
CONSILIUL LOCAL AGIGEA 

CENTRUL DE ZI AGIGEA 

        

AFLAȚI CĂ: 

Centrul de zi Agigea deţine licenţă de funcționare seria LF Nr :000367 emisă de Autoritatea 
Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție până la data de 
26.11.2025 și are o capacitate de 35 de locuri. 

 
VIZIUNEA CENTRULUI DE ZI AGIGEA 

 Centrul de zi Agigea va fi un lider , la nivel local, în furnizarea de servicii de calitate în 
protecția copilului, în strînsă legătură cu autoritațile locale și cu sprijinul comunității. 

MISIUNEA CENTRULUI DE ZI AGIGEA 

 Centrul de zi Agigea previne abandonul și instituționalizarea copiilor din comunitate 
prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educare, recreere-socializare, 
consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională 
pentru copii, dar și activități de sprijin, consiliere și educare pentru parinții sau reprezentanții 
legali ai copilului. 

 



BENEFICIARII CENTRULUI DE ZI AGIGEA sunt copii integraţi în sistemul educaţional 
preşcolar/şcolar primar și gimnazial, care provin din familii  aflate în dificultate, care domiciliază pe 
raza comunei Agigea: 

 Familii monoparentale sau în curs de divorț; 

 În care sunt cazuri de consum de alcool, droguri, etc; 

 În care sunt cazuri de boli cronice grave; 

 În care unul sau ambii parinți sunt șomeri; 

 În cele cu un nivel de trai ce definește sărăcia; 

 În care există o lipsă de preocupare pentru creșterea și educarea copiilor, în ciuda condițiilor 
socio-economice bune; 

 În care există un nivel moral scăzut; 

    În care ambii părinți lucrează și nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea,  
securitatea și educarea copilului. 

  

CENTRUL DE ZI AGIGEA  OFERĂ URMĂTOARELE  SERVICII: 

- educaționale; 
- consiliere psihologică pentru copil și familie; 
- suport emoțional; 
- socializare și petrecerea timpului liber; 
- reintegrare familială și comunitară; 
- alte servicii de suport. 

Copiii beneficiază de două mese zilnice. SERVICIILE CENTRULUI SUNT GRATUITE 
SI FINANȚATE DE CONSILIUL LOCAL AGIGEA. 

 

 



ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE: 

-    copie certificate naștere copil /copii;  

-  copie act de identitate părinți/reprezentanți legali ai copiilor sau /și alte persoane care 
locuiesc cu familia și se gospodăresc împreună; 

-    certificat căsătorie sau hotărâre de divorț (dacă este cazul); 

-    adeverință de venit de la locul de muncă al părinților sau/și taloanele de pensie; 

-  adeverință de venit de la ANAF (str. I.Ghe. Duca Constanța) pentru persoanele care nu 
realizează venituri; 

- cupoane de alocații de stat, de susținere; cupoane de ajutor social (venitul minim garantat); 

-  adeverință școală/grădiniță; 

-  aviz epidemiologic de la medicul de familie; 

- documente medicale care să  ateste cazuri de boli cronice/grave (dacă există în familie); 

- cerere de înscriere (se realizează la sediul Centrului de zi Agigea) 

- declarație tip pe proprie răspundere privind venitul. 

Scopul serviciului social "Centrul de zi Agigea" este oferirea de servicii sociale prin care 

se asigura menținerea, refacerea si dezvoltarea capacitaților copilului si ale parinților săi 

pentru depașirea situțiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa. 

 

 



FACILITĂȚI  OFERITE BENEFICIARILOR / FAMILIILOR: 

- beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil, sigur și amenajat corespunzător; 
- se asigură consiliere psihologică și orientare școlară și profesională; 
- centrul promovează un stil de viață sănătos și facilitează accesul la serviciile medicale 

/ consiliere pentru copil și familie; 
- consiliere cu privire la accesarea de dispozitive medicale gratuite prin Casa Județeană 

de Asigurări de Sănătate Constanța; 
- consiliere cu privire la accesarea diferitelor beneficii sociale, venitul minim garantat, 

burse sociale, alte ajutoare bănești în condițiile legii; 
- mediere pe piața muncii; 
- ajutor material din donații/sponsorizări; 
- recompensarea beneficiarilor cu rezultate bune prin: excursii, tabere (organizate 

periodic din sponsorizări); 
- organizarea în cadrul centrului a zilelor de naștere ale copiilor beneficiari; 
- cultivarea talentului, valorizarea potențialului artistic/sportiv al copilului prin 

participarea la diverse concursuri/competiții locale, județene sau naționale; 
-  activități specifice pentru integrare/reintegrare socială; 
- activități de recreere și socializare; 
- asigurarea condiţilor şi materialelor necesare pentru derularea activităţilor instructiv-

educative,  recreative şi de socializare;  
-  dezvoltarea deprinderilor și pregătirea copiilor pentru viață independentă; 
- în funcție de vârsta copiilor, se efectueaza activități domestice/gospodărești 

desfășurate în centru, împreună cu personalulul centrului;  
-  pentru copiii cu probleme psiho-emoționale centrul asigură consiliere și sprijin 

practic pentru accesarea serviciilor și terapiilor specializate de reabilitare neuro-
psihică; 

- centrul asigură consiliere și sprijin practic pentru accesarea serviciilor/terapiilor de 
recuperare/reabilitare funcţională de către copiii cu dizabilități; 

- centrul asigură servicii de suport în vederea facilitării accesului copiilor la procesul de 
evaluare/reevaluare periodică pentru certificatul de orientare școlară și profesională 
pentru copiii cu cerințe educaționale speciale sau pentru certificatul de încadrare a 
copilului cu dizabilități într-un grad de handicap; 

- copiii beneficiază de o alimentaţie sănătoasă și echilibrată, care asigură toate 
principiile nutritive necesare creșterii și dezvoltării acestora (meniul este avizat de 
către un medic nutriționist); 

- centrul promovează un stil de viață sănătos, realizează activități de instruire privind 
intervenții de prim ajutor și de educație pentru sănătate; 

- centrul favorizează implicarea în situații cotidiene care să ducă la asimilarea unui 
comportament adecvat în societate (şcoală, cinema, excursii, tabere, cofetării, muzee, etc.) 



 

  IMPORTANȚA  SERVICIILOR  PENTRU COMUNITATE ȘI FAMILIE 

Condiţiile de viaţă deosebit de  precare, neglijenţa şi abuzul familial, lipsa unor forme de educaţie 
specifice fiecărei etape ale ciclului de viaţă, lipsa supravegherii copiilor, lipsa autorităţii părintești și a 
unui control parental adecvat vârstei, sunt factori care determină dificultăţi de integrare în sistemul 
şcolar şi chiar abandonul şcolar.  Pe termen lung, consecinţele se agravează, conducând la absenţa unor 
perspective de realizare profesională şi integrare socio-profesională, implicit la perpetuarea unei situaţii 
de marginalizare sau chiar excludere socială (copiii ajungând în situatia de adulţi asistaţi din punct de 
vedere social precum părinţii lor). 

Centrul de zi Agigea doreste să intervină în dezvoltarea socio-psiho-educativă a beneficiarilor săi, 
pentru a da şansa cât mai multor copii, proveniţi din familii aflate în situaţia de risc  să-şi desfăşoare în 
condiţii optime, activitatea şcolară şi extra-şcolară imperios necesară pentru găsirea unui loc de muncă 
în societate şi implicit pentru a putea duce o viaţă cu minimum de decenţă.  

Scopul activităților Centrului de zi Agigea este de a dezvolta și promova activități specifice vârstei, 
nivelului de pregătire și interesului personal, de a sprijini copiii care provin din medii sociale 
defavorizate să finalizeze învățământul școlar obligatoriu ca punct de plecare pentru o viața decenta, de 
a îi integra social și profesional și de a preveni fenomenul de abandon scolar si delincvență juvenilă. 

 



PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DESFĂSURATE PE PARCURSUL UNUI AN: 

- Activităţi educative extraşcolare (sprijin in realizarea sarcinilor şcolare pentru acasa, la care copiii 
prezintă dificultăţi de înţelegere/asimilare, exerciţii de dezvoltare a creativităţii, a memoriei – redare a 
informaţiilor, exerciţii de dezvoltare a gândirii logice, jocuri educative, iniţiere în utilizarea 
calculatorului etc.) cu scopul cresterii performantei scolare; 
- Activităţi recreative şi de socializare/integrare adecvate grupului: jocuri cu rol socializator, excursii, 
tabere, picnicuri, vizionări de filme cu teme şi rol formator pozitiv, organizarea unor zile festive (zile de 
naştere, etc.); 
-  Consiliere psihologică (individuală, de grup) atât cu beneficiarii cât și cu reprezentanții legali ai lor; 

-  Activități de tipul „Scoala Parinților” având ca teme: Drepturile copilului;  Drepturile omului;  
Importanța şcolarizării;  Protecţia socială şi protecţia copiilor;  Igiena locuinţei şi economia 
casnică;  Igiena alimentară; Educaţia de bază, factor important pentru viitorul copiilor; 
Stimularea timpurie a copiilor;  Comunicarea cu copiii; Exercitarea controlului parental 
conform vârstei copilului; Importanţa jocului şi a jucăriei în dezvoltarea copilului; Consecinţe 
ale abuzului fizic, emoţional şi verbal asupra copilului; Consecinţe ale neglijării copilului;  
Nutriţia copilului;  Bolile copilăriei;  Prevenirea accidentelor copiilor;   Prevenirea 
consumului de droguri;  Formarea deprinderilor manuale şi gospodăreşti la părinţi; etc; 
- Activităţi pentru asigurarea necesarului caloric şi proteic adecvat vârstei (exista un meniu fix  adaptat 
nevoilor copiilor, avizat de catre un medic nutritionist); 
- Activităţi orientate spre dobândirea unor deprinderi de bază pentru o viaţă independentă (orientare 
şcolară şi profesională,  autogospodărire, „ateliere de creaţie” – foto, colaj, pictura, desen, realizarea de 
obiecte handemade,  etc.); 
- Acordarea de sprijin socio/psiho/educativ copiilor aflaţi în situaţii de risc (abandon familial, abandon 
școlar, boli cronice, etc); 
- Oferirea de consiliere psihosocială  copiilor/familiilor beneficiarilor aflaţi în situaţii de risc de abandon 
școlar/delicventă juvenilă; 
- Activităţi pentru asigurarea creşterii gradului de integrare atât în instituţii educative formale, cât şi în 
comunitate; 
- Activități terapeutice ( ludoterapie, meloterapie, ergoterapie); 
- Activități de prevenție cu sprijinul Politiei Locale: violență/bullying, consum de droguri sau alte 
substanțe nocive, circulație rutieră, etc. 

- Activități cu scoala, grădinița, biserica, biblioteca, conform protocoalelor de colaborare 
interinstituțională la nivelul comunității; 
- Activități de inițiere în utilizarea PC; 
- Activități de valorificare a potențialului artistic, sportiv; 

- Activități de: ecologizare, autogospodărire, educație pentru sănătate (cu tematică sanitară și de igienă). 

- Activități de dobândire a bunelor maniere în societate; 
- Participarea la:  piese de teatru, spectacole, scenete, film, vizitarea muzeelor, plimbări în parcuri, 
competitii sportive locale, concursuri de interpretare locale, județene și naționale, etc. 
- Activități de dans; 



-  Activități de:  cunoaștere  a drepturilor și responsabilităților copiilor; dezvoltare personală/socială, 
educație pentru societate; 

-  Activități de atragere de sponsorizări din comunitate cu scopul îmbunătățirii calității vieții copiilor 
din  medii defavorizate (campanii de informare și strângere de fonduri, etc);   

-  Activități de orientare școlară și profesională; 

-  Consiliere psihosocială individuală și de grup pentru copii și pentru părinții/reprezentanții legali ai 
copiilor; 

- Consiliere psihosocială individuală  privind sarcinile nedorite şi lipsa comportamentului de 
planning familial; 

-  Mediere pe piața muncii pentru parinții/reprezentanții legali ai copiilor;   

 

 



ORGANIGRAMA CENTRULUI DE ZI AGIGEA: 

1. DIRECTOR – 1 post 
2. INSPECTOR DE SPECIALITATE(cu atribuții de contabil) – 1 post 
3. INSPECTOR DE SPECIALITATE(cu atribuții de psiholog) – 1 post 
4. INSPECTOR DE SPECIALITATE(cu atribuții de asistent social) – 1 post 
5. INSPECTOR DE SPECIALITATE(cu atribuții de educator) – 1 post 
6. REFERENT DE SPECIALITATE(cu atribuții de educator) – 1 post 
7. BUCĂTAR – 1 post 
8. ÎNGRIJITOR – 1 post 

 
 

DATE DE CONTACT: 

Director  -  psih. Ana-Maria Constantin 

Inspector de specialitate cu atribuții de sistent social  - Iuliana Onete 

CENTRUL DE ZI AGIGEA 

Agigea, jud. Constanța, Aleea Teilor, nr 4  

Tel./fax 0241 737170 

e-mail:office_centrul_de_zi_agigea@yahoo.com 



 

 


