- promovarea și consolidarea respectului față de cei din 
jur; 

➢ 19.09.2021- Activitatea ,,Valorile morale și influența grupului”- formare deprinderi de relaționare; 

➢ 20.09.2021- Activitatea ,,Ce înseamnă autoaprecierea?”;  

➢ 22.09.2021- Activitatea,,La Mulți Ani, Maria și Anița!”- aniversare zile de naștere; 

➢ 23.09.2021-Activitatea ,,Ziua Mondială a Curățeniei!”-formare deprinderi legate de curățenia 
personală și a mediului; 



➢ 26.09.2021- Activitatea ,,Meseria ,brățară de aur!”- cunoașterea  competențelor profesionale. 

➢ 27.09.2021- Activitatea ,,Sportul și dieta în viața noastră” - formare deprinderi de viață sănătoasă; 

➢ 28.09.2021- Activitatea ,,Venituri și cheltuieli”- activitate educativă; 

➢ 29.09.2021 – Activitatea ,,Cum ne întărim imunitatea în sezonul rece?”- educație sanitară; 

➢ 30.09.2021- Activitatea ,,Să jucăm investitor!” - dezvoltarea inteligenței financiare prin jocuri. 

OCTOMBRIE 

➢ 01.10.2021- Activitatea ,,Tutunul, factor nociv asupra sanătății”- prevenirea și combaterea 
consumului de tutun; 

➢ 02.10.2021- Activitatea ,,Cum ne protejăm de raceală și gripă?”- activitate sanitară; 

➢ 04.10.2021- Activitatea ,,Siguranța ta are prioritate!”- cunoașterea regulilor elementare de 
siguranță pe internet; 

➢ 05.10.2021- Activitatea ,,Alcoolul iți fură mintea și sănătatea” - cunoașterea efectelor consumului 
de alcool; 

➢ 06.10.2021- Activitatea ,,Stima de  sine” - cunoașterea propriei valori personale; 

➢ 07.10.2021- Activitatea ,,Copacul educației”,- imbunătășirea relațiilor elev-profesor, 
recunoașterea importanței educației; 

➢ 09.10.2021- Activitatea ,,Flori din  Sticle”- activitate creativă- reciclarea sticlelor din plastic sub 
diferite forme de flori; 

➢ 10.10.2021- Activitatea ,,Cum îmi cheltui banii de buzunar?” - formare deprinderi de gestionare a 
banilor; 

➢ 11.10.2021- Activitatea ,,Cum acționează vaccinurile?” - cunoașterea importanței vaccinării; 

➢ 13.10.2021 – Activitatea ,,Cheltuieli de întreținere” - gestionarea banilor cu evidențierea 
principalelor categorii de cheltuieli; 

➢ 14.10.2021- Activitatea ,,Privind spre viitor”- activitate  de dezvoltare personală; 

➢ 14.10.2021- Activitatea ,,Sf.Cuvioasa Paraschiva, ocrotitoarea Moldovei”- cunoașterea 
semnificației zilei - obiceiuri și tradiții; 

➢ 16.10.2021- Activitatea ,,Ce înseamnă să fii  vulnerabil?”- exerciții de  autocunoaștere; 

➢ 17.10.2021- Activitatea ,,Spune-mi ce prieteni ai, ca să-ți spun cine esti!”- valoarea unei relații de 
prietenie, riscurile anturajelor; 

➢ 20.10.2021- Activitatea ,,Când și cum apelăm la A.J.O.F.M .?”- condițiile care trebuie îndeplinite 
pentru a beneficia de somaj, integrarea pe  piața muncii, serviciile pe care le oferă; 

➢ 24.10.2021- Activitatea ,,Boli cu transmitere sexuală”- educație sanitară; 

➢ 25.10.2021- Activitatea ,,Reguli de conduită în  societate”- activitate educativă- codul bunelor 
maniere în societate; 

➢ 26.10.2021- Activitatea ,,Modificări corporale la pubertate”- formarea deprinderii de  a discuta cu 
adulții despre problemele vârstei; 

➢ 29.10.2021- Activitatea ,,Alimentul și termenul său de garanție”- recunoșterea unui aliment 
expirat. 

NOIEMBRIE 

➢ 03.11.2021- Activitatea ,,Motive pentru amânarea începerii vieții sexuale”- cunoașterea riscurilor 
începerii vieții sexuale la o vârstă nepotrivită; 

➢ 09.11.2021- Activitatea ,,Reguli de circulație pentru pietoni” - consolidarea deprinderii de a circula 
corect pe drumurile publice; 

➢ 15.11.2021- Activitatea ,,Cum sunt eu?”- activitate de  dezvoltare personală; 

➢ 20.11.2021 - Activitatea ,,Învățăm să dăruim”- pregătirea pentru luna cadourilor și importanța 
calității de a empatiza cu ceilalți din jur, importanța gestului de a dărui; 



➢ 25.11.2021- Activitatea ,,Alcoolul între mit și realitate”- cunoașterea modului de acțiune a 
alcoolului asupra sistemului nervos; 

➢ 26.11.2021- Activitatea ,,Studiu de caz”- abordarea unei activități sub forma studiului  de caz; 

➢ 29.11.2021-Activitatea ,,Activitatea în Grup”- activitate interactivă privind dezvoltarea abilităților 
de comunicare interpersonală; 

➢ 30.11.2021- Activitatea ,, Consecințele posibile ale încadrării ilegale în muncă peste hotare”- 
informarea beneficiarilor despre riscurile și consecințele unei angajări fără forme legale. 

DECEMBRIE 

➢ 01.12.2021- Activitatea ,,1 Decembrie - Ziua Marii Unirii”- cu spirit patriotic de român, copiii au 
sărbătorit ,,Ziua  Națională a României; 

➢ 02.12.2021- Activitatea ,,O brad frumos”- copiii au confecționat ornamente pentru brad și pentru 
decorarea camerelor pentru Crăciun; 

➢ 03.12.2021-Activitatea ,,Vizionarea unui film de Crăciun”- activitate creativă- descoperirea de 
filme noi având ca temă spiritul Crăciunului; 

➢ 06.12.2021- Activitatea ,,A venit Moș Nicolae”- copiii l-au așteptat cu colinde pe Moș Nicolae; 

➢ 10.12.2021- Activitatea ,,Pictăm împreună”-activitate creativă- definirea clară a emoțiilor prin 
alegerea culorilor; 

➢ 11.12.2021- Activitatea ,,Învățăm ce înseamnă binele și generozitatea”- copiii au fost primit 
daruri; 

➢ 15.12.2021- Activitatea ,,E vremea colindelor”- copiii au colindat și au prezentat un moment 
artistic  de datini și obiceiuri cu ocazia sărbătorilor de  iarnă la Centrul de Îngrijire și Asistență  
pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Trușești; 

➢ 16.12.2021- Activitatea ,,Colinde de Crăciun” – activitate desfășurată  împreună cu voluntarii de  la 
Asociația „Pact” Suceava; 

➢ 18.12.2021- Activitatea ,,O zi  minunată petrecută la Botoșani”- copiii au primit daruri cu ocazia 
sărbătorilor de  iarnă din partea Asociației „Avanti”, după care au vizitat „Magazinul lui Moș 
Crăciun” și s-au bucurat de iluminatul festiv al Parcului „Mihai Eminescu”; 

➢ 20.12.2021- Activitatea ,,Gătim biscuiți în forme de sezon”- activitate creativă - copiii au  pregătit  
fursecuri  de  Crăciun în diverse forme; 

➢ 23.12.2021- Activitatea ,,Am primit colindători!”- activitate de  socializare, desfășurată  cu o parte 
din  colegii copiilor de  la Liceul „Demostene Botez” Trușești și împreună cu Asociația „Grup Civic”; 

➢ 28.12.2021- Activitatea „Zâmbete și bucurie de sărbători!”- copiii au colindat și au prezentat un 
moment artistic de  datini și obiceiuri de  iarnă, după care au primit cadouri;  

➢ 29.12.2021- Activitatea ,, Pregătiri de  Revelion”- activitate practică - mâinile harnice ale copiilor 
au preparat prăjituri de casă pentru noaptea dintre ani.   

 

Activități - Complex de servicii pentru copilul aflat în dificultate „Speranța” Pomârla : 

IANUARIE 

Denumirea activității: „Tutunul dăunează grav sănătăţii” 

Data desfășurării: 11.01.2021 

Denumirea activității: „Cine a fost Mihai Eminescu” 
Data desfășurării: 15.01.2021 
Obiectiv: Dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru valorile marelui poet.  
Denumirea activității: „Să ne cunoaştem strămoşii” 
Data desfășurării: 24.01.2021 
Obiective:  
► dezvoltarea creativităţii, a interesului copiilor pentru frumos şi tradiţie; 
► noţiuni despre Unirea principatelor române.  



 
FEBRUARIE 
Denumirea activității: „Ce este comunicarea?” 

Data desfășurării: 12.02.2021 

Obiectiv: jocuri de rol prin gesturi şi mimică. 
Denumirea activității: „Totul va fi bine” 

Data desfășurării: 20.02.2021 

Obiectiv: copiii aduc speranţă prin desenele lor. 
Denumirea activității: „Drogurile de la curiozitate la dependență” 

Data desfășurării: 20.02.2021 

Obiective: 

► consecinţele consumului de droguri; 

► semnele consumului de droguri  

Denumirea activității: „Sărbătoarea mărţişorului” 
Data desfășurării: 28.02.2021 
Obiectiv: cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor legate de sărbătoarea mărţişorului de către beneficiari.  
Denumirea activității: „Mărţişorul – vestitorul primăverii” 
Data desfășurării: 28.02.2021 
Obiectiv: copiii confecţionează obiecte handmade pe care le oferă persoanelor dragi. 
 
MARTIE 
Denumirea activității: „Igiena internă şi corporală” 
Data desfășurării: 7.03.2021 
Obiectiv: consolidarea cunoştinţelor despre igiena intimă şi corporală 
Denumirea activității: „Folosirea corectă a instalaţiilor şi a aparaturii din apartament” 
Data desfășurării: 15.03.2021 
Denumirea activității: „Copiii străzii, o situaţie tristă şi nedorită” 
Data desfășurării: 20.03.2021 
Obiectiv: cunoaşterea condiţiilor de trai ale acestor copii. 
Denumirea activității: „Poluarea şi efectele negative asupra naturii” 
Data desfășurării: 22.03.2021 
 
APRILIE 
Denumirea activității: „Cum să fii protejat de infecţia cu Coronavirus”  
Data desfășurării: 11.04.2021 

Obiectiv: informarea beneficiarilor despre noul virus. 
Denumirea activității: „Cine sunt eu? Asumarea propriei identităţi” 

Data desfășurării: 17.04.2021 
Obiectiv: dezvoltarea interesului adolescentului pentru cunoaşterea de sine. 
Denumirea activității: „Un pom, mai mult oxygen” 

Data desfășurării: 17.04.2021 
Obiectiv: îngrijirea spaţiilor verzi din curtea casei. 
Denumirea activității: „Hristos a înviat! – cum întâmpinăm sărbătorile Pascale” 

Data desfășurării: 28.04.2021 
Obiectiv: promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice sfintelor sărbători Pascale. 
AI 

Denumirea activității: „În aşteptarea sărbătorilor pascale” 

Data desfășurării: 1.05.2021 

Obiective: 



► reamintirea copiilor despre semnificația sărbătorii Învierii Domnului Iisus; 
► vopsirea şi ornarea ouălelor. 
Denumirea activității: „Munca mă ajută să-mi aleg cariera”  
Data desfășurării: 5.05.2021 

Obiectiv: cunoaşterea meseriilor care pot fi alese pentru orientarea carierei. 

Denumirea activității: „Minte sănătoasă în corp sănătos”  
Data desfășurării: 14.05.2021 

Obiectiv: informarea beneficiarilor asupra adoptării unui stil de viaţă sănătos. 
 

Denumirea activității: „Prăjitura mea preferată” 

Data desfășurării: 18.05.2021 

Obiectiv: prepararea prăjiturii „Negresa”. 
Denumirea activității: „La mulţi ani, copile drag!” 

Data desfășurării: 21.05.2021 

Obiectiv: sărbătorirea zilei de naştere a unui beneficiar. 

IUNIE 

Denumirea activității: „Spune NU drogurilor, alcoolului şi tutunului” 

Data desfășurării: 12.06.2021 

Obiectiv: informarea adolescenţilor în legătură cu riscurile consumului de droguri, de alcool şi de tutun. 
Denumirea activității: „Necesitatea evacuării de urgenţă dintr-o clădire incendiată” 

Data desfășurării: 14.06.2021 

Obiectiv: măsuri de evacuare în caz de incendiu la apartament. 
 

IULIE 

Denumirea activității: „Sportul, importanţă şi beneficii” 

Data desfășurării: 15.07.2021 

Obiectiv: stimularea copiilor pentru practicarea jocurilor şi a exerciţiilor fizice. 
Denumirea activității: „Anturajul şi beneficii ale acestuia” 

Data desfășurării: 15.07.2021 
Obiective: 

► ocolirea anturajelor rele; 

► alegerea cu grijă a prietenilor. 
 

AUGUST 

Denumirea activității: „Locuri încărcate de istorie din jurul localităţii noastre”  

Data desfășurării: 19.08.2021 

Obiectiv: vizitarea bisericii romano-catolice din localitatea Hilişeu. 
 

Denumirea activității: „Gustul copilăriei” 

Data desfășurării: 22.08.2021 
Obiective:  
►prepararea porumbului copt pe jăratec; 
► participare la coacerea porumbului, cartofi, dovleci, etc. 



Denumirea activității: „Cum să acceptăm eşecurile şi înfrângerile”  
Data desfășurării: 28.08.2021 

SEPTEMBRIE 

Denumirea activității: „Confecţionarea ornamentelor din materiale refolosibile” 
Data desfășurării: 11.09.2021 
Obiectiv: dezvoltarea imaginaţiei, crearea de ornamente din materiale refolosibile 
Denumirea activității: „Să ne delectăm cu bunătăţi” 
Data desfășurării: 11.09.2021 
Obiective: pregătirea unei prăjituri, folosirea ustensilelor. 

Denumirea activității: „Sănătate înainte de toate”  
Data desfășurării: 12.09.2021  
Obiectiv: dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos, învăţarea şi formarea deprinderilor de igienă, alimentaţie, 
comportament, pentru o mai bună dezvoltare fizică şi psihică. 
Denumirea activității: „La mulţi ani, copile drag! ” 
Data desfășurării: 14.09.2021 

Obiectiv: sărbătorirea zilei de naştere a unui beneficiar. 
Denumirea activității: „Frumuseţile toamnei” 
Data desfășurării: 18.09.2021 
Obiectiv: descoperirea naturii şi a frumuseţilor odată cu sosirea toamnei. 
 

OCTOMBRIE 

Denumirea activității: „Asumarea propriei identităţi. Cine sunt eu?” 
Data desfășurării: 13.10.2021 
Obiectiv: pregătirea copiilor pentru viaţa de adolescent. 

Denumirea activității: „Ecologia şi protecţia mediului”  
Data desfășurării: 17.10.2021 
Obiectiv: omul face parte din mediul în care trăieşte. 

Denumirea activității: „Igienizare şi tăiere arbori uscaţi din curtea casei” 
Data desfășurării: 25.10.2021 
Obiectiv: motivaţia curăţeniei în curtea modulului. 
Denumirea activității: „Drumeţie la pădure” 
Data desfășurării: 28.10.2021 
 
Obiectiv: familiarizarea copiilor cu schimbările petrecute în natură toamna, cât şi socializarea lor. 
Denumirea activității: „Halloween-ul – sărbătoarea dovlecilor luminoşi”  
Data desfășurării: 29.10.2021 
Obiectiv: dezvoltarea spiritului de echipă, de iniţiativă şi de competiţie a beneficiarilor. 
 
NOIEMBRIE 
Denumirea activității: „Cine sunt eu? Ce drepturi şi îndatoriri am?”  
Data desfășurării: 18.11.2021 
Obiectiv: iniţierea beneficiarilor în spiritul valorilor democratice şi ale drepturilor omului. 
Denumirea activității: „Cum mediem un conflict între copii”  
Data desfășurării: 27.11.2021 
Obiectiv: găsirea unei soluţii care să mulţumească ambele părţi. 
Denumirea activității: „La mulţi ani, România!”  
Data desfășurării: 29.11.2021 
 
DECEMBRIE 
Denumirea activității: „Cunoaşterea împrejurimilor şi istoria lor” 
Data desfășurării: 5.12.2021 
Obiectiv: Biserica de lemn de la Hilişeu. 
Denumirea activității: „Spune nu drogurilor şi tutunului” 
Data desfășurării: 16.12.2021 



Obiectiv: prezentarea aspectelor nocive ale alcoolului, drogurilor şi tutunului. 
Denumirea activității: „Succesul în viaţă”  
Data desfășurării: 18.12.2021 
Denumirea activității: „Magia Crăciunului – bucuria tuturor” 
Data desfășurării: 18.12.2021 
Obiectiv: încurajarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, dezvoltarea abilităţilor şi a creativităţii beneficiarilor. 
Denumirea activității: „La mulţi ani, 2022!”   
Data desfășurării: 31.12.2021 
Obiectiv: trăirea unor momente unice cu ocazia Revelionului 2022, asistarea la focul de artificii.  
 
Activități - Complex de  case tip familial „Sf. Mina” Botoșani: 

✓ „Ziua omului de zăpadă”; ”Concurs de săniuș” (jocuri de iarnă în aer liber); 

✓ „Cu Tine în suflet!” (participare la slujba de Bobotează); 

✓ „Semnificația zilei de 15 Ianuarie” (organizare concurs de poezii); 

✓ „Uniți în cuget și-n simțiri” (sărbătorirea Zilei Unirii); 

✓ „Puterea cuvintelor: ”Te rog!”; ”Mulțumesc!”; ”Cu plăcere!”; 

✓ „Hai la teatru!”; ”Hai la film!”; 

✓ „Prietenia - un dar de preț” (discuții și îndrumări pe această temă); 

✓ „Master Chef” (participare activă la prepararea și servirea mesei); 

✓ Joc de rol: ”Ce voi fi când voi fi mare?”; 

✓ „Mărțișoare handmade” (dezvoltarea îndemânării și creativității); 

✓ „Mărțișoare dăruim” (cultivarea aprecierii persoanelor apropiate); 

✓ „Decorarea căsuței” (confecționarea de decorațiuni specifice primăverii); 

✓ „Cinema la noi acasă” (proiectie film în aer liber); 

✓ „Micul ecologist” (îngrijirea spațiului verde, să învețe să ocrotească natura); 

✓ „Curățenia de primăvară” (activități de curățenie și împrospătare în casă și în curte); 

✓ „Sărbătoarea Învierii Domnului” (activitate creștinească); 

✓ „Vânătoarea de comori” (activitate distractivă de orientare prin găsirea ouălelor roșii); 

✓ „Restaurant la noi acasă” (activitate cu joc de rol); 

✓ „Cunoașterea orașului Botoșani” (plimbări și vizite în Botoșani); 

✓ „Familia mea” (consiliere și informare privind familia lărgită); 

✓ „Sănătatea și igiena” (prezentare măsuri de prevenție Sars-cov II); 

✓ „Din dragoste pentru copii” (activități de divertisment dedicate copiilor); 

✓ „Flori de vară” (confecționarea de decorațiuni specifice verii); 

✓ „A venit vacanța” (jocuri în aer liber); 

✓ „Comemorarea lui Mihai Eminescu” (concurs de poezii); 

✓ „Lectura în viața mea” (activitate educativă); 

✓ „Jocuri distractive în aer liber” (competiții sportive cu implicarea copiilor din comunitate); 

✓ „Te rog! Iartă-mă! Mulțumesc!” (discuții și îndrumări); 

✓ „La cireșe” (activitate de cules cireșe în livada Curtești); 

✓ „Minte sănătoasă, corp sănătos” (educație sanitară, activități sportive); 

✓ „Micul pictor” (activități de pictură și colorat pe pânză sau asfalt); 

✓ „Marea bălăceală” (activități distractive la mini-piscină); 

✓ „Tinerii de azi, viitorul de mâine” (educație civică); 



✓ „Coșul toamnei” (ne bucurăm de bogățiile toamnei); 

✓ „Noul an școlar” (pregătirea noului an școlar); 

✓ „Film în aer liber” (vizionarea filmului Veronica); 

✓ „Ziua mondială a animalelor” (oferirea posibilității copiilor de a interacţiona vizual cu animale vii); 

✓ „Petrecerea de Hallowen” (petrecere tematică cu concurs de costume tematice); 

✓ „Ziua recoltei” (pregătim salate de sezon); 

✓ „Sf. Mina - Sărbătoarea centrului” (activități de socializare); 

✓ „Film și Bowling la mall” (Activitate recreativă în counitate); 

✓ „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); 

✓ „Întâlnire cu Moș Nicolae”(petrecere la spațiul de joacă dedicată beneficiarilor ”Sf. Mina”); 

✓ „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). 

Activități – Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Șansa Mea” Botoșani: 

Denumirea activității: „Mica Unire!”  
Data desfășurării: 25.01.2021 
Obiectiv: realizarea de lucrări dedicate zilei de 24 ianuarie: colaje și dactilopictură. 
Denumirea activității: „Tablou de iarnă”   
Data desfășurării: 25.02.2021 
Obiectiv: activitate cognitivă și de limbaj pe grupe despre caracteristicile iernii. 
Denumirea activității: „Mărțișoare și felicitări”  
Data desfășurării: 01.03.2021 
Obiectiv: confecționarea de mărțișoare și felicitări dedicate zilelor de 1 și 8 Martie cu materiale reciclabile 
și din natură. 
Denumirea activității: „Înfloresc grădinile ”  
Data desfășurării: 19.04.2021 
Obiectiv: activitate cognitivă și ludică pe grupe, despre caracteristicile anotimpului primăvara. 
Denumirea activității: Hristos a Înviat!” 
Data desfășurării: 06.05.2021 
Obiectiv: expoziție de lucrări pascale realizate prin diverse tehnici – felicitări, colaje, pictare și încondeiere 
ouă. 
Denumirea activității:,,În lumea copiilor!”  
Data desfășurării: 02.06.2021 
Obiectiv: activitate muzical - relaxantă dedicată zilei de 1 iunie – Ziua copilului.  
Denumirea activității:,,Ce știm despre tine vară” 
Data desfășurării: 14.07.2021 
Obiectiv: activitate de cunoaștere a mediului înconjurător și a transformărilor ce au loc în anotimpul vara. 
Denumirea activității: „Jocuri în aer liber”  
Data desfășurării: 11.08.2021 
Obiectiv: activități de motricitate generală desfășurate în microparcul din curtea centrului. 
Denumirea activității: „Culorile toamnei”  
Data desfășurării: 20.09.2021 
Obiectiv: activitate de limbaj pe grupe despre anotimpul toamna. 
Denumirea activității:”Coșul cu fructe și legume” 
Data desfășurării: 12.09.2021 
Obiectiv: activitate interactivă – concurs cu expoziție și degustare de fructe și legume specifice anotimpului 
toamna. 
Denumirea activității: „Tablou de toamnă!”  



Data desfășurării: 04.11.2021 
Obiectiv: expoziție de lucrări handemade cu specific de toamnă. 
Denumirea activității: „Datini și tradiții românești” 
Data desfășurării: 14.12.2021 
Obiectiv: activități cognitive și de relaxare dedicate Crăciunului și Anului Nou – colinde, cântece și poezii de 
iarnă: jocul caprei, căluțului și a ursului specifice zonei de Nord a Moldovei. 
  
 Activități - Complex de apartamente „Floare de Colț” Dorohoi: 

 
► „Casa în straie de Sărbătoare!” – Premiul II obținut de un grup de copii din cadrul Serviciului 

Social nr. 9, la Secțiunea - Creație hand made, proiect organizat online de Liceul „Mihai Eminescu” din Bălți 
- Republica Moldova, în perioada 23.11.2020-14.01.2021; 

► Cadouri oferite de Asociația „Bethel” din Italia, tuturor copiilor din centru  – februarie 2021;   
► În fiecare apartament, copiii au confecționat mărțișoare și ornamente pe care le-au oferit celor 

dragi și sponsorilor centrului – martie 2021; 
► De Ziua Pământului copiii au fost angrenați în activități de ecologizare și de plantare copaci – 

aprilie 2021; 
► Copiii au fost îndemnați să meargă cu toții la biserică, conform tradiției, iar iepurașul le-a adus 

cadouri din partea Asociației „Chara Intergenerații” – de Paște;  
► Participarea tuturor copiilor la activitățile desfășurate în Dorohoi cu prilejul „Zilei Copilului”, 

organizată de Primăria Municipiului Dorohoi – iunie 2021; 
► Competiția sportivă de tenis de masă organizată la Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă” Botoșani, de 

către D.G.A.S.P.C. Botoșani și Consiliul Județean Botoșani, unde copiii din cadrul complexului au obținut 
mențiuni; 

► Activitate de prevenire a traficului de persoane desfășurată la Casa de Cultură Dorohoi, cu ofițeri 
din cadrul ANITP Suceava, la care au participat  adolescentele din  cadrul Complexul de apartamente 
„Floare de Colț” Dorohoi; 

► Activitate privind igiena și prevenirea sarcinei, organizată de un grup de studenți din cadrul 
Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași la care au participat  adolescentele din cadrul 
complexului; 

► Ziua de naștere a fiecărui copil din centru a fost organizată pe parcursul anului 2021, în cadrul 
apartamentul social; 

► Activități de igienizare și renovare a apartamentelor din cadrul centrului, realizate cu ajutorul 
sponsorilor – octombrie și noiembrie 2021; 

► Sărbătorirea Zilei Naționale a României, confecționarea ornamentelor specifice sărbătorii de 
Crăciun și Anul Nou – decembrie 2021; 

►   De Moș Nicolae, toți copiii din cadrul complexului au primit cadouri din partea D.G.A.S.P.C. 
Botoșani, Consiliului Județean Botoșani și Asociației „Lumină pentru copii” – decembrie 2021; 

► Un grup de copii din cadrul  Complexului de apartamente „Floare de Colț” Dorohoi au colindat 
reprezentanții Consiliului local și a Primăriei Dorohoi – decembrie 2021; 

► Moș Crăciun a sosit la copiii din cadrul complexului cu multe cadouri într-un cadru plăcut, 
organizat la Braseria „Doi Castani” din Dorohoi, grație sponsorilor și Asociației „Chara Intergenerații” 
Dorohoi – decembrie 2021; 

► Asociația MBK Oradea a oferit daruri copiilor, într-un cadru organizat la Patiseria „Eden” 
Dorohoi; 

► Pe parcursul anului 2021, copiii din cadrul Complexului de apartamente „Floare de Colț” au 
beneficiat de intrare gratuită la: patinoar, Cinema „Melodia” și Piscina Semiolimpică Dorohoi.  
 

 



Anexa 7

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

comunitate 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 9

sistemul public și 

privat de protecție a 

adultului

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

sistemul public și 

privat de protecție a 

copilului

0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4

transfer din alt județ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5 3 2 14

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

reintegrări 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

reintegrări pe 

perioadă determinată
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

decese 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 6 1 21

transfer în alt județ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 7 1 24

INTRĂRI 2021

IEȘIRI 2021
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Anexa 8 

 

Activități de socializare organizate în anul 2021 în unitățile rezidențiale pentru persoane 

adulte cu dizabilități – din structura DGASPC Botoșani: 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități  „Sf. Daniel” 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 Internațională 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, după cum 

urmează: 

 

✓ Activități educative de recreere și socializare: 

• lunar s-au organizat activități de sărbătorire a zilei de naștere și a zilei onomastice a 

beneficiarilor, în sala de festivități, într-un cadru cât mai festiv și agreabil; 

• în luna martie, în cadrul activității “Mărțișoare din suflet pentru suflet”, un grup de 

beneficiari din centru au dăruit felicitări și mărțișoare confecționate de ei tuturor 

beneficiarilor; 

• în data de 25.08.2021 s-a organizat o excursie în județul Iași (pe ruta Leorda – Mănăstirea 

Hadâmbu - Iași), în care s-au deplasat 9 beneficiari, însoțiți de 4 salariați; 

• cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie 2021), precum și a 

zilei de Sf. Nicolae (6 decembrie 2021), în cadrul centrului au fost organizate mese festive 

pentru beneficiari; 

• cu ocazia sărbătorilor pascale, a zilei de 1 Decembrie și de 3 Decembrie (Ziua 

Internațională a Persoanelor cu Dizabilități), în vederea socializării beneficiarilor, 

recuperării capacității funcționale, întăririi autonomiei  vârstnicilor și integrării optime a 

acestora în cadrul centrului, combaterii izolării, desocializării, depresiei, personalul 

centrului le-a dăruit acestora pachete cu dulciuri/ fructe/ cozonaci și sucuri; 

• la începutul lunii decembrie 2021, beneficiarii cu abilități manuale au confecționat 

ornamente pentru decorarea spațiului interior și au împodobit bradul de Crăciun, 

activitatea „Mâini îndemânatice” având drept scop optimizarea tonusului beneficiarilor, 

explorarea și valorizarea potențialului creativ al acestora; 

• în data de 22.12.2021, beneficiarii centrului au susținut un program artistic intitulat ”În 

așteptarea lui Moș Crăciun” și au participat la tombola și masa festivă organizată în cadrul 

centrului. 

         

✓ Activități de ergoterapie: 

• participarea beneficiarilor la diferite activități gospodărești adaptate vârstei și stării de 

sănătate, activități de grădinărit în cele două sere și la grădina de legume (stropit, plivit, 

udat, legat legume etc.); 

• îngrijirea rondurilor de flori cu zone bine stabilite, repartizate beneficiarilor; 

• participarea beneficiarilor la pregătirea mesei (sortarea impurităților din fasole, curățarea 

zarzavatului), la activități de curățenie atât în parcul centrului, cât și în incintă;  

• confecționarea ornamentelor pentru împodobirea bradului de Crăciun etc.; 

• alte activități specifice vârstei, cum ar fi: croșetat, împletit. 
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➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități ”Sf. Ioan” Bucecea 

 

✓ Activități recreative și de socializare: 

• sărbătorirea zilelor de naștere și de nume (lunar) în sala de club, într-un cadru festiv, 

precum și petrecerea sărbătorilor creștine;    

• în luna iunie s-a organizat o vizită la Mănăstirea Gorovei, urmată de un picnic;  

• în luna septembrie 2021 s-a organizat o excursie de o zi la Mănăstirea Cămârzani, 

Mănăstirea Râșca și Mănăstirea Dragomirna, la care au participat 10 beneficiari; 

• de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități s-a desfășurat o activitate distractivă 

de recunoaștere, de către beneficiari, a portretelor realizate de către eleva A.I. a Liceului 

de Artă ”Ștefan Luchian” Botoșani; 

• cu ocazia sărbătorilor de iarnă a avut loc activitatea ”Farmecul sărbătorilor de iarnă alături 

de suflete calde”, desfășurată în parteneriat cu Liceul Teoretic ”Anastasie Bașotă” 

Pomârla, copiii liceului susținând în centru un mic concert de colinde; la finalul activității 

s-au oferit cadouri beneficiarilor; 

• în ajunul Crăciunului beneficiarii au fost colindați de elevii clasei I a Liceului Tehnologic 

Bucecea; aceștia au prezentat și un mic spectacol cu obiceiurile de Anul Nou (urat, dansul 

caprei, sorcova); 

• în ajunul Anului Nou o parte din beneficiari au participat la spectacolul de datini și obiceiuri 

organizat de Primăria Bucecea, în centrul orașului; 

• stimularea persoanelor instituționalizate să ia parte la diferite activități prin accesul la 

bibliotecă, jocuri de societate: șah, remi, table, cărți; 

• vizionarea programelor TV, 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; 

• participarea beneficiarilor la  activități  de croșetat, împletit, citit etc. 

În anul 2021 s-au organizat, la nivelul centrului,  4 exerciții practice pentru situații de urgență, 

activități desfășurate cu participarea beneficiarilor și a personalului. 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Dorohoi 

 

          Au fost realizate activitățile propuse pentru anul 2021, beneficiarii apreciind în special 

mesele festive organizate și petrecerile în aer liber, desfășurate la 21 Mai (Sf. Constantin și 

Elena), 20 iulie (Sf. Ilie), 8 septembrie (Sf. Maria), 1 octombrie (Ziua Persoanelor Vârstnice), 8 

noiembrie (Sf. Mihail și Gavril) și la 3 decembrie (Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități). 

• În luna martie s-a desfășurat proiectul educațional “Îți mulțumesc pentru tot, mamă!”, 

realizat în colaborare cu Școala Profesională Specială “Ion Pillat” Dorohoi. În cadrul 

acestei activități s-au realizat mărțișoare, felicitări și mici obiecte decorative specifice lunii 

martie. Scopul activității a fost valorificarea potențialului artistic și creativ.  

• În luna aprilie, beneficiarii au vizitat Târgul de Paște “Tradiții, Continuitate, Spiritualitate” 

Ediția I, împreună cu personalul centrului. De asemenea, în aceeași lună s-a desfășurat 

activitatea “Obiceiuri și Tradiții în Săptămâna Mare”, în colaborare cu beneficiari ai 

centrului C.I.A.P.A.D. Dersca, care au pregătit ouăle (vopsirea acestora cu diferite motive 

și decorațiuni) pentru masa festivă a Paștelui și au înfrumusețat parcul centrului plantând 

flori.  
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• În luna august s-a desfășurat activitatea “Carnavalul verii“, prin dans și voie bună.  

• În luna septembrie, beneficiarii au avut bucuria de a merge într-o excursie pe ruta Dorohoi 

– Sucevița – Marginea – Putna – Sihăstria - Chilia lui Daniil Sihastrul – Palma -retur.  

• În luna decembrie au fost realizate decorațiuni care au fost folosite pentru înfrumusețarea 

centrului și a bradului de Crăciun. În Ajunul Crăciunului, un grup de beneficiari a prezentat 

un program de colinde, urmat de “Carnavalul Bucuriei”, unde toți au avut parte de surprize.  

• În ultima zi a anului beneficiarii, împreună cu copiii de la Complexul de Apartamente 

“AMICII”, au susținut un program cu datini și obiceiuri folclorice specifice (plugușorul, 

capra, dansul ursului și sorcova). 

 

➢ 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 2021, au fost:                                                                                                                             

• ședințe cu informări lunare a beneficiarilor pe diferite teme privind problematica specifică 

a persoanelor cu dizabilități – „Prevenirea și combaterea agresivității fizice și verbale”, 

„Relațiile interumane - importanță și eficientizare”, „Importanța comunicării în viața 

individului”, „Limbajul civilizat”; 

• 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, îngrijirea unei anexe gospodărești cu păsări); 

• 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, respectiv  incendiu, cutremur - comportament și acțiune; 

• activități de socializare, dans, muzica, atelier de lucru, sărbătorirea aniversaților - activități 

desfășurate lunar; 

• organizarea săptămânală de activități sportive în cadrul centrului, în vederea asigurării 

necesității de mișcare a individului, sub îndrumarea kinetoterapeutului;  

• acțiuni de informare a beneficiarilor cu privire la drepturile și obligațiile lor și sesizarea 

oricăror forme de agresiune, respectiv abuzul fizic, psihic, emoțional și verbal;  

• activități cu specific medical-educativ privind: importanța menținerii igienei personale și a 

spațiului de locuit, importanța menținerii unei diete alimentare echilibrate, acțiuni de 

conștientizare în vederea respectării sfatului medicului; 

          Activitățile și intervenția se centrează pe îngrijire și asistență, recuperare/reabilitare, 

integrare socială, socializare și reintegrare socială (încurajarea și sprijinirea beneficiarilor în a 

deveni membri activi și responsabili ai comunității de apartenență, de a menține relația cu familia 

și comunitatea locală) conform principiilor normalizării vieții acestora, dezvoltării autonomiei 

personale, valorificând resursele și potențialul fiecăruia. 

• organizarea de activități cu specific socio-medical desfășurate de către personalul de 

specialitate (medic de familie, asistent medical, asistent social, psiholog) în cadrul 

centrului, având ca obiective: actualizarea și respectarea normelor de igienă alimentară, 

corporală și vestimentară atât personală, cât și de grup, în concordanță cu particularitățile 
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de vârstă și diagnostic medical; identificarea factorilor de risc și prevenirea influenței lor 

asupra stării de sănătate; 

• activități culinare de preparare a unor gustări, dulciuri;  

• activități pentru dezvoltarea autonomiei personale și sociale, sub îndrumarea pedagogului 

de recuperare; 

• desfășurarea unor activități având ca scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea 

capacităților individuale (fizice și psihice), terapie suportivă și implicarea în activități 

preferate – stimulative (dansuri, jocuri sportive), adaptate afecțiunilor de care suferă; 

• sărbătorirea zilelor de naștere ale beneficiarilor, lunar; 

• „Ziua Internațională a Pământului” - activitate de ecologizare a spațiului verde, 

desfășurată în zona comunei Dersca, cu participarea beneficiarilor centrului  și a unui grup 

de elevi ai școlii Generale “Nicolae Iorga” Dersca; 

• activități de mișcare și recreere săptămânală, cu grupuri de maxim 5 beneficiari, în 

pădurea din apropierea localității Dersca, însoțiți de psiholog și de personalul de îngrijire; 

• ”încondeierea ouălor de Paște” - activitate desfășurată în cadrul C.I.A.P.A.D. Dorohoi, cu 

un grup de beneficiari din cadrul C.I.A.P.A.D. Dersca; 

• activități de socializare în cadrul proiectului de voluntariat „Mereu aproape de voi”, cu tema 

„Un zâmbet pe chipul semenilor noștri” – parteneri: Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă” 

Pomârla, Școala Gimnazială Dersca și Școala Generală Hilișeu-Horea; 

• consiliere spirituală, activități religioase prin susținerea de slujbe, în cadrul centrului 

(împărtășanie, spovedanie precum și participarea la slujbele religioase inițiate de preoți); 

• activități specifice anotimpului primăvara - „Aprilie – Luna Curățeniei”, efectuate în curtea 

centrului, antrenarea beneficiarilor în  acțiuni de culegere și conservare a plantelor 

medicinale de sezon ( urzici, păpădii, soc, tei, sunătoare); 

• organizarea și sărbătorirea zilei Sfinților Împărați Constantin și Elena, prilej de implicare a 

beneficiarilor în activități culinare (preparare de dulciuri), sub îndrumarea d-nei pedagog 

de recuperare; 

• „Sărbătoarea Sânzienelor”, activitate de socializare prin schimburi de idei și impresii cu 

beneficiarii C.I.A.P.A.D. Dorohoi - ateliere  de lucru, cunoașterea portului popular, 

confecționare de coronițe din flori; 

• activitate desfășurată în parteneriat cu un grup de beneficiari ai Complexului de 

apartamente „Casa Mea” Dorohoi, având tema „Dincolo de toamnă e prietenia”; 

• „Din bogățiile toamnei” - activitate realizată împreună  cu  beneficiarii  centrului 

C.I.A.P.A.D. Dorohoi și invitați ai comunității locale; 

• activități de grădinărit (îngrijire spații verzi, plantat, întreținerea culturilor), îngrijirea  

păsărilor din centru; 

• picnic în pădurea din apropierea localității Dersca, într-un loc special amenajat, cu 

participarea  tuturor beneficiarilor C.I.A.P.A.D. Dersca și grupului  de beneficiari de la 

C.I.A.P.A.D. Dorohoi; 

• ateliere de implicare a beneficiarilor în confecționarea unor decorațiuni interioare, cu 

participarea unui voluntar (Ț. E.) de la Școala nr. 7 „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi; 

• excursie pe traseul Sfântul Ioan Iacob - Pojorâta, Mănăstirea Rarău, Mănăstirea Voroneț, 

Parcul de agrement „Ariniș” - Gura Humorului;  

• excursie pe traseul Dersca - Mănăstirea Putna - Schitul Daniil Sihastrul - Mănăstirea 

Voroneț - Marginea; 

• promovarea unei imagini pozitive a centrului în comunitate, prin sensibilizarea comunității 

locale la nevoile specifice persoanelor cu handicap instituționalizate (vizitarea Căminului 

Cultural „Nicolae Iorga”, a Monumentului Eroilor, servirea de dulciuri și sucuri la cofetăria 

din Dersca); 
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• activitate desfășurată în parteneriat cu grupul de copii ai Complexului de apartamente 

“Casa Mea” Dorohoi, cu tema „Bucurii și zâmbete”, de Ziua Internațională a Persoanelor 

cu Dizabilități; 

• excursie realizată în colaborare cu membrii echipei multidisciplinare pe traseul: Dersca – 

Rădăuți - Marginea și vizitarea diverselor obiective turistice (mănăstiri); 

• „Dăruiești și primești”, activitate de donare fructe și legume, proiect susținut de elevii Școlii 

Gimnaziale Dornești; 

• „Mereu aproape de  voi” - tradiții și obiceiuri de iarnă, cu participarea unor grupuri de copii 

de la Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă” Pomârla și Școala Gimnazială Hilișeu-Horia; 

• program de colinde „În așteptarea lui Moș Crăciun”, cu participarea unui reprezentant al 

comunității locale; 

• eveniment religios cu ocazia sfințirii troiței din curtea centrului rezidențial, la care au 

participat beneficiari, membri ai comunității locale, preoți, reprezentanți ai D.G.A.S.P.C. 

Botoșani, voluntari; 

• activitate de sfârșit de an organizată de beneficiari pentru personalul centrului, în scop de 

mulțumire prin colinde și Plugușor. 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități ”Lucie Lecomte” Botoșani 

 

          În anul 2021, 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; 

• antrenament sportiv, în fiecare duminică, în sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 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; 

• program de consiliere educațională împreună cu psihologul centrului:  

o 17.02.2021- Valorile după care ne ghidăm în viață;   

o 23.03.2021 - Tehnici de dezvoltare a inteligenței emoționale;  

o 21.04.2021 - Cum înfruntăm furiile si temerile;   

o 20.05.2021 - Moduri de a aduce bucurie în viața ta. 

• 14.01.2021 – informarea personalului și a beneficiarilor, în cadrul unei ședințe de lucru 

generale, privind: 

o măsurile pentru prevenirea infectării cu virusul COVID -19;  

o prezentarea Standardelor specifice minime de calitate, conform Ordinului nr. 82/2019; 

o sesiune de instruire privind cunoașterea și combaterea formelor de abuz sau altor forme 

de tratament degradant, protecție împotriva torturii; 

o modalități de formulare a eventualelor sesizări (reclamații, cutia de sesizări și registre); 

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, R.O.F., Manualul calității, Dispoziția Metodologică nr. 2567/05.02.2020; 

• 11.02.2021 – 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.; 



6 
 

• 25.02.2021 – desfășurarea unui exercițiu practic de antrenament pentru intervenție în 

caz de incendiu;  

• 15.06.2021 – ședință de lucru cu angajații centrului și cu beneficiarii: prezentarea  

Standardelor specifice minime de calitate, conform  Ordinului nr. 82/2019, prezentarea 

pe scurt a altor documente (proceduri de lucru), registre, Standarde, Ghidul 

beneficiarului, R.O.F., Manualul calității; 

• 26.08.2021 – ședință de lucru cu angajații centrului și cu beneficiarii: prezentarea  

Standardelor specifice minime de calitate, conform   Ordinului nr. 82/2019, și exercițiu 

de alarmare și intervenție în caz de incendiu cu evacuare; 

• 31.08.2021 – ședință de lucru cu  beneficiarii  privind prezentarea  Standardelor 

specifice minime de calitate, conform Ordinului nr. 82/2019, drepturile beneficiarilor, 

principii de viață și obiective;  

• 3 decembrie 2021 – 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; 

• 23 decembrie 2021 - vestirea „Nașterii Domnului” de către tinerii centrului prin susținerea 

unui program de colinde; invitația tânărului Z. A.I., beneficiar al centrului, la IRISH PUB 

și la Casa Tineretului pentru a cânta colinde;  

• implicarea beneficiarilor în realizarea decorațiunilor de Crăciun, decorarea centrului și 

împodobirea bradului, pregătirea programului de colinde; 

• 31 decembrie 2021 – masa festivă de încheiere a anului 2021;  

• 10 decembrie 2021 – 8 ianuarie 2022 – Anuala Artiștilor Plastici Botoșăneni, participarea 

surorilor A.A. și A. A. la Galeriile de Artă „Ștefan Luchian”, cu lucrări personale de pictură 

pe sticlă;  

• 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. 

 

✓ Activități 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 

celelalte 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 activitățile de ergoterapie din centru sunt implicați toți beneficiarii, fiecare desfășurând 

un anumit tip de activitate, în funcție de capacitățile psiho-fiziologice ale acestuia și a nivelului de 

atractivitate față de respectiva activitate. Astfel, unii beneficiari se ocupă de grădina centrului, 

desfășurând activități de săpat, plivit, udat etc., în timp ce alții se ocupă de îngrijirea spațiului 
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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 și, mai 

ales, sub supravegherea infirmierelor, beneficiarii participă activ la programele de curățenie și 

dezinfecție a dormitoarelor proprii, a punctelor sanitare, a spațiilor comune și a sălii de mese. 

Printre activitățile de terapie ocupațională, se enumeră și următoarele:  

o croitorie, prin care se realizează diverse obiecte de vestimentație și alte articole; 

o împletit, prin care se realizează, de asemenea, obiecte de vestimentație (fulare, căciuli, 

suport pentru telefon, poșete, vestuțe, ciorapi etc.); 

o croșetat (eșarfe, mileuri, fețe de masă și alte articole artizanale); 

o artă meșteșugărească (costume naționale – ii); 

o pictură pe sticlă (icoane pictate pe sticlă, sub directa îndrumare a domnului L. Ş.- 

pictor); 

o realizarea unor aranjamente decorative: origami de hârtie etc.; 

o realizăm și huse pentru scaune. 

Rezultate deosebite:  

▪ 10 decembrie 2021 – 8 ianuarie 2022 – participarea tinerelor A. A. și A. A., cu lucrări 

de pictură pe sticlă, la evenimentul denumit „ Anuala Artiștilor Plastici Botoșăneni”, 

confirmare publică a muncii și talentului lor; 

          Tinerele sunt îndrumate de artistul plastic L. Ș.. Pe holul centrului, poate fi admirată 

o expoziție de picturi și icoane pe sticlă, realizate de tinere. De asemenea, ele participă 

anual la Târgul Meșterilor Populari, desfășurat cu ocazia zilelor Municipiului Botoșani, 

atunci când sunt permise astfel de manifestări.  

▪ Tânărul Z. A.I. frecventează cursurile Școlii Populare de Arte „George Enescu” 

Botoșani, fiind înscris în anul II (din 3 ani de studii) la secția Canto muzică ușoară, fără 

taxă, prof. B. A.. 

▪ Sunt tot mai apreciate iile cusute manual de tinerele centrului, în cadrul 

atelierului de terapie ocupațională. 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Stăuceni 

 

✓ Activități recreative/de socializare și de integrare socială: 

• sărbătorirea, în fiecare lună, a aniversărilor beneficiarilor și, după caz, a zilelor 

onomastice; 

• organizarea săptămânală, a programului de muzică și dans, în scopul inducerii și 

menținerii stării de bine a beneficiarilor; 

• sărbătorirea venirii primăverii și a zilei de 8 Martie prin confecționarea, de către beneficiari, 

de mărțișoare și felicitări, în cadrul activităților de terapie ocupațională, oferirea acestora 

celorlalți membri ai grupului, personalului angajat, persoanelor din comunitate cu care au 

dezvoltat relații interpersonale de încredere și atașament și apreciere pozitivă, prin 

oferirea unor recompense materiale, în funcție de preferințe (dulciuri, fructe, sucuri, 

produse de îngrijire personală, etc.); 

• Sărbătoarea Paștelui - confecționarea/oferirea de felicitări specifice acestei sărbători, 

asigurarea unui meniu special și implicarea unui grup de beneficiari în prepararea 

mâncărurilor tradiționale, însoțirea beneficiarilor care și-au exprimat dorința de a participa 

la Slujba de Înviere, la biserica ortodoxă din vecinătatea centrului rezidențial, organizarea 

în cadrul centrului, de activități recreative/socializare (muzică, dans); 

• 8 septembrie 2021 - organizarea unei ieșiri în aer liber la Parcul de Agrement Cornișa 

Botoșani și a unui picnic la Lacul cu nuferi de la Ipotești, la care au participat 15 beneficiari; 
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• în scopul valorizării beneficiarilor, în data de 3 decembrie 2021, de Ziua Internațională a 

Persoanelor cu Dizabilități, s-a asigurat un cadru festiv prin ornarea centrului cu baloane 

și obiecte decorative realizate în cadrul activităților de terapie ocupațională, s-a oferit o 

masă festivă, beneficiarii au fost serviți cu suc, prăjituri, ciocolată caldă, s-a organizat un 

program de muzică și dans; 

• pregătiri pentru sărbătorile de iarnă și asigurarea unui ambient specific, plăcut și 

reconfortant, prin implicarea beneficiarilor în confecționarea ornamentelor de Crăciun, 

împodobirea bradului, decorarea centrului și ascultarea/învățarea de colinde; 

• 20 decembrie 2021 - venirea lui Moș Crăciun, care a fost întâmpinat de beneficiari cu un 

program de colinde, pentru care au fost recompensați cu daruri asigurate din resurse 

proprii, precum și cu sprijinul unor donatori/sponsori; 

• activități de suport în vederea însușirii comportamentului adecvat și promovarea unei 

imagini pozitive a beneficiarilor în comunitate și însoțirea acestora în sat, la colindat/urat, 

în ajunul Crăciunului, respectiv Anului Nou. 

 

✓ Activități de terapie ocupațională/ergoterapie: 

• realizarea de articole tricotate, cusături artizanale și obiecte decorative pentru. 

înfrumusețarea spațiului de locuit, desene, felicitări, mărțișoare; 

• activități gospodărești; 

• activități de grădinărit - întreținerea spațiilor verzi și a plantelor ornamentale. 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități ”Rosetti”, Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități ”Steaua Speranței” și Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități ”Ionaș”  

 

✓ Activități socio-educative: 

• planificarea activităților ce se vor desfășura pe anul 2021;  

• aniversarea zilelor de naștere/onomastice ale beneficiarilor (activități distractive, masă 

festivă, tort); 

• activități distractive organizate cu ocazia zilei de 8 Martie – beneficiarii au confecționat 

felicitări și mărțișoare pentru zilele de 1 și 8 martie, au expus mărțișoarele și felicitările, au 

confecționat colaje pe pânză de sac, iar la terminarea activității beneficiari au fost motivați 

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; 

• activitate  de  încondeiere de ouă cu prilejul Sărbătorilor Pascale, masă festivă,  

sărbătorirea  Paștelui; 

• activități agricole (plantarea de cartofi, ceapă, salată, pătrunjel în grădina de legume a  

           centrului); 

• petrecerea timpului liber prin drumeții la Mănăstirea Gorovei, Pensiunea “Cai de vis”, 

pădurea din apropierea centrului; 

• sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la prevenirea infecțiilor, prevenirea/ 

eliminarea riscurilor potențiale de infectare cu noul coronavirus COVID-19; 

• activități de relaxare: audiții muzicale, dans, vizionare programe tv, jocul cu mingea, 

plimbări în aer liber; 

• activități agricole (recoltat  de cartofi, morcovi, dovlecei, păstârnac); 

• activități de informare cu tematică medicală, stare de sănătate și administrarea 

corespunzătoare a tratamentului - efectele nerespectării tratamentului; 
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• participarea unui grup de beneficiari la „Ziua Comunei - Ziua Recoltei”,  activitate 

organizată de către Primăria comunei Vârfu Câmpului; 

• specialiștii din cadrul centrului  realizează pentru beneficiari sesiuni de informare în 

vederea menținerii unui stil de viață sănătos, precum și sesiuni de informare cu privire la 

modul de relaționare când apare o situație conflictuală între beneficiari; 

• organizarea unei excursii cu un grup de beneficiari pe ruta Ionășeni - Borsec, cu vizitarea 

unor obiective turistice (Peștera Urșilor, Poiana Zânelor, Peștera de Gheață și mănăstirile 

din împrejurimi); 

• activități distractive privind organizarea sărbătorii de Halloween, participarea personalului 

și a beneficiarilor prin decorarea dovlecilor și strângerea de frunze uscate pentru a crea 

un cadru adecvat sărbătorii; 

• confecționarea de ornamente pentru ziua de 1 Decembrie - Ziua Națională a României; 

• sărbătorirea zilei de 3 Decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilității -

“Speriat, furios sau vesel”, o călătorie în lumea emoțiilor (masă festivă, cu oferirea de 

diplome de participare)  

• oferirea de cadouri, cu prilejul zilei de Sf. Nicolae  - „A venit Moș Nicolae”; 

• Împodobirea bradului, activitate de grup (confecționarea de ornamente pentru decorarea 

centrului); 

• în așteptarea lui Moș Crăciun s-a organizat o mini-petrecere, iar beneficiarii au primit 

daruri; 

• tradiții și obiceiuri ”Primim colindători’’, activitate desfășurată în cadrul centrului 

(beneficiarii au fost colindați și urați de un grup din localitatea Dumbrăveni); 

• „La mulți ani! Bine ai venit 2022!”, activitate desfășurată în cadrul centrului;  

• prin intermediul Fundației Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în parteneriat cu ANDPDCA, 

UNICEF și Consiliul Tinerilor Instituționalizați (CTI), 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, împreună cu specialiști din cadrul centrului am  facilitat  

întâlniri on-line între rezidenți și coordonatori proiectului; 

          Datorită specificului diagnosticului unor beneficiari nu s-a putut lucra cu o prezentă  mare 

la activitățile desfășurate. 

          Activitățile s-au desfășurat în funcție de contextul epidemiologic existent și cu respectarea 

normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii, 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 pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Adășeni  

 

✓ Activități socio-educative: 

          În cadrul activităților socio-educative, personalul s-a axat pe autonomia personală și  

autonomia socială, integrare socială, socializare. 

          Formarea autonomiei personale s-a materializat prin desfășurarea unor activități care 

implică grade diferite de autonomie precum: 

o folosirea corectă a obiectelor de uz personal, a obiectelor de toaletă, îmbrăcăminte, 

veselă; 

o cunoașterea activităților din regimul zilnic de viață (toaleta de dimineața, mesele 

principale, odihnă, petrecerea timpului liber); 
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o formarea și exersarea deprinderilor practice gospodărești de ordine și curățenie 

(curățenia în cameră, așezarea patului, aranjarea articolelor de îmbrăcăminte și 

obiectelor de uz personal în dulapuri, ștergerea prafului), amenajarea camerelor de 

locuit după preferințele fiecăruia, amenajarea spațiilor comune; 

o dezvoltarea simțului estetic: amenajarea spatiilor verzi, răsădit flori, plantarea florilor 

și îngrijirea acestora; 

o formarea și exersarea deprinderilor motrice de autoîngrijire și autogospodărire a 

mediului ambiant (camerele de locuit, curte, grădină).                       

    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. 

          În anul 2021 s-au mai desfășurat următoarele activități:  

• organizarea zilelor de naștere și onomastice ale beneficiarilor centrului; 

• organizarea de festivități și activități recreative pentru beneficiari, cu ocazia sărbătorilor 

religioase și naționale; 

• participarea la slujbele religioase organizate la Biserica „Sf. Ilie“ Adășeni; 

• organizarea de excursii la mănăstirile din zona jud. Suceava (06 octombrie 2021).    

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Trușești 

 

✓ activități de ergoterapie, culturale și socio-educative 

          În anul 2021, beneficiarii centrului au participat la activități socio-educative, culturale, de 

socializare, de ergoterapie și activități de petrecere a timpului liber, în colaborare cu: 

o Centrul de Plasament „Sf. Nicolae” Trușești; 

o Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Șansa mea” Botoșani; 

o Școala Populară de Artă Botoșani; 

o Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe” Botoșani; 

o Liceul „Demostene Botez” Trușești.  

• S-au susținut cu diferite ocazii (sărbătorile creștine,  Ziua  Internațională  a  Persoanelor 

cu Dizabilități -3 Decembrie, 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 persoanelor cu dizabilități în familie. 

• Activitatea „Ziua ta” (aniversarea lunară a zilelor de naștere)  – au participat toți beneficiarii 

centrului; 

• 03.01.2021 -  planificarea activităților ce se vor desfășura pe anul 2021; 

• 15.01.2021 - activități comune cu alte instituții locale, cu elevii Liceului „Demostene Botez” 

Trușești, pentru omagierea poetului Mihai Eminescu; 

• 22.02.2021 - confecționarea de felicitări și mărțișoare pentru luna Martie; 

• 01.03.2021 - „Mărțișor către bunici” - program artistic oferit de formația elevilor de la Liceul 

„Demostene Botez” Trușești, un colaj de melodii dedicate tuturor beneficiarilor din centru; 
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• 01.03.2021 - Mărțișoare de la copii pentru bunici - în colaborare cu Centrul de zi pentru 

copii cu nevoi speciale „Șansa mea” Botoșani; 

• 02.03.2021 - O primăvară frumoasă - oferirea de flori și felicitări bunicilor, vizita copiilor 

din cadrul Centrului de Plasament „Sf. Nicolae” Trușești; 

• 08.03.2021 - activități festive organizate cu ocazia zilei de 8 Martie; 

• 03.04.2021 - „Luna Curățeniei” - activități de întreținere a spațiilor din incinta centrului 

(măturat alei, greblat, văruit copaci și borduri); participarea unui grup de beneficiari la 

curățenia de primăvară efectuată pe raza comunei Trușești; 

• 10.04.2021 - activitatea „Taina spovedaniei” în cadrul Bisericii „Sf. Nicolae” Trușești, la 

care au participat 20 de beneficiari;  

• 11.04.2021 - activitatea „Taina împărtășaniei” în cadrul Bisericii „Sf. Nicolae” Trușești, la 

care au participat 20 de beneficiari;  

• 15.04.2021- activitate de voluntariat – educațional  cu  Școala Nr. 1 din comuna Albești,  

cu ocazia „Săptămânii Altfel” - donarea de legume și fructe;   

• 17.04.2021 - organizarea de întâlniri tematice de lucru cu alte centre - „Șezătoare și 

Încondeiere de ouă” cu  beneficiarii de la Centrul de Plasament „Sf. Nicolae” Trușești; 

• 23.04.2021 - Tradiții frumoase - încondeierea ouălor; 

• 06.05.2021 - activități de informare privind menținerea igienei personale prin folosirea 

mijloacelor și procedurilor specifice (periuță, săpun, șampon, pieptăn etc.); 

• 01.05.2021- activități agricole (plantarea de cartofi, ceapă, salată, pătrunjel în grădina de 

legume a centrului); 

• 06.06.2021- participarea la slujba religioasă de la  Biserica „Sf. Nicolae” Trușești; 

• 12.06.2021 - excursie pe traseul  Trușești, Botoșani, mănăstirile Zosin, Coșula, Popăuți, 

Vorona și retur; 

• 20.06.2021 - șezătoare “Bunici cu copii la povești”, activitate desfășurată împreună cu 

copii Centrului de Plasament „Sf. Nicolae” Trușești; 

• 06.07.2021 – „Ne pregătim pentru iarnă” - pregătirea de dulceață, compot din fructe de 

sezon (cireșe, vișine, zmeură); 

• 02.08.2021- drumeții efectuate în pădurea din apropierea centrului (plimbări și discuții 

despre tainele pădurii și a mediului înconjurător într-un mod distractiv, precum și despre 

importanța îngrijirii mediului în care trăim);  

• 25.08.2021 – vizită la Muzeul etnografic Trușești, activitate organizată în colaborare cu 

copii aflați cu măsura de protecție în cadrul Centrului de Plasament „Sf. Nicolae” Trușești; 

• 12.09.2021 - organizarea de întâlniri cu tematică medicala educativă, consult de 

specialitate  efectuat de medicul de familie și programarea unor beneficiari pentru diferite 

investigații medicale;  

• 06.10.2021 - socializare și activități culturale, participarea beneficiarilor la festivitățile 

prilejuite  de Ziua Recoltei, expunerea de lucrări confecționate de către beneficiari; 

• 25.10.2021 - organizarea de activități distractive pentru sărbătorirea Halloweenului cu 

participarea  beneficiarilor;  

• 30.11.2021 - activitate de abilități practice, ornamente pentru ziua de 1 Decembrie – „Ziua 

Națională a României”, activitate la care au participat 10 beneficiari; 

• 01.12.2021 - 1 Decembrie - participarea unui grup de beneficiari la depunerea de coroane 

la monumentul din centrul comunei Trușești; 

• 03.12.2021- Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilității - organizarea unui  program 

artistic (dans și voie bună);  

• 04.12.2021- activitatea de socializare „A venit Moș Nicolae”, oferirea de cadouri; 

• 6.12.2021 - Hramul Bisericii „Sf. Nicolae” Trușești; 

• 14.12.2021 - activitatea „Taina spovedaniei” în cadrul Bisericii „Sf. Nicolae” Trușești, la 

care au participat 23 de beneficiari;  
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• 15.12.2021 – activitatea „Taina împărtășaniei” în cadrul Bisericii „Sf. Nicolae” Trușești, la 

care au participat 23 de beneficiari;  

• 16.12.2021 - activitatea „Copii către bunici”, organizată în cadrul centrului în colaborare 

cu beneficiarii Centrului de Plasament „Sf. Nicolae” Trușești; 

• 20.12.2021 -  activitatea „Tradiţii şi obiceiuri” desfăşurată în colaborare cu Grupul Școlar 

„Demostene Botez” Trușești; 

• 23.12.2021 - prezentarea unui program de colinde, urături, obiceiuri și tradiții românești 

de Crăciun, așteptarea lui Moș Crăciun; 

• 24.12.2021 - activitatea „Primim colindători”  desfășurată în cadrul centrului; colindători 

din comunitate; 

• 31.12.2021- activitatea „La mulți ani! Bine ai venit 2022!”’ desfășurată în cadrul centrului, 

la care au participat 33 de beneficiari. 

          Toate activitățile s-au desfășurat cu respectarea masurilor de distanțare socială. 

          S-au oferit daruri de „Moș Nicolae” și de „Moș Crăciun”,  s-a organizat o mini-petrecere de 

revelion, eveniment a cărui organizare a fost la nivelul expectanțelor beneficiarilor noștri. 

          În contextul actual de răspândire a virusului SARS-CoV-2, în vederea limitării transmiterii 

acestuia și pentru siguranța beneficiarilor C.I.A.P.A.D. Trușești, s-au adoptat măsuri privind 

limitarea apariția infecției cu virusul SARS-CoV-2, în rândul persoanelor adulte care beneficiază 

de îngrijire, supraveghere, asistență și servicii de abilitare/reabilitare. 

          Eforturile susținute ale salariaților din C.I.A.P.A.D. Trușești, au creat un feed-back bun, 

caracterizat prin starea pozitivă a beneficiarilor. 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.  

 

➢ Activități desfășurate la Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

„Sf. Foca” Botoșani 

 

          În anul 2021, având în vedere contextul pandemiei, beneficiarii locuinței au participat la 

următoarele activităţi socio-educative, culturale, de socializare:  

 

✓ 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; 

• program de consiliere educațională împreună cu psihologul locuinței: „Valorile după care 

ne ghidăm în viață”, „Tehnici de dezvoltare a inteligenței emoționale”, „Cum înfruntăm 

furiile și temerile”, „Moduri de a aduce bucurie în viața ta”; 

• modalități de formulare a eventualelor sesizări (reclamații, cutia de sesizări și registre); 

• modul de abordare și relaționare cu beneficiarii; 

• implicarea beneficiarilor în realizarea decorațiunilor de Crăciun, decorarea locuinței și 

împodobirea bradului, pregătirea programului de colinde; 

• 31 decembrie 2021 – masa festivă de încheiere a anului 2021;  

• activități de consiliere realizate de psihologul centrului, în colaborare cu asistentul social, 

în vederea prevenirii/reducerii consumului de alcool, droguri și alte substanțe; 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, reguli de comportare 

în caz de incendiu și cutremur, exerciții practice; reguli de comportare civilizată pe stradă, 
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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 locuinței  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. 

 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Botoșani 

 

✓ activități de ergoterapie, culturale, socio-educative, desfășurate în interesul 

persoanelor instituționalizate 

          În anul 2021, beneficiarii centrului au participat la activități socio-educative, culturale, de 

socializare, de ergoterapie și activități de petrecere a timpului liber în colaborare cu Complexul 

de Apartamente „Cireșarii” din cadrul D.G.A.S.P.C. Botoșani. 

          S-au susținut, cu diferite ocazii (sărbătorile  creștinești,  Ziua  Internațională  a  Persoanelor 

cu Dizabilități - 3 Decembrie etc.), activități social recreative etc. S-a încurajat susținerea morală 

și materială a beneficiarilor de către susținătorii legali, s-a militat pentru reintegrarea socială a 

persoanelor cu dizabilități în familie. 

• 2 iulie 2021 - „Petrecerea verii”- dans și voie bună; 

• 16 iulie 2021 - „Culori calde de vară”- activitate artistică; 

• 21 iulie 2021 - „Magia baloanelor” - petrecere în aer liber; 

• 13 octombrie 2021 - „Culorile toamnei” – activități artistico-plastice: colaje, desen, pictură, 

dactilopictură cu specific de toamnă; 

• noiembrie 2021 - „Ornamente de iarnă” – activități de art-terapie – confecționarea de 

ornamente cu specific de iarnă pentru împodobirea bradului și a interiorului C.I.A.P.A.D. 

Botoșani; 

• 3 decembrie 2021 - „3 decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități” – 

activitate desfășurată în colaborare cu Complexul de apartamente „Cireșarii”; 

• 4 decembrie 2021 - „În așteptarea lui Moș Nicolae”- împodobirea bardului cu globuri și 

ghirlande confecționate manual de către beneficiari;  

• 23 decembrie 2021 - „Întâlnirea cu Moș Crăciun”- bucuria primirii darurilor; 

• 24 decembrie 2021 - „Am plecat să colindăm” – activitate recreativă și de socializare – 

tradiții și obiceiuri de iarnă; 

• „Petrecerea de revelion”- bucuria trecerii în noul an cu bine. 

          Toate activitățile s-au desfășurat cu respectarea masurilor de distanțare socială. 

          S-au oferit daruri de “Moș Nicolae” și de “Moș Crăciun”, s-a organizat o mini-petrecere de 

revelion, eveniment a cărui organizare a fost la nivelul expectanțelor beneficiarilor noștri. 

          În contextul actual de răspândire a virusului SARS-CoV-2, în vederea limitării transmiterii 

acestuia și pentru siguranța beneficiarilor C.I.A.P.A.D. Botoșani, s-au adoptat măsuri privind 

limitarea apariției infecției cu virusul SARS-CoV-2 în rândul beneficiarilor care primesc îngrijire, 

supraveghere, asistență și servicii de abilitare/reabilitare în cadrul acestui centru. 
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          Pentru vremea frumoasă, cu respectarea măsurilor de distanțare socială, s-au organizat în 

curtea din cadrul centrului diferite activități de socializare și petrecere timpului împreună prin jocuri 

și cântece. 



Anexa 9

Nr.

crt.

Tip achizitie Denumire furnizor NR. CONTRACT
Valoare totala cu  

TVA

1
LD SC VASCAR  SA

contr.15874/13.05.2021
294.604,18

2 LD SC NOVA FOOD SERVICES SRL  contr 16258/17.05.2021 29.514,37

3 LD SC NOVA FOOD SERVICES SRL  contr 14136/28.04.2021 436.419,54

4 LD SC NOVA FOOD SERVICES SRL contr 16244/17.05.2021 74.418,01

5 LD SC NOVA FOOD SERVICES SRL  contr 15882/13.05.2021 375.558,98

6 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL  contr16245//17.052021 170.361,69

7 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL  contr14138/28.04.2021 45.861,75

8 LD SC FIVE CONTINENTS SRL  contr 2536/22.01.2021 117.720,00

9 LD SC FIVE CONTINENTS SRL contr 24323/20.07.2021 117.720,00

10 LD SC FIVE CONTINENTS SRL  contr 2534/22.01.2021 296,916,00

11 LD SC FIVE CONTINENTS SRL contr 24324/20.07.2021 296,916,00

12 PS

SC ANVI PROFESIONAL SECURITY 

SRL  contr 12949/20.04.2021 3.731,84

13 PS SC SGPI SECURITY FORCE SRL 

contr 12947/20.04.2021   AA nr1 

21379/29.06.2021 AA nr2  

32116/23.09.2021 AA nr3  259.280,96

14 PS DIRECTIA SANITARA VETERINARA contr 18383/02.06.2021 20.993,98

15 PS C.I  DE PSIHOLOGIE CEPOI ELENA

contr 19497/10.06.2021 AA 1  

nr.42543/15.12.2021 11.900,00

16 PS SC STERICYCLE ROMANIA contr 13186/21.04.2021 7.241,83

17 PS URBAN SERV contr 9033-cod837/19.112019 2.269,09

18 PS C.I. BUCSA BRANDUSA contr 17786/27.05.2021 7.710,80

19 PS SC MEDITRA SRL contr  17784/27.05.2021 2.520,00

20 PS SC AGENTIA  SPERANTELOR SRL contr 41615/08.12.2021 6.457,00

21 PS ESTCLINIC  SRL contr 17782/27.05.2021 58.012,00

22 DI LOCALE BOTOSANI adresa nr 7017/24.02.2021 39.770,44

23 DI LOCALE BOTOSANI adresa nr 19327/09.06.2021 2.551,36

24 DI SF NICOLAE TRUSESTI adresa nr11340/06.03.2021 5.746,00

25 DI CIAPAD TRUSESTI adresa nr 11336/06.04.201 7.610,00

26 DI CIA ADASENI adresa nr 7747/02.03.2021 18.940,00

27 DI SF DANIEL LEORDA adresa nr 7746/02,03.2021 15.331,00

28 DI CIA PAD STAUCENI adresa nr 7310/26.02.2021 11232,00

29 DI CIAPAD IONASENI adresa nr.7309/26.02.2021 19208,00

30 DI CIAPAD SF IOAN  BUCECEA adresa nr.4500/04.02.2021 5168,00

31 DI CIAPAD  DERSCA adresa nr.4499/04.02.2021 7684,00

32 DI DOROHOI adresa nr 4925/09.03.2021 25146,00

33
LD SC SPICUL 2 SRL (produse lactate) Contract nr 16257/17.05.2021

562.718,48

34 LD SC SPICUL 2 SRL (paine) Contract nr 14133/28.04.2021 354.687,50

35
LD

SC FIVE CONTINENTS SRL(IAURT 

FRUCTE)
Contract nr 16260/17.05.2021

32.742,60

36 LD SC CONSERV FRUCT SRL Contract nr 16246/17.05.2021 369.324,27

37
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(CARTOFI 

DE TOAMNA)
 Contract nr 300/06.01.2021

43.600,00

CENTRALIZATOR ACHIZITII  2021



38
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(castraveti))
 Contract 400/06.01.2021

31.392,00

39
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(ceapa 

uscata,radacinoase)
 Contract 402/06.01.2021

56.026,00

40
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(conopida)
 Contract 403/06.01.2021

3.052,00

41 LD SC AMA FRUCT CP SRL(usturoi)  Contract401/06.01.2021 29.757,00

42
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(zarzavat)
 Contract 405/06.01.2021

22.454,00

43
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(fasole 

uscata)
 Contract 407/06.01.2021

6.213,00

44
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(mandarine)
 Contract 408/06.01.2021

12.807,50

45
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(pomelo)
 Contract 409/06.01.2021

6.540,00

46
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(ardei grasi)
 Contract 36525/21.12.2020

34.171,50

47
LD

SC AMA FRUCT CP 

SRL(banane,mere)
 Contract 36526/21.12.2020

30.106,89

48 LD SC AMA FRUCT CP SRL(kiwi) Contract nr 36527/21.12.2021 14.191,80

49
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(miez de 

nuca)
 Contract 36528/21.12.2021

2.180,00

50
LD

SC AMA FRUCT CP SRLlegume 

mixte)
 Contract 14139/28.04.2021

67.935,20

51 LD SC RARES ALEX SRL  Contract 15223/10.05.2021 370.440,33

52
LD

SC AMA FRUCT CP SRL(legume 

fructe)
 Contract 28440/25.08.2021

428.226,23

53
LD

SC OVISIM IMPEX SRL

Contract subsecvent     

16248/17.05.2021 253.930,68

54
LD

SC OVISIM IMPEX SRL

contract subsecvent     

10383/27.04.2020 16.831,13

55
LD

SC OVISIM IMPEX SRL

contract subsecvent     

10410/27.04.2020 35.316,00

56
LD

SC OVISIM IMPEX SRL

contract subsecvent     

10385/27.04.2020 13.128,04

57 LD SC SEILAND SRL contr.17252/24.05.2021 208.606,65

58 LD SC SIDE GRUP SRL contr.17255/24.05.2021 138.106,35

59 PS SC TZMO ROMANIA SRL contr 17254/24.05.2021 92.922,46

60 PS SC ADISON COMPANY SRL contr.30244/08.09.2021 12.954,82

61 PS SC FARMEC SA contr. 30245/08.09.2021 7.711,20

62 PS SC G&M 2000 SRL contr. 30246/08.09.2021 1.606,50

5.460.362,95

1 AD

ASOCIATIA NATIONALA A 

SURZILOR DIN ROMANIA contr 4151/02.02.2021 7.200,00

2 AD SC DIMI SRL contr 29185/31.08.2021 99.097,02

3 AD

FUNDATIA PENTRU 

DEZVOLTAREA SERVICIILOR 

SOCIALE contr. 36756/1.11.2021 14.805,00

4 AD SC NEVADA  SRL contr. 39313/18.11.2021 99.581,58

5 AD SC ALPIN GAS SR contr. 15326/10.05.2021 29.485,20

6 AD SC CONDEP SRL contr. 28820/27.08.2021 37.065,24

7 AD SC STING SRL contr. 17242/24.05.2021 4.908,75

8 AD SC DEDEMAN SRL contr. 39320/18.11.2021 67.928,41

9 AD SC EXOMAX TECH SRL contr.2460/21.01.2021 11.543,00

10 AD

SC MARK TOTAL CLEANING 

SOLUTIONS SRL contr. 21718/30.06.2021 29.271,14

11 AD SC NOBEL GROUP SRL contr. 566/12.06.2021 1.920,00

12 AD SC OVAVINCI SRL contr. 38610/26.11.2021 134.523,56

ACHIZITII PRIN PROCEDURI



13
AD

WESSLING ROMANIA SRL         

(ANALIZE APE UZATE) Facturi 2021
6.985,30

14 AD ADI COM SOFT

a.a nr 1/05.03.2015 ,contract nr 

2443/03.01.2014, si contract nr 

17241/24.05.2021 14.280,00

15

Utilitati
E-ON ENERGIE 

ROMÂNIA(ELECTRICITATE)

Contract nr 

36914/23.12.2020,35837/22.10.2021,1

278,13.01.2021 566.212,16

16

Utilitati E-ON ENERGIE ROMÂNIA(GAZE)
Contract nr 17994/14.07.2020: 

22426/06.07.2021

743.433,46

17 AD RA Poșta Română  Contract 30274/17.12.2019 45.097,00

18

AD RCS&RDS

a.a. nr 1/14.02.2020 la contract nr 

v4334/14.02.2018

proiect venus 8.058,50

19

Utilitati
SC  TELEKOM ROMÂNIA 

(FIX)(telefoni,internet,televiziune)

Contract nr 29136/17.12.2018,aa la 

Contract nr 22537/24.08.2021,anexa 

conditii speciale nr 35597/11.12.2020, 

Contract nr 8621/10.03.2021, Contract 

nr 8624/10.03.2021, Contract nr 

10610/31.03.2021

79.999,66

20

Utilitati SC  TELEKOM ROMÂNIA (MOBIL)

Contract 

nr:20173/24.07.2017,7780/29.03.2018,

7781/29.03.2018,7782/29.03.2018
14.792,63

21 AD SC VODAFONE ROMÂNIA(gps) Contract nr 9906/27.04.2018 4.574,31

22 AD SC G&G CONSULTING Contract nr 1395/13.012021 1.713,06

23 AD S.C WEB WIN GROUP NET SRL Contract nr 1365/13.01.2021 5.569,20

24 AD ADWIN SOFTWARE Contract nr 2559/22.01.2021 11.900,00

25 AD

SERVICII PUBLICE LOCALE 

DOROHOI

Contract de colaborare nr 

24098/19.07.2021 4.645,60

26 AD SEE SOFT CONSULTING  Contract 2468/21.01.2021 29.307,32

27

Utilitati 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 334.498,26

28
AD SC COGNITROM SRL

Contract nr 28819/26.10.2017 si 

contract nr 28820/16.10.2021 400,00

29 AD SC ROMARG SRL Nota justificativa 52,71

30 AD SC  WEB WIN GROUP NET SRL Contract 1365/13.01.2021 5.569,20

31 AD

SC RALTEK ARANEA  SOLUTIONS  

SRL Contract  10805/01.04.2021 5.950,79

32
AD

SC AGREMIN TRANS SRL                     

( Descarcare card si tahograf)

Contract prestari servicii 

nr.17143/21,05,2021
363,59

33
AD

SC TRIDEX SERVICE SRL            ( 

SERV.REPARATII AUTO)

Contract prestari servicii 

nr.12748/19,04,2021
38.904,15

34
AD

SC CLEAN SHINE & SMILE SRL ( 

SERV.SPALATORIE AUTO)

Contract prestari servicii 

nr.2079/19,01,2021
5.472,00

2.465.107,80

1 AD

ADMINISTRATIA NATIONALA 

APELE ROMANE Factura 4619,96

2 AD CNAIR-SA Factura 595,00

3 AD

COMPANIA NAT. ADM. 

INFRASTRUCTURA RUTIERA S.A. Factura 7026,02

Total achizitie directa  contracte



4 AD

DESTIN BROKER DE ASIGURARE 

-REASIGURARE SRL Factura 555,67

5 AD

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA 

A JUDETULUI BOTOSANI Factura 1.200,00

6 AD II RADU (IOAN) MIHAELA Factura 21.039,20

7 AD II SUHAN REMUS Factura 7.750,00

8 AD ISCIR Factura 150,00

9 AD MEDIAPRESS SRL Factura 1.213,80

10 AD MONITORUL OFICIAL RA Factura 595,40

11 AD

OMNIASIG VIENA INSURANCE 

GROUP SA Factura 1.508,00

12 AD RAR Factura 106,51

13 AD SC ALEEA RAICU SRL Factura 13.078,11

14 AD

SC ALFATRUST CERTIFICATION 

SA Factura
8.453,76

15 AD
SC ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA

Factura
652,00

16 AD SC ALPIN GAS SRL Factura 13.553,33

17 AD SC ALTEX ROMANIA SRL Factura 2.399,60

18 AD SC AMPLIS PRIMA SRL Factura 115,00

19 AD SC ANCA FARM SRL Factura 207,29

20 AD

SC ANVI PROFESSIONAL 

SECURITY SRL Factura 264,70

21 AD SC ARABESQUE SRL Factura 10.887,58

22 AD SC ARTECH TEXTILES SRL Factura 2.587,71

23 AD SC ASCENS LEASING SRL Factura 5.850,00

24 AD SC ASCENS TIPO SRL Factura 11.700,00

25 AD SC AXABIO MEDICAL SRL Factura 583,93

26 AD SC BAFONI SRL Factura 10.010,04

27 AD SC BEST WEB LED SHOP SRL Factura 2.153,33

28 AD SC BGA REFLOW SRL Factura 335,00

29 AD SC BRICOSTORE ROMANIA SA Factura 4.554,00

30 AD SC BUTAN GAS ROMANIA SA Factura 52.572,95

31 AD SC CASTILIO SRL Factura 66,00

32 AD SC CENTRAL ASIST SRL Factura 4.480,00

33 AD SC CERTSIGN SA Factura 1.263,78

34 AD SC COMPUTECH SRL Factura 759,22

35 AD SC COZMOPOL SRL Factura 12.415,95

36 AD SC DANTE INTERNATIONAL SA Factura 9.589,93

37 AD SC DANTRANSPORTER SRL Factura 3.379,99

38 AD SC DAREX SRL Factura 1.676,77

39 AD SC DEDEMAN SRL Factura 39.820,99

40 AD SC DIMI SRL Factura 13.886,37

41 AD SC DIRECA DEPO SRL Factura 1.480,36

42 AD SC DISTRIBUTION MAGI SRL Factura 624,75

43 AD SC DNS BIROTICA SRL Factura 2.045,75

44 AD SC ECOCART PRINTING SRL Factura 96.199,60

45 AD SC ECUFIX SOLUTIONS SRL Factura 13.653,62

46 AD SC EK INSTAL GN SRL Factura 26.144,30

47 AD SC EUDIS SA Factura 2.387,22

48 AD

SC EUROSTING AAW INDUSTRY 

SRL Factura 12.064,63

49 AD SC EVIDENT GROUP SRL Factura 566,40

50 AD SC EXOMAX Tech SRL Factura 4.183,36

51 AD SC EXPERT MESERIASUL SRL Factura 67.397,32

52 AD SC EXPERT UTILAJ INVEST SRL Factura 1.037,70



53 AD

SC FAST BROKER ASIGURARE-

REASIGURARE Factura 736,00

54 AD

SC FAST BROKERS - BROKER DE 

ASIGURARE- REASIGURARE SRL Factura 2.468,00

55 AD SC FD FIRMEX SRL Factura 404,60

56 AD SC FIMAX TRADING SRL Factura 1.175,77

57 AD

SC FINAL MANAGEMENT 

SOLUTION SRL Factura 40.508,80

58 AD

SC FIRE INSTINCT PRESTSERV 

SRL Factura 2.629,90

59 AD
SC FIRE RESCUE SERVICES SRL

Factura 4.548,18

60 AD SC FREYA EUROPARTS SRL Factura 44.953,44

61 AD SC FRIGO STAR SRL Factura 387,00

62 AD SC GECA TRACK SRL Factura 261,60

63 AD SC GLOBAL TREAT SRL Factura 7.628,46

64 AD SC GRIFF SRL Factura 1.153,47

65 AD

SC HORECA EXPRESS 

INTERNATIONAL SRL Factura 2.998,80

66 AD SC INFO TRUST SRL Factura 3.819,15

67 AD

SC INTER BROKER DE 

ASIGURARE SRL Factura 62,22

68 AD SC LIK SRL Factura 7.160,17

69 AD SC LUKOIL ROMANIA SRL Factura 122,500,00

70 AD SC MATROM IANRAR DENT SRL Factura 600,00

71 AD SC MAXON ELECTRIC SRL Factura 998,96

72 AD SC MEDIAPRESS SRL Factura 1.213,80

73 AD SC MERIDIAN SRL Factura 72,290,79

74 AD SC MET- AXA SRL Factura 576,91

75 AD SC METROINSTAL SRL Factura 5060,81

76 AD SC MIDA SOFT BUSINESS SRL Factura 321,30

77 AD

SC MOROSERVICE CONSTRUCT 

SRL Factura 23395,40

78 AD SC MUTIPOWER TOUR SRL Factura 4099,99

79 AD SC MVD COMALITEH SRL Factura 542,64

80 AD

SC NOBEL SERVICE IMPORT 

EXPORT SRL Factura 195,01

81 AD SC NORD COMPUTER SRL Factura 676,88

82 AD SC OCULARIS MEDICA SRL Factura 2177,00

83 AD SC OMFAL EDUCATIONAL SRL Factura 549,99

84 AD SC OTI IMPEX SRL Factura 6792,50

85 AD SC PNEUS SRL Factura 2491,86

86 AD SC POLITRONIC SRL Factura 45,01

87 AD SC PRESCO SRL Factura 1657,30

88 AD SC PRIMA SRL Factura 267,75

89 AD SC PRODALCOM SA Factura 7530,20

90 AD SC PROFILUX SRL Factura 1069,01

91 AD

SC RALTEK PREMIUM SERVICES 

SRL Factura 595,00

92 AD SC REC SRL Factura 404,02

93 AD SC REGIONAL STING SRL Factura 6658,05

94 AD SC RINFLO SRL Factura 2220,09

95 AD SC RITCOM SRL Factura 4500,58

96 AD SC RITTER BROKER ASIG SRL Factura 6728,51

97 AD SC ROMSTAL IMPEX SRL Factura 12957,55

98 AD SC SEIROM SRL Factura 7041,30

99 AD SC SIMAC IMPEX TRADING SRL Factura 13,993,80

100 AD SC SIMI IMPEX SRL Factura 2454,50



101 AD

SC SMART SECO INNOVATION 

SRL Factura 1837,00

102 AD

SC SMD PLUS TECHONOLOGY 

SRL Factura 648,55

103 AD SC TIK MEDIA SOLUTIONS SRL Factura 2556,12

104 AD SC TRIO INVEST GRUP SRL Factura 120,00

105 AD SC UNIRII SRL Factura 277,98

106 AD SC WESSLING ROMANIA SRL Factura 6985,3

107 AD SC XANDOR GRUP SRL Factura 2589,73

108 AD

SERVICII FUNERARE I.I. GALEATA 

MANUELA Factura 3106,35

109 AD

UNIVERSITATEA STEFAN CEL 

MARE Factura 498,00

110 AD SC ANCA FARM SRL Factura 236.749,19

Total alte achizitii directe cu comanda 859.384,42

8.784.855,17

NP - negociere prealabila

 AD - Achizitie directa

 LD - Licitatie deschisa,

 PS - procedura simplificata

 PP - procedura proprie



Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani

Anexa 10

mii lei

Nr. 

Crt.

Obiectivul( conform listei aprobate- la propunerea dvs.) Program 

an 2021- 

mii lei-

Execuție 

dec 2021- 

mii lei

Stadiul în care se află( procedură, contract 

etc.)

Comentariu

1

“Reabilitare cladire Sectie Psihiatrie, municipiu Botosani, 

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

destinatiei in Centru de Ingrijire si Asistenta"

374,00 374,00

Lucrare realizata si receptionata in mai 2021 in iunie 2021 s-au mutat in noul 

centru 32 beneficiari

2
Documentatie pentru obtinere autorizatie de securitate la 

incendiu - CIAPAD Steaua Sperantei - loc. Ionaseni, com. 

Varfu Campului

6,00 5,00 obiectiv de investitie finalizat

3
Reparatie capitala Centrala termica CIA Leorda

66,00 63,00
Lucrare realizata si receptionata in noiembrie 

2021

Total componenta adulti 446,00 442,00

Asistenta sociala -componenta copil

1

Proiect „Închiderea Centrului 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”

1.894,00 459,00 >  Realizări 2021

( proiect tehnic, verificare proiect 

tehnic, informare si publicitate)

> La achiziția lucrărilor

s-a prezentat un singur 

operator , achiziționându -se construirea a

 doua case 

de tip familial (lot 1) 

Proiectantul a actualizat valoarea 

lotului 2 la 

prețul zilei si in ianuarie 

2022 se va supune 

aprobării in Consiliul Județean a 

majorării valorii proiectului pentru a 

f demarată procedura de achiziție 

reabilitare centru de zi

2
Proiectare și execuție alei și platforme carosabile incintă 

Sediu Administrativ, strada Maxim Gorki, nr. 4, Botoșani.
200,00 199,00

obiectiv de investitie realizat 

1

Bazin vidanjabil orizontal, subteran din fibra de sticla, 

capacitate 10 mc

CTF 1 Pomarla - 1 buc

9,00 8,00 achizitie finalizata in trim II

2 Centrală telefonică cu opt interioare - 2 buc 14,00

0,00

achizitie nerealizata furnizorul nu a dus la indeplinire 

obiectul contractului de furnizare
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3 Mașină de curățaț cartofi profesională 20 kg - 1 buc 8,00
8,00

4 Centrala termica murala 24 kw  - 3 buc 15,00 12,00

5 Barieră acces auto - 1 buc 5,00 4,00

1
Proiectare si executie Alimentare cu energie electrica Casa 

de tip familial 1 Pomarla 
8,00 7,00 achizitie finalizata si receptionata in trim II

2
Proiectare si executie put de captare apa Casa de tip familial 

1 Pomarla 
70,00

70,00
achizitie finalizata si receptionata in trim IV

3
Proiectare si executie put de captare apa Casa de tip familial 

2 Pomarla 
70,00

70,00
achizitie finalizata si receptionata in trim IV

4
Reparatie capitala apartament Dorohoi, strada Duzilor,

 nr. 2, bloc K1, etaj 4, ap. 14.
39,00

38,00

Lucrare realizata si receptionata in mai 2021

5

Reparatie capitala apartament Dorohoi, Calea Plevnei, 

nr. 14, bloc L2, etaj 1, ap. 3
39,00

38,00

Lucrare realizata si receptionata in mai 2021

6

Reparatie capitala apartament Dorohoi, Aleea Dumbrava, 

nr. 3, bloc F20, etaj 1, ap. 4
39,00

39,00

Lucrare realizata si receptionata in mai 2021

7

Reparatie capitala apartament Dorohoi, strada Duzilor,

 nr. 13, bloc B2, etaj 3, ap. 17

39,00

39,00

Lucrare realizata si receptionata in mai 2021

8

 Reparatii exterioare Sediu Administrativ, strada Maxim

Gorki, nr. 4, Botosani.
84,00

84,00

Lucrare realizata si receptionata in mai 2021

9

Proiectare si executie Alimentare cu energie electrica 

Centru de tranzit Botosani, str. Nicolae Iorga, nr. 33
10,00 8,00

investitie realizata si receptionata octombrie 

2021

10

Proiectare si executie Alimentare cu gaz natural 

Centru de tranzit Botosani, Nicolae Iorga, nr. 33 
18,00

17,00

investitie realizata si receptionata octombrie 

2021

11

Proiectare si executie Alimentare cu apa potabila

 Centru de tranzit Botosani,  strada Nicolae Iorga, nr.33
10,00

10,00

investitie realizata si receptionata decembrie 

2021

12

Proiectare si executie Racord de canalizare,

 Centru de tranzit Botosani,  strada Nicolae Iorga, nr.33
15,00

14,00

investitie realizata si receptionata decembrie 

2021

Total componenta copii 2.586,00 1124,00

achizitii finalizate si receptionate in noiembrie 

2021


