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Acțiuni în sprijinul copiilor 

Centrul pentru Familie și 

intervenția centrată pe client 

 

Centrul pentru Familie își continuă activitatea și în 

anul 2019 venind în sprijinul familiilor în dificultate 

din comunitatea locală. In primul trimestru al anului 

2019, Centrul pentru Familie și-a promovat 

activitățile în scolile din imediata apropiere a 

centrului, proximitatea fiind un criteriu important in 

dezvoltarea strategiei de interventie. Urmare a 

întâlnirilor cu reprezentantii scolilor au fost semnate 

5 conventii de colaborare. In trimestrul I Centrul 

pentru Familie a avut 17 beneficiari noi, numarul 

total de persoane care au primit servicii în aceasta 

perioada fiind 40. 

Asistența a fost adaptată nevoilor individuale și ale 

familiei, demersurile înscriindu-se într-o paletă largă, 

de la rezolvarea problemelor medicale (ex. însoțire la 

medic, cumpararea medicamentelor prescrise, 

înscrierea la medicul de familie, clarificarea 

asigurarilor medicale) la obținerea unor acte și 

prestații sociale și soluționarea unor dificultăți de 

integrare școlară a copiilor.  

Un numar de 26 de beneficiari au fost consiliati, în 

unele cazuri consilierea fiind asistata si de psiholog. 

Intervenția interdisciplinară și sistemică (abordarea 

familiei ca întreg) face parte din modul de lucru al 

Centrului pentru Familie și și-a dovedit utilitatea în 

ameliorarea situației cazurilor în dificultate prin 

mobilizarea resurselor personale și a rețelei 

beneficiarilor.   

 

 

 

Drepturile și protecția copiilor rămași acasă 

ca urmare a migrației părinților pentru 

muncă în străinătate 
 

În aprilie 2019 a avut loc la București un atelier 

organizat de ChildPact pe tema situației copiilor ai 

căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. 

Evenimentul a adus împreună profesioniști din 

domeniul protecției copilului din Bulgaria, România, 

Albania, Serbia, Georgia, Armenia și Turcia. 

ASIS a participat în calitate de membră a Federației 

Organizațiilor Neguvernamentale pentru Protecția 

Asociația “Sprijinirea Integrării 
Sociale” 
A.S.I.S. 
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Copilului (FONPC). Atelierul a avut ca scop 

schimbul de experiență între specialiștii implicați în 

asistența copiilor rămași acasă din țările participante 

și evidențierea aspectelor comune și diferențelor între 

acestea.  

Datele disponibile despre copiii rămași acasă în urma 

migrației părinților pentru muncă sunt, în țările 

participante, estimări nereprezentative la nivel 

național sau studii mai vechi, făcute de organizații 

neguvernamentale, care nu surprind dinamica 

evoluției situației copiilor rămași acasă și a 

problemelor cu care se confruntă aceștia.  

Toți cei prezenți au fost de acord cu nevoia de a 

evalua amploarea migrației părinților în scop de 

muncă și numărul copiilor rămași acasă, precum și 

zonele geografice afectate cu predilecție de acest 

fenomen, în scopul elaborării unor politici naționale 

bazate pe realitate și a unor strategii eficiente de 

intervenție. ChildPact își propune, prin membrii săi, 

să aducă în atenția guvernelor situația copiilor rămași 

acasă în urma migrației părinților pentru muncă și să 

elaboreze o declarație comună a organizațiilor 

participante. Mai multe informații despre eveniment 

găsiți aici.  

 

 

 

Cafeneaua Părinților 

Cafeneaua Parintilor s-a desfășurat și în primul 

trimestru al anului 2019. Participanții ne-au cunoscut 

prin intermediul proiectelor desfășurate în școli. 

Activitatea a stârnit interes în rândul unor părinți din 

sectorul 6 (printre care și cadre didactice), pentru 

oportunitatea de a petrece timpul în mod informal 

alături de persoane cu probleme similare.  

Părinții s-au simțit deschiși să vorbească despre 

probleme și situațiile lor, în relațiile cu copiii sau 

partenerii. 

Temele propuse in cadrul cafenelelor sunt interactive, 

conținând și aplicații cu caracter ludic. Acestea au 

avut ca scop sprijinirea părinților în demersul de a-și 

educa pozitiv copiii prin:  

• idei și sugestii de îmbunătățire a relației 

părinte-copil 

• prezentarea unor metode practice de 

interacțiune cu copilul, bazate în primul rând 

pe o mai bună înțelegere a nevoilor copilulul 

• sugestii pentru situațiile sau problemele aduse 

în discuție de părinți 

Pentru a putea oferi șansa de a participa și părințiilor 

care lucrează, programul Cafenelei este după amiaza 

de la ora 18, asigurând cu voluntari un spațiu de joacă 

pentru copiii care însoțesc familiile. 

 

http://www.childpact.org/2019/04/19/children-left-behind-conference-concluded-in-bucharest/
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Cafeneaua profesioniștilor 

"Cafeneaua profesioniștilor", un atelier de 

comunicare și analiză a practicii profesionale, este una dintre 

inițiativele proiectului „#NoAbuse” și este finanțată cu 

sprijinul Ambasadei Franței la București. Întâlnirile au oferit 

lucrătorilor DGASPC sector 6 precum și personalului ASIS 

oportunitatea de a-și împartăși experienta profesională, de a 

discuta situațiile complexe din activitea cotidiană, de a se 

cunoaște reciproc și a-și descărca emoțiile.  

 

 

 

S-a lucrat în 2 grupuri mixte, formate din colegii 

profesioniști de la Serviciul Prevenire al DGASPC 

sector 6 și profesioniști ai ASIS. Întâlnirile au avut 

loc la 2 săptămâni și au abordat teme precum: 

comunicare, reziliență, rețea de asistență, nevoi de 

informare și eliberarea stresului.  

Rezultatele Cafenelei Profesioniștilor: 

 construirea încrederii reciproce între angajații 

ASIS și DGASPC 6; 

 procedură simplă de referire a cazurilor între 

ASIS și DGASPC și de lucru în comun; 

 planuri de intervenție pentru cazurile 

complexe, la care au contribuit toți membrii 

grupului cu idei și sugestii; 

 structura Broșurii pentru prevenirea abuzului 

pentru profesioniști; 

 cunoștințe legate de abuz și maltratare, 

reziliență, comportamente provocatoare și 
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comunicare în situații dificile pentru 

personalul ASIS și DGASPC 6. 

       

 
 

   

  

Clubul de Lectură 

Clubul de Lectura este o initiativa inedită a ASIS de 

a organiza un atelier cadru terapeutic si educativ 

pentru copiii care se confruntă cu situații stresante în 

mediul familial. Acest club s-a desfășurat sub forma 

unui atelier de încurajare a lecturii, de explorare a 

lumii fantastice a poveștilor și de învățare, prin 

intermediul personajelor și al aventurilor acestora. 

Au fost citite împreună cu școlari de clasa a II-a 

cărțile lui Roald Dahl Marele Uriaș Prietenos și 

Charlie și Fabrica de Ciocolată. Povestile 

terapeutice nu sunt o temă nouă, rolul povestii și al 

basmului fiind de sprijin psihologic pentru copiii care 

trec prin perioade de anxietate, stress, violenta si abuz 

sau suferinta fizică, cu scopul de a le îmbunătăți 

reziliența.  

 

Aceasta abordare ajuta mult în situațiile în care în 

mediul familial dar nu numai, copiii se confruntă cu 

stresori care determină în cele din urmă simptome 

dezadaptative.  

 

 

ASIS a început Clubul de lectură sperând că prin 

citirea cărților în afara curriculei școlare, într-un 

mediu mai sigur și mai relaxat, copiii își vor 

îmbunătăți abilitățile de citire și înțelegere a textului. 

Prin intermediul metaforelor, aceștia au putut fi 

sprijiniți de personalul ASIS să facă față mai bine 

problemelor de familie (boala părinților, conflicte și 

traume). 

 

La rândul lor, părinții au înțeles că lectura poate fi o 

formă de gestionare a comportamentului 

dezadaptativ al copiilor, iar relația mai strânsă cu 

școala și comunicarea cu alți părinți îi poate ajuta să 

înțeleagă mai bine nevoile copiilor. Clubul de lectură 

a început la 16 decembrie 2018 și sa încheiat la 31 

martie 2019. În 3 luni și jumătate, suntem bucuroși să 

constatăm faptul că 64 de copii de clasa a-II-a au 

participat la sesiunile clubului de lectură.        
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Webinar « OH cards » – Instrumente 

inovative de lucru in activitatea Centrului 

pentru Familie 

În luna martie doi dintre profesioniștii ASIS au 

participat la webinarul organizat de organizația OH 

Romania  pentru profesionistii care lucreaza cu copiii 

și familiile acestora.  

Ce sunt cardurile OH ?  

 

Cardurile OH sunt serii de cartonașe metaforice de 

asociere folosite pentru a facilita exprimarea, a 

îmbunătăți comunicarea, explorarea și se folosesc ca 

instrumente în dezvoltarea personala, socio-

emoțională, în consiliere și psihoterapie, training sau 

workshopuri. Imaginile imprimate pe aceste carduri 

(cartonașe) sunt create în acest scop de diferiți artiști 

în colaborare cu psihologi și specialisti în dezvoltare 

personală.  

Webinarul a explorat câteva dintre multiplele 

modalități de folosire a cardurilor Mythos și Morena 

în activitatea de consiliere cu copiii. În lucrul cu 

cardurile OH nu există reguli impuse, etica de lucru 

având în prin plan respectul față de intimitatea și 

integritatea clientului. 

După acest webinar, ASIS a început să folosească 

cardurile OH în sedințele de consiliere individuale și 

în cadrul Cafenelei Părinților. 

 

 

 

Acțiuni în sprijinul persoanelor fără 

adăpost - Programul de Asistență Socială 

Stradală 
 

 Începând din ianuarie 2019, intervenția în 

stradă a fost limitată în principal la sectorul 6 al 

capitalei, datorita bunei colaborari pe care ASIS o are 

cu autoritățile de sector. Echipa de stradă (compusă 

din 2 lucrători sociali), a continuat lucrul cu oamenii 

strazii din zona Piata Moghioros și în cele două sub-

zone de lânga Mall Plaza. Totodată s-a continuat 

lucrul cu trei dintre beneficiarii mai vechi, aflati în 

zonele Giulesti, Piața Victoriei și Piața Sudului. 

In Piața Moghioros lucrăm cu un grup de 7 

persoane, foști copii ai străzii. Problemele lor legate 

starea de sănătate și de acte sunt foarte complexe. 

Lucrul cu acest grup este îngreunat de lipsa de 

motivație pentru a-și schimba stilul de viață. Cu toate 

acestea, echipa de stradă a reusit să rezolve o parte 

dintre problemele legate de acte, precum: 

- actele de identitate – prin obtinerea de 

adeverinte provizorii de identitate; 

- caziere judiciare, necesare celor care au 

nevoie de reabilitare în urma detentiei; 
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- adeverințe de venit de la ANAF – necesare 

înscrierii la policlinica sociala; 

- declarații notariale și alte acte necesare 

completarii dosarelor pentru locuințe sociale 

sau încadrarii în grad de handicap; 

 

Problemele medicale ale beneficiarilor sunt 

specifice persoanelor fără adăpost cu o lungă 

perioada de timp petrecută în stradă, și anume: HIV, 

TBC, BTS, alcoolism. 

Odata cu venirea iernii, echipa de stradă a început 

informarea și însoțirea oamenilor străzii spre 

adaposturi destinate lor. 

Un caz mai special l-a constituit aparitia a trei 

minori (doi baieti de 8 si 10 ani si o fata de 6 ani) la 

cerșit, pe linia tramvaiului 41. Acestia sunt foarte 

activi și evită cu abilitate întrebările referitoare la 

situația lor. La început, abordarea lor fiind foarte 

dificilă, echipa de stradă a apelat la autorități. S-au 

făcut sesizari la poliție, dar fără rezultat. După 

aproape două luni, lucratorii sociali au reușit să-i 

abordeze pe doi dintre minori și să afle că locuiesc în 

condiții mizere, într-o cameră închiriată, împreună cu 

mama lor. Urmează ca echipa de stradă să stabilească 

un plan de intervenție în favoarea lor. 

Odată cu încălzirea vremii, ne asteptăm la 

creșterea numărului de oameni ai străzii în zonele 

aflate în atenția echipei de stradă a ASIS. 

                

 

 

Despre bullying și metodele de combatere a 

acestuia – DGASPC sector 6, ASIS, Poliția 

de proximitate și Agenția Națională 

Antidrog 

Bullyingul este un fenomen tot mai frecvent care se 

întâmplă în școală, în grupul de prieteni din cartier 

sau în diverse alte contexte. Proiectul “Sprijin, 

Siguranță, Stimă” aduce împreună principalele 

instituții implicate în combaterea bullyingului: 

poliția, școlile și serviciul de ptotecție a copilului în 

efortul de a combate violența în școli prin întâlniri cu 

copiii, părinții și cadrele didactice. 

 

Fie că este vorba despre agresiune fizică sau 

psihologică, bullying-ul este definit ca un 

comportament agresiv şi repetat al unui copil sau 

grup de copii faţă de un alt copil. 
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            În cadrul atelierelor cu elevii, specialişti ai 

DGASPC Sector 6, ASIS, Poliţie şi Agenţia 

Naţională Antidrog au ales să dezbată teme 

“fierbinţi” ale vieţii de elev, care au un impact direct 

sau indirect asupra comportamentului agresiv în 

şcoală: “Comunicarea ca proces de înțelegere 

reciprocă”; ,,Despre bullying centrat pe soluții”; 

,,Drogurile – Cunoștinte vechi și noi”; 

,,Comportamentele de intimidare și efectul lor asupra 

copiilor”; ,,Despre agresivitate, forme și etape de 

manifestare” ; ,,Despre reziliență și cum dezvoltăm 

mecanisme corecte de apărare”. 

În cadrul acestor întâlniri, elevii au avut ocazia de-a 

vorbi deschis despre propriile lor experienţe din 

perspectiva de agresat sau agresor, de a identifica 

cauze şi a propune soluţii de stopare a fenomenului 

bullying.  

 

 

 

 

Noutăți legislative, servicii și programe, 

cercetări și noutăți științifice 

a) Cărțile de identitate vor avea un nou format și vor 

include două amprente ale titularului, stocate în format 

digital  

https://republica.ro/cartile-de-identitate-vor-avea-un-nou-

format-si-vor-include-doua-amprente-ale-titularului-

stocate-in-

format?fbclid=IwAR2lLWIG8VTtG9fSA6hcKkP4SskR

9SzdxWh7z1n4aPQukX55VF5T8nkiYpQ 

 

b) Alocațiile pentru copii au fost mărite, astfel: 

- 300 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de 

până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap; 

- 150 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 

ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 

ani și urmează cursurile învăţământului liceal sau 

profesional, organizate în condiţiile legii, până la 

terminarea acestora; 

- 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 

ani, în cazul copilului cu handicap. 

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/co

municate-de-presa/5419-cp-majorarea-alocatiilor-pt-

copii-

20190219?fbclid=IwAR3cxkO6jK232X3Ulsp3u62-kaB-

16parig0FtYefQDC6r5PYaqKIulwx74 

 

c) Înscrierile la clasa pregătitoare sunt programate să se 

desfășoare, într-o primă etapă, în perioada 4 - 22 martie. 

Anunțul a fost făcut de Ecaterina Andronescu, ministrul 

Educației. Înscrierea la clasa pregătitoare se va desfășura 

după aceeași metodologie ca anul trecut, iar etapa a doua 

este programată între 2 și 8 aprilie. 

https://eduscoala.ro/noutati/in-martie-inscrieri-la-clasa-

pregatitoare  

 

d) Stiai de Serviciul RECOLTARE ANALIZE LA 

DOMICILIU? 

https://republica.ro/cartile-de-identitate-vor-avea-un-nou-format-si-vor-include-doua-amprente-ale-titularului-stocate-in-format?fbclid=IwAR2lLWIG8VTtG9fSA6hcKkP4SskR9SzdxWh7z1n4aPQukX55VF5T8nkiYpQ
https://republica.ro/cartile-de-identitate-vor-avea-un-nou-format-si-vor-include-doua-amprente-ale-titularului-stocate-in-format?fbclid=IwAR2lLWIG8VTtG9fSA6hcKkP4SskR9SzdxWh7z1n4aPQukX55VF5T8nkiYpQ
https://republica.ro/cartile-de-identitate-vor-avea-un-nou-format-si-vor-include-doua-amprente-ale-titularului-stocate-in-format?fbclid=IwAR2lLWIG8VTtG9fSA6hcKkP4SskR9SzdxWh7z1n4aPQukX55VF5T8nkiYpQ
https://republica.ro/cartile-de-identitate-vor-avea-un-nou-format-si-vor-include-doua-amprente-ale-titularului-stocate-in-format?fbclid=IwAR2lLWIG8VTtG9fSA6hcKkP4SskR9SzdxWh7z1n4aPQukX55VF5T8nkiYpQ
https://republica.ro/cartile-de-identitate-vor-avea-un-nou-format-si-vor-include-doua-amprente-ale-titularului-stocate-in-format?fbclid=IwAR2lLWIG8VTtG9fSA6hcKkP4SskR9SzdxWh7z1n4aPQukX55VF5T8nkiYpQ
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5419-cp-majorarea-alocatiilor-pt-copii-20190219?fbclid=IwAR3cxkO6jK232X3Ulsp3u62-kaB-16parig0FtYefQDC6r5PYaqKIulwx74
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5419-cp-majorarea-alocatiilor-pt-copii-20190219?fbclid=IwAR3cxkO6jK232X3Ulsp3u62-kaB-16parig0FtYefQDC6r5PYaqKIulwx74
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5419-cp-majorarea-alocatiilor-pt-copii-20190219?fbclid=IwAR3cxkO6jK232X3Ulsp3u62-kaB-16parig0FtYefQDC6r5PYaqKIulwx74
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5419-cp-majorarea-alocatiilor-pt-copii-20190219?fbclid=IwAR3cxkO6jK232X3Ulsp3u62-kaB-16parig0FtYefQDC6r5PYaqKIulwx74
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/5419-cp-majorarea-alocatiilor-pt-copii-20190219?fbclid=IwAR3cxkO6jK232X3Ulsp3u62-kaB-16parig0FtYefQDC6r5PYaqKIulwx74
https://eduscoala.ro/noutati/in-martie-inscrieri-la-clasa-pregatitoare
https://eduscoala.ro/noutati/in-martie-inscrieri-la-clasa-pregatitoare
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Trebuie să iți recoltezi analize dar tot nu reușești să ajungi? 

« Crucea Alb-Galbena » la domiciliu! 

📞 Contacteaza CAG la 021.315.12.56 pentru o 

programare! 

Detalii despre recoltarea de analize la domiciliu gasiti 

pe www.cag.ro/servicii-medicale/  

 

e) Ordin nr. 27/2019 privind aprobarea Standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de zi 

destinate copiilor. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2112

32 

f) Ordin nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, 

tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și 

altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor 

acordate în sistem integrat și cantinele sociale 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/2110

04 
 

g) Structura anului scolar 2019 - 2020. Scoala incepe 

mai devreme, pe 9 septembrie. Dispare vacanta 

intersemestriala. 

https://www.portalinvatamant.ro/articole/structura-

anului-scolar-19/structura-an-scolar-2019-2020-scoala-

incepe-mai-devreme-pe-9-septembrie-dispare-vacanta-

intersemestriala-

8427.html?fbclid=IwAR1nELXJLB1i4pQYy1t3deqHgga

isqntD8DCav_qCj4NDuOf8n2cpkgDe_A 

h) Stimulentele financiare acordate de Primăria 

Municipiului București 

Și anul acesta, Primăria Capitalei va acorda stimulentele 

financiare promise! Aceste programe sunt destinate să 

încurajeze natalitatea, să susțină educația copiilor și să 

îmbunătățească viața celor care fac parte din categorii 

sociale vulnerabile" PRimarul General al Capitalei 

(www.dgas.ro)  

 

i) Magazinul social SocialXChange  

Pentru cei dispuşi să muncească în schimbul unui ajutor 

binevenit, magazinul SocialXChange din Sectorul 6 a 

devenit o a doua casă. Persoanele cu venituri modeste au 

şansa de a intra în posesia unor bunuri de strictă necesitate, 

prestând activităţi de muncă în folosul comunităţii. 

https://www.socialxchange.ro/noutati_doc_433_socialxc

hange-magazinul-tau-cu-fapte-

bune_pg_0.htm?fbclid=IwAR2Jmu9BIH9hsXVhokUM7

fg1tRPgzLvrhrgu3gdvl2l9CEUhgHy4bNXprZg 

 

j) Procedură de asigurare a condițiilor de egalizare a 

șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de 

auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de 

învățare care susțin examenele naționale în anul 2019 

Ministerul Educației Naționale apublicat procedura prin 

care este asigurat cadrul normativ necesar susținerii 

examenelor naționale (Evaluarea Națională pentru 

absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de 

Bacalaureat - sesiunea 2019) de către elevii cu deficiențe 

de vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru 

autist/tulburări specifice de învățare. 

https://www.edu.ro/procedur%C4%83-de-asigurare-

condi%C8%9Biilor-de-egalizare-%C8%99anselor-

pentru-elevii-cu-deficien%C8%9Be-

de?fbclid=IwAR2wHZlMt_CpRKVLf-

sek9a1UtTvd4r24Gi51kxEMckFDLorx0vCuo3Bm7w 

k) Sondaj IRES, realizat la comanda Consiliului Național 

pentru Combaterea Discriminării 

"Crește îngrijorător intoleranța față de persoanele cu 

dizabilități" 

https://www.rfi.ro/social-109550-studiu-creste-

ingrijorator-intoleranta-persoane-

dizabilitati?fbclid=IwAR2fNZwQeGko0mP58knlf-

SFz0zq4MJ5w66vw50EhKPTl2uMDFcqwSaBbto 

 

l) Un nou studiu, realizat in Danemarca, dovedeste ca nu 

exista nicio legatura intre vaccinarea impotriva rujeolei, 

oreionului si rubeolei si dezvoltarea autismului 

(Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism: A 

Nationwide Cohort Study) 

Studiul a fost facut pe un esantion de 650.000 de copii, 

nascuti in perioada 1999 - 2010. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/1903041

82130.htm?fbclid=IwAR1Tg0eBwT7TRwiTHsGpP4Stt

KLFJFnLi38OySCWUlVqKnRCAD1HzAKZnTo  

 

 

http://www.cag.ro/servicii-medicale/?fbclid=IwAR2giU-Xzrhj-DjZpoMg2iPeDmFIoiqQQqG6IeohypTfqf_R6qWOBlyrXTw
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/211232
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/211232
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/211004
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/211004
https://www.portalinvatamant.ro/articole/structura-anului-scolar-19/structura-an-scolar-2019-2020-scoala-incepe-mai-devreme-pe-9-septembrie-dispare-vacanta-intersemestriala-8427.html?fbclid=IwAR1nELXJLB1i4pQYy1t3deqHggaisqntD8DCav_qCj4NDuOf8n2cpkgDe_A
https://www.portalinvatamant.ro/articole/structura-anului-scolar-19/structura-an-scolar-2019-2020-scoala-incepe-mai-devreme-pe-9-septembrie-dispare-vacanta-intersemestriala-8427.html?fbclid=IwAR1nELXJLB1i4pQYy1t3deqHggaisqntD8DCav_qCj4NDuOf8n2cpkgDe_A
https://www.portalinvatamant.ro/articole/structura-anului-scolar-19/structura-an-scolar-2019-2020-scoala-incepe-mai-devreme-pe-9-septembrie-dispare-vacanta-intersemestriala-8427.html?fbclid=IwAR1nELXJLB1i4pQYy1t3deqHggaisqntD8DCav_qCj4NDuOf8n2cpkgDe_A
https://www.portalinvatamant.ro/articole/structura-anului-scolar-19/structura-an-scolar-2019-2020-scoala-incepe-mai-devreme-pe-9-septembrie-dispare-vacanta-intersemestriala-8427.html?fbclid=IwAR1nELXJLB1i4pQYy1t3deqHggaisqntD8DCav_qCj4NDuOf8n2cpkgDe_A
https://www.portalinvatamant.ro/articole/structura-anului-scolar-19/structura-an-scolar-2019-2020-scoala-incepe-mai-devreme-pe-9-septembrie-dispare-vacanta-intersemestriala-8427.html?fbclid=IwAR1nELXJLB1i4pQYy1t3deqHggaisqntD8DCav_qCj4NDuOf8n2cpkgDe_A
https://www.portalinvatamant.ro/articole/structura-anului-scolar-19/structura-an-scolar-2019-2020-scoala-incepe-mai-devreme-pe-9-septembrie-dispare-vacanta-intersemestriala-8427.html?fbclid=IwAR1nELXJLB1i4pQYy1t3deqHggaisqntD8DCav_qCj4NDuOf8n2cpkgDe_A
http://www.dgas.ro/
https://www.socialxchange.ro/noutati_doc_433_socialxchange-magazinul-tau-cu-fapte-bune_pg_0.htm?fbclid=IwAR2Jmu9BIH9hsXVhokUM7fg1tRPgzLvrhrgu3gdvl2l9CEUhgHy4bNXprZg
https://www.socialxchange.ro/noutati_doc_433_socialxchange-magazinul-tau-cu-fapte-bune_pg_0.htm?fbclid=IwAR2Jmu9BIH9hsXVhokUM7fg1tRPgzLvrhrgu3gdvl2l9CEUhgHy4bNXprZg
https://www.socialxchange.ro/noutati_doc_433_socialxchange-magazinul-tau-cu-fapte-bune_pg_0.htm?fbclid=IwAR2Jmu9BIH9hsXVhokUM7fg1tRPgzLvrhrgu3gdvl2l9CEUhgHy4bNXprZg
https://www.socialxchange.ro/noutati_doc_433_socialxchange-magazinul-tau-cu-fapte-bune_pg_0.htm?fbclid=IwAR2Jmu9BIH9hsXVhokUM7fg1tRPgzLvrhrgu3gdvl2l9CEUhgHy4bNXprZg
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Procedura%20egalizare%20sanse%20nr%20%2026651_2019.pdf
https://www.edu.ro/procedur%C4%83-de-asigurare-condi%C8%9Biilor-de-egalizare-%C8%99anselor-pentru-elevii-cu-deficien%C8%9Be-de?fbclid=IwAR2wHZlMt_CpRKVLf-sek9a1UtTvd4r24Gi51kxEMckFDLorx0vCuo3Bm7w
https://www.edu.ro/procedur%C4%83-de-asigurare-condi%C8%9Biilor-de-egalizare-%C8%99anselor-pentru-elevii-cu-deficien%C8%9Be-de?fbclid=IwAR2wHZlMt_CpRKVLf-sek9a1UtTvd4r24Gi51kxEMckFDLorx0vCuo3Bm7w
https://www.edu.ro/procedur%C4%83-de-asigurare-condi%C8%9Biilor-de-egalizare-%C8%99anselor-pentru-elevii-cu-deficien%C8%9Be-de?fbclid=IwAR2wHZlMt_CpRKVLf-sek9a1UtTvd4r24Gi51kxEMckFDLorx0vCuo3Bm7w
https://www.edu.ro/procedur%C4%83-de-asigurare-condi%C8%9Biilor-de-egalizare-%C8%99anselor-pentru-elevii-cu-deficien%C8%9Be-de?fbclid=IwAR2wHZlMt_CpRKVLf-sek9a1UtTvd4r24Gi51kxEMckFDLorx0vCuo3Bm7w
https://www.edu.ro/procedur%C4%83-de-asigurare-condi%C8%9Biilor-de-egalizare-%C8%99anselor-pentru-elevii-cu-deficien%C8%9Be-de?fbclid=IwAR2wHZlMt_CpRKVLf-sek9a1UtTvd4r24Gi51kxEMckFDLorx0vCuo3Bm7w
https://www.rfi.ro/social-109550-studiu-creste-ingrijorator-intoleranta-persoane-dizabilitati?fbclid=IwAR2fNZwQeGko0mP58knlf-SFz0zq4MJ5w66vw50EhKPTl2uMDFcqwSaBbto
https://www.rfi.ro/social-109550-studiu-creste-ingrijorator-intoleranta-persoane-dizabilitati?fbclid=IwAR2fNZwQeGko0mP58knlf-SFz0zq4MJ5w66vw50EhKPTl2uMDFcqwSaBbto
https://www.rfi.ro/social-109550-studiu-creste-ingrijorator-intoleranta-persoane-dizabilitati?fbclid=IwAR2fNZwQeGko0mP58knlf-SFz0zq4MJ5w66vw50EhKPTl2uMDFcqwSaBbto
https://www.rfi.ro/social-109550-studiu-creste-ingrijorator-intoleranta-persoane-dizabilitati?fbclid=IwAR2fNZwQeGko0mP58knlf-SFz0zq4MJ5w66vw50EhKPTl2uMDFcqwSaBbto
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190304182130.htm?fbclid=IwAR1Tg0eBwT7TRwiTHsGpP4SttKLFJFnLi38OySCWUlVqKnRCAD1HzAKZnTo
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190304182130.htm?fbclid=IwAR1Tg0eBwT7TRwiTHsGpP4SttKLFJFnLi38OySCWUlVqKnRCAD1HzAKZnTo
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190304182130.htm?fbclid=IwAR1Tg0eBwT7TRwiTHsGpP4SttKLFJFnLi38OySCWUlVqKnRCAD1HzAKZnTo
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În 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 

a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al 

acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor 

personale și crearea unui climat de încredere. 

Respectând prevederile, Asociația "Sprijinirea 

Integrarii Sociale" (ASIS) doreşte să actualizeze datele 

clientilor si ale partenerilor cu scopul de a informa în timp 

util despre serviciile si programele noastre. In acest sens, 

Asociația "Sprijinirea Integrarii Sociale" doreste sa 

asigure toti partenerii si clientii de faptul ca va 

respecta întocmai prevederile Regulamentului UE și 

va promova drepturile clientilor, va respecta protectia 

datelor cu caracter personal si va implementa un set de 

proceduri in acest sens dupa cum sunt precizate pe 

website : www.asis-ong.ro .  

 

 

 

 

 

 

Vă reamintim faptul că puteți sprijini copiii și părinții din 

cadrul Centrului pentru Familie al ASIS cumpărând 

produse prin intermediul siteului de marketing afiliat : 

www.buyandhelp.ro cauza A.S.I.S.  

Vă mulțumim anticipat pentru suport. 

Adresa:  

Sediu ASIS: Aleea Moinești nr. 24, sector 6, Bucuresti 

Tel: +40(21)3233855 

e-mail: asis.ong@gmail.com 

Director  executiv: Rodica Gregorian 

Website: www.asis-ong.ro 

Centrul pentru Familie: 

Adresa: Aleea Moinesti nr. 24, sector 6, Bucuresti 

e-mail: asis.centru@yahoo.com 

Responsabil Centru pentru Familie: Alexandra Avram 

telefon : 0314223535 

Programul de Asistență Socială Stradală  

Responsabil de Program: Ion Valerian  

telefon 0740972535 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://www.asis-ong.ro/
http://www.buyandhelp.ro/
mailto:asis.ong@gmail.com
http://www.asis-ong.ro/
mailto:asis.centru@yahoo.com

