MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1,
prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi
Asociaţia SOS Satele Copiilor România
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti,
precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 1;
Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate
şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind
atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de solicitarea Asociaţiei SOS Satele Copiilor România, înregistrată sub nr.
i 320/20.09.2013, înregistrată la Direc
ția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Sector 1 sub nr.47732/08.11.2013;
Având în vedere Proiectul Convenţiei de Colaborare ce urmează a fi încheiată între
Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România, în vederea continuării derulării în
parteneriat a activităţilor de asistenţă socială;
Ţinând seama şi de Raportul de evaluare a parteneriatului derulat cu Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1 în perioada octombrie 2012-septembrie 2013,
înregistrat sub nr. 1324/20.09.2013,
Văzând Decizia nr. 334/29.04.2011 şi Decizia nr. 360/22.09.2011 ale Comisiei de
acreditare a furnizorilor de servicii sociale a Municipiului Bucureşti pentru reacreditarea
Asociaţiei SOS Satele Copiilor România ca furnizor de servicii sociale;
În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(1), lit.n) şi art.115, alin (1), lit.b) din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă continuarea colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele
Copiilor România, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 1 al municipiului Bucureşti să semneze, în
numele şi pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenţia de Colaborare menţionată la art.
1.
Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Asociaţia SOS Satele Copiilor
România, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul
Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară Consiliului Local al Sectorului 1 din
data de 28.11.2013.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Brad

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.:
186
Data: 28.11.2013

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 186 / 28.11.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Brad

SOS Satele Copiilor România
Nr.______/_______________2013

Consiliul Local al Sectorului 1
Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 1
Nr.______/____________________2013

CONVENŢIE DE COLABORARE

Încheiată între:
•

Asociaţia SOS Satele Copiilor România, cu sediul în Bucureşti, str. Calea Floreasca nr.
165, Sector 1, reprezentată de d-na Mirela Carmen Lavric, Director General;

şi
• Consiliul Local Sector 1, reprezentat prin Primarul Sectorului 1, d-nul Andrei Ioan
Chiliman, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu
sediul în Bucureşti, B-dul Mareşal Averescu, nr. 17, Sector 1, Bucureşti, reprezentată de
d-nul Dănuţ Ioan Fleacă, Director General;
-

-

În conformitate cu prevederile:
Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările
şi completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului României nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii
sociale;
Hotărârii Guvernului României nr. 1440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere
şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a
celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor
săi

-

-

-

-

Hotărârea Guvernului României nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului
instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003
privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârii Guvernului României nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost
pentru serviciile sociale;
Hotărârea Guvernului României nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de
organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa,
precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de
ocrotirea părinţilor săi,
Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind
managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea
Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului
individualizat de protecţie;
Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;

OBIECTUL CONVENŢIEI:
Art. 1. Prezenta convenţie de colaborare se încheie în scopul continuării colaborării dintre
D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România în scopul:
a. Prevenirii separării copilului de familia sa prin servicii destinate dezvoltării abilităţilor
părinţilor pentru conştientizarea nevoilor copilului de a creşte şi de a se dezvolta într-un
mediu familial protector şi stabil din punct de vedere emoţional, prevenirea neşcolarizării
copilului şi/sau prevenirea abandonului şcolar al copilului, împreună cu Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
b. Plasamentului copiilor lipsiţi temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor lor, aflaţi pe
raza administrativ- teritorială a sectorului 1;
c. Oferirea prin intermediul Maşinii cu Jucării de servicii creativ educative prin metode
ludice pentru copiii aflaţi în servicii de tip rezidenţial şi servicii de zi, şcoli, grădiniţe etc.
d. Stabilirii atribuţiilor părţilor şi relaţiei de colaborare între acestea pentru implementarea
metodei managementului de caz pentru beneficiarii care fac obiectul prezentei convenţii.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
Art. 2 Drepturi şi obligaţii comune ale părţilor:
a) Să colaboreze în vederea promovării şi respectării drepturilor copilului, precum şi a
interesului superior al beneficiarilor;
b) Să colaboreze în vederea acordării, iniţierii şi diversificării serviciilor sociale şi a
serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
c) Să colaboreze pentru promovarea alternativelor de îngrijire de tip familial la protecţia
instituţionalizată de tip rezidenţial;
d) Să se informeze reciproc cu privire la procedurile de lucru care privesc partenerul şi,

după caz, să le îmbunătăţească în vederea atingerii scopului prezentei convenţii, cu
respectarea legislaţiei în vigoare;
e) Să răspundă în timp util solicitărilor partenerului, să solicite şi/sau să răspundă
solicitărilor în ceea ce priveşte organizarea de întâlniri de lucru pe caz sau care au ca scop
îmbunătăţirea colaborării;
f) Să realizeze în comun acţiuni, activităţi, proiecte comune la care să participe beneficiari
şi/sau angajaţi ai părţilor;
g) Să realizeze în comun, evaluările diferitelor acţiuni realizate împreună.
Art. 3 SOS Satele Copiilor România se obligă să:
a) Să acorde servicii de îngrijire de tip familial pentru copiii cu măsură de protecţie specială
plasament: găzduire, hrană, cazarmament, suport emoţional, consiliere psihologică,
educaţie, asistenţă şcolară, consiliere profesională, socializare şi petrecerea timpului liber.
b) Să preia copiii lipsiţi de îngrijirea părintească ai caror părinţi au domiciliul pe raza
sectorului 1, la propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a criteriilor de admisie ale organizaţiei
(criterii enunţate în anexa 3) şi cu acordul scris al SOS Satele Copiilor România înaintat
Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1/ Instanţei judecătoreşti;
c) Să acorde serviciile sociale respectând standardele de calitate privind serviciile sociale;
d) Să prezinte raportul de activitate al SOS Satele Copiilor anual, precum şi alte documente
stipulate în legislaţie, necesare reevaluării situaţiei copiilor şi familiilor asistate, către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;
e) Să acorde sprijinul pentru derularea altor activităţi stabilite de comun acord, cu
respectarea statutului SOS Satele Copiilor Romania şi în limita disponibilităţilor
resurselor sale (seminarii, mese rotunde, evenimente pentru copii şi părinţi);
f) Să furnizeze servicii de prevenire a separării copilului de familia sa prin intermediul SOS
Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti din cadrul SOS Satele
Copiilor România, prin consiliere socială şi psihologică individuală, consiliere de grup cu
părinţii şi copiii/adolescenţii, activităţi socio-educative pentru copii precum şi acordarea
de ajutor financiar/material lunar în funcţie de nevoile identificate ale familiilor pentru
cazurile deferite de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 prin Serviciul de Prevenire a Separării
Copilului de Familie;
g) Să desfăşoare activităţi de joc creativ prin SOS Maşina cu Jucării, cu durata de 2-3 ore
cu beneficiarii SOS Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti.
Toate materialele necesare vor fi puse la dispoziţia copiilor de către SOS Maşina cu
Jucării (o scurtă prezentare a proiectului se găseşte în anexa 2);
h) Să solicite Directorului general al DGASPC emiterea unei dispoziţii de numire a
unui/unor manageri de caz din cadrul asociaţiei pentru beneficiarii protejaţi de aceasta în
cadrul SOS Satul Copiilor Bucureşti, cu respectarea condiţiilor legale;
i) Să respecte şi să promoveze toate drepturile copiilor, conform Legii nr. 272/2004
modificata prin Legea 257/2013;
j) Să informeze DGASPC sector 1 în situaţia în care se are în vedere plasamentul în cadrul
SOS Satul Copiilor Bucureşti al unui copil cu domiciliul în alt judeţ/sector.
k) Sa transmită către Departamentul Financiar al DGASPC deconturile justificative privind
costurile financiare implicate în cadrul proiectelor derulate.
Art. 4 Consiliul Local Sector 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 1 se obligă să:

a) Să respecte criteriile de admisie ale Asociaţiei (anexa 1) pentru integrarea copiilor
defavorizaţi şi familiilor (părinţi care au domiciliul pe raza sectorului 1) acestora în
cadrul proiectului SOS Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bucureşti;
b) Să facă demersurile necesare pentru obţinerea acordului scris al organizaţiei, în vederea
preluării pentru asistare în cadrul SOS Centru de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi
Părinţi Bucureşti a copiilor şi familiilor (cu domiciliul pe raza sectorului 1) în dificultate
identificate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1 prin
Serviciul Prevenire a Separării copilului de Familiei, cu respectarea şi aplicarea legislaţiei
primare şi secundare aflate în vigoare;
c) Să respecte criteriile de admisie ale organizaţiei (anexa 3) pentru integrarea copiilor
defavorizaţi în cadrul proiectului SOS Satul Copiilor Bucureşti;
d) Să facă demersurile necesare pentru obţinerea acordului scris al organizaţiei, precum şi a
avizului Comisiei pentru Protecţia Copilului sectorului 1/instanţei judecătoreşti
competente, în vederea plasamentului unui copil din sectorul 1 în SOS Satul Copiilor
Bucureşti;
e) Să introducă Asociaţia ca parte (pârât) în acţiunea adresată instanţei competente pentru
stabilirea plasamentului copiilor proveniţi din sectorul 1;
f) Să înainteze către Asociaţia SOS Satele Copiilor România dosarul copilului însoţit de
Hotărârea C.P.C. (original)/SC (legalizată)
g) Să suporte suma de 1000 lei/luna pentru fiecare copil şi tânăr provenit din sectorul 1, ai
căror părinţi au domiciliul pe raza sectorului 1 şi pentru copiii referiţi de către DGASPC
sector 1 ai căror părinţi sunt decedaţi şi care au avut anterior domiciliul pe raza sectorului
1, reprezentând costurile parţiale de întreţinere ale copiilor în SOS Satul Copiilor
Bucureşti şi Comunităţile de Tineri Bucureşti, diferenţa fiind suportată de SOS Satele
Copiilor România;
h) Să sprijine copiii şi tinerii plasaţi la Asociaţie în vederea furnizării de servicii de
specialitate pentru copii şi tineri prin intermediul Complexului de Servicii Sfânta
Ecaterina;
i) Sa suporte suma de 50 lei /luna pentru fiecare copil, ai căror părinţi au domiciliul pe raza
sectorului 1, care beneficiază de serviciile Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Copii
şi Părinţi Bucureşti
j) Să organizeze şi să participe la întâlniri periodice cu scop informativ şi metodologic;
k) Să numească prin dispoziţia Directorului general adjunct un manager de caz/manageri de
caz, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţie;
l) Să primească date şi informări despre activitatea partenerului;
m) Să monitorizeze modul de implementare a managementului de caz;
n) Să răspundă solicitărilor partenerului în interesul superior al copilului şi în vederea
respectării şi promovării drepturilor acestuia.

ART. 5 AMENDAMENTE:
a) Părţile au dreptul, pe durata derulării convenţiei, de a conveni modificarea clauzelor
acesteia prin act adiţional;
b) Părţile contractante vor aplica principiile parteneriatului în cadrul tuturor activităţilor
desfăşurate separat sau împreună;
c) Niciuna dintre părţi nu are dreptul să iniţieze activităţi sau acţiuni în cadrul colaborării,
care implică şi responsabilităţi pentru cealaltă parte, fără acordul acesteia;
d) Mediatizarea proiectelor se va realiza în condiţiile stabilite de comun acord;

e) Promovarea reciprocă a imaginii se va realiza în cadrul activităţilor desfăşurate în
parteneriat.
f) Plata deconturilor solicitate se va face în perioada 24 – 31 ale fiecarei luni (conform
Ordinului 2281/2009).
ART. 6 FORŢA MAJORĂ:
a) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă;
b) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta
convenţie pe toată perioada în care aceasta acţionează;
c) Implementarea convenţiei va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără
a prejudicia drepturile ce se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia;
d) Partea care invocă forţa majoră, are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor;
e) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării
convenţiei, care împiedică executarea acestuia şi este invocată în termen de 6 luni, este
considerată forţa majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă;
f) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentei
convenţii, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
ART. 7 REZILIEREA CONVENŢIEI:
Constituie motiv de reziliere a convenţiei următoarele:
a) Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor prezentului acord de către una
dintre părţile contractante;
b) La iniţiativa uneia dintre părţi – ca urmare a imposibilităţii realizării obiectului
contractului, cu o notificare prealabilă de 30 de zile;
c) Prin stabilirea acestui lucru de comun acord între părţi – cu menţionarea în scris a datei
rezilierii prezentei convenţii.
d) In cazul în care prezenta convenţie include şi parteneriatele precedente, convenţiile aflate
în implementare îşi încetează aplicabilitatea.
ART. 8 ÎNCETAREA ŞI MODIFICAREA CONVENŢIEI:
Constituie motiv de încetare a convenţiei următoarele:
a) Expirarea perioadei pentru care a fost încheiată convenţia, dacă termenul nu a fost
prelungit de părţi;
b) Obiectul convenţiei a fost atins;
c) Hotărârea definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti;
d) Forţa majoră, dacă este invocată.
ART. 9 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR:
Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii
decurgând din prezenta convenţie vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale
amiabilă:

a) Oricând cu acordul părţilor;
b) La solicitarea uneia dintre părţi, cu o înştiinţare prealabilă a partenerului de 45 de zile,
termen ce curge de la data notificării;
c) Dacă una dintre părţi pierde personalitatea juridică;
Modificările survenite pe parcursul convenţiei vor putea fi efectuate prin acte adiţionale, cu
acordul părţilor.
Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părţile convenţiei nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte se poate adresa instanţelor
judecătoreşti competente.
ART. 10 DISPOZIŢII FINALE:
•
•
•
•
•

Prezenta convenţie se încheie pe perioada de un an, cu posibilitatea prelungirii, prin
acordul scris al părţilor;
Prezenta convenţie poate fi modificată sau completată numai cu acordul reciproc al
părţilor;
Soluţionarea eventualelor litigii între părţi se va face cu depunerea tuturor eforturilor de
către acestea pentru o rezolvare prioritară pe cale amiabilă;
Părţile îşi rezervă dreptul de a solicita rezilierea convenţiei pentru motive obiective;
Prezenta convenţie a fost incheiată şi semnată în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte, astăzi________________.

SOS Satele Copiilor Romania
Director General,
Mirela Carmen Lavric

Consiliul Local Sector 1
Primar
Andrei Ioan Chiliman
Secretar
Remus Alexandru Moldoveanu
Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 1
Director General,
Dănuţ Ioan Fleacă
Director General Adjunct Economic
Daniela Niţă
Şef Serviciu Juridic, Contencios
şi Resurse Umane
Silvia Cristina Gaju

Anexa nr.1 la Convenţia de colaborare

Criteriile de selecţie a beneficiarilor în cadrul SOS Centru de Consiliere şi Sprijin pentru
Copii şi Parinţi Bucureşti sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Copii proveniţi din familii în dificultate care au venituri mici şi inconstante (reprezentate
de alocaţiile copiilor, pensii de boală, pensii de urmaş, salarii minime pe economie ori
munci ocazionale, ajutoare sociale);
Copii proveniţi din familii marginalizate social;
Copii care provin din familii cu nivel scazut de educaţie ori unde accesul la educaţie este
limitat;
Copii ai caror părinţi nu au o calificare profesională, nu au un loc de muncă ori sunt în
şomaj cronic;
Copii ori părinţi care au probleme de sănătate;
Copii care au dificultăţi de dezvoltare psihomotorie şi/sau dificultăţi de integrare în
familie sau în comunitatea în care trăiesc;
Părinţi care necesită dezvoltarea abilităţilor de creştere şi îngrijire a copilului;
Familii în care se constată existenţa sau apariţia unor probleme la nivelul familiei care
afectează dezvoltarea armonioasă a copilului sau favorizează manifestarea unor
comportamente ale copiilor ce pot pun în pericol integritatea lor familială, socială,
scolară, profesională;
Părinţi/ viitori părinţi care au nevoie de informaţii legate de planificare familială;
Evaluarea situaţiei copilului şi familiei să se facă cel puţin o dată la 3 luni, în cadrul
întânirilor echipei interinstituţionale.

Anexa nr. 2 la Convenţia de colaborare

SOS Maşina cu Jucării este un proiect de educaţie prin metode ludice care se adresează
grupurilor de copii cu vârste cuprinse între 4 şi 14 ani, aflaţi în servicii de tip rezidenţial şi
servicii de zi, şcoli, grădiniţe etc., atât în Bucureşti, cât şi în ţară.
Echipa de pedagogi sociali a proiectului organizează activităţi de joc cu scop educativ cu
durata de două pâna la patru ore, timp în care copiii pot participa la jocuri de grup, concursuri
sportive, jocuri de perspicacitate, jocuri de stimulare a limbajului şi îmbogăţire a vocabularului,
jocuri de observaţie şi memorie, jocuri cu diferite materiale, ateliere de pictură, modelaj şi
confecţionare de jucării şi decoraţii, teatru de păpuşi, dans, jonglerie, spectacole ş.a., materialele
fiind în totalitate puse la dispoziţie de către proiectul SOS Maşina cu Jucării.

Anexa nr. 3 la Convenţia de colaborare

Pentru a putea reda societăţii adulţi independenţi, integraţi social şi capabili de a se susţine
material trebuie să ţinem cont de anumite criterii de admisie în SOS Satul Copiilor Bucureşti.
Copiii care pot beneficia de o măsura specială de protecţie în cadrul SOS sunt:
-

-

Copii sănătoşi fizic şi psihic conform examenelor medicale şi psihologice ;
Fraţii menţinuţi împreună;
Copii care nu au putut fi plasaţi în familia extinsă;
Copii care în vederea protejării intereselor lor nu pot fi lăsaţi în grija părinţilor din motive
neimputabile acestora.
Copii ai caror părinţi sunt decedaţi , necunoscuţi, decazuţi din drepturile părinteşti, puşi
sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită
tutela/plasamentul la o persoană/familie;
Copii care necesită ingrijire până la dobandirea deprinderilor de viaţă independentă.

Notă
Într-o căsuţă de tip familial din SOS Satul Copiilor Bucureşti vor fi găzuiţi 6-7 copii, de creşterea
şi îngrijirea acestora ocupându-se o mamă socială (Parinte social conform C.O.R.) asistată uneori
doar pe durata zilei de o asistentă familială (îngrijitor copil conform C.O.R.).

