MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind asigurarea finanţării, în anul II de sustenabilitate, a Proiectului ORIZONT 2009,
nr. de indentificare POSDRU/84/6.1/S/49167, începând cu data de 1 decembrie 2013

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum şi Raportul de
specialitate al Direcţiei Generale 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
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seamă de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

Luând în considerare 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;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 97/22.04.2010
privind aprobarea implementării activităţilor Proiectului ORIZONT 2009 elaborat de Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în cadrul POSDRU 2007-2013, care
a fost aprobat pentru finanţare cu nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167;
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 asigurarea finanţării, în anul II de sustenabilitate, a Proiectului
ORIZONT 2009, nr. de indentificare POSDRU/84/6.1/S/49167, începând cu data de 1 decembrie
2013, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe 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.:
188
Data: 28.11.2013

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 188 / 28.11.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Brad

SUSTENABILITATE ANUL II
Întreprinderea Socială Orizont
Proiectul „ORIZONT 2009” POSDRU/84/6.1/S/49167, finanţat prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 –
„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniu major de intervenţie 6.1 – „Dezvoltarea economiei
sociale” este implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector
1, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6, de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova,
Fundaţia Estuar, Asosciaţia Alternativa 2003, Fundaţia Motivation România, Asociaţia
ProVocaţie, Fundaţia Speranţa – Olanda şi Haga Group – Olanda, conform Hotărârii Consiliului
Local al Sectorului 1 Bucureşti nr. 97/22.04.2010.
Proiectul a contribuit la creşterea gradului de ocupare în rândul persoanelor aflate în risc
de excluziune socială, pe de o parte prin crearea de locuri de muncă în cadrul celor 7 ateliere
înfiinţate, acompaniere în vederea angajării pe piaţa liberă a muncii, cât şi prin calificarea
specialiştilor în domeniu. Pe lângă rezultatele directe, cu efect pozitiv imediat asupra persoanelor
cu dizabilităţi, implementarea acestui proiect a produs o gamă de efecte secundare pozitive cu
impact pe termen lung asupra gradului de participare a persoanelor defavorizate la viaţa socială,
asupra creşterii gradului de independenţă atât financiară, cât şi socială, creşterea calităţii vieţii lor
şi, nu în ultimul rând, la includerea acestora în societate ca cetăţeni cu drepturi egale. Astfel, s-a
realizat întărirea legăturilor dintre cei implicaţi în pregătirea socio-profesională a acestor
persoane şi găsirea de soluţii concrete, reale şi utile pentru promovarea cerinţelor lor în direcţia
egalizării şanselor acestora de integrare socială şi profesională cu ale celorlalţi membri ai
societăţii.
Întreprinderea socială pilot care s-a înfiinţat este destinată persoanelor cu dizabilităţi şi
asigură locuri de muncă în cadrul celor 7 ateliere protejate pentru 60 de persoane cu dizabilităţi
cărora le-au fost evaluate competenţele şi aptitudinile pentru muncă de către o echipă
multidisciplinară formată din: psiholog, asistent social şi consilier vocaţional.
Propunem asigurarea finanţării sustenabilităţii proiectului „ORIZONT 2009” pentru
următorul an (01.12.2013 – 30.11.2014) şi ne angajăm să continuăm desfăşurarea activităţilor

care vor permite funcţionarea întreprinderii sociale exact în aceleaşi condiţii şi pentru aceeaşi
misiune pentru care a fost înfiinţată. Activităţile ce vor fi derulate sunt următoarele:
- Selecţia beneficiarilor (este realizată de către o echipă multidisciplinară formată din:
psiholog, asistent social, asigurând respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi evitarea
oricărei forme de discriminare.
- Evaluarea şi angajarea beneficiarilor (este realizată de către o echipă multidisciplinară
formată din: psiholog, asistent social şi consilier vocaţional). În cadrul acestei activităţi se aplică
3 tipuri de evaluări: evaluare psihologică, evaluare socială şi evaluare vocaţională. Procesul de
evaluare se finalizează prin întocmirea unui raport de evaluare finală pentru fiecare persoană
evaluată şi este aprobat de către coordonatorul întreprinderii sociale. Raportul de evaluare finală
cuprinde concluziile procesului de evaluare şi propunerea de angajare în cadrul unuia dintre
atelierele întreprinderii sociale.
- Continuarea instruirii persoanelor cu dizabilităţi angajate în cadrul celor 7 ateliere lucrative
pentru a realiza activităţi de producţie şi servicii sub directa îndrumare şi supraveghere a
instructorilor.
În Atelierul Brutărie persoanele cu dizabilităţi sunt implicate în activitatea de producere
a pâinii pentru centrele rezidenţiale de copii şi adulţi aflate în subordinea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 (aproximativ 1.200 pâini/zi).
În Atelierul Spălătorie persoanele cu dizabilităţi realizează spălarea automată a
diferitelor tipuri de rufe şi lenjerii provenite de la centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.
În Atelierul Croitorie persoanele cu dizabilităţi realizează în prezent echipament de
protecţie pentru personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector
1, lenjerii pentru centrele rezidenţiale de copii şi adulţi aflate în subordinea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, perdele, feţe de masă, eşarfe, obiecte
vestimentare.
În Atelierul Tipografie se realizează diferite printuri, materiale/cataloage de prezentare,
cărţi de vizită, multiplicări alb negru şi color, laminare şi îndosariere cu spire metalice, imprimări
pe pixuri, brichete, căni, farfurii.
În Atelierul Lumânări se produc lumânări de diferite forme, lumânări tematice, colorate
sau pictate manual, putând fi şi parfumate.
În Atelierul Ceramică persoanele cu dizabilităţi realizează prin modelare manuală sau la
roata olarului obiecte din lut şi porţelan.
În Atelierul Grădinărit (dezvoltat în parteneriat cu Fundaţia Motivation) se produc
legume de sezon (roşii, ardei, castraveţi, salată, spanac) pentru consumul propriu al căsuţei de tip
familial în incinta căreia se află şi flori ornamentale.
Totodată, solicităm şi propunem acordarea unui produs de panificaţie de 150 gr (1 buc)
în valoare de 0,6 lei/buc, produs în cadrul atelierului brutărie, pentru fiecare persoană cu
dizabilităţi angajată în cadrul atelierelor întreprinderii sociale de insertie, pentru fiecare zi
lucrată. Motivaţia este din considerente sociale, pentru stimularea responsabilităţii faţă de
implicarea în realizarea produselor la locul de muncă, creșterea încrederii în posibilitatea lucrului
bine făcut, construirea sentimentului de mîndrie pentru importanţa muncii realizate.

Buget estimativ pentru funcționarea Întreprinderii Sociale de Inserție Orizont
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cheltuială
Materii prime Atelier Brutărie
Materii prime Atelier Spălătorie rufe
Materii prime Atelier Tipografie
Materii prime Atelier Croitorie
Materii prime Atelier Ceramică
Materii prime Atelier Lumânări
Salarii angajați
Acordare produse de panificație

Cost pe lună
20.000 lei
1.500 lei
5.000 lei
6.000 lei
150 lei
150 lei
77.666 lei
750 lei
TOTAL

Cost anual
240.000 lei
18.000 lei
60.000 lei
72.000 lei
1.800 lei
1.800 lei
932.000 lei
9.000 lei
1.334.600 lei

Menționăm că aceste costuri au fost estimate raportându-ne la primul an de sustenabilitate
a întreprinderii sociale în baza analizei bugetului de venituri și cheltuieli. Întreprinderea Socială
de Inserție Orizont, împreună cu Spălătoria Auto formează Nazarcea Grup, Unitate Protejată
Autorizată a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. Nazarcea
Grup are un număr total de 90 de angajați (67 cu dizabilități și 23 valide). Bugetul de cheltuieli al
Nazarcea Grup pe ultimele 12 luni a fost de 1.521.571 lei (compus din materii prime, salarii și
utilități – energie electrică, gaze naturale și apă). Valoarea veniturilor pe aceeași perioadă este de
aproximativ 714.439 lei (întrucât cu produsele și serviciile oferite s-a ieșit pe piață începând cu
cu 01.01.2013, iar veniturile pe luna în curs au fost estimate). Produsele și serviciile oferite de
Nazarcea Grup au fost livrate/prestate în proporție de 84% către centrele și serviciile Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, 13 % către persoane juridice, iar
3% către persoane fizice.
Birou de Evaluare şi Consiliere Vocaţională
Activităţi:
- Evaluarea vocațională inițială – necesară evaluării complexe a persoanelor adulte care
doresc să obțina/reînoiască certificatul de handicap ;
- Evaluarea vocațională necesară în stabilirea procesului de consiliere;
- Elaborarea unui plan de consiliere vocațional;
- Consilierea vocațională;
- Realizarea profilului vocațional: date generale, diagnostic, studii, experiența de muncă,
tipuri de abilități, interese și hobby-uri;
- Recomandări către Biroul de evaluare extinsă, formare și pregătire prevocațională,
Compartimentul de angajare asistată sau alt serviciu relevant, din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sectorul 1, privind traseul vocational
al persoanei adulte cu handicap.
Criterii de admitere:

-

persoane adulte cu handicap;
domiciliul pe raza sectorului 1;
pentru consiliere vocaț ională este necesară deținerea unui certificat de încadrare în grad
de handicap; aflate în căutarea unui loc de muncă sau schimbarea acestuia;
persoane care doresc reorientarea/reconversia profesională.

Buget estimativ Componenta 2 – Birou de Evaluare şi Consiliere Vocaţională
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Cheltuiala
Salarii
Mijloace fixe
Obiecte inventar
Telefon, internet şi alte cheltuieli
TOTAL

Cost pe lună
13.756 lei
2.500 lei
1.666,66 lei
250 lei
18.172,66 lei

Cost anual
165.072 lei
30.000 lei
20.000 lei
3.000 lei
218.072 lei

Formare profesională - Componenta 1
Asigurarea sustenabilității acestei Componente revine CRFPS Pro Vocaț ie, deoarece sunt
acreditați ca și furnizori de servicii de formare profesională, Direcț ia Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 1, neavând, conform legii, atribuții în acest sens.
- Introducerea în COR a ocupației de consilier vocațional, pe perioadă nedeterminată;
- Introducerea în circuitul național al standardului ocupațional pentru consilier vocațional;
- Autorizarea CRFPS Pro Vocație ca furnizor de formare profesională pentru consilier
vocațional pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 31.03.2011, de către ANC;
- Autorizarea CRFPS Pro Vocaț ie ca centru de evaluare a competențelor obținute pe alte
căi decât formale, începând cu data de 21.12.2011, de către ANC;
- Autorizarea CRFPS Pro Voca
Ț ie ca furnizor de servicii sociale pentru consiliere
vocațională de către Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a municipiului
București.
În acest context, CRFPS Pro Vocație oferă:
- cursuri de formare profesională pentru consilier vocațional (conform parteneriatului
public privat încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector
1 și Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocație prin Hotărârea Consiliului
Local al Sectorului 1 cu nr. 222/31.10.2012);
- servicii de evaluare a competențelor obținute pe alte căi decât formale specialiștilor cu
experiență recentă de muncă în consiliere;
- servicii de consiliere vocațională, în calitate de centru autorizat, persoanelor ce aparțin
grupurilor vulnerabile.

