
Cls. 5 ___***Dreptul la securitate și protecție socială ***___ ianuarie 2020*** Teorie-link 
Grupa 1 - Alegând din listă, completează schema cu acele categorii de persoane care pot beneficia de protecție socială. 

 

 

Persoanele fără adăpost 

Familiile cu venituri foarte mari 

Victimele violenței în familie 

Președintele țării, în timp de pace 

Persoanele cu dizabilități 

Animalele de casă 

Persoanele dependente de alcool, 

de Internet, de droguri etc. 

Victimele traficului de persoane 

Traficanții de arme 

Serviciile sociale reprezintă activi-

tatea realizată pentru a răspunde 

nevoilor sociale, precum şi celor 

speciale, individuale, familiale sau 

de grup, în vederea depăşirii si-

tuaţiilor de dificultate, prevenirii 

şi combaterii riscului de excluzi-

une socială, promovării incluziu-

nii sociale şi creşterii calităţii 

vieţii.(gov.ro) 

 

 

  

 

https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/servicii-sociale


Cls. 5 ___***Dreptul la securitate și protecție socială ***___ ianuarie 2020*** Teorie-link 
Grupa 2 - Încercuiți doar numele persoanelor care pot beneficia de serviciile sociale, conform Legii asistenței sociale1(Legea 292 din 2011). Justi-

ficați, în scris, rezolvarea sarcinii. 

Oviriani este dependent de computer: a redus 
programul de somn, nu se mai spală, mănâncă 
rar, nu vrea să se mai ducă la cursuri. Încerca-
rea mamei de a-i închide computerul a fost ur-
mată de violențe din partea copilului.  

Alexis este premiant, este susținut de o familie 
numeroasă, dar care beneficiază de venituri 
mari. Afacerile familiei merg bine, iar Alexis 

dorește să studieze la un colegiu de top. 

Mirey, la cei 10 ani pe care îi declară, arată ca 
la 8 ani. Stă la capătul străzii și cerșește câte un 
bănut. Este înfrigurată, flămândă și desculță. Îi 
este frică să se ducă acasă fără să strângă atât 
cât i s-a spus de către părinții ei. 

JUSTIFICARE 

   

 
1 SECȚIUNEA a 2-aBeneficiarii și furnizorii de servicii sociale 

Art. 35. - 

(1) Beneficiază de servicii sociale persoanele și familiile aflate în situații de dificultate, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 4. 

(2) Grupurile și comunitățile aflate în situații de dificultate beneficiază de servicii sociale, în cadrul programelor de acțiune comunitară destinate 
prevenirii și combaterii riscului de marginalizare și excluziune socială, aprobate prin hotărâri ale consiliilor județene/locale. 

Art. 36. - 

(1) Orice persoană dependentă are dreptul la servicii de îngrijire personală, acordate în funcție de nevoile individuale de ajutor, situația familială, 
socioeconomică și mediul personal de viață. 

(2) Beneficiarii serviciilor de îngrijire personală sunt persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități și bolnavii cronici. 

 

https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/servicii-sociale
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/beneficiarii-si-furnizorii-de-servicii-sociale-lege-292-2011?dp=gu4tinbrhezti
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=59441934#p-59441934
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/art-35-beneficiarii-si-furnizorii-de-servicii-sociale-lege-292-2011?dp=gu4tinbrheztk
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=59441674&d=2020-01-11#p-59441674
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/art-36-beneficiarii-si-furnizorii-de-servicii-sociale-lege-292-2011?dp=gu4tinbrheztq


Cls. 5 ___***Dreptul la securitate și protecție socială ***___ ianuarie 2020*** Teorie-link 
Grupa 3 - Încercuiți doar numele persoanelor care pot beneficia de serviciile sociale, conform Legii asistenței sociale2(Legea 292 din 2011). Justi-

ficați, în scris, rezolvarea sarcinii. 

Marinolu a terminat școala. Nu s-a angajat, 
pentru că este greu să muncești. A fost prins 
furând dintr-un magazin, a fost iertat de pro-

prietar, care nu a făcut plângere.  Acum, Mari-
nolu a fost prins de poliție cerând bani copii-

lor. 

Onu are 12 ani și învață bine. Se descurcă greu 
cu banii, pentru că părinții au venituri mici. 
Operația pentru corectarea problemelor de 

mers costă mult prea mult, iar scaunul cu ro-
tile este vechi, greu de manevrat. 

Iorin a venit cu familia în România. Tatăl lui a 
obținut un contract de muncă în construcții. 
Ar vrea să învețe într-o școală din cartier, dar 
nu știe limba română. Satul român are acord 
cu statul din care vine familia lui Iorin pentru 
a primi ajutor, de orice natură, dacă familia 

lui Iorin îl va cere. 

JUSTIFICARE 

   

 

 
2 SECȚIUNEA a 2-a Beneficiarii și furnizorii de servicii sociale 

Art. 35. - 

(1) Beneficiază de servicii sociale persoanele și familiile aflate în situații de dificultate, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 4. 

(2) Grupurile și comunitățile aflate în situații de dificultate beneficiază de servicii sociale, în cadrul programelor de acțiune comunitară destinate 
prevenirii și combaterii riscului de marginalizare și excluziune socială, aprobate prin hotărâri ale consiliilor județene/locale. 

Art. 36. - 

(1) Orice persoană dependentă are dreptul la servicii de îngrijire personală, acordate în funcție de nevoile individuale de ajutor, situația familială, 
socioeconomică și mediul personal de viață. 

(2) Beneficiarii serviciilor de îngrijire personală sunt persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități și bolnavii cronici. 

 

https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/servicii-sociale
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/beneficiarii-si-furnizorii-de-servicii-sociale-lege-292-2011?dp=gu4tinbrhezti
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=59441934#p-59441934
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/art-35-beneficiarii-si-furnizorii-de-servicii-sociale-lege-292-2011?dp=gu4tinbrheztk
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=59441674&d=2020-01-11#p-59441674
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/art-36-beneficiarii-si-furnizorii-de-servicii-sociale-lege-292-2011?dp=gu4tinbrheztq


Cls. 5 ___***Dreptul la securitate și protecție socială ***___ ianuarie 2020*** Teorie-link 
Grupa 4 - Încercuiți doar numele persoanelor care pot beneficia de serviciile sociale, conform Legii asistenței sociale3(Legea 292 din 2011). Justi-

ficați, în scris, rezolvarea sarcinii. 

Martin are 13 ani. Nu se îmbracă, dacă lucru-
rile nu sunt de firmă, nu mănâncă, dacă pro-
dusele nu sunt la modă. Acum, a răcit. Toată 

familia a fost la farmacie pentru el. Doctorul a 
spus că Martin are o formă ușoară de răceală. 

Mishu are diabet de mic. La început, se regla 
totul prin alimentație și somn. Acum, deja au 
apărut complicații, iar costurile pentru trata-
ment sunt foarte mari, greu de suportat de fa-

milie. 

Bătrân și bolnav, tataie Milea, cum îi spun  ve-
cinii, se deplasează cu greu spre magazin. 

Abia mai merge. Se luptă pentru fiecare pas. I 
se pare drumul de zeci de kilometri, deși ma-
gazinul este foarte aproape. Ce se va face când 

nu va mai putea merge? 

JUSTIFICARE 

   

 

 

 
3 SECȚIUNEA a 2-a Beneficiarii și furnizorii de servicii sociale 

Art. 35. - 

(1) Beneficiază de servicii sociale persoanele și familiile aflate în situații de dificultate, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 4. 

(2) Grupurile și comunitățile aflate în situații de dificultate beneficiază de servicii sociale, în cadrul programelor de acțiune comunitară destinate 
prevenirii și combaterii riscului de marginalizare și excluziune socială, aprobate prin hotărâri ale consiliilor județene/locale. 

Art. 36. - 

(1) Orice persoană dependentă are dreptul la servicii de îngrijire personală, acordate în funcție de nevoile individuale de ajutor, situația familială, 
socioeconomică și mediul personal de viață. 

(2) Beneficiarii serviciilor de îngrijire personală sunt persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități și bolnavii cronici. 

 

https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/servicii-sociale
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/beneficiarii-si-furnizorii-de-servicii-sociale-lege-292-2011?dp=gu4tinbrhezti
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=59441934#p-59441934
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/art-35-beneficiarii-si-furnizorii-de-servicii-sociale-lege-292-2011?dp=gu4tinbrheztk
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=59441674&d=2020-01-11#p-59441674
https://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/art-36-beneficiarii-si-furnizorii-de-servicii-sociale-lege-292-2011?dp=gu4tinbrheztq


Cls. 5 ___***Dreptul la securitate și protecție socială ***___ ianuarie 2020*** Teorie-link 
Grupa 5 – Completează schema tipurilor de servicii cu propuneri selectate din cercuri.  

Unele cercuri au legături la pagini cu informații utile. 

 

 

 

 

 

 

Centrul maternal este un serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial, organizat pe model familial, a cărui misiune este de a permite formarea, 
menținerea și întărirea legăturilor familiale, precum și sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale. 
Beneficiarii direcți ai centrului maternal sunt cuplurile mamă-copil, inclusiv gravida aflată în ultimul trimestru de sarcină, aflate în situații de risc în ceea ce 
privește separarea copilului de familia sa, cum ar fi de exemplu: 
▪ mame cu copii nou-născuți, cu risc de abandon (în general mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sărace etc.); 
▪ mame cu copii care temporar nu (mai) au locuință sau/și care se confruntă cu mari probleme (financiare, profesionale, relaționale) fiind în imposibilitate 
de a răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului. 
 

centre 

mater-

nale 

centre de 

plasa-

ment 

centre de 

zi 

Centre de 

excelență 

Centre 

spa 

https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/servicii-sociale
http://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/345/mame-protejate-in-centrele-maternale-din-sectorul-1
http://www.dgaspc4.ro/servicii/centrul-de-plasament---robin-hood--
http://www.dgaspchr.ro/servicii-in-centre-de-zi/
https://lege5.ro/Gratuit/guztmnbs/standarde-minime-obligatorii-pentru-centrul-maternal-ordin-87-2004?dp=gi2tqnjqgqydg
https://lege5.ro/Gratuit/guztmnbs/standarde-minime-obligatorii-pentru-centrul-maternal-ordin-87-2004?dp=gi2tqnjqgqydg
http://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/345/mame-protejate-in-centrele-maternale-din-sectorul-1
http://www.dgaspc4.ro/servicii/centrul-de-plasament---robin-hood--
http://www.dgaspchr.ro/servicii-in-centre-de-zi/
https://lege5.ro/Gratuit/guztmnbs/standarde-minime-obligatorii-pentru-centrul-maternal-ordin-87-2004?dp=gi2tqnjqgqydg
http://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/345/mame-protejate-in-centrele-maternale-din-sectorul-1
http://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/345/mame-protejate-in-centrele-maternale-din-sectorul-1
http://www.dgaspc4.ro/servicii/centrul-de-plasament---robin-hood--
http://www.dgaspchr.ro/servicii-in-centre-de-zi/
https://lege5.ro/Gratuit/guztmnbs/standarde-minime-obligatorii-pentru-centrul-maternal-ordin-87-2004?dp=gi2tqnjqgqydg
http://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/345/mame-protejate-in-centrele-maternale-din-sectorul-1
http://www.dgaspc4.ro/servicii/centrul-de-plasament---robin-hood--
http://www.dgaspc4.ro/servicii/centrul-de-plasament---robin-hood--
http://www.dgaspchr.ro/servicii-in-centre-de-zi/
https://lege5.ro/Gratuit/guztmnbs/standarde-minime-obligatorii-pentru-centrul-maternal-ordin-87-2004?dp=gi2tqnjqgqydg
http://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/345/mame-protejate-in-centrele-maternale-din-sectorul-1
http://www.dgaspc4.ro/servicii/centrul-de-plasament---robin-hood--
http://www.dgaspchr.ro/servicii-in-centre-de-zi/
https://lege5.ro/Gratuit/guztmnbs/standarde-minime-obligatorii-pentru-centrul-maternal-ordin-87-2004?dp=gi2tqnjqgqydg
http://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/345/mame-protejate-in-centrele-maternale-din-sectorul-1
http://www.dgaspc4.ro/servicii/centrul-de-plasament---robin-hood--
http://www.dgaspchr.ro/servicii-in-centre-de-zi/
https://lege5.ro/Gratuit/guztmnbs/standarde-minime-obligatorii-pentru-centrul-maternal-ordin-87-2004?dp=gi2tqnjqgqydg
http://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/345/mame-protejate-in-centrele-maternale-din-sectorul-1
http://www.dgaspc4.ro/servicii/centrul-de-plasament---robin-hood--
http://www.dgaspchr.ro/servicii-in-centre-de-zi/
https://lege5.ro/Gratuit/guztmnbs/standarde-minime-obligatorii-pentru-centrul-maternal-ordin-87-2004?dp=gi2tqnjqgqydg
http://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/345/mame-protejate-in-centrele-maternale-din-sectorul-1
http://www.dgaspc4.ro/servicii/centrul-de-plasament---robin-hood--
http://www.dgaspchr.ro/servicii-in-centre-de-zi/
http://www.dgaspchr.ro/servicii-in-centre-de-zi/
https://lege5.ro/Gratuit/guztmnbs/standarde-minime-obligatorii-pentru-centrul-maternal-ordin-87-2004?dp=gi2tqnjqgqydg
http://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/345/mame-protejate-in-centrele-maternale-din-sectorul-1
http://www.dgaspc4.ro/servicii/centrul-de-plasament---robin-hood--
http://www.dgaspchr.ro/servicii-in-centre-de-zi/
https://lege5.ro/Gratuit/guztmnbs/standarde-minime-obligatorii-pentru-centrul-maternal-ordin-87-2004?dp=gi2tqnjqgqydg
http://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/345/mame-protejate-in-centrele-maternale-din-sectorul-1
http://www.dgaspc4.ro/servicii/centrul-de-plasament---robin-hood--
http://www.dgaspchr.ro/servicii-in-centre-de-zi/


Cls. 5 ___***Dreptul la securitate și protecție socială ***___ ianuarie 2020*** Teorie-link 
Grupa 6 – Citiți povestea Alexiei și răspundeți, în scris, la cele două cerințe. 

 

Povestea Alexiei  

Alexia este elevă în clasa a V-a. La vârsta de 2 ani a fost abandonată într-un centru de plasament, iar de la vârsta de 3 ani creşte alături de 

familia Ionescu. Doamna Ionescu este asistenta sa maternală. Alexia se simte iubită şi protejată în noua sa familie, care a ajutat-o să depăşească 

abandonul părinţilor săi naturali. Atunci când simte că are nevoie de ajutor, Alexia merge, pentru consiliere şi asistenţă de specialitate, la cabinetul 

psihologului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului(DGASPC)4. Alexia beneficiază de o alocaţie suplimentară, cu 

ajutorul căreia îşi cumpăra cărţi, deoarece îi place foarte mult literatura.  

● Desprinde, din povestea Alexiei, măsurile de asistenţă socială de care poate beneficia, în România, un copil abandonat de familia sa naturală. 

● Care este principala instituţie din ţara noastră care sprijină copiii aflaţi în situaţii similare cu cea a Alexiei? 

 
44 În România, măsurile de protecţie şi de asistenţă socială sunt asigurate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), printr-un departament 
care cuprinde următoarele servicii: 
 

 
 

Explicaţii suplimentare 
Alocaţie financiară – sumă de bani care se alocă 

de către stat cu scopul de a sprijini o categorie de per-
soane. 

Persoană defavorizată – persoană care întâmpină 
dificultăţi în respectarea unui drept. 

https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/servicii-sociale
http://www.dgaspchr.ro/plasamente-de-tip-rezidential/

