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Anexa 6 

Activitățile desfășurate pe parcursul anului 2022, 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:  La film „Tabăra” 

Data desfășurării:09.01.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Cinematograf Melodia / Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiectiv: recreere și relaxare 

 

Denumirea activității: „Unirea principatelor române” 

Data desfășurării:24.01.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr 1. / Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiective:  

➢ activitate educativă; 

➢ implicarea în acțiuni de consolidare a cunoștințelor 

 

Serviciul Social nr. 2 

Denumirea activității: „Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei românești” 

Data desfășurării:15.01.2022 

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

Obiective: 
➢ să înțeleagă importanța pe care o joacă cartea în viața noastră; 
➢ să enumere cât mai multe titluri de poezii din opera lui Mihai Eminescu ; 
➢ să cunoască viața și opera lui Mihai Eminescu ; 

 

Denumirea activității: „Fotbal = sănătate” 

Data desfășurării:24.01.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Terenul Sintetic „Obor” Dorohoi / Beneficiarii Serviciului Social 
nr.2 

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

socială; 
➢ promovarea  mișcării în rândul tinerilor pentru sănătate; 
➢ să participe cu interes și entuziasm la activitățile sportive propuse ; 
➢ să fie atenți, organizați, disciplinați ; 
➢ să concureze cu sportivitate; 

 
Serviciul Social nr. 5 



Denumirea activității:„Ziua Culturii Naționale” 

Data desfășurării:15.01.2022 

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

Obiectiv:  omagierea marelui poet nepereche Mihai Eminescu 
 

Denumirea activității: „Bucuria de socializare”  

Data desfășurării:30.01.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Braseria Eden / Beneficiarii Serviciului Social nr.5 

Obiectiv: să socializeze și să deguste ceva bun 
 

Serviciul Social nr. 6 

Denumirea activității:„Omagiu eminescian” 

Data desfășurării:15 ianuarie 2022 

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

Obiective: 

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

➢ sa înțeleagă semnificația zilei de 15 Ianuarie 

➢ să-și cultive gustul pentru lectură 

 

Denumirea activității:„ La mulți ani, Eduard!” 

Data desfășurării: 31 ianuarie 2022 

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

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

 

Serviciul Social nr. 7 

Denumirea activității:„Mihai Eminescu - mereu actual, mereu surprinzator"- viața și opera 
marelui poet  

Data desfășurării:15.01.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr.7 / Beneficiarii Serviciului Social nr.7 

Obiectiv:  celebrarea „Zilei Culturii" prin recitarea minunatelor versuri, rememorarea vieții și 
operei poetului național 

 

Denumirea activității: „Fotbalul un sport care îți solicită tot corpul” 

Data desfășurării:24.01.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Stadion sintetic/ Beneficiarii Serviciului Social nr.7 

Obiectiv: Fotbalul este o soluție excelentă pentru sănătate, având efecte pozitive asupra 
sistemului cardiovascular, de asemenea dezvoltă rezistența la efort, formeaza mușchi puternici și 
tonifiați. Copiii din cadrul Complexului de Apartamente „Amicii” au participat la un meci de fotbal 
împreună cu cei din Complexul de Apartamente „Casa Mea” Dorohoi. 



 

Denumirea activității:"E ziua ta, ziua ta..."! - ziua de naștere a beneficiarului B. R.  

Data desfășurării:30.01.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr.7/ Beneficiarii Serviciului Social nr. 7 

Obiectiv:Motiv de sărbătoare. Urările de bine ai colegilor și instructorilor au adus în sufletul 
copilului încredere și bucurie. 

 
Serviciul Social nr.8 

 
Denumirea activității: „Ziua culturii naționale” 
Data desfășurării:15.01.2022 
Locul desfășurării/Participanți:Beneficiarii Serviciului Social nr.8 
Obiective: 

➢ cunoașterea unor opere, recitarea unor versuri; 
➢ implicarea copiilor în activități de promovare a culturii românești; 
 

Denumirea activității:„ 24 IANUARIE -  Mica Unire”  

Data desfășurării:24.01.2022   

Locul desfășurării/Participanți:Beneficiarii Serviciului Social nr.8 
Obiectiv: Să cunoască însemnătatea istorică a zilei de 24 Ianuarie. A avut drept scop 
cunoașterea principalelor evenimente care au condus la Unirea Principatelor : Moldova și 
Muntenia. 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: „Ziua Internațională a cuvântului Mulțumesc!”  

Data desfășurării:11.01.2022  

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

Obiectiv: deprinderea copiilor cu un comportament civilizat 

 

Denumirea activității: „Eminescu - apă vie a neamului românesc” 

Data desfășurării:15.01.2022  

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

Obiectiv: Activitate educativă desfășurată în scopul cunoașterii operei poetului nepereche Mihai 
Eminescu, operă care învinge timpul, a dezvoltării gustului pentru lectură și al dragostei pentru 
literatură română. 

 

Denumirea activității: „Mica Unire - o pagină de istorie” 

Data desfășurării:24.01.2022  

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

Obiective: 

➢  informarea copiilor, prin vizionarea unui documentar despre domnia lui A.I. Cuza, în  
legătură cu istoria și cu personalitățile neamului românesc 

➢  implicarea în acțiuni de consolidare a cunoștințelor de istorie a românilor 
➢  implicarea copiilor în folosirea tehnicii moderne de informare și cunoaștere 



 

Serviciul Social nr.10 

 

Denumirea activității: „Eminescu va trăi prin noi!” 

Data desfășurării:15.01.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Statuia lui Mihai Eminescu din Parcul Primăriei Municipiului Dorohoi / 
Instructorii și beneficiarii serviciului, membrii Asociației „Prietenii Basarabiei, Bucovinei și Ținutului Herța” 
și Corul „George Enescu” Dorohoi                    

Obiectiv:  Ziua  Culturii  Nationale,  aniversarea  a 172 de  ani  de la  nașterea  marelui  poet  

 

Denumirea activității:„Unire-n cuget și-n simțiri” 

Data desfășurării:24 ianuarie 2022  

Locul desfășurării/Participanți: Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Dorohoi și Biserica din 
localitatea Loturi Enescu / Instructorii și beneficiarii serviciului, membrii Asociației „Prietenii Basarabiei, 
Bucovinei și Ținutului Herța”, membri ai Revistei „Vatra Noastră Românească”, Corul „George Enescu” 
Dorohoi, preoții celor două parohii 

Obiectiv:  aniversarea a 163 ani de la înfăptuirea Micii Uniri, omagierea personalităților din acele 
vremuri 

 

FEBRUARIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității: „Prietenii legate pe rețelele de socializare” 

Data desfășurării:05.02.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social Nr 1 / Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiective: 

➢   conștientizarea pericolului și formarea unui comportament preventiv la copii; 

➢    implicarea copiilor în folosirea tehnicilor moderne. 

 

Denumirea activității:„O zi de weekend” 

Data desfășurării:13.02.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social Nr 1 / Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiectiv: comunicare eficientă și dezvoltare armonioasă 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității:„Arta nu se poate învăța ,meseria da!” 

Data desfășurării:16.02.2022 

Locul desfășurării/Participanți: „AICHA BARBERSHOP ” Dorohoi / Beneficiarii  Serviciului Social 
nr.2 

Obiective: 

➢ să cunoască, să înțeleagă și mai apoi să îndrăgească meseria de frizer; 
➢ să înțeleagă și să cunoască norme simple de protecția  muncii și importanța lor; 
➢ respectarea unui program de lucru este foarte important; 
➢ să înțeleagă că meseria de frizer este una curată, distractivă și bine renumerată; 
➢ să știe că există posibilități de training și perfecționare în vederea urmării unei cariere în 

industria de beauty 
 



Denumirea activității: „Spunem Nu Alcolului”  

Data desfășurării:24.02.2022 

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

Obiective: 

➢ să înțeleagă că slăbește sistemul imunitar prin consumul de alcool; 
➢ să știe că are efecte negative asupra întregului organism; 
➢ să perceapă faptul că va crește riscul de anxietate, depresie, tulburări mentale, datorate 

consumului excesiv de alcool; 
➢ să știe că consumul de alcool va crește riscul actelor de violență și abuz ; 
➢ consumul de alcool în exces, mai ales la vârste fragede provoacă boli grave ale ficatului 

(ciroză) 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „Ziua siguranței pe Internet” 

Data desfășurării:11.02.2022 

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

Obiective: 

➢ utilizarea într-un mod responsabil a tehnologiei on-line 

➢ avantajele și dezavantajele internetului și a mediului on-line 

➢ conștientizarea pericolului din mediul on-line 

 

Denumirea activității: „Sportul pentru toți” 

Data desfășurării:14.02.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Terenul Sintetic Dorohoi \Beneficiarii Serviciul Social nr.5 

 și Serviciul Social nr.7 

Obiectiv: petrecerea timpului liber într-un mod plăcut prin practicarea sportului preferat: fotbal 

 

Denumirea activității: „Moment de reculegere” 

Data desfășurării:18.02.2022 

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

Obiectiv: aducerea aminte și păstrarea vie în memorie a persoanelor dragi care nu mai sunt 
printre noi 

 

Denumirea activității: „Sport, mișcare, sănătate” 

Data desfășurării:20.02.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Parcul „Cholet” Dorohoi/ Beneficiarii Serviciul Social nr.5 

Obiective: 

➢ beneficiile mișcării pentru sănătatea fizică și cea mentală 

➢ ieșire în aer liber 

 



Denumirea activității:„Meseria brățară de aur” 

Data desfășurării:22.02.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Atelier auto Dorohoi/ Beneficiarii Serviciul Social nr.5 

Obiectiv: oportunitățile pe care ni le oferă o meserie care neplace 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității:„Jocul minții” 

Data desfășurării:13.02.2022 

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

Obiective: 

➢ Supranumit „jocul minții”, șahul este un sport intelectual care stimulează capacitatea 
cognitivă și exersează gândirea logică, motiv pentru care este o activitate extrem de 
benefică pentru toți membrii casei. Mai mult, studii recente arată că șahul are diverse 
beneficii pentru sănătate, inteligență și bună dispoziție. 

➢ Copiii au fost premiați în bani și dulciuri.  

 

Denumirea activității:„Un copil care citeşte va fi un adult care gândeşte” 

Data desfășurării:15.02.2022 

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

 Obiective: 

➢ Cărțile sunt distracția perfectă: fără publicitate, fără baterii, fără timp pierdut. Fiecare carte 
pare că închide în ea un suflet și cum o atingi cu ochii şi mintea, sufletul ţi se deschide ca un 
prieten bun. 

➢ Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, copiii au intrat în lumea cărților, descoperind tainele 
lecturii. 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Tururi virtuale în muzeele românești și nu numai...” 
Data desfășurării:16.02.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr.7/ Beneficiarii Serviciului Social nr. 7 

Obiectiv: Un beneficiu al tehnologiei moderne. Din confortul locuinței, copiii au „călătorit" virtual 
în muzee din România 
 

Denumirea activității: „Vreau să gătesc” 

Data desfășurării:25.02.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr.7/ Beneficiarii Serviciului Social nr. 7 

Obiectiv:  Copiii au fost bucuroși să gătească un desert pe placul lor, ocazie cu care și-au 
dezvoltat abilitățile culinare. 
 
Denumirea activității:„Atelier de confecționare a mărțișoarelor” 
Data desfășurării: 26.02.2022 



Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr.7/ Beneficiarii Serviciului Social nr. 7 

Obiectiv: În așteptarea primăverii cu miresme proaspete de flori și raze de soare călduroase, 
copiii, au creat un mic atelier de confecționare a mărțișoarelor și felicitărilor. Scopul acestei 
activități, fiind dăruirea acestora cu dragoste  persoanelor dragi, în semn de respect și prețuire. 

 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Sfințirea apartamentului social” 

Data desfășurării:19.02.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr.8 
 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: „La mulți ani frumoși, Andrei!” 

Data desfășurării:10.02.2022  

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

Obiectiv: formarea obișnuințelor, la copii, de a se bucura de momentele importante ale vieții  
 

Denumirea activității:,,Cartea - comoara de înțelepciune" 

Data desfășurării:14.02.2022  

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

Obiective: 
➢ în întâmpinarea ,,Zilei naționale a lecturii", copiii din cadrul serviciului au desfășurat 

activitatea educativă - ,,Cartea- comoară de înțelepciune” 
➢ formarea convingerii, la copii, că de o importanță majoră, pentru viața noastră este cartea 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: „Omagiu adus pictorului plastic al florilor, Stefan Luchian” 

Data desfășurării: 01.02.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social nr.10, Casa Memorială „Ștefan Luchian”, 
Ștefănești, jud. Botosani  /Copiii și instructorii Serviciului Social nr.10         

Obiectiv: cunoașterea datelor biografice și a operei marelui pictor botoșănean, dezvoltarea abilităților 
artistice    

 

Denumirea activității:„Iubește, dăruiește românește!” 

Data desfășurării:24 februarie2022 

Locul desfășurării/Participanți: Activitatea s-a desfășurat în cadrul Serviciului Social nr.10 unde s-au 
confecționat obiecte decorative iar apoi copiii însoțiți de instructori au mers în anumite locații unde le-au 
oferit persoanelor dragi. 

Obiectiv: păstrarea tradițiilor, dezvoltarea simțului artistic, exprimarea respectului, prețuirii și dragostei 
față de persoanele importane din viața lor  

 

MARTIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității:„Sport -Mișcare și Relaxare” 



Data desfășurării:20.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Parcul „Cholet” / Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiectiv: distracție, relaxare și dezvoltarea abilităților sociale și a aptitudinilor sportive 

 

Denumirea activității:„Sărbătorirea zilei de naștere” 

Data desfășurării:23.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr 1 / Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiectiv: creearea de amintiri pozitive și stabilirea relațiilor sociale 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității:„Flori și mărțișoare pentru doamne” 

Data desfășurării:07.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți:La croitorie/Beneficiarii serviciului social 

Obiectiv: să aducă un zâmbet pe chipul unor doamne din cartier 

 

Denumirea activității: „Un mediu curat, o stare de bine” 

Data desfășurării: 20.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În jurul blocului \ Beneficiarii serviciului social 

Obiectiv: ecologizarea împrejurimilor mediului de locuit 

 

Denumirea activității:„Plantează un pom” 

Data desfășurării:26.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Pe Dealul „Polonic” Dorohoi/ Beneficiarii Complexului de 
Apartamente ,,Amicii” 

Obiectiv: împădurirea unui spațiu, care va deveni loc de agrement pentru locuitorii orașului 

 

Denumirea activității:„Egalitate, echitate și sprijin – din prima secundă și întreaga viață” 

Data desfășurării:26.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Parcul „Cholet” - Mitropolia Dorohoi/Beneficiarii serviciului 
social 

Obiectiv: alăturarea la „Marșul pentru viață” alături de locuitorii orasului 

 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității: „8 martie... La mulți ani!” 

Data desfășurării:08.03.2022 

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



Obiectiv:  urări tuturor doamnelor care le-au făcut și le fac viața mai frumoasă 

 

Denumirea activității:„ Apa - legământul vieții” 

Data desfășurării:22.03.2022 

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

Obiective: 

➢ cu ocazia sărbătoririi „Zilei Mondiale a Apei!” copiii din acest serviciu au desfășurat diferite 
activități (au colorat, s-au informat și au vizionat filmul documentar „Misterul Apei")  

➢ este o zi în care se atrage atenția la nivel mondial, asupra populației care suferă de lipsa 
apei (peste 2 miliarde) 

➢ deși marea poate părea infinită, apa rămâne o resursă finită de care trebuie să avem grijă 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Să nu uiți, DARIE” 

Data desfășurării:6.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr.7/ Beneficiarii Serviciului Social nr. 7 

Obiectiv: Ca să nu repetăm greșelile trecutului, avem obligația morală să le spunem generațiilor 
viitoare despre atrocitățile secolului XX, mai ales acum, când lumea trăiește pe „nisipuri 
mișcătoare". Copiii au vizionat filme documentare despre cel de-al doilea război mondial, care a 
făcut peste șaizeci de milioane de victime și despre lagărele de exterminare Auschwitz-Birkenau, 
unde au fost exterminați peste șase milioane de oameni, în majoritatea covârșitoare evrei. Când 
dictatorii dezaxați au ajuns la putere, rezultatul a fost genocidul. 

 

Denumirea activității: „La mulți ani,Robert!” 

Data desfășurării:12.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr.7/ Beneficiarii Serviciului Social nr. 7 

Obiectiv: aniversarea zilei de naștere a unui beneficiar al serviciului social 

 

Denumirea activității:„Curățenie de primăvară” 

Data desfășurării: 30.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Jurul blocului / Beneficiarii Serviciului Social nr. 7 

Obiectiv: Copiii au făcut curățenie în jurul imobilului în care locuiesc și au văruit pomii - o 
metodă accesibilă, estetică și de protecție împotriva parziților. 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității:„Sărbătorirea zilei de naștere a lui M. M.” 

Data desfășurării: 09.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr. 8 

Obiective: aniversarea unei zile de naștere alături de frații și colegii de apartament  

 



Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității:„Mărțișorul - bucuria primăverii” 

Data desfășurării:01.03.2022 

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

Obiective:  formarea deprinderii la copii de a realiza și oferi creații personale cu diferite ocazii 
tradiționale 
 

Denumirea activității:„Apa pentru viitor - fiecare strop contează”  

Data desfășurării: 22.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Stația de Epurare a Apei, din Dorohoi / Beneficiarii Serviciului 
Social nr. 9 

Obiective: 

➢ În întâmpinarea Zilei Mondiale a Apei, copiii și instructorii Serviciului Social nr.9 și Serviciului 
Social nr.10 au vizitat Stația de Epurare a Apei din Dorohoi. Activitatea a avut ca obiectiv 
aducerea în atenția copiilor a problemelor legate de necesitatea protejării calitative și 
cantitative a apei și de a pune în lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile pe care le avem 
în valorificarea, întreținerea, și protejarea surselor de apă.   

Denumirea activității: „Felicitări cu ocazia zilei tale de naștere  și împlinirea frumoasei 
vârstei de 18 ani Ionuț!” 

Data desfășurării:30.03.2022 

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

Obiectiv:  Copiii și instructorii din cadrul serviciului social au sărbătorit ziua de naștere a lui 
Ionuț, creând și întreținând o atmosferă plăcută de sărbătoare.  

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: „Simbolul speranței  și al primăverii –Mărțișorul” 

Data desfășurării:01.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu 
dizabilități Dorohoi /Copiii Serviciului Social nr.10  

Obiectiv: crearea unui moment de bucurie în sufletul beneficiarilor de la C.I.A.P.A.D. Dorohoi, 
prin dăruirea de mărțișoare confecționate de  copii cu ocazia sosirii primăverii  

Denumirea activității:„Omagiu lui Ion Creangă” 

Data desfășurării:01.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Biblioteca Municipală Dorohoi /Membrii formației de dansuri  
populare „Moștenitorii” 

Obiectiv: aniversarea a 165 de ani de la nașterea celui mai mare povestitor român, Ion Creangă, 
prin cunoașterea biografiei și a operei povestitorului și prezentarea unui moment artistic dupa 
povestea „Cinci pâini” de Ion Creangă 

 

Denumirea activității:„Iubește, dăruiește românește!” 

Data desfășurării:07.03.2022 



Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social nr. 10 / Copiii Serviciului Social nr.10 

Obiectiv: dezvoltarea respectului și al recunoștinței pentru femeie, crearea unor obiecte 
decorative pe care să le ofere femeilor importante din viața lor cu ocazia zilei de 8 Martie –„Ziua 
Internațională a Femeii”, cunoașterea drepturilor femeii 

 

Denumirea activității: „Aniversare zi de naștere, P. I.” 

Data desfășurării:20.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social nr.10/Copiii  și instructorii Serviciului Social 
nr.10 

Obiectiv: crearea unor momente frumoase în care aniversatul să se simtă special, în centrul 
atenției, servirea tradiționalului tort, oferirea unor cadouri adecvate vârstei, conștientizarea 
vârstei împlinite 

 

Denumirea activității:„Apa pentru viitor - fiecare strop contează!” 

Data desfășurării:  22.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Nova Apaserv - Stația de Epurare a Apei Dorohoi /Copiii și instructorii 
Serviciilor Sociale nr.10 și nr. 9  

Obiectiv: aducerea în atenția copiilor a problemelor legate de necesitatea protejării calitative și 
cantitative a apei și de a pune în lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile pe care le avem în 
valorificarea, întreținerea și protejarea surselor de apă 

 

Denumirea activității:„Aniversare zi de naștere, I. F.” 

Data desfășurării: 27.03.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social nr.10 / Copiii Serviciului Social nr.10 

Obiectiv: crearea unor momente deosebite în care aniversatul să se simtă special, în centrul atenției, 
servirea tradiționalului tort, oferirea de cadouri adecvate vârstei, conștientizarea anilor împliniți 

 

APRILIE 

 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității:„Credință și binecuvântare” 

Data desfășurării:09.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Biserica „Sf.Impărați Constantin și Elena”/ Beneficiarii 
Serviciului Social nr.1 

Obiectiv: educație religioasă și morală a copiilor 

 

Denumirea activității:„Sărbătorirea zilei de naștere” 

Data desfășurării:16.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr 1./ Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiectiv: crearea de amintiri pozitive și stabilirea relațiilor sociale 



 

Denumirea activității:„Încondeierea ouălor” 

Data desfășurării:22.04.202 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social nr 1./Beneficiarii serviciului social 

Obiectiv: cunoașterea de tradiții și obiceiuri 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității:„Sfânta Împărtășanie” 

Data desfășurării:01.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”/ Beneficiarii 
serviciului social 

Obiectiv: săvârșirea sfintei liturghii - luarea sfintei împărtășanie 

 

Denumirea activității:„Sport și relaxare” 

Data desfășurării:04.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Terenul sintetic Dorhoi / Beneficiarii Serviciilor Sociale nr. 5, 
nr.6 și nr.7 

Obiectiv: joc în echipă și socializare 

 

Denumirea activității:„Paștele - Tradiții și obiceiuri” 

Data desfășurării:21.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii serviciului social 

Obiectiv: respectarea tradițiilor prin înroșirea ouălor 

 

Denumirea activității:„Primenirea casei” 

Data desfășurării:22.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul Serviciului Social nr.5/Beneficiarii Serviciului Social 
nr.5 

Obiectiv:  respectarea tradițiilor privind pregătirea casei în întâmpinarea sărbătorii Învierii 
Domnului 

 

Denumirea activității:„Învierea Domnului” 

Data desfășurării:23.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Biserica „Sf. Impărați Constantin si Elena” / Beneficiarii 
serviciului social  

Obiectiv: aducerea luminii sfinte a Învierii 

 



Denumirea activității:„Paștele - Cea mai veche și importantă sărbătoare a creștinismului” 

Data desfășurării: 24.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul Serviciului Social nr.5 / Beneficiarii Serviciului Social 
nr.5 

Obiective: 

➢ cunoașterea semnificației acestei sărbători 

➢ pregătirea și servirea mesei Pascale 

➢ concursul de ciocnit ouă 

 

Denumirea activității:„Sport și sănătate” 

Data desfășurării:29.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Terenul sintetic Dorohoi/ Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.5, 
nr.6 și nr.7 

Obiectiv: socializare și recreere 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității:„Vizită la muzeu” 

Data desfășurării:03.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Muzeul Științelor Naturii Dorohoi / Beneficiarii serviciului social 

Obiectiv: Copiii din cadrul serviciului social au facut o vizită la Muzeul Științelor Naturii, admirând 
expozițiile care ilustrează diferite specii de păsări, animale, fluturi și alte exponate, apoi s-au 
relaxat la o porție „de dulce”. 

 

Denumirea activității:„La mulți ani, Florin!” 

Data desfășurării:05.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii serviciului social 

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

 

Denumirea activității:„Suporteri înfocați” 

Data desfășurării:10.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Stadionul municipal Botoșani / Beneficiarii Serviciului Social nr. 
6 

Obiectiv: Copiii din cadrul serviciului social au făcut galerie echipei FC Botoșani, care din păcate 
astăzi a pierdut în fața oaspeților de la Sepsi OSk. 

 

Denumirea activității:„Deniile” 

Data desfășurării:19.04.2022 



Locul desfășurării/Participanți: Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” / Beneficiarii Serviciului 
Social nr. 6 

Obiective: 

➢ deniile sunt slujbe de seară care au loc în Postul Mare al Sfintelor Paşti în toate bisericile 
ortodoxe din ţară 

➢ la această importantă denie din Sfânta și Marea Marți, au participat și copiii din cadrul 
Complexului de Apartamente „AMICII” Dorohoi, Serviciul Social nr.6, slujbă cu o semnificaţie 
aparte şi o încărcătură emoţională extrem de deosebită, amintindu-ne de patimile şi 
răstignirea lui Iisus Hristos pe Cruce 

 

Denumirea activității:„Încondeierea ouălor” 

Data desfășurării:22.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii serviciului social 

Obiectiv: Sărbătoarea Sfintelor Paști aduce omenirii speranța mântuirii și a vieții veșnice. Nu 
există masă de Paște pe care să nu fie prevăzut coșul cu ouă roșii, cozonacul și pasca. Copiii 
Serviciului Social nr.6 s-au pregătit să întâmpine această sărbătoare conform tradițiilor. 

 

Denumirea activității:„Slujba Învierii” 

Data desfășurării: 23.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Biserica Domnească „Sfântul Nicolae” / Beneficiarii Serviciului 
Social nr.6 

Obiective: 

➢ a spune „Hristos a înviat!” și a răspunde „Adevărat a înviat!” este adevărata mărturisire de 
credință 

➢ copiii din cadrul Complexului de Apartamente „AMICII” Dorohoi, Serviciile Sociale nr.6 și 
nr.7, au participat la slujba Învierii și au luat lumină 

 

Denumirea activității:„Masa festivă” 

Data desfășurării: 24.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți:În cadrul serviciului social / Beneficiarii serviciului social 

 

Denumirea activității:„Vânătoarea de ouă” 

Data desfășurării:25.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Parcul „Chole” / Beneficiarii Serviciului Social nr. 6 

Obiectiv: Jocul devine și mai palpitant când recompensa este dulce. Copiii Serviciului Social nr.6 
au profitat de o zi superbă pentru a ieși la „vânătoarea de ouă”. 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității:„Cyberbulling – Bulling-ul în mediul online” 

Data desfășurării:05.04.2022 



Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr.7/ Beneficiarii Serviciului Social nr. 7 

Obiectiv: Copiii au primit informații despre ce este cyberbulling-ul, riscuri ale bullying-ului 
cybernetic, strategii de a pune capăt bullying-ului cybernetic, obiectivul activității fiind de 
reducerea bullying-ului și a formelor de bullying prin mijloace electronice în rândul copiilor și 
adolescenților.  

 

Denumirea activității:„Tradiții și obiceiuri din Vinerea Mare” 

Data desfășurării: 22.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social nr.7/ Beneficiarii Serviciului Social nr. 7 

Obiectiv: încondeierea ouălor, pregatirea cozonacului, pregătirea paștii pentru sfințit 

 

Denumirea activității:„Participarea la slujba de Înviere - aducerea luminii sfinte în casă” 

Data desfășurării: 23.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Biserica „Sf. Vineri" Dorohoi/ Beneficiarii Serviciului Social nr.7 

Obiectiv: formarea și practicarea unui stil de viață și unui comportament de creștin, continuarea 
tradițiilor strămoșești, respect pentru ortodoxie și credință 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Sărbătorirea zilei de naștere a lui M.  T.” 

Data desfășurării:11.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Servicul Social nr. 8 

Obiectiv: Sărbătorirea zilei de naștere a lui T. M., alături de frații lui într-un cadru festiv 

 

Denumirea activității:„Sport și mișcare” 

Data desfășurării:25.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Beneficiarii Serviciului Social nr.8 

Obiective: 

➢ contribuie la întărirea sănătății; 

➢ fortificarea organismului; 

➢ dezvoltarea abilităților mortice 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității:„Ziua Internațională a Cărții pentru Copii”  

Data desfășurării: 02.04.2022 

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

Obiective: 



➢ în fiecare an, pe 2  aprilie, ziua de naștere a renumitului scriitor Hans Christian Anderson, 
este marcată „Ziua Internațională a Cărții pentru Copii” 

➢ familia Serviciului Social nr.9 a marcat acest eveniment în compania cărților preferate, 
împărtășind impresii despre acestea și participând la o căutare de comori (dulci) cu indicii din 
cărțile copilăriei  

 

Denumirea activității:„Frați din întâmplare, prieteni prin alegere!” 

Data desfășurării: 10.04.2022 

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

Obiectiv: ,,Frații" din Serviciul Social nr. 9 s-au bucurat de ziua lor și le-au urat gânduri bune și 
curate oamenilor cu suflet mare care veghează asupra lor. 

 

Denumirea activității:„Sâmbăta Mare -  ziua tăcerii adânci dinaintea Învierii întregi 
umanități! ” 

Data desfășurării:23.04.2022  

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

Obiective: În așteptarea momentului sfânt al Învierii, familia Serviciului Social nr.9 și-a 
manifestat credința prin încondeierea  de ouă, acestea fiind înroșite în mod tradițional. 

 

Denumirea activității:„Sărbătoarea luminii și a bucuriei - Paștele...Hristos a Înviat!” 

Data desfășurării:24.04.2022  

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social nr.9 / Beneficiarii serviciului social 

Obiectiv: crearea unei atmosfere de sărbătoare în familia serviciului social 

 

Denumirea activității:„Crosul - pentru o viață sănătoasă!” 

Data desfășurării: 24.04.2022  

Locul desfășurării/Participanți:Terenul de sport al Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” din 
Dorohoi / Beneficiarii Serviciului Social nr.9 

Obiectiv: deprinderea copiilor de a-și petrece timpul liber în mod plăcut și folositor sănătății 

 

Denumirea activității:„La mulți ani fericiți Andrei!” 

Data desfășurării:29.04.2022  

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

Obiectiv: Sărbătorirea, într-o atmosferă festivă, a zilei de naștere a lui Ionuț. Participarea tuturor 
membrilor „familiei sociale” la această sărbătoare.  

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității:„Cântec de nuntă” 

Data desfășurării:9.04.2022 



Locul desfășurării/Participanți: Conacul Zăicești, jud. Botosani / Membrii formației de dansuri 
populare „Moștenitorii”, alături de formația „Stejărelul” din Asociația „Vlastarele lui Enescu” și „Fetele din 
Botoșani” 

Obiectiv:  realizarea unui videoclip pe o melodie de nuntă interpretată de „Fetele din Botoșani” 

 

Denumirea activității:„Aniversare zi de naștere, D. C.” 

Data desfășurării:11.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social nr. 10/Copiii și instructorii Serviciului Social nr. 10 

Obiectiv: crearea unor momente frumoase în care aniversatul să se simtă special, în centrul atenției,  

servirea  tradiționalului tort, oferirea unor cadouri adecvate vârstei, conștientizarea vârstei împlinite 

 

Denumirea activității:„Sâmbăta lui Lazăr – Primirea Sfintei Euharistii” 

Data desfășurării:16.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Biserica „Sfanta Vineri” Dorohoi / Copiii Serviciului Social nr. 10 

Obiectiv: pelerinaj organizat de la Biserica „Sf. Înviere” până la Catedrala orașului, în scopul cunoașterii 
importantei spovedaniei și a împărtășaniei pentru sufletul nostru 

 

Denumirea activității:„Obiceiuri și tradiții în Joia Mare” 

Data desfășurării: 21.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr. 10/Copiii și instructorii Serviciului Social nr. 
10 

Obiectiv: cunoașterea semnificației încondeierii ouălor în Joia Mare, pregătirea unor ouă 
decorative lucrate în timpul Postului Mare de beneficiari cu scopul de a fi oferite persoanelor 
dragi din viața lor 

 

Denumirea activității: „Ziua Pământului” 

Data desfășurării: 22.04.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Spații verzi de la marginea orasului / Copiii și instructorii 
Serviciului Social nr. 10 

Obiectiv: aprecierea minunatelor daruri ce ni le oferă natura, igienizare spații verzi, plantare de flori și 
copaci 

 

Denumirea activității:„Prima zi de Paște – masa festivă” 

Data desfășurării:24.04.2022  

Locul desfășurării/Participanți: Biserica „Sf. Vineri” din Dorohoi și Serviciul Social nr. 10 / Copiii și 
instructorii Serviciului Social nr. 10 

Obiectiv: înțelegerea minunii Învierii Domnului prin participarea la Slujba de Înviere, sărbătorirea primei 
zile de Paște prin masa festivă încărcată cu bucate specifice 

 

 

 

MAI 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității:„La pădure. Înfrățire cu natura” 

Data desfășurării:09.05.2022 



Locul desfășurării/Participanți: Pădurea Gorovei /Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiectiv: să învețe să ecologizeze 

Denumirea activității:„Vizită la Brutăria Iosif” 

Data desfășurării:27.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Brutăria „Iosif” /Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiectiv: încurajarea și stimularea interesului pentru meserie 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „Meseria brățară de aur” 

Data desfășurării: 13.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Fabrica  de încălțăminte Dorohoi / Beneficiarii Serviciului Social 
nr.2 

Obiective: 

➢ încurajarea și stimularea interesului pentru meserie 
➢ responsabilizarea beneficiarilor de a se descoperi pe ei 

 

Denumirea activității:„Picnic la iarbă verde, mișcare, relaxare, sănătate” 

Data desfășurării:15.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Dealul „Polonic” Dorohoi / Beneficiarii Serviciului Social nr.2 

Obiective: 

➢ exersarea mișcării  
➢ dezvoltarea unui cadru favorabil de petrecere a timpului liber prin participarea activă la 

viața socială 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității:„1 Mai” 

Data desfășurării: 01.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În natură/ Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.5, nr.6, nr.7 și nr.9 

Obiectiv: socializare 

 

Denumirea activității:„Jocuri în aer liber” 

Data desfășurării:07.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În natură / Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.5 și nr.9 

Obiective: relaxare și diverse jocuri 

 

Denumirea activității:„Semnificația zilei de 9 Mai” 

Data desfășurării:09.05.2022 



Locul desfășurării/Participanți:În cadrul serviciului social / Beneficiarii serviciului social 

Obiectiv: semnificația istorică a zilei 

 

Denumirea activității:„Vizită în Iași” 

Data desfășurării: 21.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Iași/ Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.5 și nr.6 

Obiectiv: vizitarea bazei nautice de canotaj, Parcul „Ciric” și Parcul „Copou” 

 

Denumirea activității:„Adolescent pe căi greșite” 

Data desfășurării:27.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii serviciului social 

Obiectiv: conștientizarea consumului de droguri și dependența provocată de acestea 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității:„1 mai - picnic în natură” 

Data desfășurării:01.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Păduricea din apropiere / Beneficiarii Serviciului Social nr. 6 

Obiectiv: Copiii și instructorii de educație din cadrul Complexului de Apartamente „AMICII” 
Dorohoi, Serviciile Sociale nr.5, nr.6, nr. 7 și nr.9 au sărbătorit ziua de 1 Mai, la un picnic în 
natură cu foc de tabără, diverse jocuri și multă voie bună. 

 

Denumirea activității:„Excursie la Iași” 

Data desfășurării:21.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți: în Iași / Beneficiarii Serviciului Social nr. 6 

Obiective: Copiii de la Serviciile Sociale nr. 5 și nr. 6 au vizitat Baza Nautică de Canotaj, Parcul 
„Ciric” și Parcul „Copou” din Iași, bucurându-se de natură. 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „Noaptea Muzeelor” 

Data desfășurării:14.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Muzeul de Știinte ale Naturii, Dorohoi/ Beneficiarii Serviciului 
Social nr. 7 

Obiectiv: Mereu așteptată, această tradiție a Nopții Muzeelor, a adus și în acest an oportunitatea 
de a vizita Muzeul de Științe ale Naturii. Copiii au vizionat cele două expoziții permanente ale 
muzeului, cea de științele naturii, respectiv Galeriile de Artă Contemporană sticlă – porțelan, 
precum și expoziţia temporară intitulată „Cromatica sufletului...”, a artistei Maria Mirela Zlei, cu 
lucrări de artă plastică. 

 



Denumirea activității:„Aniversarea zilei de naștere a beneficiarului C. I.” 

Data desfășurării:22.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social nr.7/ Beneficiarii Serviciului Social nr. 7 

Obiectiv: aniversarea beneficiarului C.I.  

 

Denumirea activității:„Să ne cunoaștem istoria” 

Data desfășurării:27.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Localitatea Havârna/Bbeneficiarii Serviciului Social nr. 7 

Obiectiv: Copiii au vizitat biserica muzeu din comuna Havarna, întemeiată în secolul XVIII. 
Cultivarea respectului pentru ortodoxie, cunoașterea bogăției arhitecturale din vechime, 
cunoașterea unor aspecte din istoria ortodoxiei. 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității:„Sport și mișcare” 

Data desfășurării:01.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Beneficiarii Serviciului Social nr.8 

Obiective: 

➢ dezvoltarea interesului și a dragostei pentru activitățile cu caracter sportiv 

➢ fortificarea organismului 

➢  întărirea sănătății 

➢ dezvoltarea abilităților mortice 

 

Denumirea activității: „Noaptea Muzeelor” 

Data desfășurării:14.05.02022 

Locul desfășurării/Participanți: Beneficiarii Serviciului Social nr.8 

Obiectiv: Beneficiarii serviciului social au vizitat cele două expoziții permanente „Științele naturii” 
și „Galeriile de artă contemporană” sticlă și porțelan. Copiii au fost foarte încântați de exponatele 
văzute, cât și de informațiile primite. 

 

Denumirea activității:„Periajul corect al dinților” 

Data desfășurării:31.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Beneficiarii Serviciului Social nr.8 

Obiective: 

➢ formarea deprinderilor zilnice a periajului dentar 

➢ cunoașterea modului corect de periere a dinților 
 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității: „La mulți ani frumoși Tibi!” 



Data desfășurării:03.05.2022  

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

Obiectiv: sărbătorirea, într-o atmosferă festivă, a zilei de naștere a lui Tiberiu, participarea 
tuturor membrilor „familiei sociale” la această sărbătoare  

 

Denumirea activității:„Sănătate prin mișcare!” 

Data desfășurării:06.05.2022  

Locul desfășurării/Participanți:Stadionul Municipal din Dorohoi / Beneficiarii Serviciului Social 
nr. 9 

Obiectiv: activitate sportivă și de relaxare desfășurată de către copiii din cadrul Serviciului 
Social.nr 9, pe Stadionul Municipal Dorohoi  

 

Denumirea activității:„Stoparea bullyingului începe cu mine” 

Data desfășurării:11.05.2022  

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

Obiective: 

➢ nu se implică în acest fenomen 

➢ conștientizarea, de către copii a consecințelor nefaste ale agresiunii și a violenței în viața 
omului și în natură 

➢ vizionarea unui material video despre un caz concret de bullying 

➢ exprimarea punctelor de vedere, a părerilor și  opiniilor despre acest fenomen foarte des 
întâlnit în rândul copiilor 

➢ evidențierea  traumelor pe care le poate lasa agresiunea asupra victimei 

 

Denumirea activității:„Noaptea muzeelor!” 

Data desfășurării:14.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Muzeul de Științe ale Naturii din Dorohoi 

Obiective: vizită la Muzeul Științele Naturii Dorohoi a beneficiarilor din cadrul serviciului social, 
cunoașterea perioadei de maximă dezvoltare a entităților administrative locale,  corespunzătoare 
ultimului sfert de veac al  nouăsprezecelea și începutul secolului douăzeci 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității:„Ziua Oamenilor Muncii” 

Data desfășurării:01.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Pădurea cu pini din marginea orasului /Copiii și instructorii 

Serviciului Social nr. 10 

Obiectiv: păstrarea tradiției ca de Ziua Internațională a Oamenilor Muncii să se organizeze 
picnic cu grătar, mici și voie bună,  cunoașterea importanței acestei zile 

 



Denumirea activității:„ Enescu - 67 ani pentru eternitate” 

Data desfășurării:08.05.2022  

Locul desfășurării/Participanți:Muzeul George Enescu Dorohoi /Copiii și instructorii Serviciului 
Social nr. 10 

Obiectiv: participare la un concert omagial desfășurat  cu ocazia împlinirii a 67 de ani de la 
trecerea în eternitate,  în scopul cunoașterii operei enesciene,  socializare cu copiii de la  Liceul 
de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava  

 

Denumirea activității:„Secretele lui Dumbledore” 

Data desfășurării:9.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Cinematograf  „Melodia” Dorohoi /Copiii și instructorii 
Serviciului Social nr.10 

Obiectiv: introducerea copiilor intr–o lume specială a fantasticului, cu  scopul deconectării și a 
dezvoltării imaginației,   însușirea unui comportament adecvat în sala de cinema 

 

Denumirea activității:„Ziua Internațională a Familiei” 

Data desfășurării:15.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Pădurea din  marginea orașului / Copiii și instructorii Serviciului 
Social nr. 10 

Obiectiv: crearea unei imagini, a  unor momente frumoase, relaxante, pe care le desfășurăm de 
obicei în familie, cunoașterea rolului și importanței familiei pentru societate 

 

Denumirea activității:„ Pe-o gură de rai” - Festival Interjudețean de dans Focșani 

Data desfășurării:22.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Sala Sporturilor Focșani, jud.Vrancea /Formația de dansuri 
populare „Moștenitorii” și grupul vocal „Amicii” 

Obiective:  dezvoltarea simțului artistic, dezvoltarea simțului competitiv, obținerea de premii, 
cunoașterea folclorului și din alte zone ale tării 

 

Denumirea activității:„Drumuri în memorie” 

Data desfășurării:22.05.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Vrancea - Mausoleul de la Mărășești /Copiii din formația de 
dansuri populare „Moștenitorii”                               

Obiective: vizitarea celui mai grandios mausoleu din Europa, prezentarea unei pagini de istorie 
legată de eroismul soldaților români din Primul Război Mondial 

 

IUNIE 

Serviciul Social nr.1 

 

Denumirea activității:„La revedere clasa a VIII-a” 



Data desfășurării: 02.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Scoala nr.1 Dorohoi./ Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiective: 

➢ finalul unei etape 

➢ crearea de amintiri plăcute 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității:„Zilele Copilului” 

Perioada desfășurării:01.06. - 04.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:În municipiul Dorohoi/Beneficiarii Complexului de Apartamente 
„Amicii” 

Obiectiv: sărbătorirea  copiilor prin diverse activități 

 

Denumirea activității:„Duminica tuturor Sfinților” 

Data desfășurării:20.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:În natură / Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.5 și nr.6 

Obiectiv: petrecerea unei zile  minunate la hramul Comunei Pomârla 

 

Denumirea activității:„La mare” 

Perioada desfășurării:23.06. - 28.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:La Costinești / Beneficiarii Complexului de apartamente „Amicii” 

Obiectiv: revederea Mării Negre, distracție și voie bună 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității:„La cinema” 

Data desfășurării:04.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Cinematograful „Melodia” Dorohoi / Beneficiarii Serviciului Social nr.6 

Obiectiv: Cei mai mici copii s-au bucurat de o frumoasă poveste cu și despre copii, vizionând 
filmul „Fabrica de vise", la Cinematograful „Melodia” Dorohoi. 

 

Denumirea activității:„La hram” 

Data desfășurării:20.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Comuna Pomârla / Beneficiarii Serviciului Social nr. 6 

Obiectiv: Copiii Serviciilor Sociale nr. 5 și nr. 6, au petrecut o zi minunată la hramul Comunei 
Pomârla „Duminica tuturor Sfinților”. 

 

 

Serviciul Social nr.7 



Denumirea activității:„Firestarter - focul viu” 

Data desfășurării:01.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Cinematograful „Melodia" Dorohoi/ Beneficiarii Serviciului Social 
nr. 7 

Obiectiv: formă de divertisment, aprecierea artei cinematografice, socializare cu prietenii, a 
vedea un film de o calitate mai bună a imaginii și sonorului 

 

Denumirea activității:„Ziua Eroilor” 

Data desfășurării:02.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Monumentul eroilor din Dorohoi / Beneficiarii Serviciului Social 
nr. 7 

Obiectiv: Copiii au adus un omagiu eroilor căzuți pe fronturile de luptă pentru apărarea patriei 
prin depunere de coroane. 

 

Denumirea activității:„Să cunoaștem, să ocrotim și iubim natura” 

Data desfășurării:12.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Pădrurea „Polonic” Dorohoi/ Beneficiarii Serviciului Social nr. 7 

Obiectiv: Activitatea  a pus accent pe cultivarea dragostei față de natură și respectul pentru tot 
ce-i înconjoară, insuflându-le atitudini de protejare și ocrotire a frumuseților gingașe ale naturii.  

 

Denumirea activității:„Sportul - este viață” 

Data desfășurării:19.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Stadionul municipal Dorohoi/Beneficiarii Serviciului Social nr.7 

Obiectiv: Popularizarea sportului-cheia sănătății națiunii, activitatea sportivă ajută la canalizarea 
agresivității fizice a adolescentului într-un canal pozitiv. 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității:„În parc” 

Data desfășurării:01.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Beneficiarii Serviciului Social nr.8 

Obiectiv: Copiii au petrecut o zi minunată în parc, au socializat, s-au jucat și au servit prăjituri și 
înghețată. 

 

Denumirea activității:„Copilărie, tărâm de poveste” 

Data desfășurării:03.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Beneficiarii Serviciului Social nr.8 

Obiective: socializare, recreere, relaxare în aer liber 



 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității:„Hrană pentru suflet și minte!” 

Data desfășurării:04.06.2022  

Locul desfășurării/Participanți:Pădurea Lacului cu nuferi din Ipotești 

Obiective: 

➢ cunoașterea locurilor natale ale poetului Mihai Eminescu, locuri evocate în poeziile sale 

➢ într - un cadru natural mirific, familia Serviciului Social nr.9 a admirat, la Ipotești, nuferii care 
se deschid, pentru prima dată în acest an, sub razele dulci ale soarelui 

➢ o zi relaxantă, într-o locație ce te îndeamnă la meditație, la discuții liniștite și așezate, la 
confidente și, poate, la găsirea mai lesne a unor rezolvări la neliniștile zilnice 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: „Ziua Eroilor” 

Data desfășurării:02.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Cimitirul Eroilor Dorohoi /Copiii și instructorii Serviciului Social nr. 10, 
Asociatia „Cultul Eroilor” 

Obiective: dezvoltarea simțului patriotic, aducerea unui omagiu eroilor 

 

Denumirea activității:„Program artistic în cadrul Zilelor Copilului Dorohoi” 

Data desfășurării:04.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Scena Primăriei Dorohoi / Formația de dansuri populare „Moștenitorii” 

Obiective: încantarea publicului cu o suită dans bărbătesc și un cântec patriotic, dezvoltarea simțului 
artistic și a dragostei pentru folclor 

 

Denumirea activității:„Să ne cunoaștem țara – excursie” 

Data desfășurării:14.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Valea Prahovei / Copiii și instructorii Serviciului Social nr. 10 

Obiectiv: cunoașterea valorilor culturale și spirituale din zonă (Castelul Peleș, Castelul Pelișor, 
Mănăstirea Caraiman) 

Denumirea activității:„Festivalul de Teatru - D’ale lui Caragiale” 

Data desfășurării:15.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Ploiești, jud. Prahova/Copiii și instructorii Serviciului Social 
nr.10 

Obiective: punerea în scenă a piesei de teatru ,,Cinci pâini” de Ion Creangă și obținerea 
premiului I la acest festival 

 

Denumirea activității:„Suflet de copil” 

Data desfășurării: 17.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Sala Teatului Dorohoi / Formația de dansuri populare „Moștenitorii” și 
grupul vocal „Amicii” 

Obiectiv: reprezentație de excepție a dansului suita bărbătească finalizată cu obținerea 



premiului I la acest festival 

 

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

Data desfășurării:24.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Marginea orașului Dorohoi, Atelierul Boolendre – satul Văculești / 
Copiii și instructorii Serviciului Social nr.10 

Obiective: sărbătorirea „Zilei Universale a Iei” în același timp cu sărbătoarea străveche a Sânzienelor și 
Drăgaicelor, cunoașterea poveștii iei 

 

Denumirea activității:„Aniversare majorat – P. P.” 

Data desfășurării: 25.06.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Terasa Costinești/ Copiii și instructorii Complexului de Apartamente 
,,AMICII” Dorohoi 

Obiectiv: atingerea vârstei maturității prin crearea unui moment deosebit 

 

IULIE 

 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității:„Vizitarea muzeelor din oraș” 

Data desfășurării: 22.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Muzeul de Științe ale Naturii , Muzeul „George Enescu” 
Dorohoi /Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiective: 

➢ vizitarea expoziției permanente cât și cea fotodocumentară 

➢ petrecerea timpului liber într-un mod plăcut 

 

Denumirea activității:„Zile de vară” 

Data desfășurării: 24.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Parcul „Cholet” /Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiectiv: ocuparea timpului liber 

 

Denumirea activității:„Sport și sănătate” 

Data desfășurării:29.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Stadionul „1Mai” Dorohoi/Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiective: 

➢ dezvoltarea spiritului de echipă  

➢ înțelegerea termenului de fair play 

➢ dezvoltarea aptitudinilor sportive 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității:„Jogging” 



Data desfășurării:03.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți:În aer liber / Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.5, nr.6 și nr.7 

Obiective: socializare și recreere prin jogging 

 

Denumirea activității:„Sportul de echipă” 

Data desfășurării:05.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Terenul sintetic / Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.5, nr.6, nr.7 
și nr.10 

Obiective:dezvoltarea aptitudinilor, bucuria jocului în echipă 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității:„Vizită la spălătorie auto” 

Data desfășurării:2.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Spălătorie auto / Beneficiarii serviciul social 

Obiectiv: Îmbinând plăcerea cu utilul, copiii din cadrul serviciului social au petrecut momente 
frumoase la o spălătorie auto. 

 

Denumirea activității:„Jogging” 

Data desfășurării:3.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Stadionul Municipal Dorohoi / Beneficiarii serviciului social 

Obiectiv: Copiii Serviciilor sociale nr. 5 și nr. 6 au petrecut o zi minunată practicând un sport ce 
le-a solicitat condiția fizică și le-a făcut poftă de mâncare. 

 

Denumirea activității:„Competiție de fotbal” 

Data desfășurării:5.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Teren sintetic / Beneficiarii Serviciului Social nr.6 

Obiective: Sportul de echipă, fotbalul, a reunit  copiii de la Serviciile Sociale nr.5, nr.6,  nr.7 și 
nr.10 oferindu-le prilejul de a-și dezvolta aptitudini, de a se bucura împreună de victorii dar și de 
a gestiona ca o echipă eventualele insuccese. 

 

Denumirea activității:„În tabăra de la Cacica” 

Data desfășurării:11.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Cacica / Beneficiarii Serviciului Social nr.6 

Obiectiv: Bucuria petrecerii unor momente de neuitat a fost împărtășită și de cei mai mici copii 
din cadrul Complexului de Apartamente „AMICII” Dorohoi, în tabăra de la Cacica.  

 

 

 

Serviciul Social nr.7 



 

Denumirea activității:„Recunoașteți obiectul?” 

Data desfășurării:7.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți: O gospodărie din mediu rural, Havarna/ /Beneficiarii Serviciului 
Social nr. 7 

Obiectiv: Tinerii au desfășurat un concurs de recunoaștere a unor obiecte de tehnică populară 
veche. Astfel, ei și-au îmbogățit cunoștințele și s-au distrat copios. 

 

Denumirea activității:„Curățenia ca mod de viață” 

Data desfășurării:29.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr.7/ Beneficiarii Serviciului Social nr. 7 

Obiectiv: Copiii, fiind în vacanță, și-au renovat și înfrumusețat casa, dobândind în același timp 
abilități pentru când vor fi la casa lor. 

 

Denumirea activității:„Ziua internațională a prieteniei” 

Data desfășurării: 30.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social nr.7/Beneficiarii Serviciului Social nr.7 

Obiectiv: Prietenia este o relație valoroasă în viața fiecărui om, este considerată un dar al vieții 
și poate fi sărbătorită în fiecare zi.  

 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității:„Campion în vacanță!” 

Data desfășurării:23.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Beneficiarii Serviciului Social nr.8 

Obiective: Campionii  și-au măsurat astăzi forțele în timpul unor activități sportive desfășurate în 
natură, în încercarea de a învinge canicula. Au fost câștigate clipe de relaxare și bucurie 
petrecute împreună.  

Denumirea activității:„La multi ani, Marian!” 

Data desfășurării:26.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Beneficiarii Serviciului Social nr.8 

Obiective: aniversarea zilei unui beneficiar 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității:„Campion în vacanță!” 

Data desfășurării:23.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Parcul „Cholet” din Dorohoi 

Obiective: formarea și consolidarea deprinderilor copiilor de a-și petrece timpul liber, în mod 
armonios, în natură, socializare, sport și relaxare în aer liber 

 



Denumirea activității:„Relaxare la Piscină” 

Data desfășurării:25.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Piscina Semiolimpică din Dorohoi 

Obiectiv : activitate recreativă, de relaxare și socializare 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității:„Aniversare Ș.D.” 

Data desfășurării:01.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social nr. 10/ Copiii din cadrul serviciului social, 
instructorii de educație și fratele sărbătoritului 

Obiective: crearea unui moment de sărbătoare, realizarea unor surprize frumoase care să 
rămână în memoria adolescentului 

 

Denumirea activității:„Fotbalul - sport de echipă” 

Data desfășurării:05.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Terenul sintetic /Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.5, nr.6,  nr.7 și 
nr.10 

Obiective: 

➢ dezvoltarea de aptitudini sportive, cunoașterea și respectarea regulilor jocului în echipă, 
gestionarea emoțiilor când devin victorioși dar și când au insuccese 

 

Denumirea activității:„Natura - parte din viața noastră” 

Data desfășurării: 23.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Localitatea Pădureni, gospodărie țărănească, pădure/ Copiii Serviciului 
Social nr. 10 și instructorii de educație 

Obiective: 

➢  recreere în natură, cunoașterea pădurii, depășirea caniculei din oraș, cunoașterea modului 
de organizare a unui picnic 

 

Denumirea activității:„O afacere de familie – o idee pentru viitor” 

Data desfășurării:27.07.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Asociație familială individuală din localitatea Dumbrăvița/ Copiii 
și instructorii Serviciului Social nr.10 

Obiective: 

➢ cunoașterea cultivării cerealelor, cunoașterea utilajelor folosite în prelucrarea pământului, 
cunoașterea pașilor ce trebuie urmați pentru a înființa o asociație  și a obține un profit 

 

AUGUST 

Serviciul Social nr.1 



Denumirea activității:„Să pregătim meniul preferat: Pizza” 

Data desfășurării:15.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr 1/Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților gospodărești  de viață independentă 

 

Denumirea activității:„La mulți ani Edi !” 

Data desfășurării:17.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr 1/Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiective: creearea de amintiri pozitive, stabilirea relațiilor sociale 

 

Denumirea activității:„Festivalul Tradițiilor meșteșugărești” 

Data desfășurării: 19.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Pietonalul orașului Dorohoi/ Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.1 
și nr.8 

Obiective: 

➢ promovarea portului 

➢ promovarea meșteșugurilor și tradițiilor din zonă. 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „La mulți ani Mario!”  

Data desfășurării:17.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciu Social nr.2 / Beneficiarii Serviciului Social nr.2  

Obiective: 

➢ să relaționeze cu ceilalți copii   
➢ să cunoască și să înțeleagă importanța celebrării zilei de naștere  
➢ să se bucure de ani frumoși ai copilăriei  
➢ să se distreze împreună cu ceilalți copii 
 
 
 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității:„Cinema la noi acasă” 

Data desfășurării:06.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii serviciului social 

Obiectiv: vizionarea unui film împreună 

 

Denumirea activității:„Paintball” 

Data desfășurării:20.08.2022 



Locul desfășurării/Participanți:Hilișeu-Horia / Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.2, nr.5,  nr.6 și 
nr.9 

Obiectiv: distracție în Parcul „Terminator Paintball” 

 

Denumirea activității:„Fotbal” 

Data desfășurării:25.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Terenul sintetic/ Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.5, nr.6 și nr.7 

Obiectiv: sportul în echipă 

 

Denumirea activității:„Sport și voie bună” 

Data desfășurării: 28.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Stadionul „Andrei Dumitraș” Pomârla/ Beneficiarii Complexului 
de apartamente „Amicii” 

Obiective:petrecerea timpului: sport, grătar și seară dansantă 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității:„La mulți ani, Marian!” 

Data desfășurării:6.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Braseria „Eden” / Beneficiarii Serviciului Social nr. 6 

Obiectiv: sărbătorirea unui beneficiar 

 

 

Denumirea activității:„Paintball” 

Data desfășurării:20.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți:„Terminator Paintball” Hilișeu-Horia / Beneficiarii serviciului 
social 

Obiective: Copiii Serviciilor Sociale nr.2, nr.5, nr.6 și nr.9 au avut parte de o zi și o experiență 
superbă la „Terminator Paintball” Hilișeu-Horia, o vizită la Biserica de lemn din Hilișeu-
Crișan(având o vechime de 220 ani) și finalizând cu un desert la locul de joacă din centrul 
comunei.  

Denumirea activității:„Competiție de fotbal” 

Data desfășurării:25.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Teren sintetic / Beneficiarii Serviciului Social nr. 6 

Obiective:Sportul de echipă, fotbalul, a reunit copiii de la Serviciile Sociale nr.5, nr.6 și nr.7 
oferindu-le prilejul de a-și dezvolta aptitudini, de a se bucura împreună de victorii dar și de a 
gestiona ca o echipă eventualele insuccese. 

 

Denumirea activității:„Sport și voie bună la final de vacanță” 



Data desfășurării:28.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Stadionul „Andrei Dumitraș" Pomârla / Beneficiarii Serviciului 
Social nr. 6 

Obiective: 

➢ sportul și voia bună s-au împletit într-un mod inedit la Complexul de apartamente „Amicii" 
Dorohoi, în acest final de vacanță 

➢ copiii și instructorii complexului au petrecut o zi de poveste pe stadionul „Andrei Dumitraș" 
din localitatea Pomârla, unde activitățile sportive, grătarul, seara dansantă încheiată într-un 
mod festiv au contribuit la buna-dispoziție a celor prezenți 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității:„Sporturi pe roți” 

Data desfășurării:12.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Parcul „Cholet" Dorohoi/ Beneficiarii Serviciului Social nr.7 

Obiective:Copiii s-au plimbat și au făcut curse cu bicicleta, îmbinând tehnologia cu sportul iar 
prin aceasta ei au fost educați în spiritul de a fi relaxați și lipsiți de agresivitate. 

 

Denumirea activității:„Fotbalul un sport colectiv” 

Data desfășurării:20.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Terenul sintetic Dorohoi/Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.7, nr. 
6  și nr.5 

Obiective:Sportul aduce beneficii pentru sănătate dar și relaxează, ne ajută să ieșim din mreaja 
device-urilor. Copiii au organizat și disputat un meci de fotbal cu colegii din cadrul complexului. 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității:„Sport, mișcare, relaxare, în parcul Cholet!” 

Data desfășurării:13.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Beneficiarii Serviciului Social nr.8 

Obiective: 

➢ Sport, mișcare, relaxare, în Parcul „Cholet”. Beneficiarii serviciului social au petrecut o după-
amiază plăcută în cel mai frumos parc al orașului Dorohoi. 

 

Denumirea activității:„Festivalul Tradițiilor Meșteșugărești” 

Data desfășurării: 19.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Beneficiarii Serviciului Social nr.8 

Obiectiv: Beneficiarii au participat la „Festivalul Tradițiilor Meșteșugărești", fiind încântați de 
colecțiile de poveste, obiectelor și lucrurilor țărănești. 

 

 



Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității:„Cunoașterea frumuseților și obiectivelor din împrejurimile 
Dorohoiului” 

Data desfășurării:20.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți: „Terminator Paintball” Hilișeu-Horia / Copiii Serviciilor Sociale 
nr.2, nr.5, nr. 6 și nr. 9 din Complexul de apartamente „Amicii” 

Obiective: vizitarea obiectivelor „Terminator Paintball” Hilișeu-Horia și a  Bisericii de lemn din 
Hilișeu-Crișan 

 

Denumirea activității:„O zi pe stadion” 

Data desfășurării:28.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Stadionul „Andrei Dumitraș" din localitatea Pomârla / Copiii 
Complexului de apartamente „Amicii” din Dorohoi 

Obiective: implicarea copiilor Complexului de apartamente „Amicii” în activități sportive, pentru 
deconectare și fortificarea sănătății 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității:„Să ne cunoaștem țara – excursie” 

Data desfășurării:10-12.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Dorohoi – Suceava – Brașov – Argeș – Sibiu – Alba / 13 copii 
ai formației de dansuri populare „Moștenitorii" 

Obiective: cunoașterea câtorva obiective de pe acest traseu: Cheile Bicazului, Lacu Roșu, 
Cetatea Râșnov - Brașov, Mănăstirea Curtea de Arges, Transfăgărășan, Barajul Vidraru, Bâlea 
Lac, Gradina zoologică - Sibiu, Mănăstirea Dumbrava, Salina Turda 

 

Denumirea activității: „Aniversare I. M.” 

Data desfășurării:17.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul social / Copiii și instructorii de educație ai Serviciului 
Social nr.10 

Obiectiv: crearea unui moment festiv care sa rămână în amintirea copilului, crearea de surprize 
plăcute 

 

Denumirea activității:„Personalități ale judetului” 

Data desfășurării:29.08.2022 

Locul desfășurării/Participanți:orașul Darabani și localitatea Horodiștea / 10 copii din cadrul 
complexului  

Obiective: cunoașterea personalității Leon Dănăila prin vizitarea Muzeului ce îi poartă numele, 
vizitarea Muzeului Nordului și a Mănăstirii „Sf. Ioan Iacob Hozevitul” 

 

SEPTEMBRIE 

 



Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității:„Vizită la Mănăstirea Gorovei” 

Data desfășurării:12.09.202 

Locul desfășurării/Participanți:Mănăstirea Gorovei/ Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiective: liniște, natură și religie, încărcare spirituală 

 

Denumirea activității:„Vizită la Lacul cu nuferi – Ipotești” 

Data desfășurării:25.09.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Ipotești/ Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiective: spațiu de recreere și de cunoaștere, descoperirea plaiurilor mioritice 

 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității:„Sport și relaxare” 

Data desfășurării:11.09.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Parcul „Chôlet” Dorohoi/ Beneficiarii Serviciului Social nr.2 

Obiective: 

➢ să se integreze în activitățile de participare a ramurilor de sport  la nivelul colectivului și în 
timpul liber  

➢ să realizeze acțiuni motrice cu grad progresiv de complexitate și solicitare la efort  
➢ să desfășoare activități practice fără a periclita integritatea corporală a partenerilor  
➢ socializarea cu cei din jurul nostru  
➢ relaxare 

 

Serviciul Social nr.5 

 

Denumirea activității:„Ziua Pompierilor” 

Data desfășurării:13.09.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Detașamentul de Pompieri Dorohoi/ Beneficiarii Complexului de 
apartamente „Amicii” 

Obiective: 

➢ interacțiunea cu pompierii 

➢ lecții de prim ajutor și informări preventive 

 

Denumirea activității: „Ziua curățeniei naționale” 

Data desfășurării:17.09.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În natură / beneficiarii Complexului de apartamente „Amicii” 

Obiective: dezvoltarea simțului civic, dorința de a trăi într-un mediu curat și sănătos 



 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității:„Ziua Pompierilor” 

Data desfășurării:13.09.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Unitatea de Pompieri Dorohoi / Beneficiarii Serviciului Social nr. 
6 

Obiective: 

➢ De Ziua Pompierilor din România s-a celebrat curajul, devotamentul și tenacitatea celor care 
salvează vieți și pun umărul la reconstruirea comunităților. 

➢ Un grup de copii din cadrul Complexului de apartamente „Amicii” Dorohoi a vizitat 
Detașamentul de Pompieri din localitate, a interacționat cu pompierii prezentându-li-se 
tehnici și accesorii de intervenție, lecții de prim ajutor și informări preventive. 

 

 

Denumirea activității:„Ziua Curățeniei Naționale” 

Data desfășurării:17.09.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Cartier Plevna / Beneficiarii Serviciului Social nr. 6 

Obiective: 

➢ de  „Ziua Curățeniei Nationale" copiii Complexului de Apartamente „Amicii " Dorohoi au 
desfășurat o acțiune de ecologizare în cartierul unde locuiesc 

➢ prin activitatea lor s-a urmărit dezvoltarea simțului civic, responsabilizarea lor cu privire la 
dorința de a trăi într-un mediu curat și sănătos 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității: „O zi de toamnă minunată” 

Data desfășurării:12.09.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Curtea unei gospodării rurale/ Beneficiarii Serviciului Social nr.7 

Obiective: copiii au petrecut momente frumoase de relaxare, au citit, au făcut yoga și au admirat 
gingașele flori ale naturii 

 

Denumirea activității:„Instituțiile orașului” 

Data desfășurării:21.09.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Principalele instituții ale orașului: Primărie, A.N.A.F., C.E.C/  
Beneficiarii Serviciului Social nr.7 

Obiective: cunoașterea instituțiilor, rolul acestora, modul de comportament în astfel de instituții, 
importanța lor pentru economia orașului și cum putem relaționa cu ele 

 

 

Serviciul Social nr.8 



Denumirea activității:„Închină-te legii, dacă vrei să te ocrotească!” 

Data desfășurării:30.09.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Beneficiarii Serviciului Social nr.8 

Obiective: 

➢ eliminarea violenței în rândul copiilor/ tinerilor și educarea lor în spiritul toleranței 

➢ formarea la copii/tineri a unor deprinderi de comportare, care să întărească siguranța fiecărei 
persoane 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității:„Împreună pentru un oraș mai curat! Astăzi de  Ziua Curățeniei 
Naționale" 

Data desfășurării:13.09.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Cartierul Plevna din Dorohoi/Copiii Complexului de Apartamente 
„Amicii” 

Obiective: 

➢ dezvoltarea la copii a simțului civic și responsabilizarea lor cu privire la dorința de a trăi într-
un mediu curat și sănătos, prin participarea la o acțiune de ecologizare în cartierul în care 
locuiesc 

 

Denumirea activității: „Închină-te legii, dacă vrei să te ocrotească!” 

Data desfășurării: 30.09.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social nr. 9 /Copiii din Serviciile Sociale nr. 8 și nr. 9, 
din cadrul Complexului de Apartamente „Amicii” în colaborare cu Poliția Dorohoi 

Obiective: 

➢ eliminarea violenței în rândul copiilor/ tinerilor și educarea lor în spiritul toleranței 

➢ formarea la copii/tineri a unor deprinderi de comportare, care să întărească siguranța fiecărei 
persoane 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: „Noul an școlar - visuri și speranțe noi” 

Data desfășurării: 05.09.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Școala Gimnazială ,,Al. I. Cuza” Dorohoi și Liceul ,,Al. Vlahuță” 
Șendriceni / Copiii și instructorii de educație ai Serviciului Social nr.10 

Obiective: participare la festivitățile de deschidere a noului an școlar, cunoașterea diriginților și a 
colegilor, stabilirea de obiective noi 

 

Denumirea activității: „Ziua Pompierilor din România” 

Data desfășurării:13.09.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Detașamentul de pompieri Dorohoi / 20 de copii din cadrul 



Complexului de Apartamente „Amicii" Dorohoi 

Obiective: 

➢ cunoașterea tehnicilor și accesoriilor de intervenții, însușirea informațiilor de prim ajutor, 
celebrarea curajului și devotamentului pompierilor 

 

Denumirea activității:„Împreună pentru un oraș mai curat” 

Data desfășurării:17.09.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Cartierul Plevna (str. Calea Plevnei, str. Dumbrava Roșie, str. 
Aleea Dumbrava, str. Aleea Vișinului) / Copiii Complexului de Apartamente „Amicii" Dorohoi 

Obiectiv: celebrarea Zilei Nationale a Curățeniei prin desfășurarea unei acțiuni de ecologizare în 
cartierul în care copiii locuiesc 

 

Denumirea activității:„O afacere de familie” 

Data desfășurării:25.09.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Locuința unei familii din Dorohoi unde aceștia au o afacere cu 
fructe și legume / Copiii și instructorii Serviciului Social nr.10 

Obiective: cunoașterea câtorva pași pe care trebuie să-i urmeze în deschiderea unei afaceri, 
conștientizarea faptului că munca e secretul succesului 

 

OCTOMBRIE 

 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității:„Pregătirea zarzavatului pentru iarnă” 

Data desfășurării:13.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr 1/ Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților  de viață indenependentă 

 

Denumirea activității:„Sport, mișcare, relaxare” 

Data desfășurării: 25.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Stadionul „1Mai Dorohoi”/ Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.1 și 
nr.9 

Obiective: 

➢ dezvoltarea abilităților de socializare și a spiritului de echipă 

➢ fotbalul a reunit copiii Serviciului Social nr. 1 și Serviciului Social nr. 9 pentru a se bucura  de 
competiție 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității: „Vizită la fabrica de cherestea” 



Data desfășurării:05.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Fabrica de cherestea/ Beneficiarii Serviciului Social nr.5 

Obiectiv: cunoașterea unor metode de prelucrare a lemnului 

 

Denumirea activității:„Fotbal” 

Data desfășurării:09.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Terenul sintetic Dorohoi / Beneficiarii Serviciilor Sociale nr. 5, 
nr. 6 și nr. 7 

Obiectiv: jocul în echipă 

 

Denumirea activității:„Frumusețile toamnei” 

Data desfășurării:21.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În natură/Beneficiarii serviciului social 

Obiective: recreere și mișcare 

 

Denumirea activității:„Jocuri de cameră” 

Data desfășurării:23.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii serviciului social 

Obiectiv: relaxare și recreere 

 

Denumirea activității:„Tenis de masă” 

Data desfășurării:25.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Sala de sport / Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.5 și nr.7 

Obiective: recreere și distracție 

 

Denumirea activității:„Halloween” 

Data desfășurării: 31.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social/ Beneficiarii serviciului social 

Obiective: sculptarea dovlecilor și costumarea specifică 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității:„Magia cărților” 

Data desfășurării:05.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul Serviciului Social nr.6 / Beneficiarii Serviciului Social nr. 6 

Obiective: 



➢ educația presupune susținerea copilului în procesul de dezvoltare socio-emoțională 

➢ copiii de la Serviciile Sociale nr.6 și nr.7  din cadrul Complexului de apartamente „Amicii" 
Dorohoi, împinși de flacăra curiozității și a cunoașterii au intrat în atmosfera magică a cărților 

 

Denumirea activității:„Competiție de fotbal” 

Data desfășurării:9.10.2022 

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

Obiectiv: copiii din cadrul Serviciilor Sociale nr. 6,  nr. 5  și nr. 7 au desfășurat o competiție de fotbal 
pe terenul sintetic 

 

Denumirea activității:„Cine toamna munceşte, iarna huzureşte!” 

Data desfășurării:12.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul Serviciului Social nr.6 / Beneficiarii Serviciului Social 
nr. 6 

Obiective: 

➢ Una dintre activitățile specifice toamnei rodnice este și cea de a pune la conservat zarzavatul 
de legume. Astfel, copiii din cadrul Complexului de Apartamente „AMICII” Dorohoi, Serviciul 
Social nr.6, îndrumați de doamnele instructor de educație, au participat cu plăcere și interes 
la toate etapele procesului de pregătire. 

➢ Obiectivul activității este deprinderea de abilități necesare unei vieți independente. 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității:„Ziua Educației” 

Data desfășurării:5.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr.7/ Beneficiarii Serviciului Social nr. 7 

Obiectiv: Educația presupune susținerea copilului în procesul de dezvoltare socio-emoțională. 
Copiii, împinși de flacăra curiozității și a cunoașterii au intrat în atmosfera magică a cărților. 

 

Denumirea activității:„Roadele toamnei” 

Data desfășurării:7.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Într-o gospodărie din cartierul Trestiana/ Beneficiarii Serviciului 
Social nr. 7 

Obiective: Copiii plini de entuziasm și cunoaștere, au participat la culesul strugurilor, fiind invitați 
intr-o gospodărie rurală. Ei au gustat din aroma roadelor dulci din coșul toamnei, apreciind 
frumosul din natură și de asemenea, au trăit clipe minunate bucurându-se de tot ce-i înconjoară. 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității:„Columbofilia - tradiție și pasiune” 

Data desfășurării:05.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Beneficiarii Serviciului Social nr.8 



Obiective: Primirea informațiilor despre unele specii rare de porumbei, despre creșterea lor. Au 
fost expuse și câteva rase de găini și iepuri, despre care copii au fost foarte curioși să afle 
informații despre acestea. 

 

Denumirea activității:„Vacanța – relaxare” 

Data desfășurării:29.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Beneficiarii Serviciului Social nr.8 

Obiectiv: copiii au petrecut clipe foarte frumoase în perioada vacanței 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității:„Columbofilia - Tradiție și Pasiune” 

Data desfășurării: 05.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Muzeul de Științe ale Naturii Dorohoi/Copiii din Serviciul Social 
nr.9, din cadrul Complexului de Apartamente „Amicii” 

Obiective: 

➢ cunoașterea de către copii a patrimoniului cultural și științific din localitatea Dorohoi 

➢ formarea și dezvoltarea deprinderilor și sentimentelor de respect față de mediul natural 

➢ Copiii din cadrul Serviciului Social nr.9, însoțiți de către instructorii de educație au vizitat  
expoziția anuală de păsări  vii „Columbofilia -Tradiție și Pasiune" organizată de către Muzeul 
de Științe ale Naturii Dorohoi. Ei au admirat și au fost încântați de sutele de înaripate, unele 
mai grațioase și mai frumoase decât altele: porumbei de toate speciile, găini de rasă, iepuri, 
fazani și păuni. 

 

Denumirea activității:„Sport, mișcare, relaxare prin covorul de frunze arămii, viu colorat al 
toamnei” 

Data desfășurării:24.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Stadionul Municipiului Dorohoi /Copiii Serviciilor Sociale nr 1 și 
nr. 9 din cadrul Complexului de Apartamente „Amicii" Dorohoi 

Obiective: 

➢ formarea deprinderilor, la copii, de a valorifica eficient și util timpul liber 

➢ recreere în aer liber 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității:„Dorohoiul în sărbătoare” 

Data desfășurării: 01.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Primăria orașului / Formația de dansuri populare „Moștenitorii” a 
Complexului de Apartamente „Amicii” Dorohoi 

Obiectiv: participare la spectacolul organizat cu ocazia Zilelor Municipiului Dorohoi în 
deschiderea căruia copiii au prezentat un moment artistic 

 



Denumirea activității:„Sărbătoarea religioasă - Acoperământul Maicii Domnului” 

Data desfășurării: 02.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Dorohoi / Copiii  
Complexului de apartamente „AMICII”  Dorohoi 

Obiective: Participare la slujba religioasă și la pomenirea celor adormiți. La final, copiii au primit 
pachete din partea unui enoriaș cu suflet mare. 

 

Denumirea activității:„Zilele Municipiului Dorohoi” 

Data desfășurării: 02.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Parcul de distracții și caruselele organizate în centrul orașului 
cu ocazia zilelor orașului / Toți copiii din complex 

Obiectiv: petrecerea unei după-amieze pline de zâmbete și veselie 

 

Denumirea activității:„Columbofilia este o artă” 

Data desfășurării: 03.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Muzeul Științele Naturii Dorohoi /Copiii Serviciului Social nr.10 

Obiective: 

➢ participarea la vernisajul organizat cu ocazia deschiderii expoziției temporare, „Columbofilia 
– traditie si pasiune”, obținerea de informații cu privire la creșterea porumbeilor de rasă, 
cunoașterea unor persoane cu performanțe în columbofilie 

 

Denumirea activității:„Donează o carte, susține cultura, încurajează educația” 

Data desfășurării: 5.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Biblioteca Municipală Dorohoi / Copiii și instructorii serviciului 
social 

Obiectiv: participarea la proiectul cultural sus menționat de Ziua Mondială a Educației, proiect în 
care cuvintele cheie au fost colecție-cartofilie-carte-timp-prietenie-voluntaria 

 

Denumirea activității:„Toamna - cea mai rodnică fiică a anului, activitate creativă” 

Data desfășurării:20.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Copiii și instructorii serviciului social 

Obiective: crearea metaforică a Zânei Toamna folosind elemente din natură, dezvoltarea 
imaginației, a abilităților artistice 

 

Denumirea activității:„Ziua Armatei Române, prilej de cinstire a eroilor neamului” 

Data desfășurării:25.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Municipiul Botoșani, Casa Armatei /Copiii și instructorii 
Serviciului Social nr.10 

Obiective: cinstirea eroilor neamului prin depunerea de coroane alături de cadre militare active 



și în rezervă și oficialități ale județului, cunoașterea istoriei patriei și cultivarea respectului pentru 
înaintași 

 

Denumirea activității:„Carnaval de Halloween” 

Data desfășurării: 31.10.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Sala de sport / Cei mai mici copiii ai Complexului de 
apartamente „Amicii” și instructorii Serviciului Social nr. 10 

Obiectiv: cunoașterea semnificației acestei sărbători împrumutate de la americani, crearea unui 
moment vesel prin costumare și transformarea acesteia în sărbătoarea dovleacului românesc 

 

NOIEMBRIE 

 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității:„Moș Nicolae a venit mai devreme!” 

Data desfășurării: 22.11.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Patiseria „Eden”  și Magazinul Deichmann/ Beneficiarii 
Serviciului Social nr.1 

Obiectiv: susținerea și încurajarea copiilor 

 

Denumirea activității:„Instituțiile orașului și domeniul de activitate” 

Data desfășurării:26.11.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Orașul Dorohoi/ Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Obiectiv: înțelegerea și importanța muncii 

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității:„Fotbal” 

Data desfășurării:03.11.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Terenul sintetic Dorohoi/ Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.5, 
nr.7,  nr.1, nr.9 și nr.10 

Obiectiv:  jocul în echipă 

 

Serviciul Social nr.6 

Denumirea activității:„Stop bullying” 

Data desfășurării:13.11.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul Serviciului Social nr.6 / Beneficiarii Serviciului Social 
nr. 6 

Obiective: Copiii din cadrul serviciului social au participat la această activitate unde au aflat 
informații noi despre combaterea bullying-ului. 



 

Denumirea activității:„Omul sfințește locul” 

Data desfășurării:19.11.2022 

Locul desfășurării/Participanți:  În cadrul Serviciului Social nr.6/ Beneficiarii Serviciului Social 
nr. 6 

Obiectiv: Copiii din cadrul acestui serviciu social au igienizat locuința, pregătind-o pentru 
sezonul rece. 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității:„Niciodată nu e suficient sport” 

Data desfășurării: 3.11.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Terenul sintetic/ Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.7, nr.6 și nr.5 

➢ Obiective: Pe lângă bucuria de a juca un meci de fotbal cu colegii, copiii știu că sportul 
aduce nenumărate beneficii pentru sănătatea fizică, psihică, creșterea capacității 
intelectuale, eliberarea de stress, îmbunătățirea calității somnului,etc,. Așadar, copiii și-au 
invitat colegii de la alte servicii sociale și au organizat un meci de fotbal la stadionul sintetic. 

 

Denumirea activității: „Confruntarea minților prin jocuri” 

Data desfășurării:19.11.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr.7/ Beneficiarii Serviciului Social nr.7 

Obiectiv: copiii  au fost antrenați în a descoperi jocuri ce le dezvoltă gândirea logică, 
creativitatea, imaginația 

 

 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității:„Mănânc sănătos, cresc armonios” 

Data desfășurării:06.11.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Beneficiarii Serviciului Social nr.8 

Obiective: 

➢ transmiterea de informații despre bazele nutriției pentru o viață sănătoasă 
➢ prezentarea piramidei alimentelor 
➢ promovarea unui stil de viață sănătos 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității:„În vizită la micii întreprinzători din zonă!” 

Data desfășurării: 12.11.2022  

Locul desfășurării/Participanți: Depozitul de materiale de construcții UCU- Șendriceni, Moara 
de porumb și Presa de ulei-Șoltuzul, din Pădureni /Copiii de la Serviciul Social nr. 9 din cadrul 
Complexului de Apartamente „Amicii" Dorohoi 

Obiective: 



➢ cunoașterea, de către copii, a pieței muncii locale 

➢ dezvoltarea abilităților de a prospecta piața muncii și de a-și adapta preferințele profesionale, 
condițiilor concrete și reale ale economiei 

 

Denumirea activității:„Sănătatea, comoara cea mai de preț a omului!” 

Data desfășurării:16.11.2022  

Locul desfășurării/Participanți: Sediul Serviciului Social nr.9 din cadrul Complexului de 
Apartamente „Amicii” Dorohoi / Copiii de la Serviciul Social nr. 9 și asistentul medical, Z. S., din 
cadrul complexului  

Obiective: 

➢ familiarizarea beneficiarilor cu informații de bază pentru a deprinde obiceiuri de viață 
sănătoasă ( igienă, alimentație și mișcare) 

➢ promovarea respectului față de viața personală, sănătatea proprie și a celorlalți 

 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității:„Fotbalul – sport de echipă” 

Data desfășurării:13.11.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Terenul sintetic de fotbal de la Obor/ Copiii Serviciilor Sociale 
nr.10, nr.7 și nr.5 

Obiective: recreere, socializare, cunoașterea regulilor unui joc de echipă și respectarea lor, 
menținerea unei condiții fizice bune 

 

Denumirea activității:„Marea Unire – un vis de veacuri împlinit” 

Data desfășurării:25.11.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr.10 / 15 copii din complex, instructorii 
Serviciului Social nr.10 și un invitat  de la C.M.J. Botosani, Plt.Adj C. P. 

Obiective: 

➢ cunoașterea semnificației acestei sărbători naționale, înțelegerea noțiunii de patriotism, 
eroism, împărtășirea unei experiențe ce a trăit-o un soldat român în războiul din Afganistan, 
emoțiile și trăirile acestuia în război 

 

DECEMBRIE 

Serviciul Social nr.1 

Denumirea activității:„1 Decembrie -  Ziua Națională” 

Data desfășurării:01.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul Social nr 1./ Beneficiarii Serviciului Social nr.1 

Denumirea activității:„În așteptarea lui Moș Nicolae” 

Data desfășurării:05.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul Social nr 1/  Beneficiarii Serviciului Social nr.1 



Obiectiv: deprinderea lucrului manual 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „Ziua Națională a României” 

Data desfășurării:01.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Terenul sintetic „Obor”Dorohoi / Beneficiarii Serviciilor Sociale 
nr.2,  nr.5, nr.6, nr.7 și nr.9 

Obiective: 

➢ să cunoască semnificația zilei de 1 decembrie  
➢ să cunoască fapte și personalități care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri 
➢ să învețe să păstreze tradiția și portul popular  
➢ să cunoască și să respecte valorile  

 

Denumirea activității:„În așteptarea lui Moș Nicolae” 

Data desfășurării:06.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți: terenul sintetic:Serviciul Social nr.2/ beneficiarii Serviciului Social 
nr.2  

Obiective: 

➢ să manifeste spirit cooperant în activitatea de grup  
➢ să prezinte aspecte din viața lui Moș Nicolae  
➢ să enumere câteva comportamente pozitive  
➢ să explice semnificația creștină a sărbătorilor religioase  

 

Serviciul Social nr.5 

Denumirea activității:„Ziua Națională a României” 

Data desfășurării: 01.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Terenul sintetic Dorohoi / Beneficiarii Serviciilor Sociale nr.5, 
nr.7, nr.2, nr.9 și nr.6 

Obiectiv: sărbătorirea Zilei Naționale 

 

Denumirea activității:„Nu-ți distruge viața! Trăiește-o!” 

Data desfășurării:04.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii serviciului social 

Obiectiv: prevenirea și conștientizarea consumului de alcool 

 

Denumirea activității:„Colindăm,  colindăm!” 

Data desfășurării: 22.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Birouri / Beneficiarii Complexului de apartamente ,,Amicii” 

Obiectiv: păstrarea obiceiurilor 



 

Denumirea activității:„Veste bună am adus” 

Data desfășurării:23.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Sala Teatrului  Dorohoi / Beneficiarii Complexului de 
apartamente ,,Amicii” 

Obiectiv: păstrarea datinilor și a obiceiurilor 

 

Denumirea activității:„Crăciunul” 

Data desfășurării: 25.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul serviciului social / Beneficiarii serviciului social 

Obiective: servirea mesei festive, colinde și voie bună 

 

Serviciul Social nr.6 

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

Data desfășurării:01.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Teren sintetic / Beneficiarii Serviciului Social nr. 6 

Obiectiv: Cu prilejul Zilei Naționale a României, copiii Serviciilor Sociale nr. 2, nr. 5, nr. 6, nr. 7 și 
nr. 9 au transmis un călduros La Mulți Ani! tuturor românilor de pretutindeni.  

Denumirea activității:„Sărbătorile vin” 

Data desfășurării:25.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți: În cadrul Serviciului Social nr.6/ Beneficiarii Serviciului Social nr. 6 

Obiective: 

➢ copiii din cadrul acestui serviciu social au sărbătorit prima zi de Crăciun cu bucate gustoase 
și multă voie bună 

 

Serviciul Social nr.7 

Denumirea activității:„Ziua Națională a României” 

Data desfășurării:01.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Primaria orașului/ Beneficiarii Serviciului Social nr.7 

Obiectiv: S-a sărbătorit această zi, cu defilare, hora unirii și recunoștință pentru această țară și 
înaintașii noștri. 

 

Denumirea activității:„Împodobirea bradului” 

Data desfășurării:06.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Serviciul social nr.7/ Beneficiarii Serviciului Social nr.7 

Obiective:În fiecare iarnă, copiii aşteaptă cu înfrigurare momentele magice când se 
împodobește bradul. Pregătirile au început cu confecționarea manuală a ghirlandelor și 
decorațiunilor. 



 

Serviciul Social nr.8 

Denumirea activității: „Ziua Națională a României” 

Data desfășurării:01.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Beneficiarii Serviciului Social nr.8 

Obiective: 

➢ să înțeleagă importanța și semnificația zilei de 1 Decembrie 

➢ să înțeleagă faptul că Marea Unire din 1918 a fost și este unul din momentele cele mai 
importante pentru poporul nostru 

➢ să-și îmbunătățească cunoștințele istorice 

 

Serviciul Social nr.9 

Denumirea activității:„La mulți ani  România!” 

Data desfășurării:01.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Sala Polivalentă a Municipiului Dorohoi/ Copiii de la Serviciile 
Sociale nr. 2, nr.5, nr.6, nr.7 și nr.9 din cadrul Complexului de Apartamente „Amicii" Dorohoi  

Obiective: respectarea Zilei Naționale a Românilor, dezvoltarea sentimentului de apartenență 
națională și, în același timp, europeană a participanților 

Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității:„Ziua Națională a României” 

Data desfășurării:1.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Primăria Dorohoi / Copiii și instructorii Serviciului Social nr.10 

Obiective: cinstirea eroilor neamului, cunoașterea semnificației zilei de 1 Decembrie, 
dezvoltarea simțului patriotic 

 

Denumirea activității:„Sosirea lui Moș Nicolae” 

Data desfășurării:05.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Serviciul social / Toți copiii din complex 

Obiectiv: crearea unor momente frumoase, emotionante, prin oferirea de cadouri de la diferiți 
sponsori 

Denumirea activității:„Atmosfera magică de Moș Nicolae” 

Data desfășurării:06.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți:Oraș Săveni, Restaurantul „Iris”/Toți copiii din complex  

Organizator: Asociația Social Crestină „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul" de la Crăiniceni 

Obiective:socializare, recreere, prezentare de momente artistice - colinde 

 

Denumirea activității:Festival concurs „Primește-ne gazdă-n casă" - ediția a V-a 



Data desfășurării:11 decembrie 2022 

Locul desfășurării/Participanți:Sala Teatrului Dorohoi/ Ansamblul „Moștenitorii” 

Obiectiv: cunoașterea datinilor și obiceiurilor de Crăciun și Anul Nou, transmiterea lor din 
generație în generație 

 

Denumirea activității:„Veste bună am adus” - spectacol de colinde, datini și obiceiuri 

Data desfășurării:23.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Sala Teatrului Dorohoi / Ansamblul „Moștenitorii” 

Obiective: momente artistice recreative, întampinarea lui Moș Crăciun 

 

Denumirea activității:„Primiți cu uratul?” 

Data desfășurării:27.12. 2022 

Locul desfășurării/Participanți: Botoșani, Baisa, gospodăria unei familii / Copiii Complexului de 
Apartamente „Amicii” Dorohoi 

Obiectiv: transmiterea de urări, datini și obiceiuri  

 

Denumirea activității: Festival de datini și obiceiuri "Colinda de Darabani" 

Data desfășurării:28.12.2022 

Locul desfășurării/Participanți: Darabani / Ansamblul „Moștenitorii” 

Obiective:prezentarea datinilor și obiceiurilor din zona noastră, socializare, competiție 

 

 

 
 

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

IANUARIE 
 

Serviciul Social nr. 1 
 
Denumirea activității: „ Dependență și independență în viața adolescentului” 
Data desfășurării: 01.2022 

Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
Denumirea activității: „ Unirea principatelor române” 
Data desfășurării: 01.2022 
Obiectiv: dezvoltarea sentimentelor patriotice și religioase 
 
 

Serviciul Social nr. 2 
 

     Denumirea activității: „Internetul și factorul social” 
     Data desfășurării: 01.2022 
     Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
     Denumirea activității: „ Unirea și Cuza” 
     Data desfășurării: 01.2022  



     Obiectiv: dezvoltarea sentimentelor patriotice și religioase 
 

Serviciul Social nr. 4 
 
  Denumirea activității: „Cyberbulling : Ce este și cum îi punem capăt” 
  Data desfășurării: 01.2022 
  Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
 
 Denumirea activității: „ Unirea și Cuza” 
 Data desfășurării: 01.2022 
 Obiectiv: dezvoltarea sentimentelor patriotice și religioase 
 
 

Serviciul Social nr. 5 
 
Denumirea activității: „ Drogurile-iluzie, delir, deznadejde” 
Data desfășurării: 01.2022 
Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
Denumirea activității: „ Fiind băiet păduri cutreieram ...” 
Data desfășurării: 01.2022 
Obiectivul: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale  
 

Serviciul Social nr. 6 
 
Denumirea activității: „ Recreere la patinoar” 
Data desfășurării: 01.2022 
Obiectivul: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ Bucuriile zăpezii” 
Data desfășurării: 01.2022 
 
 
Denumirea activității: „ Când s-a născut Luceafărul poeziei românești” 
Data desfășurării: 01.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ 24 Ianuarie1859 - Mica Unire- primul pas spre Unire” 
Data desfășurării: 01.2022 
Obiectiv: dezvoltarea sentimentelor patriotice și religioase 
 
 
   



 

  
  
 

Serviciul Social nr. 7 
 
Denumirea activității: „ Poetul nepereche” 
Data desfășurării: 01.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ La săniuș” 
Data desfășurării: 01.2022 
 
  

 

 

FEBRUARIE 

 
Serviciul Social nr. 1 

 
Denumirea activității: „ O zi în lumea cărților” 
Data desfășurării: 02.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
 

Serviciul Social nr. 2 
 
Denumirea activității: „ Copilărie, adolescență, maturitate” 
Data desfășurării: 02.2022 
Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
 
      

Serviciul Social nr. 4 
 
Denumirea activității: „ Felicitări și mărțișoare pentru fiecare” 
Data desfășurării: 02.2022 
Obiectiv : promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
 
 Denumirea activității: „ Micii explorator- să vizităm virtual un muzeu care și-a deschis porțile 
online” 
 Data desfășurării: 02.2022 
 

Serviciul Social nr. 5 
 
Denumirea activității: „ Bucuriile iernii (săniuș, om de zăpadă )” 
Data desfășurării: 02.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale  
 
Denumirea activității: „ Ce pot face două mâini dibace-confecționăm mărțisoare” 
Data desfășurării: 02.2022 
 

Serviciul Social nr. 6 
 
Denumirea activității: „ Atelierul primăverii- confecționare de mărțișoare, felicitări” 
Data desfășurării: 02.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a  



activităţilor recreative şi culturale 
 
 
Denumirea activității: „Sănătate în bucate” 
Data desfășurării: 02.2022 
Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
 

Serviciul Social nr. 7 
 
 
Denumirea activității: „ Concurs de poezii” 
Data desfășurării: 02.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ Cel  mai frumos om de zăpadă” 
Data desfășurării: 02.2022 

 
Serviciul Social nr. 8 

 
 
Denumirea activității: „ Împreună pentru un Internet mai bun- siguranța pe rețelele de socializare” 
Data desfășurării: 02.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității: „Pictăm  icoane pe sticlă” 
Data desfășurării: 02. 2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
MARTIE 
 
 

Serviciul Social nr. 1 
 
Denumirea activității: „ Alimentația și sănătatea mea” 
Data desfășurării: 03.2022 

Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
 
Denumirea activității: „ Ziua mondială a apei” 
Data desfășurării: 03.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
 

Serviciul Social nr. 2 
 
Denumirea activității: „ O primăvară în alb și roșu” 
Data desfășurării: 03.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
 
 

Serviciul Social nr. 4 
 
Denumirea activității: „ Stima de sine” 
Data desfășurării: 03.2022 



Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
 
 
Denumirea activității: „ Să-l cunoaștem pe Ion Pillat” 
Data desfășurării: 03.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
 

Serviciul Social nr. 5 
 
 
Denumirea activității: „ De la istoria tiparului și a cărții la cărțile mele dragi-vizită la  o tipografie” 
Data desfășurării: 03.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
 
Denumirea activității: „ Nu doar o carte  ” - Ipotești, la Asociația „Artă și suflet” 
Data desfășurării: 03.2022 
 
Denumirea activității: „Sport la Cornișa”- în parteneriat cu Complexul de servicii pentru copilul aflat în 
dificultate Pomîrla și Complexul de apartamente „Cireșarii” Botoșani 
Data desfășurării: 31.03.2022 
Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității: „ Să cunoaștem instituțiile publice din municipiul Dorohoi” 
Data desfășurării: 03.2022 
 
Denumirea activității: „ Mărțișoare pentru refugiații ucraineni cazați în municipiul Dorohoi” 
Data desfășurării: 03.2022 
 

Serviciul Social nr. 6 
 
 
Denumirea activității: „ Ziua mondială a scriitorului- șezătoare literară” 
Data desfășurării: 03.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „Sport la Cornișa”- în parteneriat cu Complexul de servicii pentru copilul aflat în 
dificultate Pomîrla și Complexul de apartamente „Cireșarii” Botoșani 
Data desfășurării: 31.03.2022 

Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
Denumirea activității: „ Ziua mondială a apei - Apa izvor de sănătate” 
Data desfășurării: 03.2022 
 

Serviciul Social nr. 7 
 
Denumirea activității: „ Ziua Mărțișorului” 
Data desfășurării: 03.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ Sport la Cornișa”- în parteneriat cu Complexul de servicii pentru copilul aflat în 
dificultate Pomîrla și Complexul de apartamente „Cireșarii” Botoșani 
Data desfășurării: 31.03.2022 
 



Denumirea activității: „ Dăruim zâmbete!” 
Data desfășurării: 03.2022 
 
 

Serviciul Social nr. 8 
 
Denumirea activității: „ Un mărțișor pentru Ion Creangă” 
Data desfășurării: 03.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității:  Concursul „Elfii – Ecologia la firul ierbii” 
Data desfășurării: 03.2022 
 
Denumirea activității: „ Pentru cele mai frumoase flori” 
Data desfășurării: 03.2022 
Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității: „ Micul pieton - educație rutieră” 
Data desfășurării: 03.2022 
 
 
APRILIE 
 

Serviciul Social nr. 1 
 
Denumirea activității: „ Tradiții și obiceiuri de Paști” 
Data desfășurării: 04.2022 

Obiectiv: dezvoltarea sentimentelor patriotice și religioase 
 
Denumirea activității: „ A-B-C-ul comportării civilizate” 
Perioada desfășurării: 04.2022 
Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
 

Serviciul Social nr. 2 
 

Denumirea activității: „ Tradițiiși oiceiuri de Sfintele Sărbători pascale - ouă încondeiate” 
Perioada desfășurării: 04.2022 

Obiectiv: dezvoltarea sentimentelor patriotice și religioase 
 
 

Serviciul Social nr. 4 
 
Denumirea activității: „ Copiii și circulația rutieră” 
Perioada desfășurării: 04.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității: „ Lecții de viață – vizită la Penitenciarul Botoșani” 
Perioada desfășurării: 04.2022 
 

Serviciul Social nr. 5 
 
Denumirea activității: „ Învățăm să plantăm”  - în parteneriat cu Centrul de îngrijire și asistență 
pentru persoane adulte cu dizabilități Dersca  
Perioada desfășurării: 04.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ Copiii și sufletul cărților”- Ipotești, la Asociația „Artă și suflet” 
Perioada desfășurării: 04.2022 



Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității: „ Mese festive în familie” 
Perioada desfășurării: 04.2022 
 
Denumirea activității: „ Lecții de viață – vizită la Penitenciarul Botoșani” 
Perioada desfășurării: 04.2022 
 
 

Serviciul Social nr. 6 
 
Denumirea activității: „ Tradiții și datini pascale” 
Perioada desfășurării: 04.2022 
Obiectiv: dezvoltarea sentimentelor patriotice și religioase 
 
Denumirea activității: „ Ziua Mondială a Pământului - Planeta noastră, casa noastră” 
Perioada desfășurării: 04.2022 

Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
 

Serviciul Social nr. 7 
 
Denumirea activității: „ Reguli de circulație” 
Perioada desfășurării: 04.2022 
Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 

Denumirea activității: „ Confecționăm ornamente de Paști” 
Perioada desfășurării: 04.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi cultural 
 
Denumirea activității: „ Să ne cunoaștem bisericile din oraș!” 
Perioada desfășurării: 04.2022 

Obiectiv: dezvoltarea sentimentelor patriotice și religioase 
 
 

Serviciul Social nr. 8 
 
Denumirea activității: „ La noi... cu Octavian Goga și Barbu Ștefănescu Delavrancea” 
Perioada desfășurării: 04.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 

 
Denumirea activității: „ Universul culorilor pascale” - concurs național 
Perioada desfășurării: 04.2022 
 
Denumirea activității: Concursul Județean „Lumina Învierii” - concurs național 
Perioada desfășurării: 04.2022 
 
Denumirea activității: Concursul  Național „Sfintele sărbători de Paște văzute prin ochi de copil”  
Perioada desfășurării: 04.2022 
 
 
MAI 
 

Serviciul Social nr. 1 
 
Denumirea activității: „ La picnic - o zi în natură” 
Perioada desfășurării: 05.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 



activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ Timpul liber în natură” 
Perioada desfășurării: 05.2022 

Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
Denumirea activității: „ Ziua mondială fără tutun” 
Perioada desfășurării: 05.2022 
 

Serviciul Social nr. 2 
 
Denumirea activității: „ Oamenii de valoare ce au făcut cinste României” 
Perioada desfășurării: 05.2022 

Obiectiv: dezvoltarea sentimentelor patriotice și religioase 
 
Denumirea activității: „ Cartea un prieten fidel- vizită la bibliotecă” 
Perioada desfășurării: 05.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ Un gând bun, o faptă bună” -  desfășurată în parteneriat cu Centrul de îngrijire 
și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Stăuceni 
Perioada desfășurării: 05.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
 
 

Serviciul Social nr. 4 
 
Denumirea activității: „ Și noi suntem copiii Europei” 
Perioada desfășurării: 05. 2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității: „ În vizită la S.C.Florisol Dorohoi” 
Perioada desfășurării: 05.2022 
Obiectiv: consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională a tinerilor  
care părăsesc sistemul de protecție al copilului 
 
 

Serviciul Social nr. 5 
 
Denumirea activității: „ Jocuri pentru antrenament mental : Șah, rebus, sudoku” 
Perioada desfășurării: 05.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ Copilăria ieri și azi”- Ipotești, la Asociația „Artă și suflet” 
Perioada desfășurării: 05.2022 
Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
Denumirea activității: „ Copiii și circulația rutieră” 
Perioada desfășurării: 05.2022 
 

Serviciul Social nr. 6 

 
Denumirea activității: „ Copiii și circulația rutieră- invitat un cadru al Poliției Rutiere” 
Perioada desfășurării: 05.2022 

Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
Denumirea activității: „ Sănătatea mea - prioritate” 
Perioada desfășurării: 05.2022 



Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ Ziua Europei” 
Perioada desfășurării: 05.2022 
 

Serviciul Social nr. 7 
 
Denumirea activității: „ Abuzul și neglijarea copiilor” 
Perioada desfășurării: 05.2022 
Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 

  
Denumirea activității: „ Vizită la muzeu” 
Perioada desfășurării: 05.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi cultural 
 
 

Serviciul Social nr. 8 
 
Denumirea activității: „ 9 Mai - Stelele Națiunii Unite” 
Perioada desfășurării: 05.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum şi a 
activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității:  Concursul național „Culorile câmpiei” 
Perioada desfășurării: 05.2022 

Obiectiv: dezvoltarea sentimentelor patriotice și religioase 

 
Denumirea activității: „ Drag mi-e portul românesc” 
Perioada desfășurării: 05.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 

 
Denumirea activității: „ Fabrica de timp pentru bani - educație financiară ” 
Perioada desfășurării:  05.2022 



IUNIE 
                   

Serviciul Social nr. 1 
 
 
Denumirea activității: „Natura ne cheamă cu vraja ei” 
Perioada desfășurării: 06.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
 
Denumirea activității: „ Ziua mondială a mediului” 
Perioada desfășurării: 06.2022 
Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
 

Serviciul Social nr. 2 
 
Denumirea activității: „ Ziua Mondială a Drapelului” 
Perioada desfășurării: 06.2022 
 
Denumirea activității: „Protejăm mediul înconjurător-activitate de ecologizare” 
Perioada desfășurării:  06.2022 
 
 
Denumirea activității: „ Cum ne adresăm celor din jur” 
Perioada desfășurării: 06.2022 
Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
 

Serviciul Social nr. 4 
 
Denumirea activității: „ Mama natură un bun învățător- drumeție” 
Perioada desfășurării: 06.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „Să fim ECO” 
Perioada desfășurării: 06.2022 
 
 
 
 

Serviciul Social nr. 5 
 
 
Denumirea activității: „Să fii bun, să fii om, găsește-ți locul”- Ipotești, la Asociația „Artă și 
suflet” 
Perioada desfășurării: 06.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „Ce e demn de vizitat în România?” 
Perioada desfășurării: 06.2022 
Obiectiv: dezvoltarea sentimentelor patriotice și religioase 
 
 

Serviciul Social nr. 6 
 
Denumirea activității: „ Zâmbet de copil-concurs de desene” 
Perioada desfășurării:  06.2022 

 



Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ 1 Iunie- La mulți ani copilărie !” 
Perioada desfășurării: 06.2022 
 

Serviciul Social nr. 7 
 
Denumirea activității: „ O zi la muzeu - 1 iunie - ziua copilului” 
Perioada desfășurării: 06.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi cultural 
 
Denumirea activității: „ Ziua porților deschise la Penitenciar -  Vizită” 
Perioada desfășurării: 06.2022 
 
 

Serviciul Social nr. 8 
 
Denumirea activității: „Zâmbetul copilăriei” 
Perioada desfășurării: 06.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ Copilăria, zâmbet și candoare” - concurs județean 
Perioada desfășurării: 06.2022 
  
Denumirea activității: „ Cobori în jos  Luceafăr blând” 
Perioada desfășurării: 06.2022 
 
Denumirea activității: „ Empatia și generozitatea, valori esențiale ale educației” 
Perioada desfășurării: 06.2022 
Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
IULIE 
 

Serviciul Social nr. 1 
 
Denumirea activității: „ Despre prieteni și prietenie” 
Perioada desfășurării: 07.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității: „ Plantele medicinale la nevoie se cunosc” 
Perioada desfășurării: 07.2022 

Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 

Serviciul Social nr. 2 
 
Denumirea activității: „ Desene pe asfalt” 
Perioada desfășurării: 07.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „Biblioteca - universul poveștilor” 
Perioada desfășurării: 07.2022 
Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
Denumirea activității: „ Sportul- preferatul meu” 
Perioada desfășurării: 07.2022 
 
 



Serviciul Social nr. 4 
 
Denumirea activității: „ Drogurile, viața pe contrasens” 
Perioada desfășurării: 07.2022 

Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 

 
 

Serviciul Social nr. 5 
 
Denumirea activității: „ Îndrăznește să visezi” - vizite motivaționale la diverse locuri de 
muncă, discuții cu profesioniști 
Perioada desfășurării: 07.2022 

Obiectiv: consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție al copilului 
 
Denumirea activității: „ La pas prin pădure - drumeție?” 
Perioada desfășurării: 07.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „Noi prietenii, zâmbete și jocuri” - în colaborare cu Centrul de zi 
Dumbrăvița 
Perioada desfășurării: 07.2022 
 

Serviciul Social nr. 6 
 
Denumirea activității: „ Explorăm, ne jucăm și prețuim natura” - drumeții 
Perioada desfășurării: 07.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „Sport - pescuit sportiv, recreativ!” 
Perioada desfășurării:  07.2022 
 

Serviciul Social nr. 7 
 

Denumirea activității: „ Cunoasterea parcurilor din oraș - o zi prin parc” 
Perioada desfășurării: 07.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi cultural 
 
Denumirea activității: „ O zi la pădure” 
Perioada desfășurării: 07.2022 
 

Serviciul Social nr. 8 
 

Denumirea activității: „Pădurea scut și bogăție a naturii” 
Perioada desfășurării: 07.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 

 
Denumirea activității: „Suntem campioni- meci amical de fotbal” 
Perioada desfășurării:  07.2022 
 
AUGUST 
 

Serviciul Social nr. 1 
 
Denumirea activității: „ Să cunoaștem obiectivele turistice din oraș” 



Perioada desfășurării: 08.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ Igiena și protecția mediului” 
Perioada desfășurării: 08.2022 
Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 

Serviciul Social nr. 2 
 
Denumirea activității: „ Lacul codrilor albastru - deplasare la lacul cu nuferi” 
Perioada desfășurării: 08.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ Sportul- izvor de sănătate” 
Perioada desfășurării: 08.2022 
Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
 

Serviciul Social nr. 4 
 

Denumirea activității: „ Vizită la Agenția Locurilor de Muncă” 
Perioada desfășurării: 08.2022 

Obiectiv: consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție al copilului 
 
Denumirea activității: „ Natura ne dă viață-curățirea spațiilor verzi” 
Perioada desfășurării:  08.2022 
Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 

Serviciul Social nr. 5 
 
Denumirea activității: „ Explorator pentru o zi - vizită la vama Racovăț” 
Perioada desfășurării: 08.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
 
Denumirea activității: „ Ai cazut pradă viciilor ?Ridică-te!” - activitate antidrog 
Perioada desfășurării: 08.2022 
Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
 

Serviciul Social nr. 6 
 
Denumirea activității: „ Meserii de viitor” 
Perioada desfășurării: 08.2022 

Obiectiv: consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție al copilului 
 
Denumirea activității: „Vreau să fiu mecanic” - vizită la un atelier auto 
Perioada desfășurării: 08.2022 
 

Serviciul Social nr. 7 
 
Denumirea activității: „ La picnic - ieșire la iarbă verde” 
Perioada desfășurării: 08.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi cultural 



 
 
Denumirea activității: „ Vizită la balastieră” 
Perioada desfășurării: 08.2022 
Obiectiv: consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție al copilului 
 
 

Serviciul Social nr. 8 
 
Denumirea activității: „ Să apărăm Planeta Albastră - educație pentru mediu” 
Perioada desfășurării: 08.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ Copacul dorintelor - pictură în aer liber” 
Perioada desfășurării: 08. 2022 
 
 
 
 
 
 
SEPTEMBRIE  
 

Serviciul Social nr. 1 
 
Denumirea activității: „ Cum îmi găsesc un loc de muncă?” - vizită la un service -auto 
Perioada desfășurării:  09.2022 

Obiectiv: consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție al copilului 
 
Denumirea activității: „ Ziua internațională pentru protecția de ozon” 
Perioada desfășurării:  09.2022 

Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
 

Serviciul Social nr. 2 
 
Denumirea activității: „ Culorile toamnei” 
Perioada desfășurării: 09.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „ Activitate antidrog” 
Perioada desfășurării: 09.2022 
Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
 

Serviciul Social nr. 4 
 

Denumirea activității: „ Legenda Tricolorului” 
Perioada desfășurării: 09.2022 

Obiectiv: dezvoltarea sentimentelor patriotice și religioase 
 
Denumirea activității: „ Alimentația și sănătatea” 
Perioada desfășurării: 09.2022 
Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
 



Serviciul Social nr. 5 
 
Denumirea activității: „ Competiție și fair-play” 
Perioada desfășurării: 09.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității: „Mă ofer voluntar- un mediu mai curat”- activitate ecologică 
Perioada desfășurării: 09.2022 
Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
 

Serviciul Social nr. 6 
 
Denumirea activității: „ Meseria , brățară de aur” (vizită pe șantier) 
Perioada desfășurării: 09.2022 
Obiectiv: consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție al copilului 
 
 

Serviciul Social nr. 7 
 
Denumirea activității: „ Să protejăm natura” 
Perioada desfășurării: 09.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi cultural 
 
Denumirea activității: „ Vizită la „Arta Sticlei” Dorohoi” 
Perioada desfășurării: 09.2022 
Obiectiv: consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție al copilului 
 
 

Serviciul Social nr. 8 
 
Denumirea activității: „ SOS - un mediu mai curat și mai primitor” 
Perioada desfășurării: 09.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 

 
Denumirea activității: „Să vizităm frumusețile orașului Dorohoi” 
Perioada desfășurării:  09.2022 
 
Denumirea activității: „Prietenul meu necuvântător” 
Perioada desfășurării: 09.2022 
 
 
OCTOMBRIE 
 

Serviciul Social nr. 1 
 
Denumirea activității: „ O zi în bucătărie” 
Perioada desfășurării: 10.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
 
Denumirea activității: „ Leziuni cutanate - Prim ajutor” 
Perioada desfășurării: 10.2022 

Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 



 
 
 
 

Serviciul Social nr. 2 
 
Denumirea activității: „ Abilități, aptitudini, drumul spre o carieră” 
Perioada desfășurării: 10.2022 

Obiectiv: consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție al copilului  
 
Denumirea activității: „ Bursa locurilor de muncă - Botoșani” 
Data desfășurării: 14.10.2022 
 

Serviciul Social nr. 4 
 

Denumirea activității: „ Cu masca vs fără mască de Halloween - Jocuri hazlii” 
Perioada desfășurării: 10.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
 
Denumirea activității: „Toamna, anotimpul bucuriei” - desfășurată în parteneriat cu Centrul 
de plasament „Sf. Nicolae” Trușești 
Data desfășurării: 27.10.2022 
 
Denumirea activității: „Să cunoaștem fructele tropicale” 
Perioada desfășurării: 10.2022 
Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
 

Serviciul Social nr. 5 
 

Denumirea activității: „Toamna, anotimpul bucuriei” - desfășurată în parteneriat cu Centrul 
de plasament „Sf. Nicolae” Trușești 
Data desfășurării: 27.10.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi cultural 
 
Denumirea activității: „ Ne iubim diferențele- egalitatea de gen” 
Perioada desfășurării: 10.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității:  „Sănătatea mea și a grupului meu” 
Perioada desfășurării: 10.2022 
Obiectiv: creşterea gradului de educaţie pentru sănătate în rândul copiilor/tinerilor 
 
 

Serviciul Social nr. 6 
 
Denumirea activității: „ Drepturile cetățenilor” 
Perioada desfășurării: 10.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității: „ Vizită la o bază de recepție cereale” 
Perioada desfășurării: 10.2022 

Obiectiv: consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție al copilului  
 
 



Serviciul Social nr. 7 
 
Denumirea activității: „Ne costumăm de Haloween” 
Perioada desfășurării: 10.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi cultural 
 
Denumirea activității: „ Drumeție la Dealu Mare- Vizită la Făbricuța de suc” 
Perioada desfășurării: 10.2022 
Obiectiv: consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție al copilului 
 
Denumirea activității: „ Bursa locurilor de muncă - Botoșani” 
Data desfășurării: 14.10.2022 
 

Serviciul Social nr. 8 
 
Denumirea activității: „ Ziua internațională a bibliotecii școlare” 
Perioada desfășurării: 10.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 

 
Denumirea activității: „ Ecologistul isteț - concurs de cultură generală” 
Perioada desfășurării:  10.2022 
Obiectiv: dezvoltarea sentimentelor patriotice și religioase 
 
Denumirea activității: „ 24 octombrie - „Drum bun, drum bun,  armata română” 
Perioada desfășurării: 10.2022 
 
 
 
 
 
 
NOIEMBRIE 
 

Serviciul Social nr.1 
 
Denumirea activității: „Să învățăm să gatim” 
Perioada desfășurării: 10.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 

 
Denumirea activității: „ Ziua mondială a  televizorului, viața fără Tv” 
Perioada desfășurării: 10.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
 

Serviciul Social nr. 2 
 
Denumirea activității: „ Ziua internațională a drepturilor copilului” 
Perioada desfășurării: 10.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
NOIEMBRIE 

 
Serviciul Social nr. 4 

 

Denumirea activității: „ Un ghiveci personalizat” 



Perioada desfășurării:  11.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „Și eu am drepturi” 
Perioada desfășurării:  11.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
 

Serviciul Social nr. 5 
 
Denumirea activității: „ Diferiți dar totuși la fel” 
Perioada desfășurării:  11.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității: „Lecții de viață - Stop bullying-ul în școli” 
Perioada desfășurării: 11.2022 
 
 
 

Serviciul Social nr. 6 
 
Denumirea activității: „ Ziua internațională a drepturilor copilului” 
Perioada desfășurării: 11.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
 

Serviciul Social nr. 7 
 
Denumirea activității: „ Copacul înțelepciunii - Cum se face o faptă bună” 
Perioada desfășurării: 11.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
 

Serviciul Social nr. 8 
 
Denumirea activității: „ Eu, tu și comunitatea - dezvoltarea abilităților de comunicare” 
Perioada desfășurării: 11.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității: „ Dăruind voi dobândi” 
Perioada desfășurării: 11.2022 
 
Denumirea activității: „Un start sigur și sănătos  al tinerilor  în viață” 
Perioada desfășurării: 11.2022 
Obiectiv: consiliere vocațională și orientare profesională pentru integrarea socio-profesională a 
tinerilor care părăsesc sistemul de protecție al copilului 
 
 
DECEMBRIE  
 

Serviciul Social nr. 1 
 
Denumirea activității: „Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae” 
Perioada desfășurării: 12.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „Personalități marcante ale județului nostru” 
Perioada desfășurării: 12.2022 



 
Serviciul Social nr. 2 

 
 
 
Denumirea activității: „ Fără iubire e trist să fii om” 
Perioada desfășurării: 12.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității: „ În jurul bradului frumos- obiceiuri și tradiții de  Crăciun” 
Perioada desfășurării: 12.2022 
Obiectivul: dezvoltarea sentimentelor patriotice și religioase 
 
Denumirea activității: „ Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități” - în parteneriat cu 
Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Botoșani  
Data desfășurării: 03.12.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 

 
Serviciul Social  nr. 4 

 

Denumirea activității: „Magia sărbătorilor... cu mâinile noastre”  
Perioada desfășurării: 12.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
 
 

Serviciul Social nr. 5 
 
Denumirea activității: „ Meșterind ornamente pentru brad” 
Perioada desfășurării: 12.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității: „Dă-ți pasiunea mai departe - muzică, dans, arte plastice, 
fotografie” 
Perioada desfășurării: 12.2022 

Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
 
Denumirea activității: „Am plecat să colindăm” – la Primăria Dorohoi, Parchet Dorohoi, 
Cabinet parlamentar Dorohoi 
Perioada desfășurării: 21-22.12.2022 
 

Serviciul Social nr. 6 
 
Denumirea activității: „ Decorațiuni de iarnă” 
Perioada desfășurării: 12.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale 
 
Denumirea activității: „Am plecat să colindăm” – la Primăria Dorohoi, Parchet Dorohoi, 
Cabinet parlamentar Dorohoi 
Perioada desfășurării: 21-22.12.2022 
 
 

Serviciul Social nr. 7 
 



 

Denumirea activității: „ Împodobim bradul” 
Perioada desfășurării: 12.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității: „Pregătiri pentru Moș Nicolae” 
Perioada desfășurării: 12.2022 
 

Serviciul Social nr. 8 
 

Denumirea activității: „Noapte de basm” 
Perioada desfășurării: 12.2022 

Obiectiv: dezvoltarea abilităților de viață independentă 
 
Denumirea activității: „1 Decembrie - Acasa-i România, acasă-i tricolorul” 
Perioada desfășurării: 12.2022 
Obiectiv: dezvoltarea sentimentelor patriotice și religioase 
 
Denumirea activității: „ Decembrie 1989-2022 - 33 de ani de la Revoluția Română” 
Perioada desfășurării: 12.2022 
Obiectiv: promovarea acţiunilor care vizează respectarea drepturilor copilului la odihnă precum 
şi a activităţilor recreative şi culturale  
 
Denumirea activității: „Am plecat să colindăm” – la Primăria Dorohoi, Parchet Dorohoi, 
Cabinet parlamentar Dorohoi 
Perioada desfășurării: 21 - 22.12.2022 

 
 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: „La cinema” 
Data desfășurării: 04.01.2022 

Denumirea activității: „La piscina Cornișa” 

Data desfășurării: 07.01.2022 

Denumirea activității: „Ziua Internațională a cuvântului Mulțumesc” 

Data desfășurării: 11.01.2022 

Denumirea activității: „Ziua internațională a îndeplinirii visurilor” 

Data desfășurării: 13.01.2022 

Denumirea activității: „Vizită la Muzeul de Etnografie” 

Data desfășurării: 14.01.2022 

Denumirea activității: „Ziua culturii naționale” 

Data desfășurării: 15.01.2022 

Denumirea activității:„Excursie la Ipotești ”– comemorarea marelui poet, Mihai Eminescu 

Data desfășurării: 15.01.2022 

Denumirea activității: „Mica Unire” 

Data desfășurării: 24.01.2022 



Denumirea activității: „Mica Unire”- Mica Unire de la 24 ianuarie 1859, primul pas spre 
România. Excursie la Palatul Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa și Mânăstirea Sfinții Trei 
Ierarhi din Iași 

Data desfășurării: 24.01.2022 

 

Denumirea activității: „Opinia mea, opinia noastră” 

Perioada  desfășurării: 24.01. - 27.01.2022 

 

 

 
II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Botezul Domnului sau Boboteaza” 

Data desfășurării: 06.01.2022 
 
 

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

Denumirea activității: „Din nou la  școală” 

Data desfășurării: 03.01.2022 

 

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

Denumirea activității: „De ce fumăm?” 

Data desfășurării: 17.01.2022 

Denumirea activității: „Drogurile fac victime” 

Data desfășurării: 18.10.2022 

 

V. Însușirea abilităților de viață independentă: 

Denumirea activității: „Camera mea” 

Data desfășurării: 08.01.2022 

Denumirea activității: „Întreținerea locuinței” 

Data desfășurării: 26.01.2022 

 

Serviciul social nr.2 

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

 

Denumirea activității: „Eminescu și capodopera poeziei românești” 

Data desfășurării: 14.01.2022 

Denumirea activității: „Ziua comemorării lui Mihai Eminescu și Ziua culturii naționale” 

Data desfășurării: 15.01.2022 

Denumirea activității: „Cum folosim eficient internetul și rețelele de socializare?” 



Data desfășurării: 19.01.2022 

Denumirea activității: „Unirea și Domnul ei” 

Data desfășurării: 24.01.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfântul Ierarh – Vasile cel Mare” 

Data desfășurării: 01.01.2022 

Denumirea activității: „Chirolesa – sfințirea casei, Botezul Domnului” 

Data desfășurării: 03.01.2022 

Denumirea activității: „ Boboteaza, zi cu tradiții și obiceiuri” 

Data desfășurării: 06.01.2022 

 

 

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

 

Denumirea activității: „Ziua internațională pentru non-violență în școli” 

Data desfășurării: 30.01.2022 

 

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

 

Denumirea activității: „Este greșit consumul de băuturi alcoolice?” 

Data desfășurării: 13.01.2022 

 

Denumirea activității: „Fumatul și consecințele acestuia asupra organismului” 

Data desfășurării: 17.01.2022 

 

Denumirea activității: „Clasificarea drogurilor” 

Data desfășurării: 26.01.2022 

 

V. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Curățenia și dezinfecția” 

Data desfășurării: 08.01.2022 

Denumirea activității: „Curățenia la ordinul zilei – îmbinăm utilul cu plăcutul” 

Data desfășurării: 29.01.2022 

Denumirea activității: „Astăzi facem clătite” 

Data desfășurării: 31.01.2022 

 

Serviciul social nr.3 



 

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

 

Denumirea activității: „Să servim cina în oraș” - Activitate Asociația „Ajungem Mari” 

Data desfășurării: 13.01.2022  

Denumirea activității: „În memoria poetului Mihai Eminescu. La pas prin minunatul tărâm 
eminescian - Ipotești!” 

Data desfășurării: 15.01.2022  

Denumirea activității: „Ziua mondială a religiei” 

Data desfășurării: 16.01.2022  

Denumirea activității: „Mica Unire de la 24 ianuarie 1859, primul pas spre România” - 
excursie la Palatul Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa și Mânăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași 

Data desfășurării: 24.01.2022 

Denumirea activității: „Chestionarul lui Proust”  - Activitate Asociația „Ajungem Mari” 

Data desfășurării: 27.01.2022  

 

 

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

Denumirea activității: „Ce este respectul față de ceilalți?” 

Data desfășurării: 04.01.2022  

Denumirea activității: „Domenii de activitate și meserii potrivite. Creeare CV” - Activitate 
Asociația „Ajungem Mari” 

Data desfășurării: 24.01.2021  

Denumirea activității: „Sfaturi pentru adolescenți ” - Activitate Asociația „Ajungem Mari” 

Data desfășurării: 27.01.2021  

 

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

 

Denumirea activității: „Alcoolismul în adolescență” 

Data desfășurării: 04.01.2022 

Denumirea activității:„ Drogurile, un pericol care îți poate afecta existența” 

Data desfășurării: 11.01.2022 

Denumirea activității: „Dependența de nicotină” 

Data desfășurării: 17.01.2022 

 

 

 

FEBRUARIE 



Serviciul social nr.1 

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

Denumirea activității: Activitate de socializare cu voluntarii Asociației „Ajungem Mari” 

Data desfășurării: 01.02.2022 

Denumirea activității: „La teatru”  - Activitate cu voluntarii Asociației „Ajungem Mari” 

Data desfășurării: 06.02.2022 

Denumirea activității: „Iubește românește” 

Data desfășurării: 24.02.2022 

 

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

Denumirea activității: „Ziua Națională a lecturii” 

Data desfășurării: 15.02.2022 

 

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

 

Denumirea activității: „Traficul de persoane” 

Data desfășurării: 07.02.2022  

Denumirea activității: „Ziua internațională a copilului bolnav de cancer” 

Data desfășurării: 15.02.2021  

Denumirea activității: „Alcoolul și tinerii” 

Data desfășurării: 17.02.2022 

Denumirea activității: „Cum acționează drogurile?” 

Data desfășurării: 19.02.2022 

Denumirea activității: „Fumatul, iluzia maturității” 

Data desfășurării: 27.02.2022 

 

IV. Însușirea abilităților de viață independentă: 

 

Denumirea activității: „Ce sunt și la ce servesc banii?” 

Data desfășurării: 11.02.2022 

Denumirea activității: „Curățenia, cartea mea de vizită” 

Data desfășurării: 12.02.2022 

Denumirea activității:„ Rolul actelor de identitate” 

Data desfășurării: 21.02.2022 

 

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: 05.02.2022  

Denumirea activității: „La cumpărături (Kaufland) pentru meniul preferat” 

Data desfășurării: 16.02.2022  

Denumirea activității: „Iubește românește! Dragobetele la români” 

Data desfășurării: 24.02.2022 

 

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

 

Denumirea activității: „Cartea, prietenul care nu te va trăda niciodată” 

Data desfășurării: 21.02.2022 

 

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

 

Denumirea activității: „Ce substanțe nocive se găsesc în fumul de țigară?” 

Data desfășurării: 08.02.2022 

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

Data desfășurării: 10.02.2022 

Denumirea activității: „Sănătatea mea și a grupului meu” 

Data desfășurării: 11.02.2022 

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

Data desfășurării: 12.02.2022 

 

 

Serviciul social nr.3 

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

 

Denumirea activității: „Răscoala țărănească de la 1907” 

Data desfășurării: 20.02.2022 

Denumirea activității: „La mulți ani, Gina!” 

Data desfășurării: 25.02.2022  

 

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

 

Denumirea activității:„ Contractul de muncă,  Simularea unui interviu”  - Activitate 
Asociația „Ajungem Mari ” 



Data desfășurării: 15.02.2022 

 

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

Denumirea activității: „Ziua europeană a numărului unic  de urgență, 112” 

Data desfășurării: 11.02.2022 

Denumirea activității: „Drogurile îți curmă visurile” 

Data desfășurării: 14.02.2022 

Denumirea activității: „Igiena organelor intime” 

Data desfășurării: 17.02.2022 

Denumirea activității: „Exercițiu practic demonstrativ de alarmare și utilizare a mijloacelor 
de intervenție” 

Data desfășurării: 19.02.2022 

Denumirea activității: „Motive ca să te lași de fumat” 

Data desfășurării: 21.02.2022 

Denumirea activității: „Cafea, tutun, alcool – factori de autodistrugere” 

Data desfășurării: 22.02.2022 

 

IV.Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Cum să am o locuință în care să mă simt confortabil?” 

Data desfășurării: 04.02.2022 

Denumirea activității: „Confectionare de felicitari și mărțișoare” 

Data desfășurării: 22.02.2022 

 

MARTIE 

Serviciul social nr.1 

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

 

Denumirea activității: „Ziua Mărțișorului” 

Data desfășurării: 01.03.2022  

Denumirea activității: „Războiul din Ucraina, discuții libere” 

Data desfășurării: 01.03.2022  

Denumirea activității: „Voluntarii la Prietenia” 

Data desfășurării: 02.03.2022  

Denumirea activității: „Traficul de persoane nu iartă” 

Data desfășurării: 10.03.2022   

Denumirea activității: „Întâlnire cu voluntarii Asociației Ajungem Mari” 

Data desfășurării: 11.03.2022  



Denumirea activității: „Fericirea noastră depinde de ceea ce suntem” 

Data desfășurării: 20.03.2022  

Denumirea activității: „Ziua mondială a apei” 

Data desfășurării: 22.03.2022 

 

 

Denumirea activității:  „Prețuiește-ți viața” 

Data desfășurării: 24.03.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

 

Denumirea activității: „Sfinții 40 Mucenici ” 

Data desfășurării: 09.03.2022 

Denumirea activității: „Emoția sărbătorii Buna Vestire” 

Data desfășurării: 25.03.2022 

 

 

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

Denumirea activității: „Fumatul, pericol pentru sănătate” 

Data desfășurării: 07.03.2022 

Denumirea activității: „Alcoolismul, semne și simptome” 

Data desfășurării: 14.03.2022 

 

IV. Însușirea abilităților de viață independentă 

 

Denumirea activității: „Curs de viață independentă” 

Data desfășurării: 05.03.2022 

Denumirea activității: „Pregătirea unei prăjituri pentru 8 martie” 

Data desfășurării: 07.03.2022 

Denumirea activității: „Curățenia, mama sănătății” 

Data desfășurării: 12.03.2022 

Denumirea activității: „Sănătatea mea și a grupului meu” 

Data desfășurării: 19.03.2022 

Denumirea activității: „Traficul de persoane pe internet” 

Data desfășurării: 23.03.2022 

Denumirea activității: „Abuzul asupra copilulului, prevenire și informare” 

Data desfășurării: 27.03.2022 



 

 

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, Marius!” 

Data desfășurării: 06.03.2022 

Denumirea activității: „Vizită la muzeul apelor Fălticeni” 

Data desfășurării: 27.03.2022 

Denumirea activității: „Campionat de fotbal – competiție între tinerii beneficiari ”(Pomârla, 
Dorohoi, Botoșani) 

Data desfășurării: 31.03.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 
 

Denumirea activității: „Duminica 1 din post” 

Data desfășurării: 13.03.2022 

Denumirea activității: „Buna Vestire!” 

Data desfășurării: 25.03.2022 

 

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

Denumirea activității: „Importanța școlii în viața omului” 

Data desfășurării: 24.03.2022 

 

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

Denumirea activității: „Cum distruge consumul de droguri organismul?” 

Data desfășurării: 07.03.2022 

Denumirea activității: „Povara bolii cauzate de consumul de alcool” 

Data desfășurării: 14.03.2022 

Denumirea activității: „Dependența de tutun” 

Data desfășurării: 23.03.2022 

Denumirea activității:„Importanța igienei personale” 

Data desfășurării: 30.03.2022 

 
 

V. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Curățenie generală în bucătărie” 

Data desfășurării: 11.03.2022 



Denumirea activității: „O casă curată, o viață sănătoasă” 

Data desfășurării: 19.03.2022 

 

Serviciul social nr.3 

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

Denumirea activității: „Ce semnificație are mărțișorul?” 

Data desfășurării: 01.03.2022 

Denumirea activității: „Vizită la muzeul apelor din Fălticeni” 

Data desfășurării: 27.03.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Lăsatul secului pentru Postul Paștelui” 

Data desfășurării: 06.03.2022  

 

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

Denumirea activității: „Chiulul, cauze și consecințe”  

Data desfășurării: 16.03.2022 

 

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

 

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

Data desfășurării: 04.03.2022 

Denumirea activității: „Cum distruge organismul consumul de droguri” 

Data desfășurării: 15.03.2022 

Denumirea activității: „Sănătatea, cea mai mare bogăție” 

Data desfășurării: 18.03.2022 

Denumirea activității: „Efectele nicotinei asupra sănătății”   

Data desfășurării: 24.03.2022 

 
 

V. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Nu sunt de vanzare, pericole la un click distanță” 

Data desfășurării: 26.03.2022 

 

APRILIE     

Serviciul social nr.1 



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

 

Denumirea activității: „La mulți ani Jandarmeriei Române!” 

Data desfășurării: 03.04.2022 

Denumirea activității: „Internetul, prieten sau dușman?” 

Data desfășurării: 08.04.2022 

Denumirea activității: „Ziua internațională a fraților și surorilor” 

Data desfășurării: 10.04.2022 

Denumirea activității: „Combaterea traficului de copii” 

Data desfășurării: 13.04.2022 

Denumirea activității: „La piscină” 

Data desfășurării: 25.04.2022 

Denumirea activității: „La film – Animalele fantastice” 

Data desfășurării: 26.04.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

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

Data desfășurării: 23.04.2022 

Denumirea activității: „Semnificația sărbătorilor pascale” 

Data desfășurării: 24.04.2022 

 

 

 

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

Denumirea activității: „Viața fără educație” 

Data desfășurării: 19.04.2022 

 

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

 

Denumirea activității: „Drogurile, alarmă națională” 

Data desfășurării: 06.04.2022 

Denumirea activității: „Ziua Mondială a Sănătății” 

Data desfășurării: 07.04.2022 

Denumirea activității: „Cauzele consumului de alcool” 

Data desfășurării: 09.04.2022   

Denumirea activității: „Băuturile energizante” 

Data desfășurării: 12.04.2022 



Denumirea activității: „Renunță astăzi la fumat” 

Data desfășurării: 15.04.2022 

 

V. Însușirea abilităților de viață independentă: 

Denumirea activității: „Ce vreau sa fac și ce pot să fac?” 

Data desfășurării: 02.04.2022 

Denumirea activității: „Bugetul familiei” 

Data desfășurării: 14.04.2022 

Denumirea activității: „Curățenia este mama sănătății” 

Data desfășurării: 16.04.2022 

Denumirea activității: „Cum pregătim prânzul?” 

Data desfășurării: 18.04.2022 

Denumirea activității: „Prevenirea și combaterea traficului de persoane” 

Data desfășurării: 29.04.2022 

 

Serviciul social nr.2 

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

 

Denumirea activității: „Socializarea și comportamentul în societate” 

Data desfășurării: 15.04.2022 

Denumirea activității: Ouă vopsite în mod tradițional 

Data desfășurării: 21.04.2022 

Denumirea activității: „Jocuri în aer liber” 

Data desfășurării: 25.04.2022 

Denumirea activității: „Vizionare film Happy Cinema – Băieți răi” 

Data desfășurării: 26.04.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Învierea Domnului” 

Data desfășurării: 24.04.2022  

 

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

Denumirea activității: „Modalități de combatere a eșecului școlar” 

Data desfășurării: 11.04.2022  

 

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

 



Denumirea activității: „Ziua Mondială a sănătății” 

Data desfășurării: 07.04.2022 

Denumirea activității: „Tutunul și obiceiul fumatului” 

Data desfășurării: 13.04.2022 

Denumirea activității: „Drogurile și efectele nocive ale acestora” 

Data desfășurării: 27.04.2022 

Denumirea activității: „Alcoolul și tinerii” 

Data desfășurării: 30.04.2022 

 

V. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

 

Denumirea activității: „Curățenia de primăvară în apartament” 

Data desfășurării: 16.04.2022 

Denumirea activității: „Cum pregătim mâncarea tradițională de Paște” 

Data desfășurării: 23.04.2022 

 

Serviciul social nr.3 

I. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Floriile sau intrarea Domnului in Ierusalim” 

Data desfășurării: 12.04.2022 

Denumirea activității: „Sărbătoarea Paștelui” 

Data desfășurării: 24.04.2022 

 

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

 

Denumirea activității: „Ziua Mondială a Sănătății” 

Data desfășurării: 07.04.2022 

Denumirea activității: „Consumul de droguri și dependența” 

Data desfășurării: 27.04.2022 

 

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 Europei” 

Data desfășurării: 10.05.2022 

Denumirea activității: „La cumpărături (Kaufland) pentru meniul preferat” 



Data desfășurării: 29.05.2022 

Denumirea activității: „La mulți ani, Irina!” 

Data desfășurării: 30.05.2022 

 

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

 

Denumirea activității: „Comportamentul meu la școală” 

Data desfășurării: 16.05.2022 

 

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

Denumirea activității: „Măsuri de combatere și reducerea consumului de droguri” 

Data desfășurării: 08.05.2022 

Denumire activității: „Adevărul despre droguri” 

Data desfășurării: 23.05.2022 

Denumirea activității: „Renunță la băuturile carbogazoase” 

Data desfășurării: 25.05.2022 

 

IV. Însușirea abilităților de viață independentă 

 

Denumirea activității: „O prăjitură tiramisu” 

Data desfășurării: 16.05.2022 

Denumirea activității: „Bursa locurilor de muncă” 

Data desfășurării: 20.05.2022 

 

 

Serviciul social nr.2 

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

 

Denumirea activității: „1 mai, ziua internațională a muncii” 

Data desfășurării: 01.05.2022 

Denumirea activității: „La piscină – Cornișa” 

Data desfășurării: 07.05.2022 

Denumirea activității: „Ziua portului popular” 

Data desfășurării: 08.05.2022 

Denumirea activității: „Ziua Europei” 

Data desfășurării: 09.05.2022 



 

 

 

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

 

Denumirea activității: „Drogul, pericol pentru toți” 

Data desfășurării:13.05.2022 

Denumirea activității: „Țigara electronică” 

Data desfășurării: 21.05.2022 

Denumirea activității: „Am probleme cu alcoolul, ce să fac?” 

Data desfășurării: 24.05.2022 

Denumirea activității: „Sportul și cele 7 beneficii mentale ale acestuia” 

Data desfășurării: 30.05.2022 

 

III. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Gestionarea banilor de buzunar” 

Data desfășurării: 04.05.2022 

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

Data desfășurării: 20.05.2022  

 

Serviciul social nr.3 

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

Denumirea activității: „Ziua Europei” 

Data desfășurării: 09.05.2022 

Denumirea activității: „Ziua internațională a familiei” 

Data desfășurării: 15.05.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Participarea la slujba de duminica” 

Data desfășurării: 15.05.2022  

 

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

Denumirea activității: „Stop fumatului” 

Data desfășurării: 05.05.2022 

Denumirea activității: „Alcoolul, dusmanul din umbră” 

Data desfășurării: 11.05.2022 

Denumirea activității: „Fumatul, o amenințare reală” 



Data desfășurării: 24.05.2022 

 

IV. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Despre gătit, rețete culinare în bucătărie” 

Data desfășurării: 28.05.2022 

 

IUNIE  

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 copilului – masa festivă, vizionare film, 
distracție la piscină, tenis de câmp” 

Data desfășurării: 01.06.2022 

Denumirea activității: „Spectacol DGASPC - Copilărie, tărâm de poveste” 

Data desfășurării: 03.06.2022 

Denumirea activității: „Ce este voluntariatul?” 

Data desfășurării: 18.06.2022 

Denumirea activității: „Ziua mondială a refugiaților” 

Data desfășurării: 20.06.2022 

Denumirea activității: „Ziua drapelului național” 

Data desfășurării: 26.06.2022 

Denumirea activității:„ Excursie la Ștefănești” 

Data desfășurării: 30.06.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității:„ Înălțarea Domnului” 

Data desfășurării: 02.06.2022 

Denumirea activității: „Tradiții și superstiții de Rusalii” 

Data desfășurării: 11.06.2022 

 

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

Denumirea activității:  „Voința, cheia succesului” 

Data desfășurării: 19.06.2022 

 

IV. Însușirea abilităților de viață independentă: 
 

Denumirea activității: „Ce trebuie să știu când mă hotărăsc să caut un loc de muncă?” 



Data desfășurării: 09.06.2022 

Denumirea activității: „Munca, sursă de afirmare” 

Data desfășurării: 23.06.2022 

 

Serviciul social nr.2 

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

 

Denumirea activității: „Lumea prin ochi de copil -  masa festiva, vizionare film, distracție la 
piscină, tenis de câmp” 

Data desfășurării: 01.06.2022 

Denumirea activității: „Spectacol DGASPC - Copilărie, tărâm de poveste” 

Data desfășurării: 03.06.2022 

Denumirea activității: „Ziua polițiștilor” 

Data desfășurării: 10.06.2022 

Denumirea activității: „Ziua mondială a donatului de sânge” 

Data desfășurării: 14.06.2022 

Denumirea activității: „Ziua Drapelului Național” 

Data desfășurării: 26.06.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

 

Denumirea activității: „Sărbătoarea Rusaliilor” 

Data desfășurării: 12.06.2022 

Denumirea activității: „Sf. Ioan Botezătorul” 

Data desfășurării: 24.06.2022 

 

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

Denumirea activității: „Consumul de alcool, un pericol pentru sănătate” 

Data desfășurării: 07.06.2022 

Denumirea activității: „Curiozități pentru droguri” 

Data desfășurării: 18.06.2022 

 

IV. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Cum să ne comportăm în societate” 

Data desfășurării: 28.06.2022 

–  

Serviciul social nr.3 



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

 

Denumirea activității: „Ziua copilului - masă festivă, vizionare film, distracție la piscină, 
tenis de câmp” 

Data desfășurării: 01.06.2022 

Denumirea activității: „Spectacol DGASPC - Copilărie, tărâm de poveste” 

Data desfășurării: 03.06.2022 

Denumirea activității:„Plimbare cu barca în parcul Mihai Eminescu” 

Data desfășurării: 08.06.2022 

Denumirea activității: „Vizită la Ipotești” 

Data desfășurării: 15.06.2022 

Denumirea activității: „Ziua Drapelului Național” 

Data desfășurării: 26.06.2022 

Denumirea activității: „Vizită la Muzeul Ștefan Luchian” 

Data desfășurării: 30.06.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

 

Denumirea activității: „Sărbătoarea Sfintei Treimi” 

Data desfășurării: 12.06.2022  

 

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

Denumirea activității: „Alegeți cu atenție prietenii” 

Data desfășurării: 11.06.2022 

 

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

Denumirea activității: „Fii nefumator!” 

Data desfășurării: 04.06.2022 

Denumirea activității: „Prevenirea consumului de droguri - CPECA Botosani ” 

Data desfășurării: 21.06.2022 

 

IULIE 

Serviciul social nr.1 

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

Denumirea activității: „La piscină” 

Data desfășurării: 01.07.2022 

Denumirea activității: „Excursie la Mânăstirea Putna” 



Data desfășurării: 02.07.2022 

Denumirea activității: „Excursie la lacul Rosu” 

Data desfășurării: 21.07.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

 

Denumirea activității: „Slujba de duminică” 

Data desfășurării: 10.07.2022 

 

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

 

Denumirea activității: „Internetul, prieten sau dușman” 

Data desfășurării: 17.07.2022 

Denumirea activității: „Cum petrecem timpul liber” 

Data desfășurării: 23.07.2022 

Denumirea activității: „Ziua internațională a prieteniei” 

Data desfășurării: 30.07.2022 

 

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

Denumirea activității:„ Infecții cu transmitere sexuală” 

Data desfășurării: 07.07.2022 

Denumirea activității: „Responsabilitate în sexualitate” 

Data desfășurării: 13.07.2022   

Denumirea activității: „Alcoolul face victime” 

Data desfășurării: 19.07.2022 

 

V. Însușirea abilităților de viață independentă 

 

Denumirea activității: „Reguli de circulație” 

Data desfășurării: 14.07.2022 

 

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 prieteniei” 

Data desfășurării: 30.07.2022  

 



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

 

Denumirea activității: „Drogurile și efectele nocive ale acestora” 

Data desfășurării: 12.07.2022   

Denumirea activității: „Consumul de alcool și sănătatea mintală a adolescenților” 

Data desfășurării: 19.07.2022 

 

III. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

 

Denumirea activității: „Importanța curațeniei în casă, beneficii pentru sănătate” 

Data desfășurării: 11.07.2022 

 

 

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 Mânăstirea Putna” 

Data desfășurării: 02.07.2022 

Denumirea activității: „La cumpărături (Kaufland) pentru meniul preferat” 

Data desfășurării: 19.07.2022 

Denumirea activității: „Excursie la Cheile Bicazului” 

Data desfășurării: 21.07.2022 

Denumirea activității: „Ziua internațională a prieteniei” 

Data desfășurării: 30.07.2022 

 

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

Denumirea activității: „Respectul, o valoare umană” 

Data desfășurării: 14.07.2022 

 

III. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „O viață fără tutun” 

Data desfășurării: 05.07.2022 

Denumirea activității: „Alcoolul, dusman al sănătății fizice și psihice” 

Data desfășurării: 17.07.2022 

Denumirea activității: „Vacanță in siguranță fără droguri” 

Data desfășurării: 28.07.2022 

 



IV.Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Cum organizăm curățenia generală” 

Data desfășurării: 11.07.2022 

 

 

AUGUST 

 

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 iubitorilor de cărți” 

Data desfășurării: 09.08.2022 

Denumirea activității: „Ziua mondială a fotografiei” 

Data desfășurării: 19.08.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Semnificația zilei Adormirii Maicii Domnului, tradiții” 

Data desfășurării: 15.08.2022 

 

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

Denumirea activității: „Respectul pentru mine și pentru cei din jurul meu” 

Data desfășurării: 02.08.2022 

 

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

Denumirea activității: „Victimele consumului de droguri” 

Data desfășurării: 01.08.2022 

Denumirea activității: „Victimele consumului de droguri” 

Data desfășurării: 01.08.2022 

Denumirea activității: „Riscurile fumatului pasiv la copii” 

Data desfășurării: 04.08.2022 

Denumirea activității: „Gândește- te inainte să consumi alcool” 

Data desfășurării: 08.08.2022 

Denumirea activității: „Cum combatem febra” 

Data desfășurării: 18.08.2022 

 

V. Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „Ce sunt și la ce servesc banii” 

Data desfășurării: 24.08.2022   



 

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 iubitorilor de căți” 

Data desfășurării: 09.08.2022 

Denumirea activității: „La mulți ani, Cosmin!” 

Data desfășurării: 30.08.2022 

 

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

Denumirea activității: „Cum să te comporți in societate” 

Data desfășurării: 23.08.2022 

 

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

Denumirea activității: „Sfaturi esențiale pentru un aspect ingrijit” 

Data desfășurării: 01.08.2022 

Denumirea activității: „Dependenta de droguri” 

Data desfășurării: 07.08.2022 

Denumirea activității: „Fumatul, viciu costitisor” 

Data desfășurării: 11.08.2022 

Denumirea activității: „Alcoolul, niciodată prieten, întotdeauna dușman” 

Data desfășurării: 16.08.2022 

Denumirea activității: „Educație pentru sănătate” 

Data desfășurării: 20.08.2022 

 

IV. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Educația și formarea deprinderilor pentru viață independentă” 

Data desfășurării: 28.08.2022 

 

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, Ana!” 

Data desfășurării: 01.08.2022 

Denumirea activității: „Tabără la Costinești” 

Perioada desfășurării: 20.08. – 25.08.2022 

Denumirea activității: „Prânz cu Asociația Starr Romania” 

Data desfășurării: 25.08.2022 



 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Avem nevoie de Dumnezeu” 

Data desfășurării: 07.08.2022 

Denumirea activității: „Sfânta Maria Mare” 

Data desfășurării: 15.08.2021 

 

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

Denumirea activității: „Drogurile si funcționarea creierului” 

Data desfășurării: 03.08.2022 

Denumirea activității: „Alcoolul si tutunul, factori de autodistrugere” 

Data desfășurării: 09.08.2022 

Denumirea activității: „Ce sunt țigările?” 

Data desfășurării: 27.08.2022 

 

SEPTEMBRIE 

Serviciul social nr.1 

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

Denumirea activității: „Ziua pompierilor” 

Data desfășurării: 13.09.2022 

Denumirea activității: „Un cartier mai curat. Ziua curățeniei naționale 2022” 

Data desfășurării: 17.09.2022 

Denumirea activității: „Să fie pace în lume!” 

Data desfășurării: 21.09.2022 

Denumirea activității: „Înscriere cursuri de dans  club G- Power A.T.” 

Data desfășurării: 27.09.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Rugăciunea in viața tinerilor” 

Data desfășurării: 04.09.2022 

 

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

 

Denumirea activității: „Citește o carte” 

Data desfășurării: 06.09.2022 

 



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

Denumirea activității: „Adolescenții și fumatul” 

Data desfășurării: 07.09.2022 

Denumirea activității: „Igiena este vitală pentru sănătatea noastră” 

Data desfășurării: 14.09.2022 

Denumirea activității: „Activități de consiliere și educație sexuală desfășurate săptămânal 
de Asociația My brother s Keeper Internațional, reprezentată prin doamna A. L.” 

Data desfășurării: 23.09.2022 

Denumirea activității: „Curățenia, cartea noastră de vizită” 

Data desfășurării: 24.09.2022 

Denumirea activității: „Alcoolul nu te face mai mare” 

Data desfășurării: 25.09.2022 

 

V. Însușirea abilităților de viață independentă: 

Denumirea activității: „Curățenie generală în apartament” 

Data desfășurării: 01.09.2022 

Denumirea activității: „Să dăm dovadă de bune maniere” 

Data desfășurării: 26.09.2022 

 

Serviciul social nr.2 

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

Denumirea activității: „Sunt major și fac ce vreau, dar știu ce fac?” 

Data desfășurării: 11.09.2022 

Denumirea activității: „Ziua Pompierilor din  România” 

Data desfășurării: 13.09.2022 

Denumirea activității: „Ziua păcii” 

Data desfășurării: 21.09.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Înălțarea Sfintei Cruci ” 

Data desfășurării: 14.09.2022 

 

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

Denumirea activității: „Cum ne pregatim pentru inceputul școlii” 

Data desfășurării: 04.09.2022   

Denumirea activității: „Ziua internațională a limbilor Europei” 

Data desfășurării: 26.09.2022 



 

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

Denumirea activității: „O casă curată egală cu sănătatea” 

Data desfășurării: 03.09.2022 

Denumirea activității: „Cauzele consumului de droguri” 

Data desfășurării: 06.09.2022 

 

V.Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Cum poți reuși în viață? Cheia succesului” 

Data desfășurării: 24.09.2022 

–; 

Serviciul social nr.3 

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

Denumirea activității: „Ziua Pompierilor” 

Data desfășurării: 13.09.2022 

Denumirea activității: „Let’s do it, Romania” 

Data desfășurării: 17.09.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Credința în Dumnezeu” 

Data desfășurării: 11.09.2022 

 

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

Denumirea activității: „Importanța școlii în viața tinerilor” 

Data desfășurării: 15.09.2022 

 

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

Denumirea activității: „Alcoolismul” 

Data desfășurării: 02.09.2022 

Denumirea activității: „Fumatul pasiv, o amenintare” 

Data desfășurării: 20.09.2022 

 

V. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Cum gatim o pizza ” 

Data desfășurării: 25.09.2022 

 

OCTOMBRIE  



Serviciul social nr.1 

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

 

Denumirea activității: „Ziua Mondială a zâmbetului” 

Data desfășurării: 08.10.2022 

Denumirea activității: „ La mulți ani, Denisa!” 

Data desfășurării: 15.10.2022 

Denumirea activității: „La piscină!” 

Data desfășurării: 28.10.2022 

 

 

 

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

Denumirea activității: „Cum gestionăm timpul” 

Data desfășurării: 07.10.2022 

 

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

Denumirea activității: „Cauzele dependenței de alcool ” 

Data desfășurării: 02.10.2022 

Denumirea activității: „Ziua mondială a sănătății mintale ” 

Data desfășurării: 10.10.2022 

Denumirea activității: „Ziua combaterii risipei alimentare” 

Data desfășurării: 16.10.2022 

Denumirea activității: „Să renunțăm astăzi la fumat” 

Data desfășurării: 11.10.2022 

Denumirea activități: „Primul ajutor” 

Data desfășurării: 19.10.2022 

Denumirea activității: „Cum acționează drogurile” 

Data desfășurării: 26.10.2022 

 

IV.Însușirea abilităților de viață independentă: 

Denumirea activității: „Autocontrolul, gestionarea emoțiilor” 

Data desfășurării: 29.10.2022 

 

Serviciul social nr.2 

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



Denumirea activității: „La cumpărături (Kaufland) pentru meniul preferat” 

Data desfășurării: 28.10.2022 

Denumirea activității: „La mulți ani, Gabriel!” 

Data desfășurării: 29.10.2022 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Acoperământul Maicii Domnului, zi de mare sărbătoare” 

Data desfășurării: 01.10.2022 

Denumirea activității: „Sfânta Cuvioasă Parascheva” 

Data desfășurării: 14.10.2022 

 

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

Denumirea activității: „Importanța aspectului exterior” 

Data desfășurării: 19.10.2022 

 

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

Denumirea activității: „Ce miros au drogurile?” 

Data desfășurării: 02.10.2022 

Denumirea activității: „De ce insistă prietenii sa fumez?” 

Data desfășurării: 11.10.2022 

 

V. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Curățenia de toamnă in apartament” 

Data desfășurării: 08.10.2022 

Denumirea activității: „Reguli de circulație” 

Data desfășurării: 20.10.2022 

Denumirea activității: „Cum pregătim tarta cu fructe?” 

Data desfășurării: 27.10.2022 

 

  

Serviciul social nr.3 

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

Denumirea activității: „Ziua internationala a persoanelor vârstnice” 

Data desfășurării: 01.10.2022 

Denumirea activității: „Ziua Mondială a Educației” 

Data desfășurării: 05.10.2022 

Denumirea activității: „Ziua armatei, participarea la paradă” 



Data desfășurării: 25.10.2022 

 

 

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

Denumirea activității: „Cum ne pregatim pentru școală” 

Data desfășurării: 30.10.2022 

 

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

Denumirea activității: „Istoricul drogurilor, conceptul de drog, efectele acestora” 

Data desfășurării: 04.10.2022 

Denumirea activității: „Alcoolul, care sunt efectele pe care le produce în corpul 
omenesc?” 

Data desfășurării: 16.10.2022 

Denumirea activității: „Cafea, Tutun, Alcool, factori de autodistrugere” 

Data desfășurării: 17.10.2022 

  

NOIEMBRIE 

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 bunului simț” 

Data desfășurării: 28.11.2022 

Denumirea activității: „La cumpărături (Kaufland) pentru meniul preferat” 

Data desfășurării: 25.11.2022 

Denumirea activității: „La mulți ani, Andreea!” 

 

II. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Povestea sfinților Mihail și Gavril” 

Data desfășurării: 08.11.2022 

Denumirea activității: „Tradiții de Sfântul Andrei” 

Data desfășurării: 30.11.2022 

 

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

Denumirea activității: „Respectul nu are legătură cu vârsta” 

Data desfășurării: 15.11.2022 

Denumirea activității: „Munca stăruitoare invinge greutățile” 

Data desfășurării: 16.11.2022 



 

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

Denumirea activității: „Alcoolul, dușmanul nevăzut” 

Data desfășurării: 07.11.2022 

Denumirea activității: „Renunță la fumat!” 

Data desfășurării: 14.11.2022 

Denumirea activității: „Fii conștient, nu dependent” 

Data desfășurării: 20.11.2022 

 

V. Însușirea abilităților de viață independentă: 

Denumirea activității: „ Gestionarea banilor” 

Data desfășurării: 09.11.2022 

Denumirea activității: „Ești pregătit să primești oaspeți?” 

Data desfășurării: 17.11.2022 

Denumirea activității: „Ateliere de dezvoltare personală desfășurate de Asociația Ajungem 
Mari” 

Perioada desfășurării: 06.11.2022 – 10.12.2022 

 

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 toleranței” 

Data desfășurării: 16.11.2022 

II.Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Povestea sfinților Mihail și Gavril” 

Data desfășurării: 08.11.2022 

 

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

Denumirea activității: „Voluntariatul și iubirea pentru aproapele tău” 

Data desfășurării: 22.11.2022 

 

 

 

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

Denumirea activității: „Tutunul și bolile cardiovasculare” 

Data desfășurării: 07.11.2022 

Denumirea activității: „Alcoolul distruge celulele creierului” 

Data desfășurării: 21.11.2022 



 

Serviciul social nr.3 

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

Denumirea activității: „Consumul de alcool la tineri” 

Data desfășurării: 08.11.2022 

 

II. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Ateliere de dezvoltare personală desfășurate de Asociația Ajungem 
Mari” 

Data desfășurării: 06.11.2022 – 10.12.2022 

 

DECEMBRIE 

Serviciul social nr.1 

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

Denumirea activității: „ Ziua României!” 

Data desfășurării: 01.12.2022 

Denumirea activității: „Mesagerii lui Mos Nicolae, oaspeti DGASPC” 

Data desfășurării: 05.12.2022 

Denumirea activității: „Cu moș Nicolae la restaurant, Asociația Social Creștină Sf. Ioan 
Iacob de la Crăiniceni ” 

Data desfășurării: 06.12.2022 

Denumirea activității: ,,Veste bună am adus!” - Spectacol organizat de D.G.A.S.P.C. 
Botoșani 

Data desfășurării: 16.12.2022 

Denumirea activității: „E vremea colindelor!” 

Data desfășurării: 24.12.2022 

Denumirea activității: „Mos Crăciun ne iubește – vizită Asociației Starr România” 

Data desfășurării: 28.12.2022 

Denumirea activității: „La mulți ani, Vasilica!” 

Data desfășurării: 29.12.202 

 

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

Denumirea activității: „Meditații la diferite materii cu voluntarii Asociaței Ajungem Mari 
Botoșani” 

Perioada desfășurării: 01. 2022 – 12. 2022 

 

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

Denumirea activității: „Dependenta de droguri” 



Data desfășurării: 11.12.2022 

Denumirea activității: „Efectele fumatului si adevărul despre droguri” 

Data desfășurării: 19.12.2022 

 

IV.Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „Știm să facem un dar?” 

Data desfășurării: 10.12.2022 

Denumirea activității: „Ateliere pentru deprinderi de viață independentă desfășurate de 

Asociația Industrii Creative Iași” 

Perioada desfășurării: 15.10.2022 - 17.12.2022 

 

 

Serviciul social nr.2 

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

Denumirea activității: „Ziua natională a României”  

Data desfășurării: 01.12.2022 

Denumirea activității: „Mesagerii lui Mos Nicolae, oaspeti DGASPC!” 

Data desfășurării: 05.12.2022 

Denumirea activității: „Cu moș Nicolae la restaurant - Asociația Social Creștină Sf. Ioan 
Iacob de la Crăiniceni” 

Data desfășurării: 06.12.2022 

Denumirea activității: „Veste bună am adus!” - Spectacol organizat de D.G.A.S.P.C. 
Botoșani 

Data desfășurării: 16.12.2022 

Denumirea activității: „Colinda, la ceas de taină!” 

Data desfășurării: 24.12.2022 

Denumirea activității: „Mos Crăciun ne iubește” – vizita Asociației Starr România 

Data desfășurării: 28.12.2022 

 

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

Denumirea activității: „Codul bunelor maniere” 

Data desfășurării: 21.12.2022 

Denumirea activității: „Meditații la diferite materii cu voluntarii Asociaței Ajungem Mari 
Botoșani” 

Perioada desfășurării: 01. 2022 – 12.2022 

 

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

Denumirea activității: „De ce fumează tinerii?” 



Data desfășurării: 08.12.2022 

Denumirea activității: „Droguri de mare risc” 

Data desfășurării: 14.12.2022 

Denumirea activității: „Dependența de alcool, simptome și tratament” 

Data desfășurării: 17.12.2022 

 

IV.Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Gestionarea banilor de buzunar” 

Data desfășurării: 09.12.2022 

Denumirea activității: „Confecționarea de ornamente pentru brad” 

Data desfășurării: 15.12.2022 

Denumirea activității: „Ateliere pentru deprinderi de viață independentă desfășurate de 
Asociația Industrii Creative Iași” 

Perioada  desfășurării: 15.10.2022- 17.12.2022 

 

Serviciul social nr.3 

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

Denumirea activității: „Ziua națională a Romaniei” 

Data desfășurării: 01.12.2022 

Denumirea activității: „Mesagerii lui Mos Nicolae, oaspeti D.G.A.S.P.C. Botoșani!” 

Data desfășurării: 05.12.2022 

Denumirea activității: „Cu moș Nicolae la restaurant - Asociația Social Creștină Sf. Ioan 
Iacob de la Crăiniceni” 

Data desfășurării: 06.12.2022 

Denumirea activității: ,,Veste bună am adus!” – spectacol organizat de D.G.A.S.P.C. 
Botoșani 

Data desfășurării: 16.12.2022 

Denumirea activității: „Colinda, traditie iubită!” 

Data desfășurării: 24.12.2022 

Denumirea activității: „Moș Crăciun ne iubește” – vizită Asociației Starr România 

Data desfășurării: 28.12.2022 

 

 

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

Denumirea activității: „Meditații la diferite materii cu voluntarii Asociației Ajungem Mari 

Botoșani” 

Data desfășurării: 01.2022-12.2022 

 



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

Denumirea activității: „Prevenirea consumului de droguri, cum rezist presiunii 
anturajului” 

Data desfășurării: 7.12.2022   

Denumirea activității: „Efectele fumatului asupra plamanilor”  

Data desfășurării: 18.12.2022 

 

IV. Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 

Denumirea activității: „Ateliere pentru deprinderi de viață independentă desfașurate de 
Asociația Industrii Creative Iași”  

Perioada desfășurării: 15.10.2022 - 17.12.2022 

 

➢ 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: „Il sărbătorim pe I.B.!” 

Data desfășurării: 05.01.2022 

Denumirea activității: „Ziua internațională a cuvântului ,,Mulțumesc” 

Data desfășurării: 11.01.2022 

Denumirea activității: „In memoria poetului Mihai Eminescu” 

Data desfășurării: 15.01.2022 

Denumirea activității: „Ziua Unirii la Ruginoasa” 

Data desfășurării: 24.01.2022 

 

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

Denumirea activității: „Consecințele consumului de droguri” 

Data desfășurării: 17.01.2022 

Denumirea activității: „Dependența de droguri” 

Data desfășurării: 28.01.2022 

 

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

Denumirea activității: „Valoarea mea, deviza in profesia aleasă” 

Data desfășurării: 09.01.2022 

Denumirea activității: „A,B,C – ul comportării civilizate” 

Data desfășurării: 25.01.2022 

 

IV.Dezvoltarea sentimentului religios 



Denumirea activității: „Boboteaza, ziua in care se sfințește apa” 

Data desfășurării: 06.01.2022 

 

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

Denumirea activității: „Cheia succesului in viață” 

Data desfășurării: 16.01.2022 

Denumirea activității: „Dependență și independență în viața  adolescentului ” 

Data desfășurării: 28.01.2022 

 

VI.Însușirea abilităților de viață independentă 

 

Denumirea activității: „Delicii la ceaun, activitate culinară” 

Data desfășurării: 14.01.2022 

 

FEBRUARIE 

 

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

Denumirea activității: „Sărbătorim Dragobetele” 

Data desfășurării: 24.02.2022 

  

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

Denumirea activității: „Minciuna colectivă, efectele ei asupra grupului” 

Data desfășurării: 09.02.2022 

Denumirea activității: „Sănătatea și igiena personală” 

Data desfășurării: 11.02.2022 

Denumirea activității: „Tinerii, valoroși nu dependenți” 

Data desfășurării: 22.02.2022 

Denumirea activității: „Tutun și alcool, factori de autodistrugere” 

Data desfășurării: 26.02.2022 

 

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

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

Data desfășurării: 02.02.2022 

Denumirea activității:„Duplicitatea in viața de adolescent” 

Data desfășurării: 04.02.2022 

Denumirea activității: „Cine sunt și ce imi doresc pentru viitorul meu” 

Data desfășurării: 13.02.2022 



Denumirea activității: „Agresivitatea – răspuns la neadaptare” 

Data desfășurării: 15.02.2022 

Denumirea activității: „Proiecție in viitor” 

Data desfășurării: 27.02.2022 

 

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

 

Denumirea activității: „Munca invinge greutățile” 

Data desfășurării: 25.02.2022 

  

V.Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „Vine primăvara – confecționare de obiecte tematice” 

Data desfășurării: 06.02.2022 

Denumirea activității: „Adolescența, vârsta marilor contradicții” 

Data desfășurării: 18.02.2022 

Denumirea activității: ,,Îmbătați de dragoste” - Spectator la teatru 

Data desfășurării: 20.02.2022 

Denumirea activității: „În așteptarea mărțișorului - confecționare de mărțișoare” 

Data desfășurării: 21.02.2022 

 

MARTIE 

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

Denumirea activității: „Semnificația zile de 8 martie” 

Data desfășurării: 06.03.2022 

Denumirea activității: „Să dăruim zâmbete”- vizită la C.I.A.P.A.D. Botoșani 

 Data desfășurării: 08.03.2022  

Denumirea activității: „La pizza cu voluntarii Asociației Ajungem Mari” 

Data desfășurării: 12.03.2022 

Denumirea activității: „Sport, natură, tinerețe – fotbal cu voluntarii Asociației Ajungem 
Mari” 

Data desfășurării: 13.03.2022 

Denumirea activității: „Ne place crispy, activitate culinară” 

Data desfășurării: 16.03.2022 

Denumirea activității: „Vizionare film Uvertura Mall – Clifford, marele caine roșu” 

Data desfășurării: 17.03.2022 

Denumirea activității: „Vizită la Fălticeni la Muzeul Apelor” 

Data desfășurării: 27.03.2022 



 

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

 

Denumirea activității: „Cauzele consumului de droguri” 

Data desfășurării: 09.03.2022 

Denumirea activității: „Fumatul dăunează grav sănătății” 

Data desfășurării: 24.03.2022 

 

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

Denumirea activității: „Cum pot reuși in viață?” 

Data desfășurării: 26.03.2022 

 

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

Denumirea activității: „Obiceiuri bune sau năravuri?” 

Data desfășurării: 12.03.2022 

 

V.Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „Frumosul, in fiecare zi lângă noi, igienizarea curții” 

Data desfășurării: 04.03.2022 

Denumirea activității: „Confecționarea de mărțișoare dulci” 

Data desfășurării: 07.03.2022 

Denumirea activității: „Educație financiară” 

Data desfășurării: 19.03.2022 

Denumirea activității: „Activitate culinară, shaorma” 

Data desfășurării: 23.03.2022 

 

 

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: 17.04.2022 

Denumirea activității: „La picnic” 

Data desfășurării: 25.04.2022 

 

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

Denumirea activității: „Igiena corporală” 



Data desfășurării: 04.04.2022 

Denumirea activității: „Drogul - iluzie, delir, deznădejde ” 

Data desfășurării: 28.04.2022 

Denumirea activității: „Drogurile și sănătatea” 

Data desfășurării: 30.04.2022 

 

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

Denumirea activității: „Cum să devenim super băieți, managementul emoțiilor” 

Data desfășurării: 03.04.2022 

 

IV. Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Tradiții de Paște” 

Data desfășurării: 21.04.2022 

 

V.Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „Ornamente de Paște- confecționare de obiecte tematice” 

Data desfășurării: 20.04.2022 

Denumirea activității: „Frumosul și limbajul folosit” 

Data desfășurării: 26.04.2022 

Denumirea activității: „Cum circulăm” 

Data desfășurării: 29.04.2022 

 

MAI 

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

Denumirea activității: „Relaxare la piscina Cornișa” 

Data desfășurării: 07.05.2022 

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

Denumirea activității: „Probleme cauzate de consumul de droguri” 

Data desfășurării: 05.05.2022 

Denumirea activității: „Consecințele consumului de alcool” 

Data desfășurării: 12.05.2022   

Denumirea activității: „Tentații și urmări” 

Data desfășurării: 17.05.2022 

Denumirea activității: „Curățenia – o necesitate” 

Data desfășurării: 18.05.2022 

Denumirea activității: „Educație pentru sănătate” 



Data desfășurării: 20.05.2022 

 

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

Denumirea activității: „Autocunoașterea și alegerea carierei” 

Data desfășurării: 10.05.2022 

 

IV.Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Viața sfinților Constantin și Elena” 

Data desfășurării: 21.05.2022 

 

V.Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „Extremism și xenofobie” 

Data desfășurării: 14.05.2022 

Denumirea activității: „Delincvența juvenilă” - activitate desfășurată la Prefectura Botoșani 

Data desfășurării: 19.05.2022 

Denumirea activității: „Educația bunului cetățean” 

Data desfășurării: 26.05.2022 

 

 

IUNIE 

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, terenul de sport și 
vizionare film 

Data desfășurării: 01.06.2022 

Denumirea activității: „Copilărie, tărâm de poveste” - spectacol organizat la Dorohoi de 
D.G.A.S.P.C. Botoșani 

Data desfășurării: 03.06.2022 

Denumirea activității: „Activitate de recreere cu voluntarii Asociației Ajungem Mari, 
plimbare cu hidrobiciclete” 

Data desfășurării: 19.06.2022 

Denumirea activității: „Ziua drapelului național” 

Data desfășurării: 26.06.2022 

Denumirea activității: „Vizită la C.P . „Sf. Nicolae” Trușești - picnic si socializare” 

Data desfășurării: 30.06.2022 

 

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

Denumirea activității: „Drogurile – pericol pentru sănătate” 



Data desfășurării: 09.06.2022 

Denumirea activității:„ Igiena personală, o condiție esențială pentru sănătate” 

Data desfășurării: 21.06.2022 

 

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

Denumirea activității: „Activitate cu Volunatrii Asociației Ajungem Mari – Îndrumări pentru 
inserția tinerilor în timpul muncii” 

Data desfășurării: 12.06.2022 

 

IULIE 

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

Denumirea activității: „Excursie la Putna” 

Data desfășurării: 02.07.2022 

 

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

Denumirea activității: „Alcoolul, dușmanul tinerilor” 

Data desfășurării: 07.07.2022 

 

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

Denumirea activității: „Televizorul nu este stăpânul timpului” 

Data desfășurării: 03.07.2022 

Denumirea activității: „Strada și pericolele ei” 

Data desfășurării: 22.07.2022 

 

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

Denumirea activității: Activitate cu Voluntarii Asociației Ajungem Mari – Succesul în viață 
(vizionarea unui interviu pentru obținerea unui loc de muncă) 

Data desfășurării: 19.07.2022 

-  ;   

V.Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „Respectă aproapele tău și pe tine insuți” 

Data desfășurării: 29.07.2022 

 

AUGUST 

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

Denumirea activității: „Cum și unde caut loc de muncă?” 

Data desfășurării: 12.08.2022 

 



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

Denumirea activității: „Autocunoașterea și viitoarea carieră” 

Data desfășurării: 21.08.2022  

 

SEPTEMBRIE  

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

Denumirea activității: „Activitate cu voluntarii Asociația Ajungem Mari Botoșani – 
socializare” 

Data desfășurării: 25.09.2022 

  

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

Denumirea activității: „Ambianța și sănătatea mea” 

Data desfășurării: 01.09.2022 

Denumirea activității: „De ce consumă adolescenții droguri?” 

Data desfășurării: 05.09.2022 

Denumirea activității: „Fii liber, nu dependent” 

Data desfășurării: 23.09.2022 

III.Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității: „Sfânta Marie Mică” 

Data desfășurării: 08.09.2022 

 

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

Denumirea activității:„Bunul simț și buna cuviință, cum mă comport in colectivitate” 

Data desfășurării: 14.09.2022 

 

V.Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „Micii bucătari – activitate culinară” 

Data desfășurării: 13.09.2022 

Denumirea activității:„Curățenia generală, noțiuni de igienă” 

Data desfășurării: 17.09.2022 

 

OCTOMBRIE 

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

Denumirea activității: „Ziua mondială a educației” 

Data desfășurării: 05.10.2022   

Denumirea activității: „Cum protejăm mediul inconjurător?” 

Data desfășurării: 22.10.2022 



 

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

Denumirea activității: „Adolescență fără dependență” 

Data desfășurării:18.10.2022  

III.Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității:„Viața sfântului Dumitru” 

Data desfășurării: 26.10.2022 

IV.Însușirea abilităților de viață independentă 
 

Denumirea activității: „Valoarea banilor și gestionarea lor” 

Data desfășurării: 16.10.2022 

Denumirea activității: „Decorațiuni de toamnă” 

Data desfășurării: 17.10.2022 

 

NOIEMBRIE 

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

Denumirea activității:„Întâlnire cu noii voluntari Asociației Ajungem Mari” 

Data desfășurării:15.11.2022  

 

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

Denumirea activității: „Nu deveni sclavul dependenței” 

Data desfășurării: 10.11.2022 

Denumirea activității: „Un stil de viață sănătos” 

Data desfășurării: 19.11.2022 

III.Dezvoltarea sentimentului religios 

Denumirea activității:„Rugăciunea in viața tinerilor” 

Data desfășurării: 04.11.2022 

 

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

 

Denumirea activității: „Ce inseamnă bursa locurilor de muncă” 

Data desfășurării: 17.11.2022 

 

V.Însușirea abilităților de viață independentă  

Denumirea activității: „Nu te juca cu focul – prevenirea incendiilor” 

Data desfășurării: 04.11.2022 

Denumirea activității: „Activitate culinară” 



Data desfășurării: 26.11.2022 

Denumirea activității: „Semnele de circulație, cu voluntarii Ajungem Mari” 

Data desfășurării: 29.11.2022 

 

 

 

 

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: 01.12.2022  

Denumirea activității: „Mesagerii lui Mos Nicolae, oaspeti DGASPC!” 

Data desfășurării: 05.12.2022 

Denumirea activității: „ Cu moș Nicolae la restaurant, Asociația Social Creștină Sf. Ioan 
Iacob de la Crăiniceni” 

 Data desfășurării: 06.12.2022 

Denumirea activității: ,,Veste bună am adus!”- spectacol organizat de D.G.A.S.P.C. 
Botoșani 

Data desfășurării: 16.12.2022 

Denumirea activității: „ E vremea colindelor!” 

Data desfășurării: 24.12.2022 

Denumirea activității: „Mos Crăciun ne iubește – vizită Asociației Starr România” 

Data desfășurării: 28.12.2022 

  

 

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

Denumirea activității: „ Sărbători fără surogate” 
Data desfășurării: 19.12.2022  

 

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

Denumirea activității: „Sunt propriul meu prieten sau dușman?” 

Data desfășurării: 29.12.2022 

Denumirea activității: „Meditații la diferite materii cu voluntarii Asociației Ajungem Mari”  

Data desfășurării:01.-12.2022 

 

IV.Însușirea abilităților de viață independentă 

Denumirea activității: „La patinoar” - Activitate cu Voluntarii Asociației Ajungem Mari 

Data desfășurării: 13.12.2022 



Denumirea activității: „Ateliere pentru deprinderi de viață independentă desfășurate de 
Asociația Industrii Creative Iași” 

Perioada desfășurării: 15.10.2022 - 17.12.2022 

 

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

IANUARIE 

➢ 01.01.2022 – Activitatea ,,Sorcova,vesela” - activitate de socializare, copiii au sorcovit 
personalul și prietenii, din comunitate; 

➢ 02.01.2022 – Activitatea ,,Pregatirea alimentelor pentru hrana zilnică” - dezvoltarea 
capacității de a face legatura între alimentație și starea sănătății; 

➢ 03.01.2022- Activitatea ,,Sentimente și emoții” - activitate de  dezvoltare personală -
recunoașterea și exprimarea emoțiilor și a  sentimentelor personale; 

➢ 03.01.2022 - Activitatea ,,Găsirea unei locuințe”- să știe pașii de urmat în găsirea unei 
locuințe de  închiriat; 

➢ 04.01.2022 – Activitatea ,,Infracțiune-spargerea unui cont personal” - să cunoască 
regulile de siguranță online, să respecte legislația din domeniu; 

➢ 04.01.2022 -  Activitatea ,,Educația pentru viața de familie” - conștientizarea rolurilor dintr-
o familie; 

➢ 05.01.2022 - Activitatea ,,Controlul emoțiilor și  gestionarea conflictelor” - exersarea 
controlului furiei într-o situație nedreaptă și frustrantă; 

➢ 05.01.2022- Activitatea ,,Managementul banilor”- să-și organizeze și să-și administreze 
corect propriile venituri și cheltuieli pe un interval cât mai lung; 

➢ 05.01.2022 – Activitatea „Educație sexuală” – informarea copiilor privind metodele de 
contracepție și prevenirea unei sarcini nedorite, boli cu tranmitere sexuală; 

➢ 06.01.2022- Activitatea ,,Boboteaza-tradiții și obiceiuri” - informare asupra semnificației 
zilei, deplasarea la biserică; 

➢ 07.01.2022 – Activitatea ,,24 ore, 7 zile” - îmbunătățirea capacității de a gestiona timpul și 
de  a-și organiza viața personală; 

➢ 07.01.2022 - Activitatea ,,La mulți ani, Ionela!”- sărbătorirea zilei de naștere a tinerei  D. I.; 

➢ 08.01.2022 - Activitatea ,,Gândirea pozitivă și stilul de viață sănătos”- să  învețe să  
gândească pozitiv  și constructiv; 

➢ 08.01.2022 - Activitatea ,,Toleranță și respect”- cunoașterea regulilor de  comportament 
civilizat; 

➢ 09.01.2022 - Activitatea ,,Care este ideea ta genială?” - cunoașterea capacității de a gândi 
o afacere sau o invenție de  care să se poată folosi; 

➢ 09.01.2022 - Activitatea ,,Știm să ne protejăm de pericole?”- să conștientizeze ce 
înseamnă abuz fizic si emoțional; 

➢ 10.01.2022- Activitatea ,,Întreținerea locuinței”- deprinderi de  viață  independentă; 

➢ 10.01.2022- Activitatea ,,Prietenie și respect” - înțelegerea acestor noțiuni si ce presupun 
în cadrul unui grup; 

➢ 11.01.2022 - Activitatea ,,Ziua Internațională a cuvântului,,Mulțumesc”- dezvoltarea 
abilităților specifice unei comunicări eficente, corecte și civilizate; 

➢ 12.01.2022- Activitatea ,,Ce meserie vreau să am?”- să știe să caute informații referitoare 
la cursuri de  formare  profesională; 

➢ 12.01.2022 – Activitatea ,,Capcanele adolescenței”- activitate antidrog;  

➢ 13.01.2022 - Activitatea ,,Îmi plac colegii mei, am nevoie de ei” - să fie capabili să 
exprime o atitudine pozitivă față de membrii grupului din care fac parte; 



➢ 14.01.2022 – Activitatea ,,Politețea în  Proverbe” - să definească comportamentul civilizat, 
să folosească formule de  politețe; 

➢ 15.01.2022- Activitatea ,,Amintiri despre Eminescu”- să cunoască viața și opera poetului 
național; 

➢ 16.01.2022- Activitatea ,,Cum folosim telefonul?”- consolidarea deprinderilor specifice 
unei comunicări eficente, corecte și civilizate; 

➢ 17.01.2022 - Activitatea ,,Cheltuieli cu întreținerea locuinței”- să știe sa facă un calcul 
estimativ al cheltuielilor lunare într-o locuință; 

➢ 17.01.2022 - Activitatea ,,Analiza situației la învățătura pe semestrul I” - consolidarea 
deprinderilor de  învățare și autocunoaștere; 

➢ 18.01.2022 - Activitatea ,,Noțiuni de legislatie a muncii” - să știe ce este un contract de 
muncă și însemnătatea respectării  acestuia; 

➢ 18.01.2022 – Activitatea ,,Viroza respiratorie, boala sezonului” - cunoașterea 
simptomelor, tratamentul și măsurile de prevenție pentru această afecțiune; 

➢ 19.01.2022 –Activitatea ,,Cum se poate anunța o întarziere la locul de muncă?”- să 
conștientizeze că orice întârziere trebuie anunțată și are consecințe; 

➢ 20.01.2022 - Activitatea ,,Efectele drogurilor asupra minții și trupului” - activitate 
antidrog; 

➢ 21.01.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională a Îmbrațișărilor” - dezvoltarea abilităților de 
comunicare și relaționare; 

➢ 22.01.2022 - Activitatea ,,Mijloace utilizate pentru stingerea incendiilor” - cunoașterea 
mijloacelor de stingere a incendiilor; 

➢ 23.01.2022 – Activitatea ,,Ce meserie mi se potrivește?”- să descopere ce meserie se 
potrivește fiecăruia în funcție de  aptitudini și abilități; 

➢ 24.01.2022 - Activitatea ,,24 Ianuarie - Mica Unire” - cunoașterea istoriei naționale și 
importanței Unirii din 1859; 

➢ 25.01.2022 – Activitatea ,,Alcoolul între mit și realitate”- cunoașterea modului de acțiune 
a alcoolului asupra sistemului nervos, riscurile consumului de alcool; 

➢ 26.01.2022 – Activitatea ,,Sunt cu cărțile, nu sunt singur !”- să aprecieze valoarea cărților 
în educația personală; 

➢ 27.01.2022 – Activitatea ,,Comunicarea în scris”- însușirea și consolidarea formulelor de 
comunicare în scris; 

➢ 28.01.2022 – Activitatea ,,Despre voluntariat!” - să știe ce înseamnă voluntariatul si rolul 
său  în dezvoltarea  personală; 

➢ 29.01.2022 – Activitatea ,,Rezolvarea conflictelor”- identificarea etapelor de rezolvare a 
conflictelor; 

➢ 30.01.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională a nonviolenței în școli”- conștientizarea 
problemelor legate de  violența în școli, identificarea modalitaților de rezolvare a acestora; 

➢ 31.01.2022 - Activitatea ,,Cum ne îmbrăcam la diverse evenimente”- alegerea unei ținute 
în funcție de vârstă, anotimp, ocazie; 

 

FEBRUARIE 

➢ 01.02.2022- Activitatea ,,Prima zăpadă -bucurie și distracție” - activitate de  timp liber cu 
practicarea  jocurilor de  iarnă;  

➢ 02.02.2022 – Activitatea ,,Când apelăm numarul unic de telefon 119?” - prelucrarea 
ordinului referitor la acest număr; 

➢ 03.02.2022 – Activitatea ,,Ambianța și sănătatea mea” - cultivarea interesului pentru 
promovarea stării de sănătate a mediului; 



➢ 04.02.2022 – Activitatea ,,Jurnalul meu !”- formarea deprinderii de  a avea un jurnal 
personal; 

➢ 05.02.2022 – Activitatea ,,Cum îmi petrec timpul liber?” - importanța petrecerii timpului 
liber în  mod  productiv  și  plăcut; 

➢ 06.02.2022 – Activitatea ,,Infruntând propria identitate” - să descopere/evalueze aspecte 
ale identității personale; 

➢ 07.02.2022 – Activitatea ,,Al meu, al tău, al nostru!” - să facă deosebirea dintre  bunurile 
personale si cele  publice; 

➢ 08.02.2022 -  Activitatea ,,Cheia succesului” - să-și propună ,,promovarea succesului” ca 
stil de viață; 

➢ 09.02.2022 – Activitatea ,,Fii activ!! Nu fi  captiv!”- activitate desfășurată în colaborare cu 
Postul de Poliție Trușești, pentru prevenirea substanțelor psihoactive în rândul adolescenților; 

➢ 10.02.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională a cititului Împreună!”- organizarea unor 
sesiuni de citit  împreună cu voce tare, activitate desfășurată  la bibliotecă; 

➢ 11.02.2022 - Activitatea ,,Modul de acțiune și evacuare în cazul unui incendiu”- să 
cunoască principalele reguli de comportare în caz de  incendiu; 

➢ 12.02.2022 – Activitatea ,,Voința și educarea ei” - metode pentru educarea voinței la copii; 

➢ 13.02.2022 - Activitatea ,,Concurs de cuvinte”- îmbogățirea vocabularului, dezvoltarea 
perspicacității copiilor; 

➢ 14.02.2022 – Activitatea ,,Sf.Valentin și ziua indrăgostiților”- să cunoască originea și 
semnificația acestei sărbători; 

➢ 16.02.2022 - Activitatea ,,Ce efecte au drogurile pentru organism?”- activitate antidrog; 

➢ 17.02.2022 - Activitatea ,,Dinți frumoși  și sănătoși”- formare deprinderi de  utilizare 
corectă a produselor de igienă a dinților; 

➢ 18.02.2022 – Activitatea ,,Să ne jucăm cu emoțiile!” - dezvoltarea inteligenței emoționale 
la copii; 

➢ 19.02.2022 - Activitatea ,,Ziua de naștere a sculptorului Constantin Brancuși”- să 
cunoască opera marelui sculptor român; 

➢ 20.02.2022 - Activitatea ,,Deprinderi  privind  managementul banilor” - noțiuni despre 
bani, economii, obținerea unui credit  bancar; 

➢ 21.02.2022 – Activitatea ,,Colorează-ți viața altfel - fară droguri !” - activitate antidrog; 

➢ 22.02.2022 – Activitatea ,,Să jucăm șah !”- activitate practică de învațare și exersare a 
acestui joc; 

➢ 23.02.2022 – Activitatea ,,Gătim împreună”- activitate creative - dezvoltarea lucrului în  
echipă, a creativității; 

➢ 24.02.2022 – Activitatea ,,Suntem uniți!De ce?Cînd?”- să dovedească comportamente de 
implicare în activitățile grupului; 

➢ 24.02.2022- Activitatea ,,Dragobete - Iubește românește!”- cunoașterea tradițiilor 
românești referitoare la aceasta sărbătoare; 

➢ 25.02.2021 - Activitatea ,,Accesare servicii publice –Trezoreria”- să știe cum pot accesa 
serviciile acestei  instituții; 

➢ 25.02.2022 - Activitatea ,,Nu lăsa pe mâine ce poți face azi !”- să  învețe să-și organizeze 
eficent timpul alocat diverselor  activități; 

➢ 26.02.2022 – Activitatea ,,O zi în excursie la Suceava”- vizită la Planetariu, Muzeul de 
Istorie, Muzeul de Științe ale Naturii; 

➢ 27.02.2022 – Activitatea ,,Să confecționăm mărțișoare!” - activitate creative - formare 
abilități practice; 

➢ 28.02.2022 – Activitatea ,,Ziua Protecției civile din România”- să cunoască rolul protecției 
civile în salvarea de  vieți omenești; 



MARTIE 

➢ 01.03.2022 – Activitatea  ,,Legenda Marțișorului”- să cunoască semnificația zilei si a 
obiceiului de a dărui marțișoare; 

➢ 01.03.2022 – Activitatea ,,Amintiri din  copilărie”- lectură din poveștile lui Ion Creangă; 

➢ 02.03.2022 – Activitatea ,,Confecționare flori de primăvară”- să realizeze flori din diverse 
materiale; 

➢ 03.03.2022 - Activitatea ,,Folosirea responsabilă a  medicamentelor” - să știe să utilizeze 
o rețetă, să cunoască efectele secundare ale medicamentului și riscurile nerespectării dozei  
stabilite de medic; 

➢ 04.03.2022  - Activitatea ,,Biografii de urmat”- să cunoască modele umane demne de 
urmat; 

➢ 05.03.2022 – Activitatea ,,Să te simți valoros”-  activitate de dezvoltare personală - să 
enumere lucrurile care îi fac să se simtă bine, argumentarea rolului respectului față  de sine; 

➢ 05.03.2022 –Activitatea ,,Să invățăm să mâncam sănătos!”- sistematizarea cunoștințelor 
referitoare la o alimentație sănătoasă; 

➢ 06.03.2022- Activitatea ,,Moșii de Iarnă”- să cunoască semnificația religioasă a zilei și 
tradițiile care se  respectă; 

➢ 07.03.2022 – Activitatea ,,Drogurile distrug personalitatea și  viața”- activitate antidrog; 

➢ 08.03.2022 –Activitatea ,,8 Martie, ziua mamei”- program artistic prezentat bunicelor de la 
Centrul de îngrijire și asistență a persoanelor cu dizabilități Trușești; 

➢ 09.03.2021- Activitatea ,,Sfinții 40 de mucenici”- activitate practică - copiii au preparat 
mucenici; 

➢ 10.03.2022 – Activitatea ,,Agenda zilnică” - să știe că organizarea și planificarea 
activităților zilnice este cheia reușitei; 

➢ 11.03.2022 – Activitatea ,,Lucrări de primăvară în livada unității” - formare abilități de 
lucru în livada cu pomi fructiferi; 

➢ 12.03.2022 – Activitatea ,,Cum păstrăm curățenia”- dezvoltarea simțului gospodăresc, 
păstrarea curățeniei în interiorul clădirii și în curte; 

➢ 13.03.2022- Activitatea ,,Super Nanny”- să respecte regulile din casă, să se comporte 
civilizat cu cei din jur; 

➢ 14.03.2022 – Activitatea ,,Sănătatea și  igiena individuală” - să înțeleagă noțiunea de 
igienă, sănătate și importanța lor în viața omului; 

➢ 15.03.2022 - Activitatea ,,Ce este furia?Cum o controlăm?”- să recunoască formele de 
manifestare a furiei și  modalitățile de  control; 

➢ 16.03.2022 – Activitatea ,,Decizia - obligație exterioară sau nevoie individuală?”- să 
ințelegă rolul și importanța deciziei personale; 

➢ 17.03.2022 – Activitatea ,,Agresivitatea, un răspuns de neadaptare?” - să identifice 
formele de manifestare  ale  agresivității, să identifice măsuri de combatere a agresivității; 

➢ 18.03.2022- Activitatea ,,BTS  - boli cu transmitere sexuală”- să știe care sunt  riscurile 
activității sexuale și măsurile de prevenire a acestora; 

➢ 19.03.2022 – Activitatea ,,Adolescența, vârsta marilor contradicții !” - să cunoască 
caracteristicile anatomo-fiziologice ale vârstelor și efectele asupra comportamentului; 

➢ 20.03.2022 – Activitatea ,,La mulți ani, Andra!” - aniversarea zilei de naștere a copilului A. 
A.; 

➢ 21.03.2022 – Activitatea ,,Cum mă prezint?”- activitate formare deprinderi de viață; 

➢ 22.03.2022 - Activitatea ,,Să protejăm mediul  înconjurător!”- să cunoască principalele 
modalități de economisire ale gazului, apei, luminii; 

➢ 22.03.2022 - Activitatea ,,Ziua Mondială a Apei” - să știe că  apa înseamnă viață pe 
pământ; 



➢ 23.03.2022 – Activitatea ,,Lanț magic de cuvinte” - joc de dezvoltare a vocabularului; 

➢ 24.03.2022 – Activitatea ,,Minciuna colectivă - efectul ei asupra grupului” - să învețe să 
discearnă adevărul de minciună în cadrul grupului; 

➢ 25.03.2022 –Activitatea ,,Buna Vestire”- să cunoască semnificația zilei  și tradițiile ce se 
respectă; 

➢ 26.03.2022 – Activitatea ,,Spiritul de  solidaritate”- să înțeleagă regulile de  conviețuire 
socială; 

➢ 27.03.2022 – Activitatea ,,Deviza mea în viață este…” - să-și contureze un ideal in viață; 

➢ 28.03.2022- Activitatea ,,Stima de sine”- joc tip grilă  în scopul autocunoașterii; 

➢ 29.03.2022 – Activitatea - ,,Consumul de băuturi energizante, în rândul adolescenților”- 
să cunoască riscurile consumului de energizante asupra organismului; 

➢ 30.03.2022 - Activitatea ,,Să îngrijim grădina!”- activitate practică de grădinărit; 

➢ 31.03.2022 – Activitatea ,,Identitatea națională” - să fie apărătorii identității naționale; 

 

APRILIE 

➢ 01.04.2022 - Activitatea ,,Reguli de circulație pe drumurile publice” - consolidarea 
deprinderilor de a circula respectând  regulile de  circulatie; 

➢ 01.04.2022 – Activitatea ,,1 Aprilie -Ziua Păcalelilor!” - recreere și socializare, farse și 
glume; 

➢ 02.04.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională a carții pentru copii” - vizita la biblioteca 
comunală Trușești; 

➢ 02.04.2022- Activitatea ,,Lista cu dorințe”- completare listă  în vederea descoperirii 
opțiunilor proprii; 

➢ 03.04.2022 – Activitatea ,,Reguli de comportare la cutremur” – să cunoască principalele 
reguli de comportare  la cutremur; 

➢ 03.04.2022 - Activitatea ,,Postul Pastelui - purificarea sufletului și a trupului”-
cunoașterea semnificației postului și a beneficiilor sale; 

➢ 04.04.2022 - Activitatea ,,Cum ne comportăm în caz de incendiu?”- prezentarea planului 
de evacuare în caz de  incendiu, exerciții practice de evacuare; 

➢ 04.04.2022 – Activitatea ,,Cum  apelăm numarul 112?”- informare asupra apelarii  acestui 
număr astfel incât să  respectăm legile în vigoare; 

➢ 05.04.23022 – Activitatea  ,,Serviciile medicale”- cunoașterea serviciilor medicale și a 
modului în care apelăm la ele; 

➢ 05.04.2022 – Activitatea ,,De ce trebuie să renunțăm la fumat?”- să ințeleagă riscurile 
fumatului pentru sănatate  și aspectul financiar al acestui obicei nociv; 

➢ 06.04.2022 – Activitatea ,,Să protejam mediul în care trăim!”- să cunoască principalele 
modalități de  economisire a apei, gazului, luminii; 

➢ 07.04.2022 - Activitatea ,,Citirea ceasului”- să știe să-și organizeze timpul dupa criteriul 
cronologic; 

➢ 07.04.2022 – Activitatea ,,Ziua Internaționala a cadrelor medicale”- să cunoască 
importanța serviciilor sanitare acordate populației; 

➢ 08.04.2022 – Activitatea ,,Îmi place să creez lucruri frumoase!”- personalizarea spațiului 
de locuit; 

➢ 08.04.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională a Romilor”-cunoașterea semnificației acestei 
zile și a istoriei acestei etnii; 

➢ 09.04.2022 – Activitatea ,,Ce este familia?”- să știe componența familiei, rolul fiecarui 
membru și importanța familiei în dezvoltarea fizică, psihică și socială a fiecărui individ; 



➢ 09.04.2022 – Activitatea ,,Învățăm să protejam mediul”-  cunoașterea modului de selecție 
și depozitare  a deșeurilor (lemn,hârtie,textile,plastic); 

➢ 10.04.2022 – Activitatea ,,Plan de  intervenție în caz de incendiu” - exercițiu practic de 
alarmare; 

➢ 10.04.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională  a fraților și surorilor”- tradiția de  celebrare 
a legăturilor de  familie și de  rudenie și să consolideze relațiile dintre persoanele apropiate, 
așa cum sunt  relațiile dintre frați și surori; 

➢ 11.04.2022 - Activitatea ,,Meniul preferat” -  alcătuirea unui meniu pentru o zi specială de 
sărbătoare; 

➢ 11.04.2022 – Activitatea ,,La cumpărături”- alegerea unui produs, costul lui, verificarea 
termenul de  garanție, instrucțiuni de folosire, dacă este cazul; 

➢ 12.04.2022 – Activitatea ,,Mijloace de transport în comun” - să știe care sunt  și unde sunt 
stațiile, ce reguli trebuie respectate  când  ne deplasăm; 

➢ 12.04.2022 – Activitatea ,,Cum să citești o etichetă alimentară? ” - să ințeleagă noțiunile 
de compoziție, termen de valabilitate, producător; 

➢ 13.04.2022 – Activitatea ,,Ce este comunicarea în scris?”- să știe cum se redactează o 
scrisoare, bilet anunț, mesaj; 

➢ 13.04.2022 – Activitatea ,,Drepturi și obligații la semnarea unui contract”- să înțeleagă 
ce înseamnă  semnarea unui contract și riscurile necitirii acestuia  înainte de  a fi  semnat; 

➢ 13.04.2022 - ,,Măsuri de  prim ajutor în  caz de alergie la medicamente, în caz de stop 
cardio-respirator”- asistent medical 

➢ 14.04.2022 – Activitatea ,,Și eu citesc o poveste!”- folosirea timpului liber în mod creativ, 
citind o carte; 

➢ 14.04.2022 - Activitatea ,,5 căi de a face față emoțiilor”- dobândirea unor cunoștințe 
pentru gestionarea emoțiilor; 

➢ 15.04.2022 - Activitatea ,,Respect și empatie pentru cei din jur” - formare deprinderi 
pentru viața în societate; 

➢ 15.04.2022 -  Activitatea ,,Recunoaște-ți dușmanii!”- dobîndirea de  informații corecte 
despre consumul sau prevenirea drogurilor în rândul tinerilor; 

➢ 16.04.2022 – Activitatea ,,Fii inteligent, nu fi violent,, - campanie locală în vederea 
prevenirii delicvenței juvenile; 

➢ 17.04.2022 – Activitatea ,,Duminica Floriilor”- participarea la slujba religiosă, la biserica 
din localitate; 

➢ 17.04.2022 – Activitatea ,,Cum îmi folosesc banii?” - consolidarea cunoștințelor despre 
valoarea monetară; 

➢ 17.04.2022 – Activitatea ,,Operații cu bani, valoarea banilor, prețul” - familiarizarea cu 
instrumentele  moderne  de  plată și cu instituțiile financiare și monetare; 

➢ 18.04.2022 - Activitatea ,,Educația sanitară”- să știe să acorde primul ajutor unei persoane 
aflată în dificultate; 

➢ 18.04.2022 - Activitatea ,,Ce aștept eu de la prietenii mei?”- să-și corecteze imaginea 
despre sine; 

➢ 19.04.2022 – Activitatea ,,Colaj de desene pe tematica pascală”- activitate desfășurată 
împreună cu beneficiarii de la C.I.A.P.A.D. Trușești; 

➢ 19.04.2022 - Activitatea ,,A venit primăvara!”- plantarea  răsadurilor de  legume în  sera 
din cadrul unității; 

➢ 20.04.2022 – Activitatea ,,Cum îmi petrec timpul liber?”- să știe să  identifice un hobby și 
să-l realizeze; 

➢ 20.04.2022 - Activitatea ,,Confecționare ouă quilling”- activitate practică folosind  tehnica 
quilling; 



➢ 20.04.2022 – Activitatea ,,Despre ocupații și meserii”- activitatere creativă prin 
completarea de rebusuri cu această tematică; 

➢ 20.04.2022 - Activitatea ,,Metoda Loverboy”- prevenirea și combaterea traficului de carne 
vie, în rândul tinerilor; 

➢ 21.04.2022 – Activitatea ,,Ne pregătim de Paști”- activitate desfășurată în colaborare cu 
elevii de la Școala Gimnazială Trușești; 

➢ 22.04.2021 – Activitatea ,,Tradiția încondeierii oălelor de Paști”- activitate desfășurată la 
Muzeul Etnografic Trușești; 

➢ 23.04.2022 – Activitatea ,,Preparăm pască și cozonac”- activitate practică în bucătarie; 

➢ 23.04.2022 - Activitatea ,,Ziua Bibliotecarului și Ziua Internațională  a cărții și a 
dreptului de autor” - promovarea lecturii în scopul dezvoltării  intelectuale și emoționale a  
persoanelor; 

➢ 24.04.2022 - Activitatea ,,Paștele ortodox”-masa festivă de Paști; 

➢ 25.04.2022 – Activitatea ,,Relaxare prin joc” - concurs de jocuri în aer liber; 

➢ 26.04.2022 – Activitatea ,,Drumeție la pădurea Drislea” - activitate de petrecerea a 
timpului liber; 

➢ 27.04.2022 – Activitatea ,,Fii isteț  pe Internet!”- informarea privind siguranța pe Internet  a 
copiilor; 

➢ 28.04.2022 – Activitatea „Cum mă vad ceilalți ?”- consolidarea deprinderilor de relaționare 
corectă cu cei din jur; 

➢ 28.04.2022 – Activitatea ,,Cum îmi administrez bugetul personal?”- să știe să-și 
administreze chibzuit banii personali; 

➢ 29.04.2022 - Activitatea ,,Desenăm emoțiile”- dezvoltarea unei atitudini tolerante față de 
propriile trăiri afective, precum și față de  ale celorlalți; 

➢ 28.04.2022- Activitatea ,,Relaxare prin joc” - concurs de jocuri în aer liber; 

➢ 30.04.2022 - Activitatea ,,Să facem împreună un desert”- activitate practică în bucătărie , 
preparare clătite cu dulceață; 

 

MAI 

➢ 01.05.2022 - Activitatea ,,1 Mai, ziua Internațională a muncii!” - să cunoască semnificația 
istorică a zilei; 

➢ 01.05.2022- Activitatea ,,Despre extremism si xenofobie” - să înteleagă noțiunile ca forme 
de intoleranță, să nu le accepte/practice; 

➢ 02.05.2022- Activitatea ,,Ziua Internațională a tineretului” - recunoașterea importanței 
tineretului în dezvoltarea societății; 

➢ 02.05.2022 – Activitatea ,,Violența de tip bullying” - să descurajeze și să respingă 
manifestările de agresivitate fizică și verbală; 

➢  03.05.2022- Activitatea ,,Mergem în drumeție la pădurea Guranda!”- activitate de  
recreere și socializare; 

➢ 04.05.2022 - Activitatea ,,Clarificarea Valorilor”- expunerea și argumentarea  propriilor 
convingeri și valori; 

➢ 04.05.2022 - Activitatea ,,Ziua Internațională a Pompierilor”-  să aprecieze această 
meserie; 

➢ 05.05.2022 - Activitatea ,,Etnobotanice,droguri sintetice”- activitate antidrog 

➢ 05.05.2022 - Activitatea ,,Joc de volei” - activitate  în aer liber; 

➢ 06.05.2022 - Activitatea ,,Mergem la cumpărături !”- să-și cultive spiritul de  autonomie și 
independență  personală; 

➢ 06.05.2022 – Activitatea ,,Doar eu pot decide pentru mine!” - activitate antidrog;. 



➢ 07.05.2022 - Activitatea ,,Alimentația sănătoasă”- să conștientizeze importanța unei 
alimentații corecte și  sănătoase; 

➢ 07.05.2022 – Activitatea ,,Deprinderi de igienă personală”- informații utile despre igiena 
personală și cele mai potrivite modalități de respectare a ei; 

➢ 08.05.2022 – Activitatea ,,Vizită la Gradina Botanică Iași”- activitate de recreere și 
socializare; 

➢ 09.05.2022 – Activitatea ,,Elaborarea și  completarea unui  CV”- activitate educativă; 

➢ 09.05.2022- Activitatea ,,9 Mai-Ziua Europei și  Ziua Independenței României”- 
cunoașterea semnificației zilei ca cetățeni români si europeni; 

➢ 10.05.2022 – Activitatea ,,Serviciul de Evidență a Populatiei” - să cunoască rolul și 
atribuțiile acestei instituții; 

➢ 11.05.2022- Activitatea ,,Trebuie să ajung la timp”- formare deprinderi de gestionare a 
timpului; 

➢ 11.05.2022 – Activitatea ,,Cum citim un anunț?” -să ințelegă cerințele dintr-un anunț de 
angajare; 

➢ 12.05.2022 - Activitatea ,,Cum folosim mașina de călcat?” - formare deprinderi de  
utilizare a acestui obiect; 

➢ 12.05.2022- Activitatea ,,Ziua Internațională a asistenților medicali” - să cunoască 
importanța acestei meserii din sistemul sanitar; 

➢ 13.05.2022- Activitatea ,,Folosirea aparatelor electrocasnice”- să cunoască principalele 
aparate electrocasnice și  modul lor de  funcționare; 

➢ 13.05.2022 – Activitatea ,,Învațăm să folosim mașina de cusut”- dezvoltare abilități; 

➢ 14.05.2022- Activitatea ,,Luna Mai, luna curațeniei”- activitate practică  de   întreținere a 
spațiului verde, plantare de flori; 

➢ 14.05.2022- Activitatea ,,Cum iți faci o programare telefonică sau on-line?” - activitate 
instructiv - educativă; 

➢ 15.05.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională a Familiei” - să știe care sunt funcțiile 
familiei; 

➢ 16.05.2022 –Activitatea ,,Uneori e prea tîrziu, renunță acum”- riscurile și dependența de 
alcool;  

➢ 17.05.2022 – Activitatea ,,Sistemul Solar”- activitate instructiv - educativă; 

➢ 17.05.2022 – Activitatea ,,Gîndirea pozitivă și stilul de viață sănătos” - gândirea pozitivă - 
un stil de viață sănătos; 

➢ 18.05.2022 – Activitatea ,,Ce vreu si ce pot să fac?”-  stabilirea opțiunilor în alegerea unei 
meserii și pregătirea teoretică necesară. 

➢ 18.05.2022 – Activitatea ,,Atitudinea față de școală”- să-și formeze o atitudine  pozitivă față 
de școală; 

➢ 19.05.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională a Medicului de Familie” –să știe cum se 
face înscrierea la medicul de familie; 

➢ 20.05.2022 – Activitatea ,,Succesul în viață!”- să realizeze că succesul se obține prin 
muncă, abnegație și responsabilitate; 

➢ 20.05.2022 – Activitatea ,,Privind spre Viitor”- activitate instructiv – educativă; 

➢ 21.05.2022- Activitatea ,,Găsirea unei locuințe” - cunoașterea modalitaților de 
achiziționare sau închiriere  locuintă; 

➢ 22.05.2022- Activitatea ,,De-a v-ați ascunselea!” - să cunoască regulile jocului și să 
colaboreze cu ceilalți copii; 

➢ 23.05.2022 – Activitatea ,,O planetă mai curată”- activitate de ecologizare; 

➢ 24.05.2022-Activitatea – „Din frigiderul unui chef” - secrete și sfaturi despre produsele 
congelate/refrigerate; 



➢ 25.05.2022 – Activitatea ,,Documente care pot însoți un portofoliu de angajare”- să știe 
cum se face un  portofoliu  pentru angajare; 

➢ 25.05.2022 – Activitatea ,,Colegialitate și prietenie”- abilități sociale- stabilirea  criteriilor 
valorice de alegere a prietenilor; 

➢ 26.05.2022 – Activitatea ,,Ce trebuie să știm despre instituții?”- acumularea de deprinderi 
legate de  relațiile cu instituțiile publice; 

➢ 26.05.2022 – Activitatea ,,Cum mă prezint la interviu?” - să știe că interviul reprezintă un 
pas hotarator  la angajare; 

➢ 27.05.2022 – Activitatea ,,Desen în creion”- activitate educativă; 

➢ 28.05.2022 - Activitatea ,,Să rezolvăm conflictele”- rezolvarea situațiilor conflictuale la 
tineri; 

➢  29.05.2022 – Activitatea ,,Rolul actelor de identitate” - transmitere informații despre 
certificatul de  naștere și cartea de identitate; 

➢ 30.05.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională a Prevenirii Disparițiilor de Copii” - să știe 
cum se procedează în cazul dispariției unui copil din centru; 

➢ 31.05.2022 - Activitatea ,,Ziua Mondială fără tutun!” - am atras atenția asupra impactului 
negativ al consumului de tutun asupra sanatații; 

 

IUNIE 

 

➢ 01.06.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională a Copilului !”- socializarea beneficiarilor 
împreună cu alți beneficiari  din jud.Bacău și Suceava. Activitate sponsorizată de Asociația 
M.G.M. Suceava  

➢ 02.06.2022 – Activitatea ,,Timpul și energia mea”- să identifice motivele intense care îi 
determină comportamentul; 

➢ 02.06.2022 - Activitatea ,,Ziua Eroilor”- activitate desfășurată în colaborare cu elevii de la 
,,Liceul Demostene Botez” Trușești; 

➢ 03.06.2022 – Activitatea ,,Copilărie, tărâm de vis!” - sărbătorirea Zilei Copilului alături de 
ceilalți beneficiari din centrele D.G.A.S.P.C. Botoșani, în Parcul „Brazi” din Dorohoi; 

➢ 03.06.2022 – Activitatea ,,Ziua Mondială a bicicletei!”- reguli de circulație ce trebuie 
respectate atunci când utilizăm bicicleta; 

➢ 04.06.2022- Activitatea ,,Ziua Internațională  Copiilor abuzați” - prelucrarea procedurii 
privind abuzul, neglijarea, exploatarea copiilor; 

➢ 04.06.2022 - Activitatea ,,Cum se prepară un tort”- activitate practică în bucătărie; 

➢ 05.06.2022 – Activitatea ,,Ziua Mondială a Mediului”- vizionarea unui documentar pe 
această temă; 

➢ 06.06.2021 – Activitatea ,,Consumul de tutun”- conștientizarea efectelor nocive ale 
tutunului asupra întregului  organism; 

➢ 06.06.2022 - Activitatea ,,Ziua Invățătorului”- cultivarea dragostei și respectului pentru  
învățător; 

➢ 07.06.2022 – Activitatea ,,Pervazul cu flori” - dezvoltarea abilităților practice prin plantare 
de  flori  în ghivece;  

➢ 08.06.2022 – Activitatea ,,Caracterul și destinul unui om”- să descopere modele și 
mijloace adecvate exprimării de sine; 

➢ 08.06.2022 –Activitatea ,,Confecționăm un zmeu împreună”- activitate creativă, 
dezvoltarea lucrului în echipă; 

➢ 09.06.2022 – Activitatea ,,Cum scriu o cerere?”- activitate practică de scriere a unei cereri; 

➢ 10.06.2022 – Activitatea ,,Ce știm despre microbi?” - activitate sanitară; 



➢ 11.06.2022- Activitatea ,,Casa noastră ca o floare” - program de curațenie și înfrumusețare 
a camerelor după văruirea acestora; 

➢ 12.06.2022 – Activitatea ,,Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor” - 
să cunoască măsurile prin care se poate elimina această practică; 

➢ 12.06.2022 – Activitatea ,,Sărbătoarea sfântă a Rusaliilor”- să cunoască semnificația 
religioasă a zilei; 

➢ 13.06.2022 – Activitatea ,,Cum completez un CV?”- activitate  instructiv- educativă; 

➢ 13.06.2022 - Activitatea ,,Relaționez, dar cum? - îmbunătațirea capacității de comunicare 
verbală și non-verbală; 

➢ 15.06.2022 - Activitatea ,,Când folosim cuvântul mulțumesc?”- consolidarea deprinderii 
de a folosi acest cuvânt, care ușurează comunicarea între oameni; 

➢ 16.06.2022 - Activitatea ,,Despre sănătate altfel!”- să știe cum se folosește un tensiometru 
și pulsoximetru; 

➢ 17.06.2022 – Activitatea ,,Să facem cunoștință!”- joc  de  relaționare între copii; 

➢ 18.06.2022- Activitatea ,,Vânătoarea de comori” - formare abilități de  orientare în spațiu; 

➢ 19.06.2022 – Activitatea ,,Ce trebuie să știm despre instituții?”- să știe unde se găsesc 
instituțiile publice; 

➢ 20.06.2022 – Activitatea ,,Final de an școlar” - analiza rezultatelor școlare pentru clasele I-
VIII.; 

➢ 21.06.2022 – Activitatea ,,Muzica, o formă de cunoaștere”- să descopere ce stil de muzică 
preferă; 

➢ 22.06.2022 - Activitatea ,,Ce sunt bolile transmisibile?”- activitate sanitară; 

➢ 23.06.2022- Activitatea ,,Cum îmi aleg prietenii pe rețelele de socializare?” - prezentare 
pliante informative și  discuții  libere pe această temă; 

➢ 25.06.2022- Activitatea ,,Vizită la Notariatul Trușești,, - cunoașterea instituțiilor locale; 

➢ 26.06.2022 – Activitatea ,,Ziua Drapelului”- să cunoască  istoria și simbolistica drapelului; 

➢ 27.06.2022- Activitatea ,,Aplicație practică folosind harta localității,, - să cunoască 
localitatea Trușești; 

➢ 28.06.2022 – Activitatea ,,Comportamente sexuale de risc” - să știe care sunt riscurile 
care decurg din aceste activități; 

➢ 29.06.2022- Activitatea ,,Cum călcăm o camașă?”- activitate practică; 

➢ 30.06.2022- Activitatea ,,Presiunea grupului, mass-media, a partenerului” - implicarea 
prematură în activități sexuale presupune riscuri; 

 

IULIE 

➢ 01.07.2022 - Activitatea ,,Sunt informat, sunt sănătos”- activitate sanitară; 

➢ 02.07.2022 - Activitatea ,,Medicul de familie/Dispensarul medical”- formarea obișnuinței 
de a discuta cu medicul de familie despre problemele de sănătate; 

➢ 03.07.2022 - Activitatea ,,Emoțiile se trăiesc, nu se mănâncă!” - emoțiile se recunosc, nu 
se confundă cu foamea; 

➢ 04.07.2022 – Activitatea ,,Plimbare cu bicicleta, role, trotineta” - activitate de  recreere și 
socializare; 

➢ 05.07.2022 – Activitatea ,,Cartea mea de vizită”-să-și exprime idealul de viață; 

➢ 05.07.2022 - Activitatea ,,Cine știe,caștigă!”- concurs de ghicitori; 

➢ 07.07.2022- Activitatea ,,Educația este o valoare!”- să cunoască beneficiile pe care le 
oferă educația în găsirea unui loc de  muncă; 



➢ 07.07.2022- Activitatea ,,La cules de plante medicinale”- să recunoască tipuri de plante 
medicinale și beneficiile acestora; 

➢ 08.07.2022 - Activitatea ,,Conservarea fructelor”- activitate practică în bucătarie; 

➢ 09.07.2022 - Activitatea - ,,Un desen abstract”- educație pentru artă; 

➢ 10.07.2022 – Activitatea ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!”- dezvoltarea unor reguli de 
comportare civilizată, întărirea spiritului de echipă; 

➢ 11.07.2022 - Activitatea ,,Sfaturi mari pentru cei mici”- program de  educație rutieră în 
colaborare cu Poliția Trușești; 

➢ 12.07.2022 - Activitatea ,,Ștefan Luchian-pictorul florilor”- vizionare documentar despre  
pictor; 

➢ 13.07.2022 – Activitatea ,,Telefonul fără fir”-  activitate de recreere-socializare; 

➢ 14.07.2022 – Activitatea ,,În tabără la Cacica” - activitate sposorizată de dna M.O.G.; 

➢ 15.07.2022 - Activitatea ,,Dosarul de înscriere” - M. P. și-a pregătit dosarul de înscriere la 
cursurile profesionale; 

➢ 16.07.2022 –Activitatea ,,Familia mea” -  păstrarea legăturii  cu membrii familiei; 

➢ 17.07.2022 - Activitatea ,,Alimente nesanatoase”- activitate sanitară; 

➢ 18.07.2022 - Activitatea ,,Inundațiile, efectul schimbărilor climatice” - să cunoască care 
sunt consecințele încălzirii globale; 

➢ 19.07.2022 – Activitatea ,,Te rog, mulțumesc, cu placere!” - formare deprinderi pentru o 
comunicare eficentă; 

➢ 20.07.2022 – Activitatea ,,Reguli simple de protecție în cazul unei furtuni” -prelucrarea 
unui material informativ pe această temă; 

➢ 21.07.2022 – Activitatea ,,Cum ne menținem condiția fizică?”- se poate aborda orice 
sport ținând cont de vârstă și starea de sănătate; 

➢ 22.07.2022 – Activitatea ,,Poșta Română”- serviciile oferite de  poșta română; 

➢ 22.07.2022 – Activitatea ,,Acordarea drepturilor bănești la încetarea serviciilor în 
centrul residential” -  prelucrarea modificărilor aduse la lege; 

➢ 23.07.2022 – Activitatea ,,Respect pentru aproapele tău și pentru tine însuți”- 
dezvoltarea abilităților de  comportament civilizat; 

➢ 25.07.2022 – Activitatea ,,Reguli de circulație la deplasarea cu bicicleta”- educație  
rutieră; 

➢ 26.07.2022 – Activitatea ,,Școala de vară - vacanță cu folos, ca să cresc frumos!” -
activitate de socializare în colaborare cu Liceul „Demostene Botez” Trușești; 

➢ 27.07.2022 – Activitatea ,,Cum ne  protejăm de caniculă?”- efectele asupra sănătății, 
recomandări; 

➢ 28.07.2022 – Activitatea ,,Ziua Națională a Ambulanței”- recunoașterea contribuției 
serviciilor de  ambulanță, când și cum apelăm serviciul; 

➢ 29.07.2022 – Activitatea ,,Să iubim natura”- activitate educativă- vizionarea unui film 
documentar; 

➢ 29.07.2022 – Activitatea ,,Ziua Imnului Național al României”- activitate de informare; 

➢ 30.07.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională a Prieteniei”- conștientizarea valorii relațiilor 
de prietenie în viața tuturor; 

➢ 31.07.2022 – Activitatea ,,Drogurile îți distrug viața”- activitate antidrog; 

 

AUGUST 

➢ 01.08.2022 – Activitate ,,De-a magazinul universal” - actualizarea reprezentărilor și 
consolidarea actiunilor de vânzare-cumpărare; 



➢ 02.08.2022 - Activitatea ,,Coacem ardei pentru tocană”- activitate practică în bucătarie; 

➢ 02.08.2022 – Activitatea ,,Poliția - Instituție în ajutorul nostru!” - să cunoască unde se 
afla Poliția în localitate, rolul și funcțile sale; 

➢ 03.08.2022 – Activitatea ,,Zi de vară în Botoșani !” - recreere și socializare la bowling, Mall 
Botoșani, Popas Cucorăni; 

➢ 03.08.2022 – Activitatea ,,Karaoke!” - activitate creativă și distractivă - interpretarea 
cântecelor pe  negativ; 

➢ 04.08.2022 – Activitatea ,,O zi la Complexul de Agrement Ariniș” - activitate de 
recreere,socializare; 

➢ 05.08.2022- Activitatea ,,Excursie în orașul Dorohoi”- s-a vizitat Muzeul George Enescu, 
Muzeul de Științe ale naturii; 

➢ 06.08.2022 – Activitatea ,,Cum selectez un program radio/TV ?”- radioul și TV-ul pot fi 
mijloace de educare, nu doar modalități de  petrecere a timpului; 

➢ 06.08.2022 – Activitatea ,,Schimbarea la față a Domnului”-  cunoașterea și obiceiurile, 
tradițiile  acestei zile religioase; 

➢ 07.08.2022- Activitatea ,,Spălarea manuală a hainelor”- formare deprinderi de viață 
independentă; 

➢ 08.08.2022 –Activitatea ,,Scăldatul în locuri nepermise”- informarea copiilor despre 
riscurile scăldatului  în locuri nepermise;  

➢ 08.08.2022 - Activitatea ,,Zi de vară la pădure” - activitate de recreere-socializare 
desfășurată alaturi de beneficiari din Fălticeni în localitatea Mitocul Dragorminei, județul 
Suceava; 

➢ 09.08.2022 – Activitatea ,,Să folosim corect mașina de spălat” - formare deprinderi de 
viață independentă; 

➢ 10.08.2022 – Activitatea ,,Bucuria Muzicii”- să pătrundă în lumea muzicii, să recunoască 
diverse genuri muzicale; 

➢ 11.08.2022 – Activitatea ,,O zi de vacanță în Iași”- activitate de recreere-socializare, s-a 
vizitat Complexul studențesc T.Vladimirescu; 

➢ 12.08.2022 - Activitatea ,,Rolul actelor de identitate - Serviciul de Evidență a Populației,, 
- să știe cum  și  când se apelează acest serviciu; 

➢ 13.08.2022 – Activitatea ,,Curațenie generală în spațiul de locuit” - formare deprinderi de 
viață independentă; 

➢ 14.08.2022 – Activitatea ,,Cum depășesc stereotipurile si prejudecațile?”- activitate de 
educare și  cunoaștere; 

➢ 15.08.2022 – Activitatea ,,Ziua Marinei Române”- să cunoască semnificația zilei; 

➢ 15.08.2022 – Activitatea ,,Tradiții și obiceiuri de Sf.Maria Mare”- să cunoască tradițiile 
populare referitoare la  această  sărbătoare religioasă; 

➢ 16.08.2022 - Activitatea ,,Bunele maniere la vârsta copilăriei”- activitate educativă; 

➢ 16.08.2022 - Activitatea ,,Ce trebuie să știu când mă hotărăsc să-mi găsesc un loc de 
muncă” - să știe cum să caute un loc de muncă; 

➢ 17.08.2022 – Activitatea ,,Consecințele consumului excesiv de dulciuri”- să cunoască 
efectele negative și bolile provocate de  excesul de zahăr; 

➢ 17.08.2022 – Activitatea ,,Să primim musafiri”- reactualizarea regulilor de comportament 
când primim musafiri; 

➢ 18.08.2022 – Activitatea ,,Principalele riscuri asociate sexului prematur”- importanța 
maturității fizice și emoționale necesară începerii vieții sexuale la adolescenți; 

➢ 19.08.2022 – Activitatea ,,Folosirea medicamentelor”- activitate sanitară; 

➢ 19.08.2022 - Activitatea ,,Ce este sistemul imunitar?”- prezentare pliante, acces Internet 



➢ 20.08.2022 – Activitatea ,,Să invățăm să gătim!” - activitate desfășurată împreună cu Casa 
Ioana Botoșani; 

➢ 21.08.2022 – Activitatea ,,Curiozități despre vitamine”- prezentare pliante informative; 

➢ 22.08.2022 - Activitatea ,,O plimbare în parcul localității”- activitate de recreere și 
socializare; 

➢ 23.08.2021 – Activitatea ,,Ziua comemorării victimelor fascismului și comunismului”- 
vizionare film documentar; 

➢ 23.08.2022 – Activitatea ,,Spectator la manifestări sportive” - deplasare la un meci de 
fotbal; 

➢ 24.08.2022 – Activitatea – „Trăiește sănătos pentru a fi puternic”- informarea 
beneficiarilor asupra riscurilor consumului de  droguri; 

➢ 24.08.2022 – Activitatea ,,Ce domenii mă pasionează?”- să știe să aleagă și să planifice 
activități de timp liber; 

➢ 25.08.2022 -  Activitatea ,,Aniversarea bunicii la 100 ani” - activitate de socializare, 
participarea la aniversarea unei bunici de la C.I.A.P.A.D. Trușești; 

➢ 26.08.2022 -  Activitatea ,,Jocul mut” - joc distractiv; 

➢ 27.08.2022 – Activitatea ,,Micii pompieri” - vizită  la Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
al Primariei Trușești; 

➢ 28.08.2022 – Activitatea ,,O ținută decentă arată respect pentru propria persoană”  - 
formarea   gustul pentru  frumos; 

➢ 29.08.2022 – Activitatea ,,Cartea de identitate” - să cunoască ce reprezintă cartea de 
identitate  și modul de folosire; 

➢ 30.08.2022 - Activitatea ,,Cum se coase o haină ruptă?” - formare abilități de  lucru 
manual; 

➢ 30.08.2022 – Activitatea ,,Cine știe castigă!”- concurs pe teme de circulație; 

➢ 31.08.2022 – Activitatea ,,Ziua Limbii Române”- limba română reprezinta identitatea 
națiunii; 

 

SEPTEMBRIE 

 

➢ 01.09.2022 – Activitatea ,,Facturile-ce sunt și cine le plătește?” - formare deprinderi de 
viață independentă; 

➢ 02.09.2022 – Activitatea ,,Cardurile bancare si avantajele lor”- să știe cum se obțin și cum 
se folosesc; 

➢ 02.09.2022 – Activitatea ,,Efectele consumului de alcool în adolescență”- cunoașterea 
riscurilor consumului de alcool la tineri; 

➢ 03.09.2022 – Activitatea ,,Trăiesc în armonie cu mine!”- îmbunătățirea echilibrului între 
minte și corp; 

➢ 04.09.2022 – Activitatea ,,Timpul meu, viața mea”- formare deprinderi de gestionare a 
timpului în organizarea vieții personale; 

➢ 05.09.2022 – Activitatea ,,Un nou an școlar” - activitate de socializare,participarea la 
festivitatea de deschidere a noului an școlar; 

➢ 06.09.2022 –Activitatea ,,Regimul de studiu și odihnă al elevului” - formare deprinderi de 
muncă și organizare a timpului; 

➢ 07.09.2022 – Activitatea ,,Corp, emoții, stare de bine” - deprinderea de a discuta despre 
problemele proprii de sănătate; 

➢ 08.09.2022 – Activitatea ,,Citirea unei hărți, folosirea aplicațiilor de pe telefon” - să știe 
să se orienteze în timp și spațiu; 



➢ 10.09.2022 – Activitatea ,,Care este rolul unei agenții imobiliare?”- să știe să apeleze 
serviciile specifice; 

➢ 11.09.2022 – Activitatea ,,Să învățăm să dăruim din suflet!” - confecționare felicitări care 
urmează să fie  dăruite; 

➢ 12.09.2022 – Activitatea ,,Boli transmisibile de la animale la om”- bolile pe care animalele 
le pot face dacă nu sunt îngrijite corespunzător, precum și prevenirea acestor boli; 

➢ 13.09.2022 - Activitatea ,,Rolul organelor în corp”- educație sanitară; 

➢ 14.09.2022 – Activitatea ,,Care este ideea ta genială?”- educație antreprenorială.; 

➢ 15.09.2022 – Activitatea ,,Răspunsul la agresivitatea celorlalți”- învățarea gestionării 
impulsurilor și emoțiilor negative,; 

➢ 16.09.2022 – Activitatea ,,Mediul înconjurător”- analizarea mediului înconjurător din 
perspectiva resurselor; 

➢ 17.09.2022 – Activitatea ,,Punctualitatea, trăsătura omului civilizat” - cultivarea 
respectului față de sine și ceilalți; 

➢ 18.09.2022 – Activitatea ,,Ziua Respectului”- promovarea și consolidarea respectului față 
de cei din jur; 

➢ 19.09.2022 – Activitatea ,,Valorile morale și influența grupului” - formare deprinderi de 
relaționare; 

➢ 20.09.2022 – Activitatea ,,Ce înseamnă autoaprecierea?” - să ne cunoaștem părțile bune 
și pe cele mai puțin bune; 

➢ 21.09.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională a păcii” - pacea asigură dezvoltarea 
societății; 

➢ 21.09.2022 – Activitatea ,,Comunicarea non-verbală” - identificarea elementelor 
comunicării non-verbale și utilizarea lor; 

➢ 23.09.2022 - Activitatea ,,Ziua Mondială a Curățeniei!” - formare deprinderi legate de 
curățenia personală și a mediului; 

➢ 24.09.2022 – Activitatea ,,Roșesc,transpir,tremur.Când și de ce!” - învățarea gestionării 
impulsurilor și emoțiilor negative; 

➢ 25.09.2022 – Activitatea ,,Înfruntând propria personalitate” - să manifeste un 
comportament care onorează personalitatea; 

➢ 26.09.2022 – Activitatea ,,Meseria, brățară de aur!”- cunoașterea  competențelor 
profesionale; 

➢ 27.09.2022 – Activitatea ,,Sportul și dieta în viața noastră” - formare deprinderi de viață 
sănătoasă; 

➢ 28.09.2022- Activitatea ,,Venituri și cheltuieli”- activitate educativă; 

➢ 29.09.2022- Activitatea ,,Ziua Mondială a Inimii” - grija pentru inimă înseamnă grija pentru 
viață; 

➢ 29.09.2022 – Activitatea ,,Cum ne întărim imunitatea în sezonul rece?”- educație 
sanitară; 

➢ 30.09.2022 – Activitatea ,,Să jucăm investitor!” - dezvoltarea inteligenței financiare prin 
jocuri; 

 

OCTOMBRIE 

➢ 01.10.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională a persoanelor vârstnice” - cultivarea 
respectului pentru persoanele vârstnice; 

➢ 02.10.2022 – Activitatea ,,Cum ne protejăm de raceală și gripă?”- activitate sanitară; 

➢ 02.10.2022 – Activitatea ,,Folosirea rețetelor medicale”- activitate sanitară; 



➢ 03.10.2022 - Activitatea ,,Dificultăți în inițierea și/sau menținerea unei relații” - să poată 
aprecia obiectiv comportamentul propriu sau a altora; 

➢ 04.10.2022- Activitatea ,,Siguranța ta are prioritate!”- cunoașterea regulilor elementare de 
siguranță pe Internet; 

➢ 05.10.2022- Activitatea ,,Alcoolul îți fură mintea și sănătatea” - cunoașterea efectelor 
consumului de alcool; 

➢ 05.10.2022 –Activitatea ,,Ziua Internațională a educației” - educația formează omul pentru 
viață și societate; 

➢ 06.10.2022- Activitatea ,,Stima de  sine” - cunoașterea propriei valori personale; 

➢ 07.10.2022 – Activitatea ,,Copacul educației” - îmbunătățirea relațiilor elev-profesor, 
recunoașterea importanței educației; 

➢ 08.10.2022 – Activitatea ,,Cum mă pregătesc pentru viața de familie?”- să fie pregătiți 
pentru viața de  familie; 

➢ 09.10.2022 - Activitatea ,,Flori din  Sticle”- activitate creativă- reciclarea sticlelor din plastic 
sub diferite forme de flori; 

➢ 09.10.2022 – Activitatea ,,Aptitudini, talente, deprinderi” - să-și cunoască propriile 
aptitudini și deprinderi consolidate; 

➢ 10.10.2022 – Activitatea ,,Cum îmi cheltui banii de buzunar?”- formare deprinderi de 
gestionare a banilor; 

➢ 11.10.2022 – Activitatea „Te rog, mulțumesc, cu plăcere!” - să cunoască și să folosească 
formulele de adresare; 

➢ 12.10.2022 – Activitatea ,,Cum acționează vaccinurile?” - cunoașterea importanței 
vaccinării; 

➢ 13.10.2022 – Activitatea ,,Cheltuieli de întreținere” - gestionarea banilor cu evidențierea 
principalelor categorii de cheltuieli; 

➢ 14.10.2022 – Activitatea ,,Sf.Cuvioasă Paraschiva, ocrotitoarea Moldovei” - cunoașterea 
semnificației zilei - obiceiuri și tradiții; 

➢ 15.10.2022- Activitatea ,,Ziua Mondială a spălatului pe mâini” -spălatul mâinilor reduce 
riscul de îmbolnăvire cu diverse boli; 

➢ 16.10.2022- Activitatea ,,Ce înseamnă să fii  vulnerabil?”- exerciții de  autocunoaștere; 

➢ 17.10.2022 – Activitatea ,,Spune-mi ce prieteni ai, ca să-ți spun cine esti!”- valoarea unei 
relații de prietenie, riscurile anturajelor; 

➢ 18.10.2022 – Activitatea ,,Ziua europeană împotriva traficului de persoane” - activitate 
de informare asupra bunelor practici din domeniu; 

➢ 19.10.2022 – Activitatea ,,În vizită” - să cunoască regulile minimale de comportare în vizită; 

➢ 20.10.2022 – Activitatea ,,Când și cum apelăm la AJOFM ?”- condițiile care trebuie 
îndeplinite pentru a beneficia de somaj, integrarea pe  piața muncii, serviciile pe care le oferă; 

➢ 21.10.2022 – Activitatea ,,Tradiții profesionale în județul nostru” - să cunoască 
posibilitățile de inserție profesională din județ; 

➢ 22.10.2022 – Activitatea ,,Drepturile copiilor care muncesc” - prezentarea legislației din 
domeniu; 

➢ 23.10.2022 – Activitatea ,,Cum îmi caut un loc de muncă?” - să se poată informa singuri 
asupra ofertelor de pe piața muncii; 

➢ 24.10.2022- Activitatea ,,Boli cu transmitere sexuală”- educație sanitară; 

➢ 25.10.2022 – Activitatea ,,Ziua Armatei Române” - să cunoască semnificația istorică a zilei 
și rolul armatei; 

➢ 25.10.2022 – Activitatea ,,Reguli de conduită în  societate”- activitate educativă- codul 
bunelor maniere în societate; 



➢ 26.10.2022 – Activitatea ,,Modificări corporale la pubertate”- formarea deprinderii de  a 
discuta cu adulții despre problemele vârstei; 

➢ 27.10.2022 – Activitatea ,,Toamna - anotimpul bucuriei” - activitate de socializare și 
creație desfașurată împreună cu beneficiarii de la Complexul de apartamente „Casa Mea” 
Dorohoi; 

➢ 28.10.2022 – Activitatea ,,Cât de bine lucrezi cu ceilalți?” - dezvoltarea abilității de 
adaptare într-un grup; 

➢ 28.10.2022 – Activitatea ,,Stil de învățat și cariera aleasă” - definirea unui stil individual de 
învățare; 

➢ 29.10.2022 – Activitatea ,,Alimentul și termenul său de garanție”-  recunoșterea unui 
aliment expirat ; 

➢ 30.10.2022 – Activitatea ,,Igiena și anotimpurile” - cunoașterea factorilor de risc pentru 
sănătate, determinați de anotimpuri; 

➢ 31.10.2022 – Activitatea ,,Efectele poluării asupra sănătății” - activitate de educare 

 

NOIEMBRIE 

 

➢ 01.11.2022 – Activitatea ,,Tineretul și lumea contemporană” - să cunoască importanța 
tineretului în dezvoltarea unei societăți; 

➢ 01.11.2022 – Activitatea ,,Persoane de referință în viață” - să identifice reperele 
personificate din existența proprie; 

➢ 02.11.2022 – Activitatea ,,Învăț să iau o decizie” - formarea deprinderii de a lua o decizie; 

➢ 03.11.2022 - Activitatea ,,Motive pentru amânarea începerii vieții sexuale” - să știe care 
sunt riscurile începerii vieții sexuale la o vârstă nepotrivită; 

➢ 04.11.2022 – Activitatea ,,Bariere în comunicare” - identificarea barierelor în comunicare; 

➢ 05.11.2022 – Activitatea ,,Politețea-cultură și civilizație” - politețea este o expresie a 
civilizației; 

➢ 06.11.2022 – Activitatea ,,Efort fizic/Efort intelectual” - să mențină un echilibru între efortul 
fizic/intelectual; 

➢ 06.11.2022 – Activitatea ,,Sentimentele mele - stăpânul meu?” - să cunoască modalități 
de autocontrol emoțional; 

➢ 07.11.2022 – Activitatea ,,Porecle și etichetări” - învățarea gestionării impulsurilor și 
emoțiilor negative; 

➢ 08.11.2022 – Activitatea ,,Recompense și satisfacție” - o activitate facută cu plăcere 
conduce la recompense materiale/morale; 

➢ 09.11.2022 – Activitatea ,,Reguli de circulație pentru pietoni” - consolidarea deprinderii 
de a circula corect pe drumurile publice; 

➢ 10.11.2022- Activitatea ,,Hobby-uri” - să se inițieze într-un hobby; 

➢ 11.11.2022 – Activitatea ,,Televizorul, stapânul timpului meu liber?” - să decidă asupra 
ponderii pe care televizorul îl ocupă în timpul liber; 

➢ 12.11.2022 – Activitatea ,,Arta dialogului” - să cunoască modalitățile de relationare 
interumană prin dialog, colocviu, seminar; 

➢ 13.11.2022- Activitatea ,,Ziua Mondială a Bunătății”  - bunătatea ajută oamenii să treacă 
cu vederea rasa, religia, granița; 

➢ 13.11.2022 – Activitatea ,,Biografii de urmat” - să identifice idealul în viață, modelul de 
urmat; 

➢ 14.11.2022 – Activitatea ,,Delicvența Juvenilă” - să cunoască cauzele, formele de 
manifestare, legile țării; 



➢ 15.11.2022 - Activitatea ,,Cum sunt eu?” - activitate de  dezvoltare personală - să se 
cunoască reciproc, să cunoască opiniile celorlalți altora despre propria persoană; 

➢ 16.11.2022 - Activitatea ,,Jucăm jocul cunoașterii”- activitate creativă, antrenarea atenției 
și discuții libere; 

➢ 17.11.2022 – Activitatea ,,Colegialitate și prietenie” - să sesizeze asemănările și 
deosebirile între coleg și prieten; 

➢ 18.11.2022 – Activitatea ,,Prietenia și iubirea” - să știe să diferențieze conținuturile celor 
două noțiuni; 

➢ 19.11.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională de Prevenire a Abuzului asupra Copilului” 
- să știe ce este abuzul, cum se manifestă, unde se cere ajutor; 

➢ 20.11.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională a Drepturilor Copilului” - să cunoască 
drepturile copilului stabilite prin lege; 

➢ 21.11.2022 - Activitatea ,,Învățăm să dăruim”- pregătirea pentru luna cadourilor și 
importanța calității de a empatiza cu ceilalți din jur, importanța gestului de a dărui; 

➢ 22.11.2022 – Activitatea ,,Moda și sănătatea” - să stabilească un raport optim între modă și 
sănătatea proprie; 

➢ 22.11.2022 – Activitatea ,,Emoții și timiditate” - să realizeze o cunoaștere de sine corectă 
oferindu-și posibilitatea autoreglării emoționale; 

➢ 23.11.2022 – Activitatea ,,Să dăruiești din suflet pentru suflet” - activitate desfășurată în 
colaborare cu elevi de la Scoala Generală „Tudor Vladimirescu”; 

➢ 24.11.2022 – Activitatea ,,Locul, poziția mea în grupul meu” - să-și perceapă poziția reală 
în grupul din care face parte; 

➢ 25.11.2022 - Activitatea ,,Alcoolul între mit și realitate”- cunoașterea modului de acțiune a 
alcoolului asupra sistemului nervos - ce înseamnă dependența?, riscurile consumului de 
alcool; 

➢ 26.11.2022 – Activitatea ,,Studiu de caz”- abordarea unei activități sub forma studiului  de 
caz, le oferă participanților posibilitatea de a analiza o situație sau un caz în care există un 
conflict sau o dilemă; 

➢ 27.11.2022- Activitatea ,,Opinia mea, opinia noastră, opinia tuturor” - să înțelegă și să 
accepte opinia colectivă de grup; 

➢ 28.11.2022 – Activitatea ,,Unirea Bucovinei cu Romania” - să cunoască semnificația 
istorică a zilei; 

➢ 29.11.2022 – Activitatea ,,Activitatea în Grup”- activitate interactivă privind dezvoltarea 
abilităților de comunicare interpersonală; 

➢ 30.11.2022 - Activitatea ,,Consecințele posibile ale încadrării ilegale în muncă peste 
hotare”- informarea beneficiarilor despre riscurile și consecințele unei angajări fără forme 
legale; 

➢ 30.11.2022 – Activitatea ,,Sf.Andrei, ocrotitorul Romaniei” - cunoașterea tradițiilor și 
obiceiurilor din această zi 

 

 

 

DECEMBRIE 

 

➢ 01.12.2022 - Activitatea ,,1 Decembrie - Ziua Marii Unirii”- cu spirit patriotic de român, 
copiii au sărbătorit Ziua  Națională a României; 

➢ 02.12.2022 – Activitatea ,,O brad frumos”- copiii au confecționat ornamente pentru brad și 
pentru decorarea camerelor pentru Crăciun; 



➢ 03.12.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități” -susținerea 
drepturilor persoanelor cu dizabilități, activitate desfășurată la C.I.A.P.A.D. Trușești; 

➢ 04.12.2022 – Activitatea ,,Pot fi eu lider?” - să înțeleagă corect noțiunea de lider și 
atributele ce-i revin; 

➢ 06.12.2022 – Activitatea ,,A venit Moș Nicolae”- copiii au ascultat și cântat colinde 
împreună, au împodobit bradul de  Crăciun, după  care au primit daruri; 

➢ 07.12.2022 – Activitatea ,,Sentimentul de pericol și efectele lui” - să posede elementele 
de autoreglaj pentru depășirea acestor sentimente; 

➢ 08.12.2022 – Activitatea „În vizită !” - să cunoască reguli minimale de comportare în vizită; 

➢ 09.12.2022 – Activitatea ,,Cum facem cunoștință?” - să cunoască regulile de a face 
cunoștință în raport cu vârsta, sexul, ierarhia, locul; 

➢ 10.12.2022 – Activitatea ,,Ziua Internațională a drepturilor omului” - activitate  de 
informare și educare; 

➢ 11.12.2022 – Activitatea ,,Dependență și independență în viața adolescentului” - să 
înțeleagă statutul social, economic și cultural al adolescentului; 

➢ 16.12.2022 – Activitatea ,,Veste mare am adus!” – spectacol organizat de D.G.A.S.P.C. 
Botoșani la Casa Tineretului cu participarea beneficiarilor din centre; 

➢ 17.12.2022 – Activitatea ,,Vin colindătorii, cum veneau odată!” - beneficiarii au participat 
la concertul de colinde  susținut de invitații Asociației „Impact” Trușești; 

➢ 19.12.2022 – Activitatea ,,Am plecat să colindăm!” - beneficiarii au colindat personalul din 
D.G.A.S.P.C. Botoșani, au vizitat iluminatul festiv din Parcul  „Mihai Eminescu” , au fost la 
Uvertura Mall; 

➢ 20.12.2022 – Activitatea ,,Gătim biscuiți în forme de sezon”- activitate creativă- copiii au  
pregătit  fursecuri  de  Crăciun în forme de brăduți, steluțe, fulgi de nea, după care au fost 
decorate cu diferite glazuri; 

➢ 21.12.2022 – Activitatea ,,Colinde,colinde!” - beneficiarii au fost colindați de un grup de 
copii de la Școala Generală din Tudor Vladimirescu; 

➢ 24.12.2022- Activitatea ,,Am primit colindători!”- activitate de  socializare, desfășurată  cu 
o parte din  colegii copiilor de  la Liceul „Demostene Botez„ Trușești; 

➢ 28.12.2021 - Activitatea „Zâmbete și bucurie de sărbători!”- copiii au colindat și au 
prezentat un moment artistic de  datini și obiceiuri de  iarnă 

➢ 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:  ,,Boboteaza - semnificația zilei, tradiții, obiceiuri” 
Data desfășurării:  06.01.2022 
Obiectiv: dobândirea de noi cunoștințe despre sărbătoarea Bobotezei 

 

Denumirea activității: ,,Mihai Eminescu - simbolul poeziei românești” 

Data desfășurării: 15.01.2022 

Obiectiv: îmbogățirea cunoștințelor despre marele poet 

 
Denumirea activității:„Pe urmele istoriei - Mica Unire” 



Data desfășurării: 24.01.2022 
Obiectiv: cunoașterea importanței și a semnificației istorice a zilei de 24 Ianuarie 
 
Denumirea activității:,,La cinema” 
Data desfășurării: 27.01.2022 
Obiectiv: dezvoltarea spiritului artistic și cultural    
          
Denumirea activității: ,,Drogurile - risc al depersonalizării” 
Data activității: 31.01.2022 
Obiectiv: prevenirea consumului de substanțe psihoactive 
 
 
FEBRUARIE 
 
Denumirea activității: ,,,Spune NU violenței” 
Data activității: 05.02.2022 
Obiectiv: dezvoltarea abilităților de rezolvare nonviolentă a conflictelor 
 
Denumirea activității: ,,Igiena personală - o condiție esențială a omului” 
Data activității: 10.02.2022 
Obiectiv: activitate de informare și promovare a regulilor de igienă personală 
 
Denumirea activității:,,Cinema la noi acasă” 
Data activității: 15.02.2022 
Obiectiv: creșterea gradului de socializare și comunicare 
 
Denumirea activității: ,, Dragobetele - tradiții și obiceiuri” 
Data activității: 24.02.2022 
Obiectiv: dobândirea respectului față de obiceiurile populare 
  
Denumirea activității:,,Primăvara - anotimpul bucuriei” 
Data activității: 28.02.2022 
 
 
 
MARTIE 
 
Denumirea activității: ,,Spune Nu viciilor” 
Data activității: 03.03.2022 
Obiectiv: întărirea gradului de rezistență la tentația consumului substanțelor interzise 
 
Denumirea activității: ,,Cum prevenim îmbolnăvirile” 
Data activității: 18.03.2022 
Obiectiv: informare cu privire la importanța respectării măsurilor de igienă 
 
Denumirea activității: ,,Cunoașterea  bucătăriei” 
Data activității: 25.03.2022 
Obiectiv: dezvoltarea abilității de a opera cu ustensilele de bucătărie adecvate 
 
Denumirea activității: ,,Ce facem în caz de incendiu” 
Data activității: 30.03.2022 
 
APRILIE 
 
Denumirea activității: ,,Tradiții și obiceiuri de 1 Aprilie” 
Data activității: 01.04.2022 
Obiectiv: cunoașterea semnificației zilei de 1 Aprilie 
 
Denumirea activității: ,,Sănătatea ca drept și ca îndatorire” 
Data activității: 06.04.2022 
 



Denumirea activității: ,,Curriculum vitae - ce este și cum îl alcătuiesc” 
Data activității:  15.04.2022 
Obiectiv: cunoașterea pașilor în întocmirea unui curriculum vitae 
 
Denumirea activității:,,Tradiții și obiceiuri de Paște” 
Data activității: 20.04.2022 
Obiectiv: cunoașterea obiceiurilor creștinești specifice Paștelui, încondeierea ouălelor 
 
Denumirea activității:,,Sărbătoarea Paștelui - Lumina Învierii ” 
Data activității: 23.04.2022 
Obiectiv: participarea beneficiarilor la slujba Învierii 
 
Denumirea activității:,,Ziua Onestității” 
Data activității: 30.04.2022 
Obiectiv: conștientizarea faptului că onestitatea este o alegere/optiune 
 

MAI 

Denumirea activității: ,,Igienizarea spațiului de locuit” 
Data activității: 05.05.2022 
Obiectiv: cunoașterea importanței igienizării zilnice a spațiului de locuit  
 
Denumirea activității: ,,Ilustrează-ți drepturile” 
Data activității: 10.05.2022 
Obiectiv: activitatea a urmărit înțelegerea  drepturilor și a îndatoriilor avute de beneficiari   
 
Denumirea activității: ,,Rolul actelor de identitate - activitate educativă” 
Data  activității: 14.05.2022 
 
Denumirea activității: ,,Drogul - pericol pentru toți” 
Data activității: 18.04.2022 
Obiectiv: întărirea factorilor de protecție și reducerea factorilor de risc cu privire la consumul de 
droguri 
 
Denumirea activității:,,Prepararea unui desert” 
Data activității: 20.05.2022 
Obiectiv: prepararea unei prăjituri 
 
Denumirea activității: ,,Ziua mondială fără tutun” 
Data activității: 30.05.2022 
Obiectiv: prevenirea și reducerea consumului de tutun  
 

IUNIE 

Denumirea ativității: ,,1 Iunie în sărbătoare-ziua copilului” 
Data desfășurării: 01.06.2022 
Obiectiv: desfășurarea unor activități menite să sărbătorească copii (muzica, dans, creație 
plastic) 
 
Denumirea activității: ,,Ziua eroilor - semnificația zilei” 
Data desfășurării: 02.06.2022 
Obiectiv: cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale istoriei naționale 
  
Denumirea activității: ,,Ziua Rusaliilor” 
Data desfășurării:11.06.2022 
Obiectiv: cunoașterea semnificației sărbătorii Rusaliilor 
 
Denumirea activității: ,,O zi la piscină” 
Data activității: 16.06.2022 
Obiectiv: cunoașterea modalității de petrecere a timpului liber la piscină, la Cornișa 



  
Denumirea activității:,,În vizită la muzeu” 
Data activității: 30.06.2022 
Obiectiv: vizită la Muzeul de Științe ale Naturii 
 
 

IULIE 

Denumirea activității: „Împreună putem schimba lumea” 
Data activității: 07.07.2022 
Obiectiv: cunoașterea consecințelor poluării mediului asupra calității vieții omului, a plantelor și a 
animalelor 
 
Denumirea activității: ,,Ce putem face în timpul liber” 
Data desfășurării: 14.07.2022 
Obiectiv: activitate prin care sunt identificate diferite modalități de petrecere a timpului liber 
 
Denumirea activității:,,Sănătate prin sport” 
Data desfășurării:  19.07.2022 
Obiectiv: formarea deprinderilor de organizare în mod util şi reconfortant a timpului liber  
 
Denumirea activității:,,Ce știm despre instituții” 
Data desfășurării: 26.07.2022 
Obiectiv:  cunoașterea serviciilor și a rolului pe care instituțiile publice îl au 
 
Denumirea activității: ,,Sănătate, sport și voie bună” 
Data desfășurării: 28.07.2022 
Obiectiv: valorificarea pasiunii pentru sport și mișcare 
 
 

AUGUST 

Denumirea activității: ,,Păstrează-ți mintea limpede - NU drogurilor” 
Data desfășurării: 05.08.2022 
Obiectiv: infomare cu privire la riscurile la care se expun consumând droguri 
 
Denumirea activității:,,Igiena alimentației ” 
Data desfășurării: 15.08.2022 
Obiectiv: cunoașterea efectelor pozitive ale alimentației asupra stării de sănătate 
 
Denumirea activității: ,,Delincvența juvenilă” 
Data desfășurării: 18.08.2022 
Obiectiv: activitate de informare în vederea prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni 
 
SEPTEMBRIE 
 
Denumirea activității: ,,Sportul - modalitate de dezvoltare fizică și mentală” 
Data desfășurării: 05.09.2022 
Obiectiv: cunoașterea importanței sportului asupra organismului 
 
Denumirea activității:,,Cariera -  între dorință și realitate” 
Data desfășurării: 12.09.2022 
Obiectiv: identificarea anumitor profesii și meserii 
 
Denumirea activității: ,, Bucură-te de viață fără droguri!” 
Data desfășurării: 20.09.2022 
Obiectiv: informarea și conștientizarea asupra efectelor produse de consumul de substanțe 
psihoactive 
 
Denumirea activității: ,,Sănătate prin alimentație” 



Data desfășurării: 25.09.2022 
Obiectiv: informarea și educarea în privința unei alimentații sănătoase, echilibrate pentru 
menținerea sănătății fizice și psihice 
 
Denumirea activității: ,,Azi gătim, cu  brioșe ne îndulcim” 
Data desfășurării: 30.09.2022 
Obiectiv: învățarea modului de preparare al brioșelor; 
 

OCTOMBRIE 

Denumirea activității:,,Toamna cu bogățiile ei” 

Data desfășurării: 05.10.2022 
Obiectiv: amenajarea colțul toamnei în interiorul casei 
 
Denumirea activității: ,,Drogurile nu rezolvă problemele-le complică” 
Data desfășurării: 15.10.2022 
Obiectiv: informare cu privire la riscurile și efectele produse de consumul de alcool 
 
Denumirea activității: ,,Ce vreau să devin în viață” 
Data desfășurării: 18.10.2022 
Obiectiv: consolidarea cunoștințelor referitoare la diverse profesii și meserii întâlnite în societate 
 
Denumirea activității:,,Halloween-petrecerea dovleacului!” 
Data desfășurării: 29.10.2022 
Obiectiv: confecționarea de accesorii specifice sărbătorii de Halloween 
 
 
NOIEMBRIE 
 
Denumirea activității:,, În vizită prin Bucovina” 
Data desfășurării: 12.11.2022 
Obiectiv: vizitarea unor obiective turistice din zona Bucovinei (Mănăstirea Sucevița, Pasul 
Palma) 
 
Denumirea activității: ,,Ziua internațională a drepturilor copiilor” 
Data desfășurării: 20.11.2022 
Obiectiv: îmbogățirea cunoștințelor cu privire la importanța și semnificația drepturilor și a 
resposabilităților care decurg din acestea 
 
Denumirea activității: ,,Mai informat, mai sănătos!” 
Data desfășurării: 24.10.2022 
Obiectiv: identificarea factorilor sezonieri de risc pentru menținerea stării de sănătate și a 
comportamentelor cu rol în prevenția bolilor de sezon  
 
 
DECEMBRIE 
 
Denumirea activității: ,,Cinstim Marea Unire” 
Data desfășurării: 01.12.2022 
Obiectiv: cultivarea și dezvoltarea patriotismului 
 
Denumirea activității: ,,Ghetuța lui Moș Nicolae”- activitate practică 
Data desfășurărării: 05.12.2022 
 
Denumirea activității: ,,Magia sărbătorilor de iarnă” 
Data desfășurării: 13.12.2022 
Obiectiv: dezvoltarea sentimentelor de dragoste și respect față de tradițiile și obiceiurile 
poporului român în pragul sărbătorilor de iarnă 
 
Denumirea activității: ,,Crăciunul - sărbătoarea bucuriei” 



Data desfășurării: 19.12.2022 
Obiectiv: dezvoltarea abilității și a creativității beneficiarilor ( împodobirea bradului) 
 
Denumirea activității: Revelionul copiilor - La mulți ani 2023! 
Data desfășurării: 31.12.2022 

 
 
Activități - Complex de  case tip familial „Sf. Mina” Botoșani: 

IANUARIE 

 

Serviciul Social Casa 1 
 

Denumirea activității: „Mihai Eminescu - poetul național al românilor” 
Data desfășurării: 09.01.2022 
Scop/descriere: beneficiarii au ascultat poezii scrise de Mihai Eminescu, despre prezentarea 
vieții și activitatea literară a poetului 
 
 
Denumirea activității: „O zi deosebită” - zi de naștere 
Data desfășurării: 09.01.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 
 
 
Denumirea activității: „Magia cuvintelor” 
Data/perioada desfășurării: 11.01.2022 
Scop/descriere: formarea deprinderilor de a avea un vocabular decent și un comportament 
respectuos 
 
Denumirea activității: „Dăruim îmbrățișări” 
Data desfășurării: 21.01.2022 
Scop/descriere: implicarea beneficiarilor în activități prin manifestări de dragoste și afecțiune 
pentru cei din jur 
 
Denumirea activității: „Uniți suntem mai puternici” 
Data desfășurării: 24.02.2022 
Scop/descriere: vizionarea de filme, documentare despre unirea principatelor române 
 
Denumirea activității: „O zi deosebită” - zi de naștere 
Data desfășurării: 31.01.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 
 

 

Serviciul Social Casa 2 
 

Denumirea activității: „Orașul în haine de sărbătoare” 
Perioada desfășurării: 03.01-06.01.2022 
Scop/descriere: copiii au ieșit în oraș pentru a vedea orașul decorat cu luminițe multicolore cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă; la întoarcerea spre casă aceștia au savurat pizza, croissante și ceai 
cald. 

 
Denumirea activității: „Poetul - Mihai Eminescu” 
Perioada desfășurării: 10.01-15.01.2022 
Scop/descriere: copiii au învățat poezii ale marelui poet pe care ulterior le-au recitat la școală și 
la căsuțe; aceștia au exprimat în picturi unele poezii ale poetului Mihai Eminescu 
 
Denumirea activității: „Poftiți la desertul wafe!” 
Data desfășurării: 22.01.2022 



Scop/descriere: beneficiarii au participat la gătirea desertului wafe, au mâncat și au ascultat 
muzică 

 
Denumirea activității: „Hai să dăm mână cu mână” 
Data/perioada desfășurării: 24.01.2022 
Scop/descriere: copiii au aflat semnificația zilei de 24 ianuarie, au cântat și au dansat Hora 
Unirii 
 
Denumirea activității: „La mulți ani!” 
Data/perioada desfășurării: 27.01.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 
 
 

Serviciul Social Casa 3 
 
Denumirea activității: „La mulți ani, 2022!” 
Data desfășurării: 01.01.2022 
Scop/descriere: petrecere de început de an 
 
Denumirea activității: „Boboteaza - sfințirea apei” 
Data desfășurării: 16.01.2022 
Scop/descriere: participarea la slujba de sfințire a apei 
 
Denumirea activității: „Jocurile iernii” 
Data/perioada desfășurării: 10.01.2022 
Scop/descriere: copiii au făcut în curte un om de zăpadăși s-au jucat cu bulgări de zăpadă 
 
Denumirea activității: „Ce te legeni codrule?” 
Data desfășurării: 15.01.2022 
Scop/descriere: copiii au discutat despre semnificația zilei de 15 ianuarie și au recitat poezii de 
Mihai Eminescu 
 
Denumirea activității: „Hai să dăm mână cu mână!” 
Data desfășurării: 24.01.2022 
Scop/descriere: copiii au fost informați de semnificația zilei de 24 ianuarie, au cântat și au făcut 
Hora Unirii 
 

 
Serviciul Social Casa B 

 
Denumirea activității: „Sorcova-Vesela!” 
Data desfășurării: 01.01.2022 
Scop/descriere: copiii au fost și au sorcovit ceilalți copii de la căsuțele din CCTF „Sf. Mina”  
 
Denumirea activității: „La mulți ani!”  
Data desfășurării: 05.01.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 
 
 
Denumirea activității: „Despre Mihai Eminescu” 
Data desfășurării: 16.01.2022 
Scop/descriere: copiii au ascultat poezii scrise de poetul Mihai Eminescu 
 
Denumirea activității: „Hai să dăm mână cu mână!” 
Data desfășurării: 24.01.2022 
Scop/descriere: copiilor li s-a explicat semnificația zilei de 24 ianuarie, iar apoi aceștia au fost 
scoși în oraș penttu a vedea Hora Unirii. 
 

 
 

Serviciul Social Casa C 



 
Denumirea activității: „La plimbare!” 
Data desfășurării: 07.01.2022 
Scop/descriere: pentru cunoașterea mai bună a orașului, copiii au fost scoși la plimbare pe 
străzile din Botoșani, în centru, în parcul Mihai Eminescu, mall și pe pietonalul Unirii 
 
Denumirea activității: „Mihai Eminescu - marele poet” 
Data/perioada desfășurării: 15.01.2022 
Scop/descriere: copiii au învățat poezii scrise de Mihai Eminescu și au fost duși la Ipotești 
pentru a vedea casa memorială a marelui poet 
 
Denumirea activității: „Colegialitate și prietenie” 
Data/perioada desfășurării: 21.01.2022 
Scop/descriere: copiilor li s-a explicat importanța colegialității și a prieteniei și li s-a pus un 
filmuleț despre valoarea prieteniei 
 

FEBRUARIE 

 

Serviciul Social Casa 1 

Denumirea activității: „Citim împreună” 
Data desfășurării: 01.02.2022 
Scop/descriere: beneficiarii au ascultat povești și au vizionat imagini din carți 
 
Denumirea activității: „Prevenție Sars-Cov 2” (măsuri de prevenție a infectării) 
Data desfășurării: 02.02.2022 
Scop/descriere: prezentarea măsurilor de protecție pentru eliminarea riscurilor de infectare cu 
Sars-Cov 2 
 
Denumirea activității: „Bunătatea spontană”  
Data desfășurării: 17.02.2022 
Scop/descriere: vizionarea poveștii terapeutice despre bunătate 
 
Denumirea activității: „Să mergem la cumpărături”  
Data desfășurării: permanent 
Scop/descriere: dezvoltarea abilităților de viață independentă la cumpărături, însoțiți de către 
personal 
 
Denumirea activității: „Micul pompier” 
Data desfășurării: 21.02.2022 
Scop/descriere: prezentarea de reguli de comportare în caz de incendiu 
 
Denumirea activității: „Ninge ca în povești” 
Perioada desfășurării: 02.2022 
Scop/descriere: implicarea beneficiarilor la activități în aer  liber 
 

Serviciul Social Casa 2 

Denumirea activității: „Iarna din căsuță - un altfel om de zăpadă” 
Data desfășurării: 03.02.2022 
Scop/descriere: imprivizarea unui om de zăpadă prin înfășurarea unui beneficiar în hârtie 
igienică 
 
Denumirea activității: „Hai la teatru” 
Data desfășurării: 20.02.2022 
Scop/descriere: vizionarea piesei de teatru „Sarea în bucate” 
 
 
Denumirea activității: „La mulți ani!” 
Data desfășurării: 26.02.2022 



Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 
 
 

Serviciul Social Casa 3 

Denumirea activității: „Secretele bucătăriei” 
Data desfășurării: 02.02.2022 
Scop/descriere: copiii au identificat ingredientele necesare pentru a găti gogoși 
 
Denumirea activității: „La mulți ani!” 
Data desfășurării: 04.02.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 
 
Denumirea activității: „La mulți ani!” 
Data desfășurării: 20.02.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere  a unui beneficiar 
 
Denumirea activității: „Pregătiri de primăvară” 
Data desfășurării: 28.02.2022 
Scop/descriere: confecționarea de ornamente decorative specifice anotimpului primăvara și 
confecționarea de mărțișoare 
 

Serviciul Social Casa B 

Denumirea activității: „Salutul - semn al omului educat!” 
Data desfășurării: 17.02.2022 
Scop/descriere: copiii au fost informați cu privire la importanța salutului și la utilizarea acestuia. 
 
Denumirea activității: „Să învățăm să facem un mărțișor!” 
Data/perioada desfășurării: 25.02.2022 
Scop/descriere: beneficiarii au confecționat mărțișoare și felicitări pentru a le putea dărui cu 
ocazia zilei de 1 martie 
 

Serviciul Social Casa C 

 
Denumirea activității: „Să mergem la cumpărături!” 
Data desfășurării: 03.02.2022 
Scop/descriere: astfel, copiii sunt ajutați să își cultive spiritul de autonomie și independență 
personală 
 
Denumirea activității: „Micul pompier” 
Data desfășurării: 09.02.2022 
Scop/descriere: copiilor li s-au amintit regulile pe care trebuie să le respecte în caz de 
izbucnirea unui incendiu 
 
Denumirea activității: „Dragobete la români!” 
Data desfășurării: 24.02.2022 
Scop/descriere: copiilor li s-au citit legenda dragobetelor, tradițiile și obiceiurile acestora 
 

MARTIE 

Serviciul Social Casa 1 

Denumirea activității: „Mărțișorul” 
Perioada desfășurării: 01 - 08.03.2022 
Scop/descriere: confecționarea și dăruirea unui mărțișor 
 
Denumirea activității: „Casa Primăverii” 
Perioada desfășurării: 01 - 05.03.2022 
Scop/descriere: decorarea casei cu ornamente specifice acestui anotimp 
 



Denumirea activității: „Distracție cu Gașca Zurly” 
Perioada desfășurării: 05 - 23.03.2022 
Scop/descriere: vizionarea de spectacole cu Gașca Zurly 
Denumirea activității: „La mulți ani, mama!” 
Data desfășurării: 08.03.2022 
Scop/descriere: realizarea unor desene cu flori pentru mama, ascultarea unor poezii și cântece 
dedicate mamelor, servire de tort și suc 
 
Denumirea activității: „La film” 
Data desfășurării: 17.03.2022 
Scop/descriere: vizionarea filmului Clifford; după terminarea filmului, beneficiarii au servit pizza 
și suc 
 
Denumirea activității: „Buchet de versuri, inocență și sensibilitate” 
Perioada desfășurării: 21.03 - 29.03.2022 
Scop/descriere: ascultarea unor poezii de Mihai Eminescu 
 
Denumirea activității: „Micul ecologist” 
Data desfășurării: 30.03.2022 
Scop/descriere: implicarea beneficiarilor în activități de igenizare și de reciclare 
 

Serviciul Social Casa 2 

Denumirea activității: „Flori și mărțișoare” 
Perioada desfășurării: 01.03 - 08.03.2022 
Scop/descriere: beneficiarii au confecționat mărțișoare și ornamente de primăvară, iar apoi a 
oferit persoanelor dragi și colegilor 
 
Denumirea activității: „La mulți ani!” 
Data desfășurării: 04.03.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 
 
Denumirea activității: „Igiena corporală - folosirea corectă a toaletei” 
Data/perioada desfășurării: 19.03.2022 
Scop/descriere: copiii au fost informați cu privire la importanța igienei și la folosirea corectă a 
toaletei 
 
Denumirea activității: „Vrem pace pentru Ucraina!” 
Data desfășurării: 22.03.2022 
Scop/descriere: copiilor li s-a vorbit despre ceea ce se întâmplă în Ucraina, iar în semn de 
solidaritate cu aceștia, copiii au făcut steagul Ucrainei și au desenat porumbelul păcii 
 

Serviciul Social Casa 3 

Denumirea activității: „Un mărțișor, o floare, o poezie!” 
Data desfășurării: 01.03.2022 
Scop/descriere: copiii au socializat cu elevii de la Școla nr. 6 din Botoșani, au făcut schimb de 
mărțișoare și felicitări 
 
Denumirea activității: „8 Martie!” 
Data desfășurării: 08.03.2022 
Scop/descriere: copiii au dăruit mărțișoare, felicitări și flori, doamnelor, profesoarelor și  
colegelor 
Denumirea activității: „La mulți ani!” 
Data desfășurării: 14.03.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 
 
Denumirea activității: „Micul ecologist” 
Data desfășurării: 26.03.2022 
Scop/descriere: s-a făcut igienizarea de primăvară în curtea complexului, iar copiii au ajutat la 
adunarea deșeurilor 



 
 

Serviciul Social Casa B 

Denumirea activității: „Legenda Mărțișorului” 
Data desfășurării: 01.03.2022 
Scop/descriere: li s-au povestit copiilor despre legenda mărțișorului și apoi au povestit ce 
părere au despre această legendă 
 
Denumirea activității: „La mulți ani, mămico!” 
Data desfășurării: 07.03.2022 
Scop/descriere: copiii au cântat cântece și au spus poezii dedicate zilei internaționale a mamei 
 
Denumirea activității: „Frica-de cine și de ce?” 
Data desfășurării: 23.03.2022 
Scop/descriere: fetele au fost ajutate să identifice sursele și mecanismele de declanșare a fricii 
și să prevină instalarea acesteia 
 
Denumirea activității: „Opinia mea, opinia noastră, opinia tuturor!” 
Data desfășurării: 31.03.2022 
Scop/descriere: copiii au învățat să recunoască importanța formării unei opinii reale, corecte 
 

Serviciul Social Casa C 

 
Denumirea activității: „Mărțișorul” 
Perioada desfășurării: 01.03 - 08.03.2022 
Scop/descriere: copiii au confecționat mărțișoare, felicitări pentru dezvoltarea motricității și a 
simțului artistic 
 
Denumirea activității: „Micul negustor” 
Data desfășurării: 15.03.2022 
Scop/descriere: în incinta complexului, copiii au organizat un târg cu diverse produse 
confecționate de ei 
 
Denumirea activității: „Culorile primăverii” 
Data desfășurării: 23.03.2022 
Scop/descriere: copiii au fost încurajați să identifice legătura omului cu natura, să manifeste o 
legătură de prietenie și ocrotire a naturii 
 

APRILIE 

Serviciul Social Casa 1 

Denumirea activității: „Muzica din natură” 
Data desfășurării: 01.04.2022 
Scop/descriere: vizionarea de imagini din natură și ascultarea sunetului apei curgătoare și a 
păsărelelor 
 
Denumirea activității: „Micul gospodar” 
Data desfășurării: 03.04.2022 
Scop/descriere: implicarea beneficiarilor la curățenia din curtea complexului „Sf. Mina” 
 
Denumirea activității: „Vreau să fiu sănătos” - educație sanitară 
Data desfășurării: 04.04.2022 
Scop/descriere: implementarea deprinderilor de viață independentă cu privire la efectuarea 
corectă a igienei corporale 
 
Denumirea activității: „Vreau să fiu sănătos” 
Data desfășurării: 07.04.2022 
Scop/descriere: cunoașterea și aplicarea măsurilor de protecție împotriva Covid 19 
 



Denumirea activității: „O zi deosebită” - ziua de naștere 
Data desfășurării: 13.04.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 
 
Denumirea activității: „Atelierul iepurașilor”  
Data desfășurării: 14.04.2022 
Scop/descriere: efectuarea de lucrări pe teme pascale, încondeierea ouălelor, abilități practice 
 
Denumirea activității: „Hristos a Înviat!” 
Data desfășurării: 15.04.2022 
Scop/descriere: vizionarea de filme cu tematică pacală, povestiri biblice, filme și desene 
animate 
 
Denumirea activității: „Cunoașterea municipiului Botoșani” 
Perioada desfășurării: 16.04 - 19.04.2022 
Scop/descriere: ieșire la plimbare prin Parcul Mihai Eminescu, pietonalul Unirii, parcul de 
distracții  
 
Denumirea activității: „Ne distrăm, ne jucăm” 
Data desfășurării: 21.04.2022 
Scop/descriere: activități distractive la Uvertura mall (bowling, pizza, înghețată, suc) 
 
Denumirea activității: „Să ne tundem” 
Perioada desfășurării: periodic 
Scop/descriere: însoțirea beneficiarilor la salon pentru tuns și aranjarea părului 
 
 

Serviciul Social Casa 2 

Denumirea activității: „O plimbare dulce!” 
Data desfășurării: 09.04.2022  
Scop/descriere: copiii au servit o prăjitură și un suc la cofetăria preferată 
 
Denumirea activității: „Micul ecologist” 
Data desfășurării: 12.04.2022 
Scop/descriere: beneficiarii au fost implicați în curățenia din jurul căsuțelor și au fost informați 
despre importanța îngrijirii mediului înconjurător 
 
Denumirea activității: „Coșul cu ouă roșii” 
Data desfășurării: 21.04.2022 
Scop/descriere: cu vopsele de diverse culori, copiii au ajutat la vopsirea ouălelor pentru 
sărbătorile pascale 
 
Denumirea activității: „Hristos a Înviat!” 
Data/perioada desfășurării: 23.04.2022 
Scop/descriere: copiii au participat la slujba Învierii Domnului, s-au rugat și au luat lumină 

 

Serviciul Social Casa 3 

Denumirea activității: „Educație sanitară” 
Data desfășurării: 05.04.2022 
Scop/descriere: copiii au fost supravegheați și îndrumați în efectuarea igienei corporale 
corespunzătoare 
 
Denumirea activității: „Tradiții creștine” 
Data desfășurării: 01.04.2022 
Scop/descriere: copiii au participat la încondeierea ouălelor 
 
Denumirea activității: „La mulți ani!”  
Data desfășurării: 28.04.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 



 
 

Serviciul Social Casa B 

Denumirea activității: „Prietenia și marea prietenie” 
Data desfășurării: 03.04.2022 
Scop/descriere: să își stabilească anumite criterii în vederea alegerii prietenilor 
 
Denumirea activității: „Colaje pentru Paști!” 
Data desfășurării: 16.04.2022 
Scop/descriere: copiii au colorat și au decupat ornamente specifice sărbătorilor pascale, iar 
apoi au decorat casa 
 
Denumirea activității: „Hristos a Înviat - a venit iepurașul!” 
Data desfășurării: 24.04.2022 
Scop/descriere: la slujba religioasă de sfintele Paști, copiii au fost duși la biserică, iar apoi au 
primit cadouri de la iepuraș 

 

Serviciul Social Casa C 

 
Denumirea activității: „Jocuri sportive” 
Data desfășurării: 17.04.2022 
Scop/descriere: copiii au fost ajutați să conștientizeze că practicarea sportului este important în 
dezvoltarea acestora și au fost încurajați să practice zilnic activități sportive 
 
Denumirea activității: „Tradiții creștine” 
Perioada desfășurării: 21.04 - 24.04.2022 
Scop/descriere: copiii au întâmpinat sărbătoarea Învierii Domnului cu liniște sufletească, 
armonie și au decorat casa cu diverse ornamente confecționate de ei 
 
Denumirea activității: „Vânătoare de comori” 
Data desfășurării: 25.04.2022 
Scop/descriere: copiii au participat la concursul de găsire a ouălelor de ciocolată ascunse de 
personal în curtea complexului „Sf. Mina” 
 

 

MAI 

 

Serviciul Social Casa 1 

Denumirea activității: „Familia - dragoste, respect, înțelegere” 
Data desfășurării: 15.05.2022 
Scop/descriere: menținerea comunicării cu familia, rudele sau alte persoane față de care 
beneficiarul prezintă atașament 
 
Denumirea activității: „În excursie” 
Data desfășurării: 15.05.2022 
Scop/descriere: drumeție la Mănăstirea Doamnei din județul Botoșani 
 
Denumirea activității: „Cunoașterea municipiului Botoșani” 
Data desfășurării: 17.05.2022 
Scop/descriere: plimbare pe străzile municipiului Botoșani pentru a cunoaște cât mai bine 
orașul 
 
Denumirea activității: „O zi deosebită - ziua de naștere” 
Data desfășurării: 21.05.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 
 



Denumirea activității: „Universul filmelor românești pentru copii” 
Data desfășurării: 24.05.2022 
Scop/descriere: vizionarea de filme românești pentru copii 
 
Denumirea activității: „La pas prin Botoșani” 
Perioada desfășurării: periodic în 2022 
Scop/descriere: copiii au ieșit pentru a se juca cu mingi, baloane, pentru a juca tenis în parcul 
de lângă Liceul Pedagogic 
 
Denumirea activității: „O zi deosebită - ziua de naștere” 
Data desfășurării: 27.05.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unei beneficiare 
 
 

Serviciul Social Casa 2 

Denumirea activității: „Fumatul, un viciu nociv!” 
Data desfășurării: 02.05.2022 
Scop/descriere: reamintirea faptului că țigările sunt dăunătoare organismului prin informare și 
vizionarea unor scurte filmulețe despre nocivitatea țigărilor 
 
Denumirea activității: „Distracție la Zurly Kids!” 
Data desfășurării: 12.05.2022 
Scop/descriere: alături de ceilalți copii de la căsuță, aceștia s-au jucat la spațiul de joacă, au 
servit pizza și suc 
 
Denumirea activității: „Dialog educativ” 
Data/perioada desfășurării: 19.05.2022 
Scop/descriere: combaterea faptelor antisociale; copiii au participat la un dialog cu Jandarmeria 
Botoșani la Prefectura Botoșani 
 
Denumirea activității: „Distracție la Cheia – Sol” 
Data desfășurării: 19.05.2022 
Scop/descriere: copiii au participat la activități specifice copilăriei în incinta spațiului de joacă 
„Cheia Sol” din localitatea Mănăstirea Doamnei 
 
 

Serviciul Social Casa 3 

 
Denumirea activității: „La grătar!” 
Data desfășurării: 01.05.2022 
Scop/descriere: copiii au participat la prepararea micilor, au ascultat muzică și au mâncat carne 
și legume la grătar 
 
Denumirea activității: „9 Mai - ziua Europei - Ziua independenței României” 
Data desfășurării: 09.05.2022 
Scop/descriere: vizionarea de filmulețe dedicate independenței naționale, Uniunii Europene; 
copiii au realizat colaje și desene pe această temă 
 
Denumirea activității: „Cheia Sol” 
Data desfășurării: 19.05.2022 
Scop/descriere: copiii au mers la spațiul de joacă din Mănăstirea Doamnei; s-au jucat în aer 
liber, au servit grătar, suc și prăjituri făcute de gazdă 
Denumirea activității: „La mulți ani!” 
Data desfășurării: 20.05.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 
 
 

Serviciul Social Casa B 



Denumirea activității: „La mulți ani, 1 MAI!” 
Data desfășurării: 01.05.2022 
Scop/descriere: petrecerea de 1 mai a fost sărbătorită de copii cu mici, dulciuri și voie bună 
 
Denumirea activității: „La iarbă verde” 
Data desfășurării: 08.05.2022 
Scop/descriere: copiii au fost scoși la iarbă verde, s-au jucat și au făcut picnic 
 
Denumirea activității: „Vizită la parcul de joacă Cheia Sol” 
Data desfășurării: 19.05.2022 
Scop/descriere: copiii s-au jucat și au avut activități distractive în aer liber la spațiul de joacă 
„Cheia Sol” de la Mănăstirea Doamnei 
 
Denumirea activității: „La mulți ani!” 

Data desfășurării: 21.05.2022 

Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 

 

Serviciul Social Casa C 

Denumirea activității: „Munca - izvor de împlinire” 
Data desfășurării: 07.05.2022 
Scop/descriere: copiii au participat la activități de conștientizare a muncii și au fost încurajați să 
respecte munca și bunurile dobândite prin muncă 
 
Denumirea activității: „Distracție la Zurly Kids” 
Data desfășurării: 12.05.2022 
Scop/descriere: activități de recrere și socializare la spațiul de joacă „Zurly kids” 
 
Denumirea activității: „Ce voi fi când voi fi mare?” 
Data desfășurării: 16.05.2022 
Scop/descriere: li s-a explicat copiilor raportul dintre ”ce îmi place să fac” și ”ce pot face”;  
 
Denumirea activității: „Distracție la Cheia Sol!” 
Data desfășurării: 19.05.2022 
Scop/descriere:  activități de recrere și socializare la spațiul de joacă „Cheia Sol” 
 
Denumirea activității: „La pas prin Botoșani” 
Data desfășurării: 27.05.2022 
Scop/descriere: copiii au avut parte de activități recreative în aer liber, plimbări, vizite la muzeu 
și în parc 
 
IUNIE 

Serviciul Social Casa 1 

Denumirea activității: „Din dragoste pentru copii” 
Data desfășurării: 01.06.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua internațională a tuturor copiilor 
 
Denumirea activității: „Casa verii” 
Perioada desfășurării: iunie 2022 
Scop/descriere: a fost decorată casa cu ornamente specifice acestui anotimp  
 
Denumirea activității: „Ia tradițională” 
Data desfășurării: 24.06.2022 
Scop/descriere: vizionarea unui documentar de prezentare a portului tradițional românesc; 
copiii au colorat fișe, reprezentând ia românească 
 
Denumirea activității: „Vorba dulce, mult aduce!” 
Data desfășurării: 26.06.2022 



Scop/descriere: educație asertivă; dezvoltarea abilităților de comunicare și ascultarea unor 
exemple tematice 
 

Serviciul Social Casa 2 

Denumirea activității: „La mulți ani, copii!”  
Data desfășurării: 01.06.2022 
Scop/descriere: Copiii au participat la activitatea organizată de pompierii din Botoșani. Copiilor 
li s-a explicat rolul pompierilor, au probat jacheta și casca pompierilor, au făcut poze  
 
Denumirea activității: „Distracție la bowling!” 
Data desfășurării: 01.06.2022 
Scop/descriere: alături de ceilalți copii de la căsuțe și personalul de serviciu, copiii au fost la 
mall și au jucat bowling 
 
Denumirea activității: „Distracție în parc!” 
Data desfășurării: 01.06.2022 
Scop/descriere: copiii au participat la mini discoteca din Parcul „Mihai Eminescu”, s-au distrat, 
au primit cadouri și au servit tort de la organizatori 
 

Serviciul Social Casa 3 

Denumirea activității: „Ziua copilului” 
Data desfășurării: 01.06.2022 
Scop/descriere: copiii au participat în oraș la activitățile demonstrative a pompierilor; au fost în 
parc și s-au distrat alături de ceilalți copii la activitățile organizate de primărie 
 
Denumirea activității: „Casa mea cu cireșe” 
Data desfășurării: 04.06.2022 
Scop/descriere: copiii au confecționat decorațiuni de vară, au colorat, desenat și decupat 
modele de cireșe, căpșuni și flori, iar apoi au participat la decorarea casei 
Denumirea activității: „Zurly Kids” 
Data desfășurării: 14.06.2022 
Scop/descriere: copiii au fost și s-au jucat la spațiul de joacă „Zurly Kids” 
 
Denumirea activității: „De-a v-ați ascunselea” 
Data desfășurării: 28.06.2022  
Scop/descriere: copiii au socializat și s-au jucat diverse jocuri specifice copilăriei 
 

 

Serviciul Social Casa B 

 
Denumirea activității: „Ziua copilului!” 
Data desfășurării: 01.06.2022 
Scop/descriere: copiilor li s-a pregătit o masă festivă, au fost scoși în parc, iar la întoarcerea 
acasă au avut parte de o petrecere surpriză 
 
Denumirea activității: „Grădina mea cu flori!” 
Data desfășurării: 15.06.2022 
Scop/descriere: li s-a explicat copiilor importanța florilor în viața noastră și modul lor de îngrijire 
 
Denumirea activității: „Respectă pe aproapele tău și pe tine însuși!” 
Data desfășurării: 24.06.2022 
Scop/descriere: copiilor li s-a explicat ce înseamnă respectul față de cei din jur și importanța 
respectării  
 

Serviciul Social Casa C 

Denumirea activității: „Din dragoste pentru copii!” 
Perioada desfășurării: 01.06 - 03.06.2022 



Scop/descriere: copiii au avut parte de jocuri specifice copilăriei, divertisment, petrecere 
surpriză și au fost încurajați să se bucure de copilărie 
 
Denumirea activității: „Casa anotimpului Vara” 
Data desfășurării: 08.06.2022 
Scop/descriere: copiii au confecșionat ornamente specifice anotimpului vara, au decorat casa, 
astfel și-au consolidat abilitățile practice  
 
Denumirea activității: „Vorba dulce mult aduce!” 
Data desfășurării: 17.06.2022 
Scop/descriere: li s-a explicat copiilor că este foarte important să avem un limbaj adecvat, cum 
trebuie să își dezvolte abilitățile de comunicare și cum să evite să ridice tonul la cei din jur 
 

IULIE 

 

Serviciul Social Casa 1 

Denumirea activității: „Să protejăm natura!” 
Data desfășurării: 01.07.2022 
Scop/descriere: beneficiarii au fost implicați în activități de igenizare și de reciclare 
 
Denumirea activității: „La cofetărie!” 
Perioada desfășurării: 04.07 - 28.07.2022 
Scop/descriere: degustarea unor prăjituri la cofetăria preferată din Botoșani 
 
Denumirea activității: „Prietenia, un dar de preț!” 
Perioada desfășurării: 22.07-30.07.2022 
Scop/descriere: prezentarea unor povești terapeutice despre prietenie și comportament; discuții 
și îndrumări privind valoarea prieteniei 
 
Denumirea activității: „Dactilo-pictură” 
Data desfășurării: 01.07.2022 
Scop/descriere: au fost realizate diverse picturi cu degete înmuiate în acuarele colorate 
 

 
Serviciul Social Casa 2 

 
Denumirea activității: „Vacanță distractivă!” 
Data desfășurării: 01.07.2022 
Scop/descriere: fiind în vacanță copiii s-au jucat în aer liber; au jucat activități sportive și jocuri 
specifice copilăriei 
 
Denumirea activității: „Ce facem în caz de cutremur?” 
Data desfășurării: 22.07.2022 
Scop/descriere: informarea copiilor cu privire la noțiunea de cutremur și regulile pe care trebuie 
să le respecte în momentul în care intervine un cutremur 
 
 
 

Serviciul Social Casa 3 

Denumirea activității: „Ce voi face când voi fi mare” 
Data desfășurării: 04.07.2022 
Scop/descriere: discuții libere cu copiii, privind viitorul acestora și alegerea unuei profesii 
 
Denumirea activității: „Administrarea bugetului” 
Data desfășurării: 11.07.2022 
Scop/descriere: copiii au fost însoțiți în oraș pentru a își cumpăra diverse produse pentru nevoi 
personale 
 



Denumirea activității: „Sport, mișcare și dezvoltare” 
Data desfășurării: 22.07.2022 
Scop/descriere: copiii s-au jucat cu mingea, baschet, „Rațele și vânătorii”, atletism 
 
 

Serviciul Social Casa B 

Denumirea activității: „Hai la piscină!” 
Perioada desfășurării: 02.07 - 05.07.2022 
Scop/descriere: copiii s-au bălăcit în piscina gonflabilă din fața casei, au făcut baloane de 
săpun și s-au stropit cu pistoale cu apă 
 
Denumirea activității: „Ce sporturi practicăm?” 
Data desfășurării: 09.07.2022 
Scop/descriere: copiii au fost încurajați să facă sport, deoarece li s-a explicat că sportul ajută la 
menținerea sănătății și este important în dezvoltarea acestora 
 
Denumirea activității: „Ce fac într-o vacanță?” 
Data desfășurării: 13.07.2022 
Scop/descriere: cu ajutorul personalului de la căsuță, copiii și-au organizat timpul liber din 
vacanța de vară. Copiii au ales să îmbine activitățile distractive cu activitățile culturale, deoarece 
vor să învețe cât mai multe lucruri. 
 

Serviciul Social Casa C 

Denumirea activității: „Vacanța mare!” 
Perioada desfășurării: 01.07- 20.07.2022 
Scop/descriere: copiii au fost la Mănăstirea Vorona pentru a se ruga și pentru a face diverse 
activități recreative în aer liber 
 
Denumirea activității: „Vizitarea Stadionului municipal” 
Data desfășurării: 25.07.2022 
Scop/descriere: copiii au fost duși să viziteze stadionul municipal din Botoșani și li s-a explicat 
faptul că sportul este o activitate relaxantă pentru timpul liber 
 
Denumirea activității: „La cinema!” 
Data desfășurării: 29.07.2022 
Scop/descriere: copiii au mers să vizioneze filmul preferat, iar apoi li s-a explicat o parte din 
lumea filmului și modul în care este realizat 
 
 

Serviciul Social Casa 1 

 
Denumirea activității: „Vreau să știu” 
Data desfășurării: 02.08.2022 
Scop/descriere:educație sanitară privind prevenirea bolilor infecțioase și combaterea răspândirii 
acestora 
 
Denumirea activității: „Cine sunt eu?”  
Data desfășurării: 09.08.2022 
Scop/descriere: cunoașterea datelor personale pentru fiecare copil în parte și mediul de unde 
provine 
 
Denumirea activității: „Mult e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim!” 
Perioada desfășurării: 29 - 31.08.2022 
Scop/descriere: educație civică; educație gramaticală 

 
Serviciul Social Casa 2 

 
Denumirea activității: „Concursuri sportive” 



Perioada desfășurării: 01.08 - 31.08.2022 
Scop/descriere: îndrumarea copiilor pentru efectuarea diverselor activități sportive (atletism, 
baschet, sărituri în lungime, fotbal); copiii și-au format spirit de echipă, au cooperat și au învățat 
să piardă fără să se supere 
 
Denumirea activității: „Drepturile copilului!” 
Data desfășurării: 06.08.2022 
Scop/descriere: copiilor li s-au explicat drepturile și obligațiile lor, au fost informați că au dreptul 
la exprimare, să spună ce simt și ce gândesc 
 
Denumirea activității: „La mulți ani!” 
Data desfășurării: 12.08.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 
 
Denumirea activității: „Să ne rugăm la biserică!” 
Data desfășurării: 28.08.2022 
Scop/descriere: copiii au fost duși la biserică pentru a se ruga și pentru a îi mulțumi lui 
Dumnezeu pentru toate binecuvântările sale 
 

 
Serviciul Social Casa 3 

 
Denumirea activității: „Cine sunt eu?” 
Data desfășurării: 04.08.2022 
Scop/descriere: să își cunoască datele personale și să poată realiza un autoportret 
 
Denumirea activității: „Micul bucătar” 
Data desfășurării: 15.08.2022 
Scop/descriere: sub îndrumarea atentă a personalului, copiii au participat la pregătirea unui 
desert: clătite 
 
Denumirea activității: „Acceptare – toleranță” 
Data desfășurării: 30.08.2022 
Scop/descriere: copiii au fost îndrumați să se accepte și să se tolereze între ei, fiecare cu 
abilitatea sau dizbilitatea sa 
 

Serviciul Social Casa B 

Denumirea activității: „Plimbare în parc” 
Data desfășurării: 09.08.2022 
Scop/descriere: copiii au fost duși în parc pentru a putea socializa cu copiii din comunitate, au 
jucat palete și jocuri specifice copilăriei 
 
Denumirea activității: „Sănătatea și igiena individuală” 
Data desfășurării: 13.08.2022 
Scop/descriere: copiilor li s-a explicat noțiunea de igienă și importanța acesteia privind 
sănătatea noastră 
Denumirea activității: „Politețea - cultură și civilizație!” 
Data desfășurării: 27.08.2022 
Scop/descriere: li s-au explicat copiilor că politețea este esențială în viața noastră, deoarece ne 
ajută să fim oameni educați în societate 
 
 

Serviciul Social Casa C 
 
Denumirea activității: „Activități libere - plimbări prin oraș” 
Perioada desfășurării: 01.08 - 03.08.2022 
Scop/descriere: copiii au fost duși în oraș pentru a se plimba, iar pe drum li s-au explicat cum 
trebuie să se comporte civilizat în societate 
 
Denumirea activității: „La piscină - ieșire la Cornișa Aqua Parq” 



Data desfășurării: 07.08.2022 
Scop/descriere: copiii au avut parte de activități distractive la piscină, au mâncat înghețată și s-
au relaxat pe șezlong 
 
Denumirea activității: „Joc și veselie, azi la noi să fie!” 
Perioada desfășurării: 30.08 - 31.08.2022 
Scop/descriere: copiii au fost duși la spațiul de joacă „Cheia-Sol”, s-au jucat  iar la final au servit 
grătar și înghețată 

 

SEPTEMBRIE 

Serviciul Social Casa 1 

Denumirea activității: „Din nou la școală” 
Perioada desfășurării: 01.09 - 05.09.2022 
Scop/descriere: elevii s-au pregătit pentru noul an școlar 
 
Denumirea activității: „Coșul toamnei” 
Perioada desfășurării: 02.09 - 03.09.2022 
Scop/descriere: copiii au ascultat cântece de toamnă și au mâncat fructe și legume de sezon 
 
Denumirea activității: „Casa toamnei” 
Data desfășurării: 09.09.2022 
Scop/descriere: decorarea cu ornamente specifice anotimpului toamna 
 
Denumirea activității: „Grădina mea” 
Data desfășurării: 17.09.2022 
Scop/descriere: implicarea beneficiarilor în activități de îngrijire a grădinii din incinta 
Complexului „Sf. Mina” 
 
 

Serviciul Social Casa 2 
 
Denumirea activității: „Fumatul - iluzia maturității”  
Data desfășurării: 03.09.2022 
Scop/descriere: li s-au prezentat copiilor imagini, planșe și filmulețe și li s-au explicat care sunt 
consecințele fumatului 
 
Denumirea activității: „Pregătirea pentru școală!” 
Perioada desfășurării: 01.09 - 08.09.2022 
Scop/descriere: pregătirea ținutelor și a rechizitelor pentru noul an școlar 
 
Denumirea activității: „Distracție la Zurly Kids!” 
Data desfășurării: 06.09.2022 
Scop/descriere: copiii s-au jucat și s-au distrat la spațiul de joacă „Zurly Kids” 
 
Denumirea activității: „Tort cu prune” 
Data desfășurării: 29.09.2022 
Scop/descriere: copiii au fost ajutați să gătescă un tort cu prune și apoi au servit și musafirii 
 

 
Serviciul Social Casa 3 

 
Denumirea activității: „Copoțelul sună” 
Data desfășurării: 03.09.2022 
Scop/descriere: copiii si-au pregătit hainele și rechizitele pentru noul an școlar 
 
Denumirea activității: „Cum comunicăm la școală și în societate?” 
Data desfășurării: 05.09.2022 
Scop/descriere: copiii au participat la activitatea de aducere aminte și informare privind 
formulele de politețe și adresare 



 
Denumirea activității: „Covorul colorat” 
Data desfășurării: 22.09.2022 
Scop/descriere: copiii au realizat colaje cu frunze, au colorat fișe cu imagini specifice 
anotimpului toamna 
 

Serviciul Social Casa B 
 
Denumirea activității: „Respectul față de părinți și dascăli” 
Data desfășurării: 08.09.2022 
Scop/descriere: copiilor li s-au dat exemple de respect și au fost încurajați să respecte părinții, 
profesorii și pe cei din jur 
 
Denumirea activității: „Să participăm la curățenia de toamnă” 
Data desfășurării: 17.09.2022 
Scop/descriere: copiii au ajutat la activitățile gospodărești, au făcut curat în fața casei și au gătit 
salată de fructe specifice anotimpului toamna 
 
Denumirea activității: „La mulți ani!” 
Data desfășurării: 25.09.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 
 
Denumirea activității: „Dependența și independența în viața adolescentului” 
Data desfășurării: 27.09.2022 
Scop/descriere: copiii au fost ajutați să își înțeleagă statutul social, să aspire spre independență 
fără a neglija respectul față de cei din jur 
 

Serviciul Social Casa C 
 

Denumirea activității: „Reguli de circulație!” 
Data desfășurării: 10.09.2022 
Scop/descriere: au fost amintite copiilor regulile de circulație și importanța acestora 
 
Denumirea activității: „Educație sanitară - igiena personală” 
Data desfășurării: 15.09.2022 
Scop/descriere: copiii au fost ajutați să înțeleagă importanța folosirii produselor de igienă și 
cum trebuie să le folosească corect 
 
Denumirea activității: „Planificarea cumpărăturilor” 
Data desfășurării: 22.09.2022 
Scop/descriere: copii au fost învățați să facă cumpărături în ordinea priorităților 
 
OCTOMBRIE 

Serviciul Social Casa 1 

Denumirea activității: „Ne iubim bunicii!” 
Data desfășurării: 01.10.2022 
Scop/descriere: implementarea unui comportament de respect și ajutor a unei persoane 
vârstnice; povestirea privind amintirile despre bunici sau despre persoanele vârstnice apropiate 
 
Denumirea activității: „Educația schimbă destine” 
Data desfășurării: 05.10.2022 
Scop/descriere: definiția educației; discuții despre importanța educației în viața oamenilor 
 
Denumirea activității: „Când tu zâmbești, vibrează viața!” 
Data desfășurării: 07.10.2022 
Scop/descriere: s-a sărbătorit Ziua Mondială a zâmbetului; copiii au zâmbit și au făcut și pe cei 
din jur să zâmbească 
 
Denumirea activității: „Salvatorii noștri” 
Data desfășurării:18.10.2022 



Scop/descriere: conștientizarea necesității serviciilor de urgență 112 și 119 
 

Serviciul Social Casa 2 

Denumirea activității: „La mulți ani!” 
Data desfășurării: 03.10.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua unui beneficiar 
 
Denumirea activității: „Mișcare pentru sănătate - ziua mersului pe jos” 
Data desfășurării: 03.10.2022 
Scop/descriere: copiii au fost informați că mersul pe jos contribuie la menținerea sănătății, 
astfel aceștia au fost scoși la plimbare pentru a merge pe jos. 
Denumirea activității: „Ștampile colorate” 

Data desfășurării: 14.10.2022 

Scop/descriere: copiii au adunat frunze, le-au colorat și au făcut ștampile de hârtie 

 

Serviciul Social Casa 3 

Denumirea activității: „Circulăm corect, suntem manierați!” 
Data desfășurării: 04.10.2022 
Scop/descriere: copiilor li s-a explicat regulile de circulație și cum trebuie să fie un 
comportament civilizat 
 
Denumirea activității: „Roadele toamnei în bucătărie și cămară” 
Data desfășurării: 05.10.2022 
Scop/descriere: copiii au participat la prepararea unor mici degustări din legumele sezoniere 
 
Denumirea activității: „Cinste lor! Ziua armatei române” 
Data desfășurării: 15.10.2022 
Scop/descriere: participarea copiilor la parada militară 
 
Denumirea activității: „La mulți ani!” 
Data desfășurării: 31.10.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unui beneficiar 
 

Serviciul Social Casa B 

Denumirea activității: „Focul - prieten sau dușman” 
Data desfășurării: 13.10.2022 
Scop/descriere: copiii au fost învățați să manifeste mare grijă în controlarea sau stăpânirea 
focului provenit de la chibrituri, aragaz, brichete 
 
Denumirea activității: „Relațiile mele cu colegii” 
Data desfășurării: 19.10.2022 
Scop/descriere: să înțeleagă necesitatea promovării unei atmosfere sănătoase, armonioase și 
să evite conflictele 
 
Denumirea activității: „Să respectăm bunurile!” 
Data desfășurării: 31.10.2022 
Scop/descriere: li s-a explicat copiilor rolul și valoarea bunurilor, să se obișnuiască cu păstrarea 
și îngrijirea acestora 
 

Serviciul Social Casa C 

Denumirea activității: „Să îngrijim grădina!” 
Data desfășurării: 10.10.2022 
Scop/descriere: copiii au ajutat la activitățile de grădinărit și au fost informați cu privire la 
necesitatea îngrijirii grădinei 
 
 



Denumirea activității: „Ziua armatei!” 
Data desfășurării: 25.10.2022 
Scop/descriere: copiilor li s-au pus filmulețe despre armată și li s-a citit istoria armatei 
 
Denumirea activității: „Sănătatea și igiena individuală” 
Data desfășurării: 30.10.2022 
Scop/descriere: li s-au explicat copiilor noțiunea de igienă, sănătate și importanța acesteia 
pentru viață 
 
 
NOIEMBRIE 

 

Serviciul Social Casa 1 

Denumirea activității: „Acceptare, respect, toleranță!” 
Data desfășurării: 12.11.2022 
Scop/descriere: eliminarea ideii de superioritate; copiilor li s-a explicat că este important să fie 
buni și toleranți cu cei din jur 
 
Denumirea activității: „Sf. Mina - Ocrotitorul nostru” 
Data desfășurării: 11.11.2022 
Scop/descriere: activități festive și primirea vizitatorilor 
 
Denumirea activității: „Dezvoltarea încrederii în sine!” 
Data desfășurării: 28.11.2022 
Scop/descriere: aprecierea și dezvoltarea abilităților existente pentru fiecare copil în parte; 
discuții și îndrumări pentru dezvoltarea încrederii în sine 
 

 

Serviciul Social Casa 2 

 
Denumirea activității: „Ce ție nu îți place, altuia nu îi face!” 
Data desfășurării: 06.11.2022 
Scop/descriere: informații și exemplificări despre acest proverb 
 
Denumirea activității: „Sf. Mina - ziua ocrotitorului nostru” 
Data desfășurării: 11.11.2022 
Scop/descriere: copiii au petrecut și au servit meniu festiv  
 

 

Serviciul Social Casa 3 

 
Denumirea activității: „Seară distractivă!” 
Data desfășurării: 06.11.2022 
Scop/descriere: copiii și-au petrecut seara cântând și dansând, au desfășurat jocuri interactive 
 
 
Denumirea activității: „Sf. Mina - Ocrotitorul nostru” 
Data desfășurării: 11.11.2022 
Scop/descriere: copiii au fost implicați în pregătirea mesei festive și apoi au dat o mică 
petrecere la căsuță 
 
Denumirea activității: „Meseria brățară de aur” 
Data desfășurării: 20.11.2022 
Scop/descriere: discuții despre alegerea unei meserii, dorințe și aspirații pentru viitor 
 

 



Serviciul Social Casa B 

Denumirea activității: „Televizorul - stăpânul timpului meu liber” 
Data desfășurării: 05.11.2022 
Scop/descriere: copiii au fost învățați cum să estimeze timpul pentru a nu petrece mult timp în 
fața ecranului; să selecteze emisiunile și programele televizorului pe baza unor valori 
 
Denumirea activității: „Pregătirea pentru sărbătoarea Sf. Mina” 
Data desfășurării: 11.11.2022 
Scop/descriere: dimineața copiii au fost la biserică, iar la prânz au avut o masă festivă, au 
ascultat muzică și au dansat 
 
Denumirea activității: „La mulți ani!” 
Perioada desfășurării: 23.11.2022 și 26.11.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua de naștere a unor beneficiari 
 

 
Serviciul Social Casa C 

 
Denumirea activității: „Zurly Kids!” 
Data desfășurării: 02.11.2022 
Scop/descriere: copiii s-au distrat și au socializat la spațiul de joacă, au făcut karaoke,  au 
dansat și s-au jucat cu mascotele 
 
Denumirea activității: „Sf. Mina - ocrotitorul nostru” 
Data desfășurării: 11.11.2022 
Scop/descriere: dimineața, copiii au fost la biserică, iar la prînz au avut pregătită o masă 
festivă, s-au distrat  și au primit vizitatori 
 
Denumirea activității: „Strada, un pericol!” 
Data desfășurării: 25.11.2022 
Scop/descriere: copiii au fost scoși în oraș și li s-au arătat semnele de circulație și locurile 
special amenajate pentru a putea trece strada în siguranță 
 
 
DECEMBRIE 
 

Serviciul Social Casa 1 

Denumirea activității: „1 Decembrie - ziua României” 
Data desfășurării:01.12.2022 
Scop/descriere: a fost sărbătorită ziua națională a României prin vizionarea paradei militare și 
masa festivă organizată la căsuță. 
 
Denumirea activității: „Casa Iernii” 
Perioada desfășurării: 01.12 - 05.12.2022 
Scop/descriere: casa a fost decorată cu ornamente confecționate specifice anotimpului iarna 
 
Denumirea activității: „Ziua persoanelor cu dizabilități” 
Data desfășurării: 03.12.2022 
Scop/descriere: discuții și îndrumări pentru dezvoltarea unui comportament de acceptare și 
înțelegere față de persoanele cu dizabilități 
 
Denumirea activității: „A venit Moș Nicolae!” 
Data desfășurării: 06.12.2022 
Scop/descriere: copiii au primit cadouri de la Moș Nicolae 
 
Denumirea activității: „Din suflet pentru suflet” 
Perioada desfășurării: 03-24.12.2022 
Scop/descriere: copiii au fost vizitați de persoanele din comunitate, au adus cadouri copiilor și 
s-au cântat colinde 
 



Denumirea activității: „Crăciun de poveste!” 
Data desfășurării: 24.12.2022 
Scop/descriere: copiii au ascultat și au cântat colinde, au primit cadouri de la Moș Crăciun  
 
Denumirea activității: „La mulți ani, 2023!” 
Data desfășurării: 31.12.2022 
Scop/descriere: copiii au avut meniu festiv și au făcut petrecere 
 

Serviciul Social Casa 2 

Denumirea activității: „La mulți ani, române!” 
Data desfășurării: 01.12.2022 
Scop/descriere: copiii au fost în oraș și au participat la manifestarea organizată de primărie, iar 
la întoarcerea la căsuță, aceștia au colorat fișe cu steagul primăriei și li s-a citit o carte cu istoria 
României 
 
Denumirea activității: „Ziua persoanelor cu handicap” 
Data desfășurării: 03.12.2022 
Scop/descriere: beneficiarii au fost în parcul mare, pe pietonalul Unirii, au împărțit baloane și 
mesaje motivaționale privind dizabilitatea /abilitatea persoanelor speciale 
 
Denumirea activității: „Bine ai venit, Moș Nicolae!” 
Data desfășurării: 06.12.2022 
Scop/descriere: li s-a citit și povestit copiilor povestea religioasă a Sf. Nicolae, au primit cadouri 
în ghetuțe și au împodobit bradul 
Denumirea activității: „Am pornit cu colindatul!”  
Data desfășurării: 24.12.2022 
Scop/descriere: copiii au fost și au colindat la celelalte căsuțe din incinta Complexului de case 
de tip familial „Sf. Mina”, au primit colindători și au băut ciocolată caldă în jurul bradului 
 
Denumirea activității: „Bine ai venit, Moș Crăciun!” 
Data desfășurării: 25.12.2022 
Scop/descriere: toți copiii au primit cadouri de la Moș Crăciun 
 

Serviciul Social Casa 3 

Denumirea activității: „1 Decembrie - Ziua României!” 
Data desfășurării: 01.12.2022 
Scop/descriere: participarea copiilor la parada militară 
 
Denumirea activității: „Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități” 
Data desfășurării: 03.12.2022 
Scop/descriere: copiii au fost însoțiți în oraș unde au împărțit baloane și materiale informative 
despre persoanele cu dizbilități   
 
Denumirea activității: „Îl așteptăm pe Moș Crăciun!” 
Data desfășurării: 24.12.2022 
Scop/descriere: copiii au cântat colinde și au primit cadouri de la Moș Crăciun 
 

 

Serviciul Social Casa B 

Denumirea activității: „La mulți ani, române!” 
Data desfășurării: 01.12.2022 
Scop/descriere: copiii au fost în oraș și au participat la manifestarea organizată de primărie, iar 
la întoarcerea la căsuță, copiii au colorat fișe cu steagul primăriei și li s-a citit o carte cu istoria 
României 
 
Denumirea activității: „Ziua persoanelor cu handicap” 
Data desfășurării: 03.12.2022 



Scop/descriere: beneficiarii au fost în parcul mare, pe pietonalul Unirii, au împărțit baloane și 
mesaje motivaționale privind dizabilitatea /abilitatea persoanelor speciale 
 
Denumirea activității: „Bine ai venit, Moș Nicolae!” 
Data desfășurării: 06.12.2022 
Scop/descriere: li s-a citit și povestit copiilor povestea religioasă a Sf. Nicolae, au primit cadouri 
în ghetuțe și au împodobit bradul 
 
Denumirea activității: „Am pornit colindatul!”  
Data desfășurării: 24.12.2022 
Scop/descriere: copiii au fost și au colindat la celelalte căsuțe din incinta Complexului de case 
de tip familial „Sf. Mina”, au primit colindători și au băut ciocolată caldă în jurul bradului 
 
 
Denumirea activității: „Bine ai venit, Moș Crăciun!” 
Data desfășurării: 25.12.2022 
Scop/descriere: toți copiii au primit cadouri 
 

Serviciul Social Casa C 

Denumirea activității: „1 Decembrie - Ziua României!” 
Data desfășurării: 01.12.2022 
Scop/descriere: participarea copiilor la parada militară și vizionarea de filmulețe privind 
semnificația zilei de 1 decembrie 
 
Denumirea activității: „Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități” 
Data desfășurării: 03.12.2022 
Scop/descriere: copiii au fost însoțiți în oraș unde au împărțit balone și materiale informative 
despre persoanele cu dizbilități   
 
Denumirea activității: „Bine ai venit, Moș Crăciun!” 
Data desfășurării: 24.12.2022 
Scop/descriere: copiii au cântat colinde și au primit cadouri de la Moș Crăciun 
 
 

Activități – Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Șansa Mea” Botoșani: 

Denumirea activității: ”Micii Românași” 
Data desfășurării: 20.01.2022 
Obiectiv: realizarea de lucrări dedicate zilei de 24 ianuarie: colaje, dactilopictură și colorare 
 
Denumirea activității: „Poveste de iarnă” 
Data desfășurării: 17.02.2022 
Obiectiv: activitate cognitivă și de limbaj cu suport grafic – vizionare de imagini, povești specifice 
anotimpului iarna la video-proiector 
Denumirea activității: „Mărțișoare din suflet pentru mama” 
Data desfășurării: 01.03.2022 – 10.03.2022 
Obiectiv: activități artistico-plastice dedicate venirii primăverii și zilelor de 1 și 8 Martie 
(confecționarea de mărțișoare, felicitări și colaje) precum și alte activități cu specific desfășurate 
în parteneriat cu profesori și elevi 
 
Denumirea activității: „Hristos a Înviat!” 
Data desfășurării: 07.04.2022 
Obiectiv: activități de motricitate fină: expoziție de lucrări pascale – planșe, felicitări și ornamente 
 
Denumirea activității: „Iepuraș Coconaș ” 
Data desfășurării: 19.04.2022 
Obiectiv: activitate de dactilopictură, plastică și ludică 
 
Denumirea activității: ,,Rămas bun, primăvară!” 
Data desfășurării: 12.05.2022 



Obiectiv: activitate cognitivă și de limbaj pe grupe, despre caracteristicile anotimpului primăvara 
 
Denumirea activității: “Vis de copil” – ediția a VIII-a, alături de copii - beneficiari, Năsturica și 
voluntarii Asociației „Viitorul suntem noi” – picturi pe față, jocuri 
Data desfășurării: 25.05.2022 
 
Denumirea activității: Vizita elevilor Școlii Gimnaziale „Elena Rareș”   
Data desfășurării: 26.05.2022 
 
Denumirea activității: „Carnavalul copilăriei” 
Data desfășurării: 31.05.2022 
Obiectiv: activități artistico-plastice, de cunoaștere și limbaj, recreative și de socializare 
 
Denumirea activității: Vizita elevilor Școlii Gimnaziale „Elena Rareș”, clasa a VII-a, însoțiți 
de dna profesor M. T. 
Data desfășurării: 07.06.2022 
 
Denumirea activității: ,,Am cireșe la ureche” 
Data desfășurării: 21.06.2022 
Obiectiv: activitate tematică ludică ce implică pictură, dactilopictură, precum și alte sarcini semi-
structurate 
 
Denumirea activității: ,,Zi de vară”   
Data desfășurării: 20.07.2022 
Obiectiv: activitate ludică, în aer liber sau în interiorul centrului – jocuri cu mingea, la tobogan, 
leagăn, desene pe asfalt 
 
Denumirea activității: „Vara în culori de curcubeu” 
Data desfășurării: 18.08.2022 
Obiectiv: activitate de cunoaștere a mediului înconjurător cu specific de vară 
 
Denumirea activității: „Bine ai venit, toamnă”   
Data desfășurării: 07.09.2022 
Obiectiv: activitate de motricitate fină – realizare de lucrări, colaje cu ajutor din partea 
instructorului de educație 
 
Denumirea activității: ”Ziua recoltei, toamna în culori” 
Data desfășurării: 26.10.2022 
Obiectiv: activitate interactivă, realizarea de către copii de lucrări de dactilopictură, colorare, 
pictură, colaje, precum și degustare de fructe și legume specifice anotimpului toamna – vizita 
beneficiarilor centrului de zi, însoțiți de câte un reprezentant legal la Centrului de îngrijire și 
asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Trușești 
 
Denumirea activității: „Pictură de toamnă!” 
Data desfășurării: 16.11.2022 
Obiectiv: expoziție de planșe realizate prin diverse tehnici de lucru: colorare, lipire, pictură – 
dactilopictură prin pliere 
 
Denumirea activității: ,,Săptămâna legumelor și a fructelor donate”   
Data desfășurării: 23.11.2023 
Obiectiv: donație de fructe, legume și dulciuri, din partea unui grup de elevi de la Liceul 
Tehnologic ,,Elie Radu” Botoșani, coordonat de doamna profesoară Adina Papuc 
 
Denumirea activității: ”Artiști împreună prin lumină și culoare” 
Data desfășurării: 06.12.2022 
Obiectiv: miniexpoziție de artă anuală cu lucrări realizate de către copiii din cadrul centrului cu 
scopul de a marca Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, ce se sărbătorește în fiecare 
an pe 3 decembrie 
 
Denumirea activității: „Moș Nicolae, iată-l vine ... cu ghetuțe pentru tine”   
Data desfășurării: 06.12.2022 



Obiectiv: activitate de socializare și oferire de cadouri din sponsorizare 
 
Denumirea activității: „Ziua porților deschise”  
Data desfășurării: 06.12.2022 
Obiectiv: activitate prin s-a marcat 20 de ani de activitate a Centrului de zi 
 
Denumirea activității: ”Vine, vine Moș Crăciun” - ediția a VIII-a 
Data desfășurării: 21.12.2022 
Obiectiv: activitate de socializare, vizita lui Moș Crăciun (voluntar costumat), invitați grup de 
colindători de la Școala Gimnazială nr. 1 Lunca, ce au prezentat și o scenetă intitulată „Nașterea 
Domnului” și oferire de cadouri și colinde, de către elevii Liceului Pedagogic ,,Nicolae Iorga” 
Botoșani, coordonați de domnul profesor Laurențiu Palade 
 
  
 Activități - Complex de apartamente „Floare de Colț” Dorohoi: 

 

IANUARIE 

 
Serviciul Social nr. 1 

 
Denumirea activității: „Revedere la început de an”  

Data desfășurării: 07.01.2022  

Locul desfășurării: La Braseria ”Doi Castani” Dorohoi / Activitate sponsorizată  

Descriere/Obiective: Copiii împreună cu instructorii au servit masa și au depanat amintiri plăcute și 

mai puțin plăcute din anul 2021 

 

Denumirea activității: „Ziua Culturii Naționale”  

Data desfășurării: 15.01.2022  

Locul desfășurării: Biblioteca Municipiului Dorohoi  

Descriere/Obiective: copiii au participat la o activitate culturală deosebită 

 

Denumirea activității: „Ziua Unirii”   

Data desfășurării: 24.01.2022  

Locul desfășurării: În cadrul serviciilor sociale  

Descriere/Obiective: Unitatea este îndemnul începutului de an, iar copiii trebuie să învețe că prin 

unitate vor fi mult mai puternici. Prezentarea evenimentelor istorice desfășurate la Unirea Principatelor 

Române.  

 
FEBRUARIE 

 
Serviciul Social nr.2 

 
Denumirea activității: „Distracție la Patinoar”  

Data desfășurării: 05.02.2022  

Locul desfășurării: La Patinoarul Dorohoi / Activitate sponsorizată  

Descriere: activitate distractiv-sportivă  



 

Servciul Social nr.4 

 

Denumirea activității: „Pizza Home – HAI LA O PIZZA!” 

Data desfășurării: 19.02.2022 

Locul desfășurării: În cadrul serviciului social / Activitate sponsorizată 

Descriere/Obiective: copiii învăță să gătească și să servească „ca la carte...!” 

 

MARTIE 

Servciul Social nr.5 

 

Denumirea activității: „Atelier de creație”  

Data desfășurării: 01.03.2022  

Locul desfășurării: În cadrul serviciilor sociale /Activitate sponsorizată  

Descriere/Obiective: Copiii din cadrul serviciilor sociale au întâmpinat primăvara cu flori și mărțișoare 

confecționate de ei și îndrumați de instructorii de educație. Ornamentele au fost oferite prietenilor, 

sponsorilor și cadrelor didactice. 

  

Servciul Social nr. 8 
 

Denumirea activității: „Sărbătorind Ziua mamei”  

Data desfășurării: 08.03.2022  

Locul desfășurării: În cadrul serviciilor sociale/Activitate sponsorizată  

Descriere/Obiective: Copii, cu mâini dibace și măiestrie, coordonați de instructorii de educație au 

confecționat ornamente deosebit de frumoase oferindu-le doamnelor pe pietonal central din Municipiul 

Dorohoi. 

 
 

Serviciul Social nr.10 
 
Denumirea activității: „Luna plantării arborilor” – Ediția a X-a  

Data desfășurării: 28.03.2022  

Locul desfășurării: În zona destinată parcului de agrement din Municipiul Dorohoi  

Descriere/Obiective: Copiii au participat la plantarea puieților de copaci oferiți de Ocolul Silvic, în 

cadrul acțiunii întreprinse de Primăria Municipiului Dorohoi.  

 

APRILIE  

Serviciul Social nr.4 
 
Denumirea activității: „Ziua Pământului”  

Data desfășurării: 22.04.2022  

Locul desfășurării: În cadrul serviciilor sociale   



Descriere/Obiective: Copiii din cadrul serviciilor sociale au participat la activități instructiv educative 

desfășurate în cadrul apartamentelor și au conștientizat importanța reciclării, a colectării selective a 

deșeurilor, și a  rolului fiecăruia în prevenirea încălzirii globale.  

 
Serviciul Social nr.8 

 

Denumirea activității: „Sărbătorile pascale”  

Perioada desfășurării: 22.04. - 24.04.2022  

Locul desfășurării: În cadrul serviciilor sociale și în cadrul Bisericii „Sf. Împărați Constantin și Elena” 

Dorohoi   

Descriere/Obiective: Copiii s-au pregătit pentru sărbătorirea Paștelui, cu îndrumarea instructorilor de 

educație și a preotului. În cadrul apartamentelor, aceștia au încondeiat ouă și au confecționat 

ornamente, participând apoi la Slujba de la Biserică și la servicrea mesei pascale organizată „în 

familie”. 

 
MAI 
 

Serviciul Social nr.3 
 
Denumirea activității: „Ziua Independenței,  Ziua Europei”  

Data desfășurării: 09.05.2022  

Locul desfășurării: În cadrul serviciului social și la Cimitirul „Eternitatea” Dorohoi  

Descriere/Obiective: Copiii din cadrul serviciilor sociale au participat la comemorarea eroilor neamului 

românesc și la depunerile de coroane a oficialităților la „Mormântul Eroului Necunoscut”.  

 

Serviciul Social nr. 2 

Denumirea activității: „Întâlnire la picnic”  

Data desfășurării: 10.05.2022  

Locul desfășurării: În zona de agrement a Municipiului Dorohoi / Activitate sponsorizată 

Descriere/Obiective:Copiii din cadrul serviciilor sociale au participat împreună cu instructorii la un 

picnic organizat cu jocuri și voie bună. 

 

IUNIE 

 

Serviciul  Social nr. 1 

Denumirea activității: „Ziua copilului”  

Data desfășurării: 01.06.2022  

Locul desfășurării: Pietonalul „Grigore Ghica” Dorohoi  

Descriere/Obiective:distracție, jocuri și bucurie de copil la acțiunile întreprinse de Primăria 

Municipiului Dorohoi cu prilejul Zilei copilului  

 

Serviciul  Social nr.2 

Denumirea activității: „Ziua copilului”  



Data desfășurării: 01.06.2022  

Locul desfășurării: La Braserie „Doi Castani” Dorohoi / Activitate sponsorizată  

Descriere/Obiective: Copiii și-au sărbătorit ziua alături de prieteni, servind masa împreună la 

Baraseria      „ Doi Castani” Dorohoi. 

Serviciul  Social nr.3 

Denumirea activității: „Ziua copilului”  

Data desfășurării: 03.06.2022  

Locul desfășurării: „Parcul Brazi” Dorohoi  

Descriere/Obiective: Spectacolul „Copilărie tărâm de poveste!”, organizat de D.G.A.S.P.C. Botoșani 

pentru toți copiii aflați în serviciile sociale rezidențiale din județul Botoșani. Distracție, jocuri, picnic și 

bucurie de copil încununate cu dansuri și cântece pe scenă, într-un cadru frumos și special amenajat.   

 

Serviciul  Social nr.4 

Denumirea activității: „Alături de prieteni”  

Data desfășurării: 04.06.2022  

Locul desfășurării: Botoșani – Complexul de apartamente „Cireșarii”  / Activitate sponsorizată 

Descriere/Obiective: Un grup de 15 copiii din cadrul serviciilor sociale s-a deplasat la Botoșani unde a 

participat la o întâlnire cu prietenii din Germania care veneau vară de vară la Centrul de plasament 

„Prietenia”. În cadrul activitatii, copiii din Dorohoi împreună cu cei din Botoșani au participat la jocuri, 

dansuri și au servit masa.  

 

 

Serviciul Social nr.6 

 

Denumirea activității: „Cireașa fermecată”  

Data desfășurării: 15.06.2022  

Locul desfășurării: În cadrul serviciilor sociale / Activitate sponsorizată 

Descriere/Obiective: cireșe din belșug și tartă cu cireșe pentru fiecare copil din cadrul serviciilor 

sociale, grație sponsorizării prietenilor din cadrul Asociației „Speranța Credinței” Dorohoi 

 

IULIE 

 

Serviciul Social nr.5 

 

Denumirea activității: „Tabără de vară”  

Data desfășurării: 08.07.2022  

Locul desfășurării: Cacica – „Pensiunea Mărțișor” /Activitate sponsorizată 

Descriere/Obiective: Un număr de 20 de copiii din cadrul serviciilor sociale au participat la tabăra 

organizată de MBK Oradea în localitatea Cacica, la Pensiunea „Mărțișor”. Distracție, jocuri și bucurie 

de copil.  



Serviciul Social nr.10 

Denumirea activității: „Excursie de vară”  

Perioada desfășurării: 26.07. - 27.07.2022  

Locul desfășurării: Tg. Neamț-Bicaz-Băile Figa-Suceava / Activitate sponsorizată 

Descriere/Obiective: Copiii din cadrul serviciilor sociale au participat la excursia organizată pe traseul 

Tg. Neamț, cu obiectiv turistic Cetatea Neamțului, Cheile Bicazului și Lacul Roșu, cu plimbare pe lac și 

un picnic, Băile Figa – Bistrița, cu cazare și acces la Aqua Park. Soare și distracție.  

 

August 

Serviciul Social nr.5 

 

Denumirea activității: „Atelier de creație”  

Perioada desfășurării: 8.08. – 12.08.2022  

Locul desfășurării: Serviciiile sociale, Parcul „Cholet” Dorohoi / Activitate sponsorizată 

Descriere/Obiective: Copiii din cadrul serviciilor sociale au participat la un atelier de creație alături de 

prietenii din Anglia, ai Fundației „Caterham Comunity Church”. Au fost jocuri, distracție, ornamente 

handemade iar la final, copiii au servit masa împreună la Braseria „Doi Castani” Dorohoi.  

 

Serviciul Social nr.4 

 

Denumirea activității: „Tabără la munte”  

Perioada desfășurării: 30.08.2022 – 04.09.2022  

Locul desfășurării: Camp „Cristia” Voroneț / Activitate sponsorizată 

Descriere/Obiective: Un număr de 35 de copiii din cadrul serviciilor sociale au participat la tabăra 

organizată de Fundația „Cristia” din Voroneț – Suceava.  

 

Septembrie 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „Tabără la mare”  

Perioada desfășurării: 04.09. – 08.09.2022  

Locul desfășurării: Tabără la mare în Eforie / Activitate sponsorizată 

Descriere/Obiective: Un număr de 6 de copiii din cadrul serviciilor sociale a participat la tabăra 

organizată de Asociația „Copii nu s-au născut săraci” Botoșani. Distracție și jocuri, pe plajă la mare.  

 

Serviciul Social nr.4 

Denumirea activității: „În livadă la Dersca”  

Data desfășurării: 24.09.2022  

Locul desfășurării: Dersca Botoșani / Activitate sponsorizată 



Descriere/Obiective: Copiii din cadrul serviciilor sociale au participat la o activitate de cules de mere, 

în livada din comuna Dersca. Copiii au pregătit astfel mulțumită gazdei, mere din livadă pentru toți 

ceilalți copii din cadrul serviciilor sociale ale Complexului de apartamente „Floare de colț”.     

 

Octombrie 

Serviciul Social nr.1 

 

Denumirea activității: „Discuție despre obiectivele școalre”  

Data desfășurării: 15.10.2022  

Locul desfășurării: Braseria „Eden” Dorohoi / Activitate sponsorizată 

Descriere/Obiective: Copiii din cadrul serviciilor sociale alături de instructori de educație au participat 

la o întâlnire desfășurată la Braseria „Eden” Dorohoi unde au servit o ciocolată caldă și au discutat 

despre obiectivele care trebuiesc stabilite privind dezvoltarea personală și absolvirea unei forme de 

învățământ. 

 

Noiembrie 

 

Serviciul Social nr.3 

Denumirea activității: ”dezvoltarea deprinderilor de viață independentă”  

Data desfășurării: 11.2022  

Locul desfășurării: Serviciile sociale 

Descriere/Obiective:Copiii din cadrul serviciilor sociale au participat în cadrul apartamentelor, la 

activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă desfășurate de către instructorii de 

educație. 

 

Decembrie  

Serviciul Social nr.1 

 

Denumirea activității: „Ziua Națională a României”  

Data desfășurării: 01.12.2022  

Locul desfășurării: Pietonalul „Grigore Ghica” Dorohoi 

Descriere/Obiective: Copiii din cadrul serviciilor sociale alături de instructori de educație au participat 

la acțiunile întreprinse de Primăria Municipiului Dorohoi cu prilejul Zilei Naționale a României. 

Conștientizarea valorilor naționale, unitate și credință.  

 

 

 

Serviciul Social nr.2 

Denumirea activității: „Moș Nicolae”  

Data desfășurării: 05.06.2022  

Locul desfășurării: Serviciile sociale / Activitate sponsorizată 



Descriere/Obiective: Copiii din cadrul serviciilor sociale ca în fiecare an, au primit cadouri din partea 

doamnei H. C. cu prilejul sărbătorii Moș Nicolae. Dulciuri, jocuri și multă iubire dăruite fiecărui copil de 

către prietena noastră  H.C.  

 

Serviciul Social nr.3 

Denumirea activității: „Veste bună am adus!”  

Data desfășurării: 16.12.2022  

Locul desfășurării: Casa de cultură a tineretului Botoșani 

Descriere/Obiective:  Un număr de copiii din cadrul serviciilor sociale au participat la 

evenimentul organizat de către conducerea D.G.A.S.P.C. Botoșani și sub coordonarea doamnei 

profesor de muzică, G. G. au încântat audiența cu colinde. Fiecare copil a primit daruri oferite de 

conducerea instituției.  

 

Serviciul Social nr.4 

Denumirea activității: „Călătorim și ne distrăm alături de prieteni”  

Data desfășurării: 21.12.2022  

Locul desfășurării: Școala Gimnazială Ipotești Suceava/ Iulius Mall Suceava/ Activitate sponsorizată 

Descriere/Obiective: Copiii din cadrul serviciilor sociale au participat la evenimentul organizat de către 

conducerea Școlii Gimnaziale Ipotești și Primăria localității Ipotești, Suceava. Distracție, jocuri, colinde 

și daruri, toate acestea au fost oferite copiilor din cadrul serviciilor sociale alături de elevii școlii 

gimnaziale. Activitatea s-a încheiat cu servirea unui meniu gustos la Mesopotamia, din Iulius Mall 

Suceava. 

 

Serviciul Social nr.6 

 

Denumirea activității: „Daruri și amintiri!”  

Data desfășurării: 22.12.2022  

Locul desfășurării: Magazinul Jumbo Suceava / Activitate sponsorizată 

Descriere/Obiective: Un număr de 6 copiii din cadrul serviciilor sociale care au participat la tabăra de 

la mare organizată de Asociația „Copiii nu s-au născut săraci!”, au fost invitați de membrii asociației la 

Suceava, în Magazinul Jumbo „în căutarea lui Moș Crăciun”. Fiecare copil a primit cadouri și a avut 

posibilitatea să facă cumpărături.  

Serviciul Social nr.2 

 

Denumirea activității: „Veste bună am adus!”  

Data desfășurării: 22.12.2022  

Locul desfășurării: Primăria Municipiului Dorohoi 

Descriere/Obiective: Un grup de copiii din cadrul serviciilor sociale au colindat Consiliul Local 

Dorohoi, pe Domnul Primar al Municipiului și angajați ai Primăriei. Toți copiii au fost răsplătiți de Moș 

Crăciun.  

 



Serviciul Social nr.3 

 

Denumirea activității: „Veste bună am adus!”  

Data desfășurării: 23.12.2022  

Locul desfășurării: Sala Teatrului Dorohoi 

Descriere/Obiective: Copiii din cadrul serviciilor sociale au participat la evenimentul organizat de 

conducerea Consiliului Județean Botoșani. Pe scenă au răsunat colinde și obiceiuri specifice 

sărbătorilor de iarnă. Evenimentul a fost încheiat cu daruri oferite de conducerea Consiliului Județean 

fiecărui copil din cadrul serviciilor sociale.  

Serviciul Social nr.4 

 

Denumirea activității: „Anul Nou!”  

Data desfășurării: 31.12.2022  

Locul desfășurării: Primăria Municipiului Dorohoi/Serviciile sociale 

Descriere/Obiective: Copiii din cadrul serviciilor sociale au participat la activitățile și obiceiurile 

specifice Anului nou și la evenimentele organizate de Primăria Municipiului Dorohoi cu prilejul acestui 

eveniment. Urători, colindători și focuri de artificii! În cadrul apartamentelor, copiii s-au bucurat de 

sărbătorirea anului nou „în familie” alături de instructori de educație.     

 

Serviciul Social nr.10 

 

Denumirea activității: „Sărbătoarea venirii Anului Nou!”  

Data desfășurării: 31.12.2022  

Locul desfășurării:  Asocițaia „Hope for the Children International” Dorohoi / Activitate sponsorizată 

Descriere/Obiective: Copiii din cadrul serviciilor sociale au fost invitați la petrecerea organizată de 

Asociația „Hope for the Children International” Dorohoi cu prilejul Noului An. Jocuri, colinde și bună 

dispoziție, o masă în „familie” și lansare de lampioane.  



1 

 

Anexa 8 

 

Activități de socializare organizate în anul 2022 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  

 

        În anul 2022, beneficiarii centrului au fost implicați în activităţi cu caracter cultural, 

informativ, recreativ şi de socializare, precum și în activități de ergoterapie, în scopul prevenirii 

marginalizării şi excluziunii sociale.   

 

✓ Activităţi informative: 

• citirea presei, a revistelor/cărţilor, urmărirea programelor TV, filme artistice şi  

documentare; 

• activităţi de informare cu privire la facilităţile/gratuităţile de care pot beneficia, drepturile 

pe care le au în calitate de beneficiari de servicii în cadrul centrului, activităţile care se 

desfăşoară în comunitate; 

 

✓ Activități socio-educative: 

• întâlniri ale beneficiarilor cu diverse grupuri de copii de la școlile/liceele din municipiile  

Botoșani și Dorohoi, din comunele Leorda, Ipotești și Mihai Eminescu, cu ocazia zilelor 

de 1 și 8 Martie, a sărbătorilor pascale, precum și a sărbătorilor de iarnă; 

 

✓ Activități culturale desfășurate în centru: 

        La C.I.A.P.A.D. „Sf. Daniel” Leorda s-au aplicat programe de terapie socială care au 

urmărit asigurarea cadrului optim stabilirii unui sistem de relaţii umane bazate pe un climat 

favorabil, care să ducă la realizarea unui echilibru psihic comportamental, precum și la o 

dispoziţie afectivă echilibrată. În acest sens, beneficiarii au participat la spectacolele 

organizate în sala de festivități a centrului, spectacole susținute de către Filarmonica de Stat 

Botoșani, Ansamblul „Rapsozii Botoșanilor”, Penitenciarul Botoșani etc. 

 

✓ Activități de socializare: 

• participarea beneficiarilor la activitățile religioase desfășurate la biserica din incinta 

centrului (slujba de Înviere, precum și la slujbele oficiate în zilele de duminică și alte 

sărbători religioase); 

• organizarea lunară a activității de sărbătorire a zilelor de naștere și onomastice ale 

beneficiarilor, în sala de festivități, într-un cadru cât mai festiv și agreabil; 

• convingerea a cât mai mulți beneficiari pentru a lua masa împreună, în sala de mese 

special amenajată în Blocul alimentar; 

• în luna martie, în cadrul activității „Mărțișoare din suflet pentru suflet”, mai mulți 

beneficiari din centru au dăruit felicitări și mărțișoare confecționate de ei tuturor 

beneficiarilor; de asemenea, aceștia au fost vizitați de un grup de copii de la Complexul 

de Apartamente „Casa Mea”, care au prezentat un program artistic și le-au împărțit 

mărțișoare, felicitări și dulciuri;  

• cu ocazia sărbătorilor pascale, 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; 
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• în data de 15.06.2022, s-a organizat o excursie în județul Suceava, la Mocănița Huțulca, 

la care au participat 12 beneficiari însoțiți de 4 salariați, iar în data de 11.10.2022 a fost 

efectuată o excursie la mănăstirile din județul Botoșani (Vorona, Sihăstria Voronei, 

Coșula și Zosin), la care a participat un grup de 12 beneficiari și 4 salariați;   

• în data de 01.12.2022, beneficiarii C.I.A.P.A.D. „Sf. Daniel” Leorda au sărbătorit Ziua 

Națională a României împreună cu beneficiarii C.I.A.P.A.D. Dorohoi; 

• în data de 02.12.2022, 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 03.12.2022 a fost sărbătorită în centru, într-un cadru festiv, Ziua Internaţională 

a Persoanelor cu Dizabilități, ocazie cu care un grup de deținuți a susţinut un concert de 

muzică populară, activitate  organizată de Serviciul de Educație și Asistență Psihosocială 

din cadrul Penitenciarului Botoșani; 

• în data de 06.12.2022, conform tradiției, beneficiarii au primit daruri și dulciuri de la Moș 

Nicolae, iar în data de 22.12.2022 daruri de la Moș Crăciun și au participat la tombola și 

masa festivă organizată în cadrul centrului; 

• în cadrul Proiectului educațional „Dăruim din suflet”, în data de 16.12.2022, un grup de 

elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Roma și de la Școala 

Gimnazială nr. 12 Botoșani i-au colindat pe beneficiari, dăruindu-le bucurie în suflet și 

multe cadouri. 

 

✓ 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. 

 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități ”Sf. Ioan” Bucecea 

 

✓ Activități recreative și de socializare: 

• în luna ianuarie 2022 s-au desfășurat activități recreative de conștientizare a 

mentismului, antrenarea capacităților de gestionare emoțională și a comportamentului 

adecvat în situații sociale (vizionare filme adaptate nivelului de înțelegere) în dezvoltarea 

deprinderilor zilnice; 

• în luna februarie 2022 s-au desfășurat activități recreative pentru creșterea gradului de 

socializare și relaționare, adoptarea unei comunicări eficiente în funcție de potențialul 

restant al beneficiarului implicat în dezvoltarea deprinderilor de comunicare (joc interactiv 

de grup - pentru stabilirea gradului de vigilență, atenție distributivă și eficientizarea 

comunicării); 

• în luna martie 2022 s-au desfășurat activități recreative de dezvoltare/menținere a 

atenției, concentrării asupra unor sarcini, dezvoltarea gândirii și ducerea spre finalizare a 

acțiunii impuse în vederea dezvoltării/menținerii aptitudinilor cognitive (construirea unui 

castel din cuburi, construirea unui puzzle etc.); 
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• în luna aprilie 2022 s-au desfășurat activități recreative de conștientizare a deprinderilor 

de autogospodărire prin aplicarea de exerciții în curățenia și aranjarea spațiului de locuit, 

curățarea și aranjarea îmbrăcămintei și încălțămintei, planificarea sărbătorilor pascale; 

• în luna mai 2022 s-au desfășurat activități recreative de socializare, interacțiune, 

antrenarea în activități sportive, conștientizarea menținerii unei diete echilibrate și a unei 

activități fizice zilnice, în funcție de potențialul fizic al beneficiarilor implicați, în vederea 

dezvoltării/menținerii deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți; 

• în luna iunie 2022 s-au desfășurat activități recreative de conștientizare a pericolelor ce 

pot amenința/afecta securitatea personală sau a altora, gestionarea emoțiilor și 

adecvarea comportamentală în situații sociale, în vederea dezvoltării/menținerii 

deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți și a deprinderilor zilnice; 

• în luna iulie 2022 s-au desfășurat activități recreative de dezvoltare a comunicării prin 

mesaje verbale și non-verbale (joc de rol), dezvoltarea abilităților de a comunica și 

conversa, utilizarea instrumentelor de scris și conștientizarea comunicării eficiente în 

situații sociale, în vederea dezvoltării/menținerii deprinderilor de comunicare a 

beneficiarilor care prezintă  abilități cognitiv-comunicaționale dezvoltate necesare 

susținerii unui dialog; 

• în luna septembrie 2022 - încurajarea beneficiarilor cu abilități motrice stabile să participe 

la acțiuni de gospodărire din curtea centrului, conștientizarea acordării de ajutor reciproc 

în vederea dezvoltării/menținerii deprinderilor de autogospodărire și creșterea gradului de 

toleranță la frustrare și relaționare, diminuarea/evitarea situațiilor de izolare socială; 

• în luna noiembrie 2022 - activități de grup prin joc de rol în aplicarea de tehnici și exerciții 

pentru ca beneficiarii să învețe acțiuni și comportamente necesare stabilirii interacțiunii 

simple sau complexe cu persoane cunoscute/necunoscute, de a se comporta în diferite 

situații sociale în vederea dezvoltării/menținerii deprinderilor de interacțiune; 

• de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități s-a desfășurat acțiunea de voluntariat 

împreună cu elevii clasei I din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 11 Botoșani, cu tema „Sunt 

mic dar cu inimă mare”, cu scopul de a aduce un zâmbet cald pe chipurile beneficiarilor 

din cadrul centrului, prin desfășurarea de activități recreative, împărțirea de cadouri 

reciproce, pentru a crea împreună o lume fără diferențe și a aplica abilitățile de 

comunicare și relaționare în rândul beneficiarilor, în situații sociale; impactul beneficiarilor 

a avut un grad ridicat de emotivitate, implicare activă și interacțiune cu copiii, 

conștientizarea emoțiilor și autocontrol, adoptarea comportamentului adecvat în 

deprinderile de comunicare și interacțiune; 

• 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 excursie de o zi la Mănăstirea Hadâmbu, Mănăstirea Vlădiceni 

și Grădina Botanică Iași, la care au participat 9 beneficiari; 

• cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-a desfășurat activitatea „Mereu aproape de voi”, în 

parteneriat cu Liceul Teoretic „Anastasie Bașotă” Pomîrla, copiii liceului susținând în 

centru un mic concert de colinde; la finalul activității s-au oferit cadouri beneficiarilor; 

• în ajunul sărbătorii de Crăciun, beneficiarii au fost colindați de elevii clasei a II-a a 

Liceului Tehnologic Bucecea; aceștia au prezentat și un mic spectacol cu obiceiurile de 

Anul Nou (urat, „dansul caprei”, „sorcova”); 

• în ajunul Anului Nou, beneficiarii centrului au fost încântați de datinile și obiceiurile 

prezentate de corul „Ciobănașul” al Centrului Cultural Bucecea, după care o parte din 

beneficiari au participat la spectacolul de datini și obiceiuri organizat de Primăria 

Bucecea, care a avut loc în centrul orașului Bucecea; 

• vizionarea programelor TV, accesul la presă, participarea la spectacole în comunitate; 
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✓ 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 citit etc. 

        În anul 2022 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 

 

        Anul 2022 a fost un an în care s-a putut desfășura o multitudine de activități, comparativ 

cu ultimii doi ani, beneficiarii apreciind în special programele artistice, activitățile desfășurate în 

colaborare cu alte centre, vizitele, plimbările făcute și nu în ultimul rând, excursiile la care au 

participat. 

 

✓ Activități de socializare, socio-educative, recreative, culturale, creative, de 

ergoterapie și terapie ocupațională: 

• lunar s-au organizat activități de sărbătorire a zilelor de naștere și onomastice ale 

beneficiarilor, într-un cadru festiv și plăcut, atât în clubul de socializare din interiorul 

centrului, cât și în parcul centrului, când starea vremii a permis acest lucru;  

• s-au organizat ședințe lunare de informare a beneficiarilor cu privire la: „Gestionarea 

emoțiilor negative, controlul acestora și evitarea conflictelor”, „Importanța igienei 

personale și a spațiului de locuit”, „Folosirea unui limbaj adecvat față de personal și 

beneficiari”, „Prevenirea și eliminarea discriminării pe criterii de naționalitate/cetățenie”, 

„Cunoașterea și combaterea tuturor formelor de abuz fizic, psihic, emoțional și verbal”, 

„Drepturile și obligațiile beneficiarilor”; 

• zilnic s-au organizat activități de recuperare în vederea menținerii și dezvoltării 

deprinderilor de mobilitate, sub îndrumarea kinetoterapeutului și activități de ergoterapie 

și terapie ocupațională, pentru menținerea și dezvoltarea deprinderilor de viață 

independentă, sub îndrumarea instructorului de ergoterapie; 

• în decursul anului, au fost organizate plimbări prin orașul Dorohoi (parcul „Cholet”, parcul 

„Grădina de vară”, pietonalul Dorohoi, Primăria Municipiului Dorohoi etc.); 

• 06.01.2022  - un grup de beneficiari a participat la săvârșirea slujbei Botezului Domnului, 

la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”; 

• 24.01.2022 – „Sărbătorind românește de Dragobete” – activitate organizată pentru a 

cultiva dragostea unii față de alții;  

• 1 martie - „Legenda Mărțișorului” – confecționarea de felicitări și ornamente specifice; 

• în perioada 01 - 09.03.2022 s-au desfășurat proiectele educaționale „Îți mulțumesc 

pentru tot, mama!” și „Din toată inima, pentru tine”, realizate în colaborare cu Școala 

Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi și Spitalul Municipal Dorohoi; scopul acestei 

activități a fost valorificarea potențialului artistic și creativ, prin realizarea de mărțișoare, 

felicitări și mici obiecte decorative specifice lunii martie;  

• 19.04.2022 - „Obiceiuri și Tradiții în Săptămâna Mare – Încondeierea ouălor de Paște” - 

activitate desfășurată în colaborare cu C.I.A.P.A.D. Dersca;  

      Beneficiarii ambelor centre au pregătit ouăle (vopsirea acestora cu diferite motive și   

decorațiuni) pentru masa festivă a Paștelui. Sărbătorile Pascale au fost prilej de implicare a 

beneficiarilor în activități culinare (prepararea cozonacului). 



5 

 

• 12.05.2022 - cinci beneficiari au avut ocazia de a viziona spectacolul oferit de Circus 

Massimo Budapest; 

• 25.05.2022 - beneficiarii au avut bucuria de a merge în excursie pe ruta Dorohoi –

Mănăstirea Cămârzani - Mănăstirea Neamț - Zimbrăria „Dragoș Vodă” Neamț - 

Mănăstirea Agapia - Văratec; 

• 1 iunie – un grup de beneficiari a participat la spectacolul „Copilărie, tărâm de poveste”, 

organizat de D.G.A.S.P.C. Botoșani, relaxându-se apoi în parcul de distracții din centrul 

orașului; 

• 14.06.2022 - „Crosul prieteniei” - întrecere sportivă cu participarea beneficiarilor de la 

C.I.A.P.A.D. Dersca; 

• „Sărbătoarea Sânzienelor” - activitate de socializare și confecționare de coronițe; 

• 05.07.2022 - a avut loc excursia pe ruta Dorohoi - Mănăstirea Hadâmbu - Iași - Vorona -

Sihăstria Voronei - retur; 

• 20.07.2022 - au fost sărbătoriți beneficiarii ce poartă numele „Sfântului Ilie“, printr-o 

petrecere în parcul centrului; 

• 18.08.2022 - s-a desfășurat activitatea culinară „Bucătarul priceput”, unde o parte dintre 

beneficiari a pregătit colaci și pâine;  

• 08.08.2022 - „Sfânta Maria“ s-a sărbătorit într-un cadru festiv, în grădina centrului; 

• 29.09.2022 - beneficiarii au avut bucuria de a merge în excursie pe ruta Dorohoi - 

Sucevița - Marginea - Pojorâta - Rarău - retur; 

• 01.10.2022 - Ziua Persoanelor Vârstnice, sărbătorită printr-o petrecere în parcul centrului 

și masă festivă; 

• 06.09.2022 - beneficiarii au fost în vizită la Mănăstirea Gorovei; 

• 31.10.2022 - petrecere de Halloween, în care beneficiarii au fost costumați în diferite 

personaje specifice;  

• 08.11.2022 - sărbătorirea beneficiarilor ce poartă numele „Sfinților Mihail și Gavril”, printr-

o petrecere și masă festivă, în parteneriat cu beneficiarii de la C.I.A.P.A.D. Stăuceni; 

• Ziua Națională a României - sărbătorită prin dans și voie bună, alături de beneficiarii de 

la C.I.A.P.A.D. Leorda, iar la final participanții au avut parte de o masa festivă specific 

românească (fasole la ceaun); 

• 03.12.2022 - s-a sărbătorit Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități;  

• 19.12.2022 - „În întâmpinarea Crăciunului“ – atelier de realizare a unui șemineu și a 

decorațiunilor specifice, care au fost folosite pentru înfrumusețarea centrului și a bradului 

de Crăciun; 

• „E vremea colindelor” - activitatea a fost un prilej pentru beneficiarii centrului de a primi 

cu colinda un grup de copii de la Școala Gimnazială Dumbrăvița, însoțiți de profesor 

preot I. M., de la Colegiul „Grigore Ghica” și de la Școala Gimnazială „Mihail 

Kogălniceanu” nr. 8, însoțiți de doamna profesor E. B.; la sfârșitul programului, 

colindătorii le-au dat beneficiarilor  daruri de Crăciun (fructe, dulciuri, haine); 

• „Poveste de Crăciun” - spectacol în care beneficiarii centrului au prezentat un colaj de 

colinde, precum și datini și obiceiuri de Anul Nou (Plugușorul, Capra, Dansul Ursului și 

Sorcova). 

 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Dersca 

     

✓ Activități de socializare, socio-educative, recreative, culturale, creative, de 

ergoterapie și terapie ocupațională: 
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• lunar s-au organizat ședințe de informare a beneficiarilor cu privire la: „Importanța igienei 

personale”, „Folosirea unui limbaj adecvat față de personal și beneficiari”, „Cunoașterea 

și combaterea tuturor formelor de abuz fizic, psihic, emoțional și verbal”, „Drepturile și 

obligațiile beneficiarilor”;  

• lunar s-au organizat activități de sărbătorire a zilelor de naștere și onomastice ale 

beneficiarilor, într-un cadru festiv și plăcut, atât în parcul centrului, atunci când starea 

vremii a permis-o, cât și în clubul de socializare din interiorul centrului;  

• zilnic s-au desfășurat activități de ergoterapie și terapie ocupațională, în vederea 

menținerii și dezvoltării deprinderilor de viață independentă, sub îndrumarea instructorului 

de ergoterapie; 

• săptămânal au avut loc activități sportive în cadrul centrului, în vederea asigurării 

necesității de mișcare a individului, sub îndrumarea kinetoterapeutului;  

• 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, muzică, ateliere de lucru desfășurate lunar; 

        Activităţile şi intervenţia se centrează pe îngrijire şi asistenţă, recuperare/reabilitare, 

integrare socială, socializare şi reintegrare socială (încurajarea şi sprijinirea beneficiarilor în a 

deveni membri activi şi responsabili ai comunităţii de apartenenţă, de a menţine relaţia cu 

familia şi comunitatea locală) conform principiilor normalizării vieţii acestora, dezvoltării 

autonomiei personale, valorificând resursele si potenţialul 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 particularițățile 

de vârstă și diagnostic medical; identificarea factorilor de risc și prevenirea influenței lor 

asupra stării de sănătate; importanța menținerii unei diete alimentare echilibrate; acțiuni 

de conștientizare în vederea respectării sfatului medicului; 

• activități culinare de preparare a unor gustări și dulciuri;  

• „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; 

• 15 ianuarie - ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale - prezentarea principalelor 

date biografice ale poetului național și audiții ale celor mai cunoscute poezii transpuse 

totodată și în cântece; 

• 24 ianuarie - „Mica Unire” - referat informativ, audiție cântece și poezii patriotice; 

• ,,Cel mai apreciat comportament” - competiție între beneficiari, în vederea  respectării 

regulilor centrului, a limbajului civilizat, evitarea conflictelor și abaterilor comportamentale, 

prin recompensarea beneficiarului câștigător cu o vizită în oraș; 

• ,,Cea mai frumoasă cameră” - activitate tip concurs, cu scopul realizării și  întreținerii   

curățeniei, a igienei în propria cameră (recompensarea câștigătorului cu o vizită în oraș și 

servirea unei prăjituri); 

• ,,Povestea mărțișorului” - vizionarea poveștii, confecționarea unor felicitări, ornamente, 

colaje cu prilejul  zilelor de 1 și 8 Martie, marcarea acestor zile prin activități artistice 
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precum cântece, joc și voie bună și oferirea de mici atenții (felicitări, flori confecționate de 

beneficiari);  

• activitate culinară (mucenici moldovenești, prepararea și servirea unui ceai), activitate în 

care au fost implicați beneficiarii cu abilități dezvoltate; 

• consiliere spirituală, activități religioase prin susținerea de slujbe în cadrul centrului 

(împărtășanie, spovedanie), precum și participarea la slujbele religioase inițiate de 

preotul parohiei Dersca; 

• activitatea „Mai mult verde, mai multă sănătate” - s-a desfășurat în luna aprilie (luna 

curățeniei), având drept scop dezvoltarea spiritului de echipă, implicarea activă a tuturor 

beneficiarilor în activitățile de curățenie din curtea centrului;  

• „Porți deschise spre comunitate” - activitate religioasă desfășurată la biserica din 

localitatea Dersca, cu participarea unui grup de beneficiari ai centrului și a unui grup de 

elevi ai Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Dersca;  

• „Un copac, un adult, o floare” - activitate de ecologizare, la care au participat beneficiarii  

centrului și un grup de copii de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Dersca, în cadrul 

căreia s-a plantat în curtea centrului câte un copac dăruit de fiecare copil; 

• în perioada Sărbătorilor Pascale s-au desfășurat activități religioase, precum și activități 

culinare (prepararea gustărilor specifice acestor sărbători); 

• „Tradiții de Paște ”- activitate ocupațională, încondeiere de ouă, confecționarea unor 

felicitări și ornamente de Paște, în parteneriat cu beneficiarii de la C.I.A.P.A.D. Dorohoi; 

• „Paștele la români” -  activitate realizată în parteneriat cu un grup de copii din cadrul 

Complexului de Apartamente „Casa Mea” Dorohoi; 

• „Sărbătoarea Sânzienelor” - activitate de socializare prin schimburi de idei și impresii cu 

beneficiarii de la C.I.A.P.A.D. Dorohoi, în care aceștia au cules flori și au confecționat 

coronițe din ele; 

• picnic în pădure - ieșire în aer liber cu un grup de beneficiari; 

• activitate de curățenie și îngrijire a mormintelor din cimitirul Dersca, în care beneficiarii au 

aprins o lumânare și au îngrijit unele morminte ale persoanelor decedate, cunoscute de 

ei;  

• activitate de ziua copilului, organizată de D.G.A.S.P.C. Botoșani în Parcul „Brazi”, la care 

a participat un grup de beneficiari din cadrul centrului; 

• „Sănătate prin sport” - acțiune cu caracter sportiv, de întrecere între beneficiarii centrelor 

C.I.A.P.A.D. Dersca și C.I.A.P.A.D. Dorohoi, la care beneficiarii participanți au primit 

diplome și premii; 

• „Ziua eroilor” - activitate marcată prin depunerea unor coroane la monumentul eroilor din 

comuna Dersca, de către beneficiari;  

• „Prima călătorie cu trenul” - vizită la diverse obiective importante din Iași: Grădina 

Botanică, Mitropolie, excursie la care au participat 10 beneficiari, însoțiți de 5 salariați; 

• în data de 13.07.2022 a avut loc activitatea „Plimbare cu Mocănița Huțulca” și servirea 

unei gustări calde în stația de destinație; 

• acțiune de ecologizare – strângerea deșeurilor de la marginea pădurii Dersca și de pe 

străzile din imediata apropiere; 

• „La piscină” - activitate realizată cu un număr de 8 beneficiari, la piscina din municipiul 

Dorohoi; 

• excursie pentru vizitarea unor mănăstiri și obiective importante din județul Neamț; 

• „Crosul prieteniei” - întrecere sportivă cu participarea unui grup de beneficiari de la 

C.I.A.P.A.D. Ionășeni și C.I.A.P.A.D. Dersca - jocuri cu mingea, alergare de viteză 

(diplome pentru toți participanții); 
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• „Universul toamnei” - expoziție cu lucrări cuprinzând diverse aranjamente din frunze, flori, 

castane, nuci, semințe, fructe, legume, conuri de brad - elemente specifice acestui 

anotimp; 

• săptămâna dedicată mediului „Un mediu curat, o viață sănătoasă ”- activitate practică de 

colectare a deșeurilor din curtea și împrejurimile centrului, prin implicarea activă a tuturor 

beneficiarilor; 

• activități specifice de toamnă: curățenie, recoltarea legumelor (ceapă, cartofi, dovlecei) și 

fructelor din grădina și livada centrului; 

• activități de recuperare/reabilitare (culinare) cu implicarea tuturor beneficiarilor, în funcție 

de posibilitățile fiecăruia - preparare salată de varză, salată de boeuf, cartofi copți pe jar, 

varză cu gâscă la ceaun; 

• deplasarea unui grup de beneficiari la Monumentul eroilor din comuna Dersca, pentru a 

participa la „Ceremonia depunerii de coroane”, cu prilejul manifestărilor organizate de 

Primăria Dersca, cu ocazia zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României;            

•  Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități - activități incluse în atelierul de creație 

„Pot ce poți și tu”, activități ocupaționale de punere în valoare a abilităților și deprinderilor 

exersate, în funcție de posibilitățile individuale ale fiecărui beneficiar;  

• „Dar din Dar se face Rai” - program de colinde prezentat de un grup de copii ai Școlii 

Gimnaziale „Gheorghe Popovici”, cu oferirea unor daruri beneficiarilor, la sfârșitul 

programului;  

• „E vremea colindelor” - program de colinde susținut de un grup de beneficiari de la 

C.I.A.P.A.D. Ionășeni, veniți în vizită la beneficiarii centrului C.I.A.P.A.D. Dersca, acțiune 

încheiată cu  dans și voie bună; 

• activitate de sfârșit de an organizată de beneficiari pentru personalul centrului, în scop de 

mulțumire prin colinde și Plugușor, masă festivă. 

 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități ”Lucie Lecomte” Botoșani 

 

        În anul 2022, 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 formare a deprinderilor de viață independentă, împreună cu psihologul 

centrului:  

o 24.02.2022 - activitate tematică de Dragobete, „Păunașul codrilor, spune-mi de cine 

mi-e dor” - gestionarea emoțiilor;  

o 08.03.2022 - „Petrecerea Mărțișorului", activitate organizată în cadrul centrului cu și 

pentru beneficiarii din centru;  

o 05.04.2022 - activitate de grup, la nivel colectiv, între centrele Locuința Maxim 

Protejată „Sf. Foca” și Centrul de Abilitare și Reabilitare „Lucie Lecomte” Botoșani, în 
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vederea conștientizării informațiilor între aceștia (preluarea și transmiterea 

informațiilor), situații conflictuale și gestionarea acestora;  

o 24.06.2022 - activitate de grup în cadrul centrului, cu tema „Gestionarea și 

transparența financiară” având ca obiectiv înțelegerea noțiunilor de "sursa banilor”, 

„protecția datelor cu caracter personal”,” spălarea de bani”, „utilizarea cardului de 

debit”, „modalități de economisire"; invitată la prezentarea acestei teme a fost d-na 

S.S., director la Sucursala Alpha Bank Botoșani; 

o 30.09.2022 - activitatea lunară, desfășurată împreună cu beneficiarii prezenți în 

centru, cu tema „Planificarea cheltuielilor în funcție de venit” după regula 50/30/20, în 

vederea dezvoltării abilităților de gestionare financiară în dezvoltarea deprinderilor de 

viață independentă;  

o 24.11.2022 - activitate lunară cu beneficiarii prezenți în centru, cu tema pe deprinderi 

de viață independentă „Comportamentul responsabil și deciziile asumate”, cu scopul 

informării situațiilor decizionale din viața de zi cu zi, conștientizarea unei alegeri între 

două sau mai multe alternative, solicitarea de informații și suport în blocaje emoționale 

și adoptarea comportamentului responsabil față de deciziile luate; 

• exercițiu practic demonstrativ de alarmare și de utilizare a mijloacelor de intervenție, cu 

personalul și beneficiarii  prezenți în centru; 

• 13.05.2022- ședință de lucru cu personalul angajat și beneficiarii, exercițiu practic 

demonstrativ de evacuare în situații de urgență, reguli de comportare la cutremur; 

• 24.06.2022 - ședință de lucru cu beneficiarii: li s-a solicitat opinia cu privire la organizarea 

excursiei anuale; 

• 27.07.2022 - ședință de lucru cu beneficiarii și cu salariații: prezentarea modificărilor în 

legislație cu privire la plata contribuției lunare de întreținere, conform Ordinului 

898/31.05.2022 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, 

familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1887/2016 privind stabilirea 

contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele 

rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora; s-a 

discutat și despre planificarea excursiei anuale; 

• 29.09.2022 - ședință generală de lucru cu beneficiarii, informarea acestora cu privire la 

modificarea Contractului de servicii sociale în urma modificărilor legislative cu privire la 

plata contribuției lunare de întreținere; s-a discutat despre aspecte administrative - 

necesitatea de a da cu var în anumite camere, solicitarea opiniei cu privire la 

nemulțumiri/lucruri care trebuie îmbunătățite, schimbate sau modificate; procedura de 

învoire, stabilirea unor reguli în timpul servirii meselor de către beneficiari; 

• 15.01.2022 -  a fost serbată nașterea poetului național Mihai Eminescu; 

• 24.01.2022 -  a fost serbată, prin activități specifice, Mica Unire; 

• 11.02.2022 – 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.; 

• 24.02. 2022 - atelier de cunoaștere a emoțiilor: identificarea și exprimarea emoțiilor și, în 

special, identificarea trăsăturilor pe care le apreciem la persoanele dragi; 

• 01.03.2022 - activitate de oferire a mărțișoarelor handmade, din hârtie floristică,  realizate 

de beneficiara C. L., conducerii și  salariaților din  D.G.A.S.P.C. Botoșani; s-a sărbătorit 

venirea primăverii în cadrul centrului, s-a servit pizza și suc și s-a organizat o petrecere;  

• 08.03.2022 – s-a organizat o petrecere cu  beneficiarii, care au fost serviți cu pizza, suc 

și prăjituri; 

• 14.03.2022 – s-au plantat flori în grădină și în ghivece semințe de roșii pentru răsadurile 

din grădina de legume; s-a făcut curățenia de primăvară în curtea și grădina centrului 

(greblat, săpat, curățat copacii); 



10 

 

• 28.03.2022 - s-a realizat activitatea culinară programată, „Dorințe culinare”: beneficiarii 

prezenți în centru au făcut popcorn;  

• 29.07.2022 - excursia către Mocănița – Huțulca (Vatra Moldoviței), cu prima serie de 

beneficiari; 

• 09.09.2022 - excursia către Mocănița - Huțulca (Vatra Moldoviței), cu a doua serie de 

beneficiari; 

• 3 decembrie 2022 – celebrarea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, în 

centru; atelier de creație – “Copacul Familiei CAbR” - tinerii au realizat flori din hârtie și 

le-au lipit pe copac, apoi a avut loc premierea beneficiarilor cu diplome; 

•  24 decembrie 2022 - vestirea „Naşterii Domnului” de către tinerii centrului, prin 

susţinerea unui program de colinde; premierea tânărului Z.A.I., în cadrul spectacolului 

susținut de Școala Populară de Arte “George Enescu” Botoșani; 

• implicarea beneficiarilor în realizarea decorațiunilor de Crăciun, decorarea centrului și 

împodobirea bradului, pregătirea programului de colinde; 

• 31 decembrie 2022 – masa festivă de încheiere a anului 2022;  

• activităţi de consiliere realizate de psihologul centrului, în colaborare cu asistentul social, 

în vederea prevenirii/reducerii consumului de alcool, droguri şi alte substanţe; prevenirea 

furturilor (inclusiv a furturilor informatice – parole, pin-uri etc.);  

• de-a lungul întregului an - sesiuni periodice privind informarea beneficiarilor: instruire în 

domeniul situațiilor de urgență și a sănătății și securității în muncă; implicarea în 

activitățile centrului, modalități de evitare a conflictelor, învoirea în comunitate, atelierul 

de ergoterapie etc.; reguli de comportare în caz de incendiu și cutremur, exerciții 

practice; reguli de comportare civilizată pe stradă, în mijloace de transport în comun; cum 

căutăm și menținem un loc de muncă etc.; activități de dezvoltare a deprinderilor de viață 

independentă; 

 

✓ Activităţi de socializare: 

• încurajarea și menținerea relațiilor sociale prin facilitarea vizitelor în cadrul centrului a 

persoanelor din comunitate, a membrilor familiilor beneficiarilor, precum și a beneficiarilor 

la membrii comunității cu care au stabilit relații interumane armonioase - atunci când 

contextul pandemiei a permis acest lucru; 

• organizarea aniversărilor și zilelor onomastice ale beneficiarilor, în vederea consolidării 

sentimentului de apartenență la grup, cu respectarea normelor de distanțare fizică și 

celelalte norme sanitare; 

• petrecerea într-un cadru festiv, familial, a sărbătorilor de Paște, Crăciun, Anul Nou; 

• 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 verde din jurul centrului, a rondurilor de flori cu zone bine definite (înflorește în fiecare 

an o frumoasă și multicoloră grădină de trandafiri). 

        Atât sub îndrumarea ergoterapeutului, pedagogului de recuperare și a asistenților medicali 

şi, mai ales, sub supravegherea infirmierelor, beneficiarii participă activ la programele de 

curăţenie şi dezinfecţie a dormitoarelor proprii, a punctelor sanitare, a spaţiilor comune şi a sălii 

de mese. 
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        Printre activităţile de terapie ocupaţională, se enumeră şi 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:  

        Tânărul Z.A.I. frecventează cursurile Școlii Populare de Arte „George Enescu” Botoșani, 

fiind înscris în anul III (din 3 ani de studii) la secția Canto muzică ușoară, prof. B.A.M., fără taxă. 

        Sunt tot mai apreciate iile cusute manual de tinerele centrului, în cadrul atelierului de 

terapie ocupațională. 

 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență 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); 

• în data de 27.07.2022, 12 beneficiari au mers într-o excursie organizată pe ruta Stăuceni -

Târgu Neamț, unde au vizitat rezervația de zimbri și mănăstirile din zonă, fiind însoțiți de 

cei doi instructori de ergoterapie și de un asistent medical; 

• în data de 29.07.2022, un alt grup format din 15 beneficiari, a mers într-o excursie pe ruta 

Stăuceni – Vorona - Probota, fiind însoțit de către maseurul, asistentul social, respectiv un 

infirmier din cadrul centrului rezidențial;  

     La întoarcere, cele două grupuri au servit masa la restaurant. Mijlocul de transport a fost 
asigurat de către instituția noastră, iar resursele financiare necesare au fost asigurate din 
donații. 

• pentru beneficiarii care nu se pot deplasa pe distanțe lungi, în data de 04.08.2022 a fost 

organizată o ieșire la terasa magazinului din proximitate, unde au servit prăjituri, suc și 

înghețată;   

• în data de 08.11.2022, 15 beneficiari au participat la o activitate desfășurată la sediul 

C.I.A.P.A.D. Dorohoi, organizată în comun cu colectivul acestui centru, în cadrul căreia au 

fost sărbătorite onomastica, respectiv aniversarea beneficiarilor din luna noiembrie și s-a 
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făcut schimb de idei pe tema activităților de ergoterapie/terapie ocupațională asigurate în 

cele două centre; 

• în scopul valorizării beneficiarilor, în data de 3 decembrie 2022, 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, asigurarea unei 

mese festive și servirea beneficiarilor cu suc, prăjituri, ciocolată caldă, organizarea unui 

program de muzică și dans; 

• în cursul lunii decembrie, beneficiarii au fost vizitați de un grup de copii de la Școala 

Gimnazială „Mihai Eminescu” Ipotești, care le-a prezentat un program de colinde și le-a 

oferit daruri; de asemenea, au primit daruri, brad și ornamente de Crăciun și de la un grup 

de tineri din municipiul Botoșani, care a vizitat centrul și căruia beneficiarii i-au mulțumit 

printr-un program de colinde pregătit sub îndrumarea instructorilor de ergoterapie; 

• 21 decembrie 2022 - 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, prin însoțirea acestora în sat, la 

colindat/urat, în ajunul Crăciunului și al 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” 

 

✓ Activități de ergoterapie, culturale, socio-educative: 

• planificarea activităților ce se vor desfășura pe anul 2022;  

• 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, iar lucrările lor au fost expuse la 

panoul din sala de ergoterapie; la terminarea activității, beneficiari au fost recompensați 

cu dulciuri și suc; 

•  marcarea „Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului” (2 aprilie) - beneficiarii și-

au arătat solidaritatea față de persoanele cu autism, au decorat copacii cu panglici 

albastre, au confecționat stegulețe și au umflat baloane; 

• “Luna Curățeniei” - activități de întreținere a spațiilor din incinta centrului, curățenie în 

curte și livadă (greblat, văruit copaci și borduri) și lucrări la gradină; 

• activități de abilitare/reabilitare - artterapie - realizare de diverse decorațiuni/ 

felicitări/planșe de lucru, cu ocazia Sărbătorilor Pascale; 

• activitate desfășurată cu prilejul Sărbătorilor Pascale (“Vânătoarea de ouă”), masă 

festivă,  încondeierea ouălor și sărbătorirea Paștelui; 

• activități agricole (plantarea de cartofi, ceapă, salată, pătrunjel în grădina de legume a 

centrului); 
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• acțiuni de înfrumusețare a spațiului exterior și interior pentru activități (foișor și săli de 

lucru/saloane/sală de mese) – realizarea diverselor desene pe pereți, decorațiuni/ 

tablouri etc.; 

• activitate „Ziua Europei” (9 mai) – colorarea steagurilor din țările care fac parte din 

Uniunea Europeană; 

• petrecerea timpului liber prin drumeții la Mănăstirea Gorovei, Pensiunea „Cai de vis”, 

pădurea din apropierea centrului, excursie în zona Sucevei (Salina Cacica) - Rădăuți 

(Grădina Zoologică); 

• sărbătorirea zilei de 1 iunie - activități distractive - joculețe, muzică pentru copii, baloane 

de săpun, desene pe asfalt, dansuri, masă festivă, tort; 

• marcarea Zilei Internaționale a Iei (24 iunie) - plimbare prin pădurea din zona apropiată 

centrului, confecționare coronițe din flori de sânziene, informare despre portul tradițional 

românesc; 

• activități de cules plante medicinale, în colaborare cu C.I.A.P.A.D. Dorohoi (flori de tei, de 

soc și de salcâm); 

• activități de relaxare: audiții muzicale, participare la slujbe religioase, dans, vizionare 

programe tv, jocul cu mingea, plimbări în aer liber; 

• activități agricole (recoltarea legumelor și a fructelor din grădina/livada centrului); 

• acțiunea „Let’s Do It, România!”- strângerea deșeurilor din zona limitrofă a centrului și 

selecționarea lor (plastic/hârtie/sticlă); 

• organizare de  activități de abilitare/reabilitare - realizarea unor decorațiuni diverse de 

toamnă din frunze, conuri de brad, crengi uscate și participarea beneficiarilor la acțiunea 

cu tema „Dovlecei haioși” (decorarea dovlecilor, colorarea planșelor de lucru și 

strângerea de frunze uscate);  

• activitate realizată în colaborare cu C.I.A.P.A.D. Dersca, având ca teme „Roadele 

Toamnei” și „Crosul Prieteniei” - activități de autogospodărire (preparare zacuscă și gem 

de mere) și activități sportive (gimnastică de încălzire/jocuri/aruncatul la coșul de baschet 

cu mingea/cros); 

• activități de informare cu tematică medicală: stare de sănătate și administrarea 

corespunzătoare a tratamentului - efectele nerespectării tratamentului; 

• participarea unui grup de beneficiari la „Ziua Comunei - Ziua Recoltei”, activitate 

organizată de către Primăria comunei Vârfu Câmpului;   

• specialiștii din cadrul centrului au realizat sesiuni de informare în vederea menţinerii unui 

stil de viaţă sănătos, precum şi sesiuni de informare cu privire la modul de relaționare 

când apare o situație conflictuală între beneficiari;   

• confecționarea de ornamente pentru ziua de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României;    

•  sărbătorirea zilei de 3 Decembrie - Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități - „Pe 

covorul fermecat al poveștilor”,  o călătorie în lumea poveștilor la teatrul de păpuși 

(„Scufița Roșie”), masă festivă, petrecere; 

• oferirea de cadouri, cu prilejul zilei de Sf. Nicolae  - „A venit Moș Nicolae” – și 

„Împodobirea bradului”, activități de grup (confecționarea de ornamente pentru decorarea 

centrului); 

• „Am plecat să colindăm” - activitate realizată în colaborare cu C.I.A.P.A.D. Dersca -

colinde, activități de socializare, muzică și dansuri; 

• în așteptarea lui Moș Crăciun s-a organizat o mini-petrecere, iar beneficiarii au primit 

daruri; 

• „Tradiții şi obiceiuri”, „Primim colindători”, activitate desfăşurată în cadrul centrului 

(colinde și urături din partea unui grup din localitatea Dumbrăveni);  

• „La mulţi ani! Bine ai venit, 2023!”, activitate desfăşurată în cadrul Centrului; 
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        Datorită specificului diagnosticului și a vârstei înaintate a unor beneficiari, nu s-a putut 

lucra cu o prezență  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 un număr restrâns de 

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 ”Steaua Speranței”   

 

✓ Activități de ergoterapie, culturale, socio-educative: 

• planificarea activităților ce se vor desfășura în anul 2022;  

• 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, iar lucrările lor au fost expuse la 

panoul din sala de ergoterapie; la terminarea activității, beneficiari au fost recompensați 

cu dulciuri și suc; 

•  marcarea „Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului” (2 aprilie) - beneficiarii și-

au arătat solidaritatea față de persoanele cu autism, au decorat copacii cu panglici 

albastre, au confecționat stegulețe și au umflat baloane; 

• “Luna Curățeniei” - activități de întreținere a spațiilor din incinta centrului, curățenie în 

curte și livadă (greblat, văruit copaci și borduri) și lucrări la gradină; 

• activități de abilitare/reabilitare - artterapie - realizare de diverse decorațiuni/ 

felicitări/planșe de lucru, cu ocazia Sărbătorilor Pascale; 

• activitate desfășurată cu prilejul Sărbătorilor Pascale (“Vânătoarea de ouă”), masă 

festivă,  încondeierea ouălor și sărbătorirea Paștelui; 

• activități agricole (plantarea de cartofi, ceapă, salată, pătrunjel în grădina de legume a 

centrului); 

• acțiuni de înfrumusețare a spațiului exterior și interior pentru activități (foișor și săli de 

lucru/saloane/sală de mese) – realizarea diverselor desene pe pereți, decorațiuni/ 

tablouri etc.; 

• petrecerea timpului liber prin drumeții la Mănăstirea Gorovei, Pensiunea „Cai de vis”, 

pădurea din apropierea centrului, excursie în zona Sucevei (Salina Cacica) - Rădăuți 

(Grădina Zoologică); 

• activități de relaxare: audiții muzicale, participare la slujbe religioase, dans, vizionare 

programe tv, jocul cu mingea, plimbări în aer liber; 

• activitatea „Ziua Europei” (9 mai) – colorarea steagurilor din țările care fac parte din 

Uniunea Europeană; 

• activități agricole (recoltare cartofi, morcov, ceapă, păstârnac); 

• sărbătorirea zilei de 1 iunie - activități distractive - joculețe, muzică pentru copii, baloane 

de săpun, desene pe asfalt, dansuri, masă festivă, tort; 

• marcarea Zilei Internaționale a Iei (24 iunie) - plimbare prin pădurea din zona apropiată 

centrului, confecționare coronițe din flori de sânziene, informare despre portul tradițional 

românesc; 

• activități de cules plante medicinale, în colaborare cu C.I.A.P.A.D. Dorohoi (flori de tei, de 

soc și de salcâm); 
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• acțiunea „Let’s Do It, România!”- strângerea deșeurilor din zona limitrofă a centrului și 

selecționarea lor (plastic/hârtie/sticlă); 

• organizare de  activități de abilitare/reabilitare - realizarea unor decorațiuni diverse de 

toamnă din frunze, conuri de brad, crengi uscate și participarea beneficiarilor la acțiunea 

cu tema „Dovlecei haioși” (decorarea dovlecilor, colorarea planșelor de lucru și 

strângerea de frunze uscate);  

• activități de informare cu tematică medicală: stare de sănătate și administrarea 

corespunzătoare a tratamentului - efectele nerespectării tratamentului; 

• activitate realizată în colaborare cu C.I.A.P.A.D. Dersca, având ca teme „Roadele 

Toamnei” și „Crosul Prieteniei” - activități de autogospodărire (preparare zacuscă și gem 

de mere) și activități sportive (gimnastică de încălzire/jocuri/aruncatul la coșul de baschet 

cu mingea/cros); 

• participarea unui grup de beneficiari la „Ziua Comunei - Ziua Recoltei”, activitate 

organizată de către Primăria comunei Vârfu Câmpului;   

• specialiștii din cadrul centrului au realizat sesiuni de informare în vederea menţinerii unui 

stil de viaţă sănătos, precum şi sesiuni de informare cu privire la modul de relaționare 

când apare o situație conflictuală între beneficiari;   

• confecționarea de ornamente pentru ziua de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României;    

•  sărbătorirea zilei de 3 Decembrie - Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități - „Pe 

covorul fermecat al poveștilor”,  o călătorie în lumea poveștilor la teatrul de păpuși 

(„Scufița Roșie”), masă festivă, petrecere; 

• oferirea de cadouri, cu prilejul zilei de Sf. Nicolae  - „A venit Moș Nicolae” – și 

„Împodobirea bradului”, activități de grup (confecționarea de ornamente pentru decorarea 

centrului); 

• „Am plecat să colindăm” - activitate realizată în colaborare cu C.I.A.P.A.D. Dersca -

colinde, activități de socializare, muzică și dansuri; 

• în așteptarea lui Moș Crăciun s-a organizat o serbare și o mini-petrecere, iar beneficiarii 

au primit daruri; 

• „Tradiții şi obiceiuri”, „Primim colindători”, activitate desfăşurată în cadrul centrului 

(colinde și urături din partea unui grup din localitatea Dumbrăveni);  

• „La mulţi ani! Bine ai venit, 2023!”, activitate desfăşurată în cadrul Centrului; 

        Datorită specificului diagnosticului și a vârstei înaintate a unor beneficiari, nu s-a putut 

lucra cu o prezență  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 un număr restrâns de 

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 ”Ionaș”  

 

✓ Activități de ergoterapie, culturale, socio-educative: 

 

• planificarea activităților ce se vor desfășura în anul 2022;  

• 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, iar lucrările lor au fost expuse la 

panoul din sala de ergoterapie; la terminarea activității, beneficiari au fost recompensați 

cu dulciuri și suc; 
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• “Luna Curățeniei” - activități de întreținere a spațiilor din incinta centrului, curățenie în 

curte și livadă (greblat, văruit copaci și borduri) și lucrări la gradină; 

•  marcarea „Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului” (2 aprilie) - beneficiarii și-

au arătat solidaritatea față de persoanele cu autism, au decorat copacii cu panglici 

albastre, au confecționat stegulețe și au umflat baloane; 

• activități de abilitare/reabilitare – artterapie - realizare de diverse decorațiuni/ 

felicitări/planșe de lucru, cu ocazia Sărbătorilor Pascale; 

• activitate desfășurată cu prilejul Sărbătorilor Pascale (“Vânătoarea de ouă”), masă 

festivă,  încondeierea ouălor și sărbătorirea Paștelui; 

• sărbătorirea zilei de 1 iunie - activități distractive - joculețe, muzică pentru copii, baloane 

de săpun, desene pe asfalt, dansuri, masă  festivă, tort; 

• petrecerea timpului liber prin drumeții la Mănăstirea Gorovei, Pensiunea „Cai de vis”, 

pădurea din apropierea centrului, excursie în zona Sucevei (Salina Cacica) - Rădăuți 

(Grădina Zoologică); 

• activități agricole (plantarea de cartofi, ceapă, salată, morcov, pătrunjel în grădina de 

legume a 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 în comunitate, croșetat, împletit, colorat; 

• activități agricole (recoltare cartofi, morcovi, dovlecei, păstârnac); 

• 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; 

• activități de informare cu tematică medicală: stare de sănătate și administrarea 

corespunzătoare a tratamentului - efectele nerespectări tratamentului; 

• activitate realizată în colaborare cu C.I.A.P.A.D. Dersca, având ca teme „Roadele 

Toamnei” și „Crosul Prieteniei” - activități de autogospodărire (preparare zacuscă și gem 

de mere) și activități sportive (gimnastică de încălzire/jocuri/aruncatul la coșul de baschet 

cu mingea/cros); 

• participarea unui grup de beneficiari la „Ziua Comunei - Ziua Recoltei”,  activitate 

organizată de către Primăria comunei Vârfu Câmpului;   

• specialiști din cadrul centrului au realizat sesiuni de informare în vederea menţinerii unui 

stil de viaţă sănătos, precum şi sesiuni de informare cu privire la modul de relaționare 

când apare o situație conflictuală între beneficiari;   

• confecționarea de ornamente pentru ziua de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României;    

•  sărbătorirea zilei de 3 Decembrie - Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități - „Pe 

covorul fermecat al poveștilor”,  o călătorie în lumea poveștilor la teatrul de păpuși 

(„Scufița Roșie”), masă festivă, petrecere; 

• oferirea de cadouri, cu prilejul zilei de Sf. Nicolae  - „A venit Moș Nicolae” – și 

„Împodobirea bradului”, activități de grup (confecționarea de ornamente pentru decorarea 

centrului); 

• „Am plecat să colindăm” - activitate realizată în colaborare cu C.I.A.P.A.D. Dersca - 

colinde, activități de socializare, muzică și dansuri; 

• în așteptarea lui Moș Crăciun s-a organizat o serbare și o mini-petrecere, iar beneficiarii 

au primit daruri; 

• „Tradiții şi obiceiuri”, „Primim colindători”, activitate desfăşurată în cadrul centrului, 

precum și prin participarea beneficiarilor la colindat și urat în comunitate;  

• „La mulţi ani! Bine ai venit 2023!”, activitate desfăşurată în cadrul Centrului. 
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        Datorită specificului diagnosticului și a vârstei înaintate a unor beneficiari, nu s-a putut 

lucra cu o prezență  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 un număr restrâns de 

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  

 
În activitatea zilnică, efectuată în raport cu persoanele cu dizabilități, s-a urmărit 

realizarea unor obiective:  

o însușirea abilităților locomotorii și dexterității manuale; 

o dezvoltarea comportamentelor adecvate în situații sociale diverse, aspect ce permite 

integrarea socială; 

o dezvoltarea capacității de a comunica oral și printr-o continuă înțelegere a realității 

înconjurătoare și a relațiilor cu ceilalți; 

o dezvoltarea intereselor diverse și participarea la activitățile comunității; 

o formarea  sentimentelor de responsabilitate personală și autoconducere; 

o dobândirea capacității de apreciere; 

o conștientizarea contribuției personale la realizarea unor activități de grup; 

o crearea unui mediu securizant, prin anticiparea si evitarea posibilelor accidente și prin 

îndepartarea surselor potențiale de pericol, pentru securitatea psihică și fizică a 

beneficiarilor; 

o dobândirea autonomiei personale, între limitele determinate de gradul deficienței; 

o exercitarea unei ocupații  utile, în scopul înlăturării sentimentului de inutilitate. 

 

• 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 dimineață, mesele 

principale, odihnă, petrecerea timpului liber); 

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); 
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• 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 2022 s-au mai desfășurat următoarele activități:  

• aniversarea 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“ din Adășeni; 

• organizarea de excursii la mănăstirile din zona turistică a Moldovei, în luna iunie a anului 

2022; 

• sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, în data de 3 decembrie 

2022; 

• petrecerea, în cadru festiv, a sărbătorilor Crăciunului – „Daruri de la Moș Crăciun”. 

 

 

➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Trușești 

 

• Activități de ergoterapie, culturale și socio-educative: 

        În anul 2022, 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 Gimnazială nr. 2 „Tudor Vladimirescu”;  

o Școala Gimnazială nr. 1 Dângeni; 

o Școala Gimnazială nr. 1 Albești; 

o Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani; 

o Școala Gimnazială nr. 8 „Elena Rareș” Botoșani; 

o Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe” Botoșani; 

o Liceul „Demostene Botez” Trușești.  

     

        Cu diferite ocazii (sărbătorile creștine,  Ziua  Internațională  a  Persoanelor cu Dizabilități - 

3 Decembrie, 8 Martie etc.), s-au susținut concerte de muzică populară, muzică tradițională și 

de divertisment, activități sociale și 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; 

• planificarea activităților ce se vor desfășura pe anul 2022; 

• activități comune cu alte instituții locale - cu elevii Liceului „Demostene Botez” Trușești, 

pentru omagierea poetului Mihai Eminescu; 

• confecționarea de felicitări și mărțișoare pentru luna martie; 

• activități festive organizate cu ocazia zilei de 8 Martie; 

• terapie ocupațională: „Clubul bunicilor” - împletit, croșetat, diferite jocuri (remi, table, șah, 

joc de cărți), vizionări programe TV, meloterapie, aromaterapie, bibliotecă (lectură);  

• „Grădina mea ca o floare”, activitate care a avut în vedere înfrumuseţarea spaţiului din 

curtea centrului: plantare de pomi fructiferi, flori, curăţenia de primăvară; 

• confecționarea de mărțișoare și  ornamente cu ocazia lunii martie; 
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• „O primăvară frumoasă” - oferirea de flori și felicitări bunicilor, vizita copiilor din cadrul 

Centrului de Plasament „Sf. Nicolae” Trușești; 

• „Mărțișor către bunici” - program artistic oferit de formația elevilor de la Liceul 

„Demostene Botez” Trușești (un colaj de melodii dedicate tuturor beneficiarilor din 

centru); 

• efectuarea brăţărilor de prietenie prin metoda folosirii nodului, în culori diferite şi în culori 

tradiţionale, precum și a celor brodate pe etamină, croșetat;  

• realizarea unor coroniţe decorative din crenguțe de brad şi folosirea lor pentru 

împodobirea camerelor în timpul sărbătorilor pascale, încondeierea ouălor; 

• „Desene de la copii pentru bunici” - activitate realizată în colaborare cu Centrul de zi 

pentru copii cu nevoi speciale „Șansa Mea” Botoșani; 

•  „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; 

• activitatea „Taina spovedaniei” în cadrul Bisericii „Sf. Nicolae” Trușești, la care au 

participat 20 de beneficiari; 

• activitatea „Taina împărtășaniei” în cadrul Bisericii „Sf. Nicolae” Trușești, la care au 

participat 20 de beneficiari;  

• activitate de voluntariat educațional cu Școala nr. 1 din comuna Albești, cu ocazia 

„Săptămânii Altfel” - donarea de legume și fructe;   

• activități de informare privind menținerea igienei personale prin folosirea mijloacelor și 

procedurilor specifice (periuță, săpun, șampon, pieptăn etc.); 

• activități agricole - strângerea recoltei (ceapă, pătrunjel din grădina de legume a 

centrului); 

• participarea la slujba religioasă de la  Biserica „Sf. Nicolae” Trușești; 

• excursie pe traseul Trușești, Botoșani, mănăstirile Zosin, Coșula, Popăuți, Vorona și 

retur; 

• șezătoare „Bunici cu copii la povești”, activitate desfășurată împreună cu copii Centrului 

de Plasament „Sf. Nicolae” Trușești; 

• 25 august - slujba de Sfințire a centrului și aniversarea vârstei de 100 de ani a unei 

bunicuțe; 

• „Ne pregătim pentru iarnă” - prepararea de zacuscă, gem, dulceață și compot din fructe 

de sezon (gutui, mere); 

• drumeții efectuate cu beneficiarii în pădurea din apropierea centrului;  

• vizită la Muzeul Etnografic Trușești, activitate organizată împreună cu copii aflați cu 

măsură de protecție în cadrul Centrului de Plasament „Sf. Nicolae” Trușești;  

• socializare și activități culturale, participarea beneficiarilor la festivitățile prilejuite de Ziua 

Recoltei, expunerea unor lucrări confecționate de către beneficiari; 

• 26.10.2022 - „De la copii pentru bunici” - activitate organizată conform Protocolului de 

colaborare încheiat cu Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Șansa Mea” Botoșani 

- vizită și oferirea de cadouri; 

• organizarea de activități distractive pentru sărbătorirea Halloweenului cu participarea  

beneficiarilor;  

• activitate de abilități practice - realizarea de ornamente pentru ziua de 1 Decembrie – 

Ziua Națională a României, activitate la care au participat 10 beneficiari; 

• 1 Decembrie - participarea unui grup de beneficiari la depunerea de coroane la 

monumentul din centrul comunei Trușești; 

• 03.12.2022 - Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilității - organizarea unui  

program artistic (dans și voie bună); 

• 04.12.2022 - activitatea de socializare „A venit Moș Nicolae”, oferirea de cadouri; 
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• 06.12.2022  - Hramul Bisericii „Sf. Nicolae” Trușești; 

• activitatea „Taina spovedaniei” în cadrul Bisericii „Sf. Nicolae” - Trușești, la care au 

participat toți beneficiarii;  

• activitatea „Taina împărtășaniei” în cadrul Bisericii „Sf. Nicolae” Trușești;  

• „Colindăm pe semenii noștri” – activitate organizată în cadrul centrului, în colaborare cu 

beneficiarii Centrului de Plasament „Sf. Nicolae” Trușești; 

• „Tradiţii şi obiceiuri” - activitate desfăşurată în colaborare cu Grupul Școlar „Demostene 

Botez” Trușești; 

• prezentarea unui program de colinde, urături, obiceiuri și tradiții românești de Crăciun, în 

așteptarea lui Moș Crăciun; 

• „Primim colindători” - activitate desfăşurată în cadrul centrului (colindători din 

comunitate); 

• 31.12.2022 - activitatea „La mulți ani! Bine ai venit, 2023!” desfășurată în cadrul centrului, 

la care au participat 40 de beneficiari. 

        S-au oferit daruri de “Moș Nicolae” și de “Moș Crăciun”, s-a organizat o mini-petrecere de 

revelion, eveniment care a fost la nivelul expectanțelor beneficiarilor. 

 

 

➢ Activități desfășurate la Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani 

 

        În anul 2022, 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 formare a deprinderilor de viață independentă împreună cu psihologul 

locuinței:   

o 26.01.2022 - activitate de grup cu beneficiarii prezenți în centru, cu tema „Violența 

domestică”, în vederea conștientizării formelor de abuz și a consecințelor acestora în 

dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți de viață independentă;  

o 24.02.2022 - activitate tematică de Dragobete, „Păunașul codrilor, spune-mi de cine 

mi-e dor", activitate desfășurată împreună cu beneficiarii din cadrul C.Ab.R. „Lucie 

Lecomte” Botoșani - gestionarea emoțiilor; 

o 01.03.2022 - activitate de grup cu tema „Recunoașterea și exprimarea emoțiilor” în  

dezvoltarea autocontrolului emoțional în deprinderile de viață independentă;  

o 08.03.2022 - „Petrecerea Mărțișorului”, activitate organizată împreună cu beneficiarii 

din cadrul C.Ab.R. „Lucie Lecomte" Botoșani;  

o 18.03.2022 - activitate de grup cu tema „Comunicarea eficientă în relațiile sociale”, în 

vederea dezvoltării abilităților de comunicare și relaționare în deprinderile de viață 

independentă;  

o 05.04.2022 - activitate de grup, la nivel colectiv, între Locuința Maxim Protejată și 

Centrul de Abilitare și Reabilitare „Lucie Lecomte" Botoșani, în vederea conștientizării 

informațiilor între aceștia (preluarea și transmiterea informațiilor), situații conflictuale și 

gestionarea acestora;  

o 08.04.2022 - activitate de grup cu beneficiarii prezenți, cu tema „Gestionarea emoțiilor 

prin autocontrol" în dezvoltarea deprinderilor zilnice;  

o 24.06.2022 -  activitate de grup în cadrul centrului privind „Gestionarea și transparența 

financiară", având ca obiectiv înțelegerea noțiunilor de „sursa banilor”, „protecția 
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datelor cu caracter personal”, „spălarea de bani”, „utilizarea cardului de debit”, 

„modalități de economisire". Invitată la prezentarea acestei teme a fost d-na S.S., 

director la Sucursala Alpha Bank Botoșani, activitate desfășurată împreună cu 

beneficiarii din cadrul C.Ab.R. „Lucie Lecomte" Botoșani;  

o 30.09.2022 - activitate lunară cu beneficiarii prezenți în centru, cu tema „Planificarea 

cheltuielilor în funcție de venit" după regula 50/30/20, în vederea dezvoltării ablităților 

de gestionare financiară în dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;  

o 24.11.2022 – activitate lunară cu beneficiarii prezenți în centru, cu tema pe deprinderi 

de viață independentă „Comportamentul responsabil și deciziile asumate”, cu scopul 

informării situațiilor decizionale din viața de zi cu zi, conștientizarea unei alegeri între 

două sau mai multe alternative, solicitarea de informații și suport în blocaje emoționale 

și adoptarea comportamentului responsabil față de deciziile luate; 

• 12.08.2022 - servicii de consiliere și dezvoltare a deprinderilor de viață independentă a 

beneficiarilor locuinței, realizate de specialiștii Fundației Umanitare „O Nouă Viață”, în 

baza protocolului de colaborare nr. 33.467 din 24.11.2020; 

• 27.07.2022 - ședință de lucru cu beneficiarii și cu salariații - prezentarea modificărilor în 

legislație cu privire la plata contribuției lunare de întreținere, conform Ordinului 

898/31.05.2022 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, 

familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1887/2016 privind stabilirea 

contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele 

rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora; s-a 

discutat și despre planificarea excursiei anuale;  

• 29.09.2022 - ședință de lucru cu beneficiarii centrului, s-au discutat modificările din 

Contractul de servicii; 

• 29.07.2022 - excursie către Mocănița - Huțulca (Vatra Moldoviței), cu participarea unei 

beneficiare în prima serie a excursiei, iar în data de 09.08.2022 au participat ceilalți 

beneficiari; 

• implicarea beneficiarilor în realizarea decorațiunilor de Crăciun, decorarea locuinței și 

împodobirea bradului, pregătirea programului de colinde; 

• 31 decembrie 2022 - masa festivă de încheiere a anului 2022;  

• activităţi de consiliere realizate de psihologul centrului, în colaborare cu asistentul social, 

în vederea prevenirii/reducerii consumului de alcool, droguri şi alte substanţe și prevenirii 

furturilor (inclusiv a furturilor informatice – parole, pin-uri etc.);  

• de-a lungul întregului an, sesiuni periodice de informare a 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, 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 etc.. 
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➢ Activități desfășurate la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Botoșani 

 

✓ activități de ergoterapie, culturale, socio-educative: 

     În anul 2022, beneficiarii centrului au participat la activități socio-educative, culturale, de 

socializare, de ergoterapie și activități de petrecere a timpului liber: 

• 25 ianuarie 2022  - „Ninsoarea”- pictură cu specific de iarnă; 

• 08 februarie 2022 - „Beculețe colorate” - dactilopictură; 

• 28 februarie 2022 - „Vine primăvara!” - activități artistico-plastice: mărțișoare, colaje, 

desen, pictură, dactilopictură cu specific de primăvară; 

• 07 martie 2022 - „Pentru mama” - activități de artterapie (confecționarea de ornamente, 

felicitări, flori, minitablouri dedicate zilei de 8 martie);  

• 05 aprilie 2022 - „Iepurașul” - confecționarea de ornamente cu teme pascale; 

• 10 mai 2022 - „Curățenia de primăvară” - activități de autogospodărire în cadrul centrului; 

• 30 mai 2022  - „În pădure” - excursie cu un grup de beneficiari la Vorona; 

• 07 iunie 2022  - „Faceți loc, să desenăm!”- desene pe asfalt; 

• 16 iunie 2022 - „Flori de vară” - artterapie - folosirea unor șabloane improvizate; 

• 20 iunie 2022 - „La mânăstire”- excursie cu un grup de beneficiari la mănăstirea „Sf. 

Treime” Știubieni; 

• 18 iulie 2022 - „Covorașul” - terapie ocupațională – război de țesut improvizat; 

• 21 iulie 2022 - „La munte” - excursie cu un grup de beneficiari la Mănăstirea Humorului, 

Mănăstirea Voroneț, Gura Humorului; 

• 23.08.2022  - „Toamna e aici” - terapie ocupațională: cusături pe farfurii de carton - frunze 

de toamnă; 

• 26.09.2022 - „Copacul Toamnei” - colaj, aplicarea de elemente pe o planșă A3; 

• „Toamna” - activități artistico-plastice: confecționarea de ornamente, decorațiuni cu 

specific de toamnă cu materiale din natură și materiale reciclabile; 

• „Să mâncăm sănătos”: importanța consumului de  fructe și legume - activitate cognitivă și 

de limbaj, confecționarea unei salate de fructe - activitate practică; 

• 13.10.2022 - excursie la Mănăstirea Gorovei, picnic în natură, plimbare; 

• 20.10.2022 - plimbare în aer liber (Calea Națională, Cătămărești - Deal, bulevardul Mihai 

Eminescu); 

• 27.10.2022 - „Să ne cunoaștem orașul” - plimbare pe traseul: Calea Națională, parcul 

Sucevei, bulevardul Mihai Eminescu, parcul central, pietonalul Unirii, sala polivalentă 

„Elisabeta Lipă”; 

• excursie la Iași: Catedrala Mitropolitană („Sfânta Cuvioasă Parascheva”), grădina 

botanică; 

• „Fulgi de nea” - activitate artistico-plastică dedicată anotimpului rece (ornamente, 

felicitări, decorațiuni, colaje din materiale reciclabile); 

• în perioada lunilor septembrie – noiembrie, curățenia de toamnă - adunarea și 

îndepărtarea frunzelor uscate de pe terenul centrului, curățarea florilor și crengilor 

uscate, strângerea semințelor de flori, pregătirea straturilor pentru primăvară; 

• 3 decembrie - Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități - activitate desfășurată în 

colaborare cu Complexul de Apartamente „Casa Mea”  Dorohoi: colaj comun cu mesaje 

simbolice și jocuri de tip competitiv (bowling, joc cu baloane); 

• tradiții și obiceiuri de iarnă - activitate recreativă și de limbaj concretizată în memorarea și 

redarea unor cântece cu specific de iarnă (colinde) și prezentarea unor obiceiuri 

tradiționale („Capra”, „Ursul”, „Căluții”), într-un cadru festiv; 
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• alte activități, în funcție de starea vremii și precipitații: realizarea unui om de zăpadă, 

jocuri cu bulgări de zăpadă, jocuri cu sania. 

        S-au oferit daruri de „Moș Nicolae” și de „Moș Crăciun”, s-a organizat o minipetrecere de 

revelion, eveniment a cărui organizare a fost la nivelul expectanțelor beneficiarilor noștri. 

 

    



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 

31.12.19

98 

 

 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

31.12.

1999 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA 

31.12.20

00 

 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

31.12.

2001 

 

NUMĂR 

DE 

COPII LA 

31.12.20

02 

 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

31.12.20

03 

NUMĂR 

DE COPII 

LA  

31.12.20

04 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12.2

005 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12.2

006 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

007 

 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

008 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12

..2009 

 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

010 

 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

011 

 

 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12

..2012 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

013 

 

 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

0014 

 

 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12

..2001

5 

 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12

..2001

6 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12

..2001

7 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12

..2018 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

019 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

020 

NUMĂ

R DE 

COPII 

LA 

DATA 

DE 

31..12

..21 

NUMĂR 

DE COPII 

LA DATA 

DE 

31..12..2

2 

1. 
C.P. “Sf. Andrei”  

Botoşani 
176 

 

129 

 

103 
44 

Închis 

01.12. 

2002 

- - - - - - - 

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

2. 
C.P. “Colibri” 

 Botoşani 
105 

 

82 

 

85 
66 121 

 

40 

Inchis 

decembr

ie 2014 

- - - - - 

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

3. 
C.P. “Luceafărul” 

Botoşani 
183 

 

147 

 

145 
108 

    Închis 

01.12. 

2002 

- - - - - - - 

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

4. 
C.P. “Elena Doamna” 

Botoşani 
61 55 54 60 56 61 52 49 49 39 38 41 

34 39 48 31 33 închis 

SEPT 

2015 

- - - - - - - 

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 
- - - - - - 

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

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 închis 

IULIE 

2022 

10 
C.P. “Sf. Nicolae”  

Truşeşti 
166 104 108 106 125 66 38 

închis 

decembr

ie 2005 

- - - - 

- - - - - - - 44 41 35 24 18 12 

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 - închis 

IULIE 

2019 

- - - 

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 12 



Anexa 2 

DATE STATISTICE – COMPARTIMENTUL PROTECŢIE DE TIP REZIDENŢIAL 

 

PERIOADA : 01.01.2022 – 31.12.2022 (intrări – ieşiri din sistemul rezidenţial)  

 

 
1. CENTRUL DE PLASAMENT „SF NICOLAE” Trușești 

- veniţi: 0 

                  -   plecaţi:  6 ( 5 revocări la 18 ani + 1 transfer centre pentru adulți cu handicap) 

Total copii +tineri: 12 

 

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

 

2.1 Casa de tip familial „Dumbrava Minunată”  Pomârla 

       -  veniţi: 13 ( 2 din CPCRU + 1 din familia naturală +  10 transfer din alt serviciu rezidențial) 

       -  plecaţi: 2  (1 revocare la 18 ani + 1 transfer în alt serviciu rezidențial ) 

                      Total copii +tineri: 11 

2.2 Casa de tip familial „Fluturele Speranţei” 

            - veniţi: 3 ( 1 din CPCRU + 2 transfer din alt serviciu rezidențial) 

            - plecaţi:4 (4 transfer în alt serviciu rezidențial) 

Total copii +tineri: 11 

 

2.3 Casa de tip familial „Primăvara Speranţei” 

                               - veniţi: 7 ( 3 din CPCRU + 2 din familia naturală + 2 transfer din alt serviciu rezidențial) 

                              - plecaţi: 5 ( 2 revocări la 18 ani + 1 reintegrare în familia naturală + 2  transfer în alt 

serviciu rezidențial) 

                 Total copii +tineri: 7  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.4 Casa de tip familial „Julia şi Lorena” 

                             - veniţi: - 

          - plecaţi: - 

                Total copii +tineri:  6 

 

2.5 Casa de tip familial „Cuore” 

                             - veniţi: 12 (2 din CPCRU + 10 transfer din alt serviciu rezidențial) 

          - plecaţi: 0 

                Total copii +tineri:  12 
 

3. Casa de tip familial „LIZUCA” Botoșani 

- veniţi: 1 ( 1 din AMP) 

                  -   plecaţi:  1 ( 1 transfer în alt serviciu rezidențial) 

Total copii +tineri: 8 

 

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

                  - veniţi : 6 ( 5 din CPCRU + 1 transfer din alt serviciu rezidențial) 

                  - plecaţi : 5 (4 revocare la 18 ani + 1 reintegrare în familia naturală) 

                    Total copii +tineri: 17 

 

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

apartamente sunt copii cu măsură de protecție) 

   - veniţi : 17 (1 transfer din plasament familial + 7 din CPCRU +  9 transfer din alt serviciu 

rezidențial) 

  - plecaţi : 19 (8 revocare la 18 ani + 1 transfer centre pentru adulți cu handicap + 10 transfer din alt 

serviciu rezidențial) 

                   Total copii +tineri: 37 

 

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

9 apartamente sunt copii cu măsură de protecție) 



                  - veniţi : 16  (6 din  CPCRU + 3 din AMP +  7 transfer din alte instituții rezidențiale)  

  - plecaţi : 22 (13 revocări la 18 ani +  3 reintegrare în familia naturală + 6 transfer la alt serviciu 

rezidențial )  

                  Total copii +tineri: 45 

 

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

   - veniţi : 5 (3 din CPCRU + 1 din familia naturală + 1 din plasament familial) 

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

                 Total copii +tineri: 40 

 

 

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

dizabilități) 

           - veniti- 4  (4 din familia naturală)  

           - plecaţi- 16 ( 1 reintegrare în familia naturală + 1 reintegrare în familia naturală +13 transfer centre 

pentru adulți cu handicap + 1 deces  ) 

           Total copii : 46 
 

 

Notă: Din data de 27.06.2022, Centrul de plasament ”Dumbrava Minunată” Pomârla a fost închis. 

Situația celor  19 copii : 2 revocări la 18 ani + 17 transfer în alte unități de tip rezidențial 
 

 

TOTAL COPII VENIŢI in sistemul rezidenţial: 43( 4 din AMP + 29 din CPCRU + 8 din familia naturală + 

2 din plasament familil) 

 

TOTAL COPII+TINERI PLECAŢI din sistemul rezidenţial:  65 ( 42 revocări la 18 ani +  7  reintegrare în 

familia naturală +  1 deces + 15 transfer în centre de adulți )   

 

Observatie:  31 copii /tineri au  fost transferați dintr-o unitate rezidenţială în altă unitate rezidenţială 

 

 

 

TOTAL copii + tineri rezidenţial:  252 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



         Anexa 3 
  

    Date statistice 
Sistemul de asistență maternală 

                                                          PERIOADA 01.01.2022 – 31.12.2022 

 
 

I. RETRAGERI DE ATESTATE  AMP prin CPC: 22 

II. ÎNLOCUIREA MĂSURII DE PLASAMENT LA AMP CU   PLASAMENT ÎN REGIM DE 
URGENŢĂ LA  ALT AMP SAU CPCRU: 29 

III. ÎNLOCUIREA MĂSURII DE PLASAMENT LA AMP CU PLASAMENT   
FAMILIAL: 13 

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

V. REINTEGRĂRI ÎN FAMILI A NATURALĂ: 22 ( dintre care 5 din plasament în regim de 
urgență la AMP) 

VI. REVOCĂRI LA DOBÂNDIREA CAPACITĂŢII DEPLINE DE EXERCIŢIU: 12 

VII. ÎNLOC. MASURII DE PLASAM LA AMP CU INCRED. ÎN VEDEREA ADOPTIEI: 25 (( 6 

copii au fost adoptați de către familia asistentului maternal profesionist) 

 

VIII. Transfer în alte județe: 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 

43 2022 65 

 



                                                                                                                                                                                        Anexă   5                                                                            

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

 
 

Nr. 

crt. 

 

 

Anul 

Numărul tinerilor care 

au părăsit sistemul de 

protecţie a copilului  - 

SISTEMUL DE 

ASISTENȚĂ 

MATERNALĂ -  

datorită dobândirii 

capacităţii depline de 

exerciţiu 

Numărul tinerilor care 

au părăsit sistemul de 

protecţie a copilului  - 

SISTEMUL DE 

PLASAMENTE 

FAMILIALE -  datorită 

dobândirii capacităţii 

depline de exerciţiu 

Numărul tinerilor care 

au părăsit sistemul de 

protecţie a copilului  DE 

TIP REZIDENŢIAL 

datorită dobândirii 

capacităţii depline de 

exerciţiu 

7 2004   73 

8 2005   70 

9 2006   61 

10 2007   82 

11 2008   29 

12 2009   61 

13 2010   72 

14 2011   45 

15 2012   40 

16 2013   52 

17 2014   51 

18 2015   39 

19 2016   42 

20 2017   29 

21 2018   53 

22 2019   37 

23 2020   43 

24 2021   34 

25 2022   42 

 

 



Anexa 7

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

comunitate 0 3 5 2 2 3 2 1 2 1 4 1 26

sistemul public și 

privat de protecție a 

adultului

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sistemul public și 

privat de protecție a 

copilului

0 4 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15

transfer din alt județ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 7 14 2 2 3 2 1 4 1 4 1 41

luna ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrieTOTAL

reintegrări 1 0 0 1 1 4 2 0 1 0 0 0 10

reintegrări pe 

perioadă determinată
0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 2 9

decese 2 3 0 2 3 0 2 1 1 4 0 2 20

transfer în alt județ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 3 0 5 5 5 5 2 2 5 0 4 39

INTRĂRI 2022

IEȘIRI 2022



                                                     



Anexa 9

Nr.

crt.
Tip achiziție Denumire furnizor Nr. contract

Valoare totală cu  

TVA

1 LD SC VASCAR  SA
contr.15874/13.05.2021

94.641,00

2 LD SC NOVA FOOD SERVICES SRL 16244/17.05.2011 18.557,00

3 LD SC NOVA FOOD SERVICES SRL 15875/13.05.2021 40.251,00

4 LD SC NOVA FOOD SERVICES SRL 16258/17.05.2021 4.562,00

5 LD SC NOVA FOOD SERVICES SRL 16258/17.05.2021 8.000,00

6 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL  contr14136/28.04.2021 55.377,00

7 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL contr 16245/17.04.2021 30.568,00

8 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL contr 14138/28.04.2021 10.000,00

9 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL contr 14020/19,04,2022 541.373,00

10 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL contr 13763/18,04,2022 234.379,00

11 LD SC KALMAN DISTRIBUTION SRL contr 26404/26.07.2022 51.131,00

12 LD SC FIVE CONTINENTS SRL contr 2315/19.01.2022 296,916,00

13 LD SC FIVE CONTINENTS SRL contr 26399/26.07.2022 529.905,00

14 LD SC FIVE CONTINENTS SRL contr 15627/05.05.2022 69.759,00

15 LD SC FIVE CONTINENTS SRL contr 2316/19.02.2022 117.720,00

16 LD SC MA CRISTINA SRL contr14007/19.04.2022 60.083,00

17 LD SC  GECOR contr 26400/26.07.2022 116.775,00

18 LD CARPATIS contr15625/05.05.2022 167.615,00

19 LD CARPATIS contr 26402/26.07.2022 233.654,00

20 LD SC SPICUL 2 SRL contr13643/15.04.2022 847.395,73

21 LD SC SPICUL 2 SRL contr 14133/28.04.2021 155.087,36

22 NP SC SPICUL 2 SRL contr14711/29.04.2022 114.217,29

23 LD SC SPICUL 2 SRL contr26502/27.07.2022 229.765,44

24 LD SC FIVE CONTINENTS SRL contr16260/17.05.2021 10.952,86

25 LD SC FIVE CONTINENTS SRL contr26503/27.07.2022 28.984,63

26 LD SC CONSERVFRUCT SRL contr13764/18.04.2022 480.294,72

27 LD SC RARES ALEX SRL contr42861/17.12.2021 297.231,81

28 LD SC AMA FRUCT CP SRL contr14030/19.04.2022 125.487,50

29 LD SC AMA FRUCT CP SRL contr14172/20.04.2022 243.164,68

30 LD SC AMA FRUCT CP SRL contr29659/19.08.2022 423.810,42

31 LD SC AMA FRUCT CP SRL contr45052/16.12.2022 378.595,42

32 LD SC REBO-FOREST SRL contr 24333/12.07.2022 816.480,00

33 LD
SC AMA FRUCT CP SRL (ulei și 

margarină)
Contr. 14712/29.04.2022 18.345,18

34 LD SC OVISIM IMPEX SRL Contr. 14713/29.04.2022 109.323,03

35 LD SC OVISIM IMPEX SRL Contr. 33599/21.09.2022 71.730,72

36 LD SC OVISIM IMPEX SRL Contr. 33600/21.09.2022 45.741,63

37 LD SC OVISIM IMPEX SRL Contr. 33601/21.09.2022 87.842,66

38 LD SC OVISIM IMPEX SRL Contr. 33602/21.09.2022 32.200,69

CENTRALIZATOR ACHIZITII  2022

LICITATIE DESCHISA



39 LD SC SEILAND SRL Contr. 14557/27.04.2022 187.295,18

40 LD SC SIDE GRUP SRL Contr. 14555/27.04.2022 233.428,17

41 LD SC SIDE GRUP SRL Contr. 37917/24.10.2022 5.950,00

42 LD SC TZMO ROMANIA SRL Contr. 14554/27.04.2022 92.922,46

43 LD SC KLINTENSIV SRL Contr. 37918/24.10.2022 464,10

44 LD SC KLINTENSIV SRL Contr. 37921/24.10.2022 11.631,10

TOTAL 7.432.692,78

1 PS

C.I  DE PSIHOLOGIE CEPOI 

ELENA contr 13772/18.04.2022 12.500,00

2 PS SC AKSD ROMANIA  SRL contr 2653/20.01.2022 6.989,00

3 PS URBAN SERV contr 19398/09.06.2021 3.074,00

4 PS C.I. BUCSA BRANDUSA contr 13773/18.04.2022 9.633,00

5 PS SC MEDITRA SRL contr  13777/18.04.2022 2.682,00

6 PS SC MASTER AXA SRL contr 41018/15.11.2022 14.280,00

7
PS SC SPGI SECURITY FORCE SRL contr 8678/07.03.2022 AA

590.000,00

8 PS NEI DIVIZIA DE SECURITATE contr 8681/07.03.2022 5.140,80

9 PS ANVI PROFESIONAL contr 12949/20.04.2021 1.500,00

10 PS DSV contr 6842/21.02.2022 22.531,46

11 PS ESTCLINIC  SRL contr 13779/18.04.2022 AA 70.000,00

TOTAL 738.330,26

1 AD SC VODAFONE ROMÂNIA(gps)
Contract nr 9906/27.04.2018 4.576,95

2 AD RA Poșta Română 30274/17.12.2019 59.633,60

3 AD RCS&RDS contr6639/03.03.2020 672,00

4 AD RCS&RDS
a.a  nr 1/14.02.2020la contr 

4334/14.02.2018
8.029,93

5 AD SC NOVA APASERV SRL

Contract nr 

01.01.2.33591/02.02.2018+a.a nr 

1/15.10.2018+aa nr 2/18.01.2019

395.663,90

6 AD SEE SOFT CONSULTING contr5990/16.12.2021 29.307,32

7 AD
ORANGE ROMANI COMMUNICATIONS 

SA

contr. 1025/10.01.2022 contr. nr ,

21123, 21107, 21124,

21106/16.06.2022, contr

28884/12.08.2022 ct de furnizare

42295 nr intern 8624/10.03.2021,

contract nr 43476 nr intern

10610/31.03.2021, conditii special

la contract nr 48906 nr intern

40203/24.11.2021, conditii special

la contract nr 49859 nr intern

1025/10.01.2022, conditii special

u nr 100/10/01/03/56215 nr. intern

28884/12.08.2022.

77.308,15

8 AD
E-ON ENERGIE 

ROMÂNIA(ELECTRICITATE)
contr42859/17.12.2021 927.108,69

9 AD E-ON ENERGIE ROMÂNIA(GAZE)

contr22426/06.07.2021,contr2501

8/15.07.2022,contr35043/03.10.20

22

1.002.815,42

10 AD ADI COM SOFT
Contr. 1470 

(43186)/20.12.2021
24.000,00

11 AD SC G&G CONSULTING Contr. 42753/16.12.2021 1.570,80

PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ

ACHIZIȚIE DIRECTA CU CONTRACT



12 AD S.C WEB WIN GROUP NET SRL Contr. 42754/16.12.2021 5.569,20

13 AD SC REGISTA DIGITAL SRL Contr. 171 (42755)/16.12.2021 11.900,00

14 AD SC COGNITROM SRL
Contr. 28819 și 28820 

/26.10.2017 
400,00

15 AD SC ROMARG SRL NJ 25328/29.07.2021 52,71

16 AD
SC RALTEK ARANEA  SOLUTIONS  

SRL
Contr. 6814 21.02.2022 7.973,00

17 AD SC ECOCART PRINTING SRL Contr. 9120 10.02.2022 16.693,58

18 AD SC TRIDEX SERVICE SRL Contr. 8118/02.03.2022 52.630,25

19 AD SC AGREMIN TRANS SRL Botosani Contr. 1901/17.01.2022 371,66

20 AD SC CLEAN SHINE SRL Botosani Contr. 1903/17.01.2022 12.360,00

21 AD SC ALPIN GAS SRL contra 8876/08.03.2022 50.031,67

22 AD SC COPROT SRL contr.32478/12.09.2022 154.938,00

23 AD SC NEVADA DUAL SRL contr. 42819/28.11.2022 92.448,36

24 AD SC NOBEL GROUP SRL contract L566/12.06.2022 799,98

25 AD SC NOBEL GROUP SRL contr 583/29.08.2022 1.440,00

26 AD SC SITFINCONT SRL contr 25842/21.07.2022 29.226,08

27 AD SC STING SRL contr.10303/21.03.2022 3.962,70

28 AD SC STING SRL contr.42081/23.11.2022 5.140,80

TOTAL 2.976.624,75

1 Taxe și impozite BOTOSANI Declarație de impunere 51.147,32

2 PRIMARIA POMARLA Declarație de impunere 3.226,00

3 PRIMARIA TRUSESTI Declarație de impunere 4.070,00

4 PRIMARIA TRUSESTI Declarație de impunere 9.860,00

5 PRIMARIA ADASENI Declarație de impunere 14.606,00

6 PRIMARIA LEORDA Declarație de impunere 12.339,00

7 PRIMARIA STAUCENI Declarație de impunere 14.715,00

8 PRIMARIA VF CAMPULUI Declarație de impunere 19.283,00

9 PRIMARIA BUCECEA Declarație de impunere 5.220,00

10 PRIMARIA DERSCA Declarație de impunere 7.728,00

11 PRIMARIA DOROHOI Declarație de impunere 25.536,14

12
SC SERVICII PUBLICE LOCALE 

SRL DOROHOI
Utilitati(energie+apa) 10.479,22

TOTAL 178.209,68

1 AD
ADMINISTRATIA NATIONALA 

APELE ROMANE
Factură 860,73

2 AD

COMPANIA DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE

Factură 3.753,03

3 AD II COBASCHI SORIN Factură 3.981,63

4 AD II GĂLEATĂ MANUELA Factură 3.080,00

5 AD II SUHAN REMUS Factură 5.600,00

6 AD MONITORUL OFICIAL RA Factură 851,00

7 AD RADU IOAN MIHAELA II Factură 28.928,90

8 AD
RITTER.RO - BROKER DE 

ASIGURARE SRL
Factură 640,63

9 AD SC AGREMIN TRANS SRL Factură 300,00

10 AD SC AGROCITRIC SRL Factură 3.450,00

11 AD
SC ALFATRUST 

CERTIFICATION
Factură 10.580,29

12 AD SC ALPIN GAS SRL Factură 9.976,33

13 AD SC ALTEX ROMANIA SRL Factură 16.612,21

14 AD SC AMPLIS PRIMA SRL Factură 289,99

IMPOZITE ȘI TAXE

ACHIZIȚIE DIRECTĂ CU FACTURI



15 AD SC ARABESQUE SRL Factură 105,61

16 AD SC ASCENS LEASING SRL Factură 17.425,00

17 AD
SC ASIGURARI DE TOT FELUL 

ASIST IN BROKERAJ SRL
Factură 4.803,44

18 AD SC BAFONI SRL Factură 5.587,71

19 AD SC BEST MEDIC MAG SRL Factură 2.999,94

20 AD SC BGA REFLOW SRL Factură 335,00

21 AD SC BMI IDEAL TRADING SRL Factură 1.570,56

22 AD SC BRICOSTORE ROMANIA SA Factură 2.783,37

23 AD SC BUTAN GAS SRL Factură 27.072,50

24 AD

SC CAMPION BROKER DE 

ASIGURARE SI REASIGURARE SRL

Factură 3.104,10

25 AD SC CARANDA BATERII SRL Factură 255,01

26 AD SC CENTRAL ASIST SRL Factură 2.950,00

27 AD SC CERTSIGN SRL Factură 113,05

28 AD SC CLINICA SANTE SRL Factură 399,60

29 AD
SC COLECTAREA LAPTELUI 

CARMINA SRL
Factură 1.285,20

30 AD SC COMPUTECH SRL Factură 70.827,61

31 AD SC CONREC SRL Factură 3.207,05

32 AD SC COZMOPOL SRL Factură 4.276,93

33 AD SC CUASAR IMPEX SRL Factură 274,00

34 AD SC D&D CONSULTANTS GRUP SRL Factură 954,24

35 AD SC DANTE INTERNATIONAL SA Factură 72.599,55

36 AD SC DANTRANSPORTER SRL Factură 6.375,97

37 AD SC DAREX AUTO SRL Factură 6.628,26

38 AD SC DBK EVO CONSULTING SRL Factură 79,73

39 AD SC DEDEMAN SRL Factură 245.838,68

40 AD SC DIMI SRL Factură 184.391,31

41 AD SC ECOCART PRINTING SRL Factură 2.374,05

42 AD SC ELECTRIC ROYAL SRL Factură 1.029,89

43 AD
SC EUROMASTER TYRE 

&SERVICES ROMANIA SRL
Factură 737,80

44 AD SC EUROSTING AAW INDUSTRY 

SRL
Factură 2.645,56

45 AD SC EVOPRACTIC SRL Factură 166,36

46 AD SC EXPERT MESERIASUL SRL Factură 68.366,50

47 AD
SC FINAL MANAGEMENT 

SOLUTION SRL
Factură 189,21

48 AD SC FIRE INSTINCT PRESTSERV Factură 37.577,82

49 AD SC GLOBAL EQUIPMENTS SRL Factură 1.904,00

50 AD SC GRIFF SRL Factură 3.153,50

51 AD SC IASI IT SRL Factură 266,56

52 AD SC INFINITY SOLUTIONS SRL Factură 1.998,01

53 AD SC INFO TRUST SRL Factură 2.110,54

54 AD
SC INTER BROKER DE ASIGURARE 

SRL
Factură 1.598,00

55 AD SC LANCOM DISTRIBUTION SRL Factură 285,59

56 AD SC LUXCOSAR LUK SRL Factură 2.941,00

57 AD SC MAGNIFICENT AGENCY SRL Factură 2.748,90

58 AD SC MEDA CONSULT SRL Factură 272,51

59 AD SC MEDIAPRESS SRL Factură 1.360,65

60 AD SC MERIDIAN SRL Factură 31.988,01

61 AD SC MET- AXA SRL Factură 1.851,94



62 AD SC MIDA SOFT BUSINESS SRL Factură 561,44

63 AD SC MOON COMIMPEX SRL Factură 8.851,86

64 AD SC MOTIVATION SRL Factură 2.971,10

65 AD SC MULTIPOWER TOUR SRL Factură 15.939,95

66 AD SC NOBEL GROUP SRL Factură 160,00

67 AD
SC NOBEL SERVICE IMPORT 

EXPORT SRL
Factură 4.428,99

68 AD SC OPTIK TATARU SRL Factură 638,00

69 AD SC ORGANON BIOTEC SRL Factură 326,95

70 AD SC ORTOPROFIL PROD ROMANIA 

SRL
Factură 506,00

71 AD SC OTI IMPEX SRL Factură 6.690,00

72 AD SC PALTINUL G.B. SRL Factură 4.522,00

73 AD SC PNEUS SRL Factură 4.913,92

74 AD SC POWERLINE SRL Factură 120,00

75 AD SC PRESCO SRL Factură 2.248,30

76 AD SC PROFILUX SRL Factură 4.718,47

77 AD SC PROMPT SRL Factură 232,05

78 AD SC RALTEK ARANEA SOLUTIONS 

SRL
Factură 12.430,74

79 AD SC RALTEK PREMIUM SERVICES 

SRL
Factură 797,30

80 AD SC REC SRL Factură 675,00

81 AD SC RINFLO SRL Factură 13.809,52

82 AD

SC RITTER BROKER DE 

ASIGURARE-REASIGURARE SRL

Factură 3.485,89

83 AD SC ROMSTAL IMPEX SRL Factură 202,49

84 AD SC ROMSTEMA 2011 SRL Factură 3.006,00

85 AD SC SANITO DISTRIBUTION SRL Factură 541,70

86 AD SC SEBIANA SRL Factură 1.428,00

87 AD SC SEIROM SRL Factură 5.104,71

88 AD SC SELTIPRO GRUP SRL Factură 67.830,00

89 AD SC SIGMA INSTAL GAZ SRL Factură 350,00

90 AD SC SIMI IMPEX SRL Factură 5.563,85

91 AD SC SIRIUS DISTRIBUTION SRL Factură 71,40

92 AD SC SMART ECO PLUS SRL Factură 96,00

93 AD SC SPLENDIT SERVICE SRL Factură 1.969,00

94 AD SC SQUARE TRANSILVANIA SRL Factură 896,48

95 AD SC START ASIG SRL Factură 1.118,60

96 AD SC SYNTEK ENERGY ACTIVE SRL Factură 6.664,00

97 AD SC TENFIN SRL Factură 1.022,03

98 AD SC TERMOPRODUCT GAM SRL Factură 3.246,83

99 AD SC TONIS TRADE SRL Factură 2.399,83

100 AD SC TOP OFFICE INTERNATIONAL 

SRL
Factură 9.412,90

101 AD SC TRIDEX SERVICE SRL Factură 9.308,40

102 AD SC TRIO INVEST GRUP SRL Factură 911,02

103 AD SC URBAN SERV SA Factură 699,72

104 AD SC VASION SRL Factură 276,08

105 AD SC VIVSTAR SRL Factură 7.743,33

106 AD SC XANDOR GRUP SRL Factură 2.963,50

107 AD SC YOUNG D.S. SRL Factură 236,45

108 AD
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI 

FARMACIE
Factură 261,00

109 AD WESSLING ROMANIA SRL Factură 4.998,00

Total 411 achizitii directe cu facturi 1.148.063,36



110 AD SC ANCA FARM SRL
 FACTURI medicamente +mat 

sanitare
318.230,09

12.792.150,92

 LD - Licitatie deschisa

 PS - Procedura simplificata

 NP - negociere prealabila

 AD - Achizitie directa

TOTAL GENERAL



Anexa 10

0 1 2 3 4 5 6 7

TOTAL GENERAL 2.159,00 294,00

A Investitii in continuare 1.909,00 58,00

AD
SC NORD 

PROIECT SA
8414/03.03.2022 59.381,00

AD
SC R.F.N. 

PROIECT SRL
17163/16.05.2022 23.205,00

B Investitii noi 4,00 4,00

1 Sistem de supraveghere video Locuinta maxim protejata Sf Foca Botosani 4,00 4,00 AD
SC RALTEK 

PREMIUM SRL
13223/12.04.2022 3.550,00

C. Alte cheltuieli de investitii 246,00 232,00

C.b Dotări independente 237,00 224,00

1
Cazan combustibil solid (lemn ) - Centrul de Ingrijire si Asistenta Adaseni - 1 

buc
60,00 60,00 AD

SC MERIDIAN 

SRL
21569/20.06.2022 59.940,35

2 Rezervor acumulare apa calda izolat 2000 litri  CIAPAD Dorohoi - 1 buc 27,00 24,00 AD
SC KLIMER 

SERV SRL
36370/11.10.2022 23.800,00

3
Cazan combustibil solid (lemn ) - Centrul de Ingrijire si Asistenta Ionaseni - 1 

buc
95,00 91,00 AD

SC MERIDIAN 

SRL
40034/08.11.2022 90.599,11

4
Cazan combustibil solid (lemn ) - Centrul de Ingrijire si Asistenta Trusesti - 1 

buc
55,00 49,00 AD

SC MERIDIAN 

SRL
40033/08.11.2022 48.925,75

C.e Alte cheltuieli asimilate investitiilor 9,00 8,00

1
Proiectare și executie sistem de detectie si alarmare la incendiu - CIAPAD 

Steaua Sperantei - loc. Ionaseni, com. Vf. Campului 9,00 8,00
AD

SC RALTEK 

PREMIUM SRL
13981/19.04.2022 8.032,50

Total 294 mii lei

Furnizor

(contractant)

Valoare 

contract

Nr.

crt.
Denumirea obiectivului

Proiect „ Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului”  (PIN) - Centru de zi + 2 locuinte 

protejate

1

ACHIZITIA si EXECUTIA

obiectivelor de investitii pe anul 2022

finantate din Bugetul local, Fonduri UE, Excedent buget local si Venituri proprii

nr/data 

contract

58,00

Valoarea 

actualizată

aprobata

Realizat 

cumulat până 

la 31.12.2022

Tip 

procedur

a de 

achizitie

1.909,00


