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Raport de Activitate 
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Fundatia SERA Romania este o persoana juridica romana constituita in anul 1996 creata in 
temeiul hotararii judecatoresti nr. 45/06.03.1996. Fundatia este o organzatie 
neguvernamentala non-profit, privată, non-confesională, fara scop lucrativ care activeaza in 
domeniul promovarii si protectiei drepturilor copilului si a persoanelor defavorizate. 
Scopul fundatiei SERA Romania il constituie conceperea, organizarea si desfasurarea unor 
activitati in favoarea persoanelor aflate in situatii speciale care se desfasoara in 
conformitate cu legislatia Romaniei si a Strategiei Nationale pentru Protectia Copilului 2014 
– 2020. 
Directiile de actiune ale fundatiei, asa cum rezulta si din Strategia de Dezvoltare a Fundatiei 
pentru perioada 2016 – 2021, aprobata de Comitetul de Directie, sunt cele legate de 
conlucrarea cu administratia centrala si locala a Romaniei pentru dezvoltarea unui sistem 
coerent si incluziv de protectie a drepturilor copilului, reducerea institutionalizarii copilului 
cu masura de protectie speciala in institutii de tip vechi, cresterea si accelerarea masurilor 
de reintegrare familiala pentru asigurarea unei cat mai bune dezvoltari a copilului in familia 
naturala, evitarea institutionalizarii prin sprijinirea familiei aflate in risc de separare a 
copilului, dezvoltarea de servicii sociale coerente si profesioniste care sa raspunda nevoilor 
individuale ale copiilor, sustinerea programelor de abilitare si rebilitare ale copilului cu 
handicap pentru evitarea marginalizarii. Toate aceste actiuni sunt menite sa favorizeze 
cresterea si dezvoltarea plenara a copilului in mediul familiei naturale, respectand astfel 
litera si spiritul Conventiei ONU pentru Drepturile  Copilului, semnata si ratificata de 
Romania. 
Va prezentam mai jos proiectele derulate de fundatia SERA Romania pe teritoriul Romaniei 
in anul 2018. Precizam ca toate programele fundatiei se desfasoara in colaborare cu 
autoritatile judetene cu responsabilitati in domeniul promovarii si protejarii drepturilor 
copilului si cu informarea Autoritatii Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie. 
 
 

 
 

1. Judetul Bacau 

Titlul proiectului:  
Prevenirea separarii copilului de familie si evitarea situatiilor de risc de separare prin 
sustinerea familiei naturale in dificultate prin dezvoltarea serviciilor comunitare integrate 
Localizarea proiectului: 
Judetul Bacau 
Obiectiv general:  

- Asigurarea bunastarii tuturor copiilor in familia naturala, intr-un mediu sanatos si 

functional 
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- Garantarea drepturilor copilului in situatie de vulnerabilitate 

- Oferirea de servicii sociale de calitate copilului separat de familie precum si familiei 

sale 

Obiectiv specific:  
- Crearea unui sistem public functional de asistenta sociala si de servicii sociale in 

fiecare unitate administrativ – teritoriala a judetului 

- Cresterea capacitatii beneficiarilor de a face apel si de a utiliza serviciile comunitare 

integrate destinate copilului si familiei 

- Punerea in aplicare si dezvoltarea unui sistem judetean eficient de evaluare si de 

urmarire a respectarii drepturilor copilului 

- Oferirea unui minim de resurse copilului si familiei sale in dificultate 

- Asigurarea accesului tuturor copiilor si familiilor la servicii comunitare integrate si 

prevenirea situatiilor care pot conduce la separarea copilului de familia sa 

- Cresterea eficientei si eficacitatii sistemului actual de servicii sociale ale SPAS si 

imbunatatirea colaborarii intre SPAS si DGASPC 

Perioada de derulare: 
Multianual, cel putin 18 luni 
Beneficiari:  

- Beneficiari directi sunt cel putin 150 de copii din judetul Bacau provenind din familii 

si aflati in risc de separare de familie 

- Beneficiarii indirecti sunt familiile copiilor beneficiari directi, comunitatea locala, 

DGASPC, serviciile de sanatate judetene, scolile, centtrele educative 

Parteneri:  
Consiliul Judetean Bacau, DGASPC Bacau, fundatia SERA Romania si SPAS-urile beneficiare 
 

2. Judetul Buzau 

Titlul proiectului:  
Prevenirea separarii copilului de familie si evitarea situatiilor de risc de separare prin 
sustinerea familiei naturale in dificultate prin dezvoltarea serviciilor comunitare integrate 
Dezinstitutionalizarea copilului/tanarului cu masura de protectie speciala prin reintegrare 
familiala sau integrare socio-profesionala 
Localizarea proiectului: 
Judetul Buzau 
Obiectiv general:  

- Asigurarea bunastarii tuturor copiilor in familia naturala, intr-un mediu sanatos si 

functional, prin mentinerea copilului in familie 

- Garantarea drepturilor copilului in situatie de vulnerabilitate 

- Oferirea de servicii sociale de calitate copilului in risc de separare de familie precum 

si familiei sale 
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- Oferirea posibilitatii copilului de a creste si se dezvolta intr-un mediu familial 

securizat si protectiv 

Obiectiv specific:  
- Crearea unui sistem public functional de asistenta sociala si de servicii sociale in 

fiecare unitate administrativ – teritoriala a judetului 

- Cresterea capacitatii beneficiarilor de a face apel si de a utiliza serviciile comunitare 

integrate destinate copilului si familiei 

- Punerea in aplicare si dezvoltarea unui sistem judetean eficient de evaluare si de 

urmarire a respectarii drepturilor copilului 

- Oferirea unui minim de resurse copilului si familiei sale in dificultate 

- Asigurarea accesului tuturor copiilor si familiilor la servicii comunitare integrate si 

prevenirea situatiilor care pot conduce la separarea copilului de familia sa 

- Cresterea eficientei si eficacitatii sistemului actual de servicii sociale ale SPAS si 

imbunatatirea colaborarii intre SPAS si DGASPC 

- Facilitarea interventiei serviciilor sociale specifice pentru reintegrarea copilului in 

familia naturala si refacerea legaturilor familiale 

- Reintegrarea in familia naturala sau integrarea socio-profesionala a unui numar de 

copii/tineri care beneficiaza de masura de protectie speciala fie in asistenta 

maternala fie in mediul rezidential 

- Reducerea numarului de masuri de protectie speciala care antreneaza separarea 

copilului de familia sa  

- Ameliorarea metodologiilor si practicilor din domeniul protectiei si promovarii 

drepturilor copilului  

Perioada de derulare: 
Multianual, cel putin 18 luni 
Beneficiari:  

- Cel putin 50 de copii/tineri institutionalizati sau protejati la asistent maternal 

profesionist in sistemul de protectie speciala al DGASPC Buzau sau copii fara masura 

de protectie, aflati in familia naturala in situatie de risc de separare de aceasta 

- Familiile acestor copii/tineri 

- Comunitatea locala de unde provin copiii/tinerii 

Parteneri:  
Consiliul Judetean Buzau, DGASPC Buzau si fundatia SERA Romania 
 

3. Judetul Covasna 

Titlul proiectului:  
Prevenirea separarii copilului de familie si evitarea situatiilor de risc de separare prin 
sustinerea familiei naturale in dificultate prin dezvoltarea serviciilor comunitare integrate 
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Dezinstitutionalizarea copilului/tanarului cu masura de protectie speciala prin reintegrare 
familiala sau integrare socio-profesionala 
Localizarea proiectului: 
Judetul Covasna 
Obiectiv general:  

- Asigurarea bunastarii tuturor copiilor in familia naturala, intr-un mediu sanatos si 

functional, prin mentinerea copilului in familie 

- Garantarea drepturilor copilului in situatie de vulnerabilitate 

- Oferirea de servicii sociale de calitate copilului in risc de separare de familie precum 

si familiei sale 

- Oferirea posibilitatii copilului de a creste si se dezvolta intr-un mediu familial 

securizat si protectiv 

Obiectiv specific:  
- Crearea unui sistem public functional de asistenta sociala si de servicii sociale in 

fiecare unitate administrativ – teritoriala a judetului 

- Cresterea capacitatii beneficiarilor de a face apel si de a utiliza serviciile comunitare 

integrate destinate copilului si familiei 

- Punerea in aplicare si dezvoltarea unui sistem judetean eficient de evaluare si de 

urmarire a respectarii drepturilor copilului 

- Oferirea unui minim de resurse copilului si familiei sale in dificultate 

- Asigurarea accesului tuturor copiilor si familiilor la servicii comunitare integrate si 

prevenirea situatiilor care pot conduce la separarea copilului de familia sa 

- Cresterea eficientei si eficacitatii sistemului actual de servicii sociale ale SPAS si 

imbunatatirea colaborarii intre SPAS si DGASPC 

- Facilitarea interventiei serviciilor sociale specifice pentru reintegrarea copilului in 

familia naturala si refacerea legaturilor familiale 

- Reintegrarea in familia naturala sau integrarea socio-profesionala a unui numar de 

copii/tineri care beneficiaza de masura de protectie speciala fie in asistenta 

maternala fie in mediul rezidential 

- Reducerea numarului de masuri de protectie speciala care antreneaza separarea 

copilului de familia sa  

- Ameliorarea metodologiilor si practicilor din domeniul protectiei si promovarii 

drepturilor copilului  

Perioada de derulare: 
Multianual, cel putin 18 luni 
Beneficiari:  

- Cel putin 50 de copii/tineri institutionalizati sau protejati la asistent maternal 

profesionist in sistemul de protectie speciala al DGASPC Covasna sau copii fara 

masura de protectie, aflati in familia naturala in situatie de risc de separare de 

aceasta 

- Familiile acestor copii/tineri 
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- Comunitatea locala de unde provin copiii/tinerii 

Parteneri:  
Consiliul Judetean Covasna, DGASPC Covasna si fundatia SERA Romania 
 

4. Judetul Teleorman 

Titlul proiectului:  
Prevenirea separarii copilului de familie si evitarea situatiilor de risc de separare prin 
sustinerea familiei naturale in dificultate prin dezvoltarea serviciilor comunitare integrate 
Dezinstitutionalizarea copilului/tanarului cu masura de protectie speciala prin reintegrare 
familiala sau integrare socio-profesionala 
Localizarea proiectului: 
Judetul Teleorman 
Obiectiv general:  

- Asigurarea bunastarii tuturor copiilor in familia naturala, intr-un mediu sanatos si 

functional, prin mentinerea copilului in familie 

- Garantarea drepturilor copilului in situatie de vulnerabilitate 

- Oferirea de servicii sociale de calitate copilului in risc de separare de familie precum 

si familiei sale 

- Oferirea posibilitatii copilului de a creste si se dezvolta intr-un mediu familial 

securizat si protectiv 

Obiectiv specific:  
- Crearea unui sistem public functional de asistenta sociala si de servicii sociale in 

fiecare unitate administrativ – teritoriala a judetului 

- Cresterea capacitatii beneficiarilor de a face apel si de a utiliza serviciile comunitare 

integrate destinate copilului si familiei 

- Punerea in aplicare si dezvoltarea unui sistem judetean eficient de evaluare si de 

urmarire a respectarii drepturilor copilului 

- Oferirea unui minim de resurse copilului si familiei sale in dificultate 

- Asigurarea accesului tuturor copiilor si familiilor la servicii comunitare integrate si 

prevenirea situatiilor care pot conduce la separarea copilului de familia sa 

- Cresterea eficientei si eficacitatii sistemului actual de servicii sociale ale SPAS si 

imbunatatirea colaborarii intre SPAS si DGASPC 

- Facilitarea interventiei serviciilor sociale specifice pentru reintegrarea copilului in 

familia naturala si refacerea legaturilor familiale 

- Reintegrarea in familia naturala sau integrarea socio-profesionala a unui numar de 

copii/tineri care beneficiaza de masura de protectie speciala fie in asistenta 

maternala fie in mediul rezidential 

- Reducerea numarului de masuri de protectie speciala care antreneaza separarea 

copilului de familia sa  
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- Ameliorarea metodologiilor si practicilor din domeniul protectiei si promovarii 

drepturilor copilului  

Perioada de derulare: 
Multianual, cel putin 18 luni 
Beneficiari:  

- Cel putin 100 de copii/tineri institutionalizati sau protejati la asistent maternal 

profesionist in sistemul de protectie speciala al DGASPC Teleorman sau copii fara 

masura de protectie, aflati in familia naturala in situatie de risc de separare de 

aceasta 

- Familiile acestor copii/tineri 

 

 

- Comunitatea locala de unde provin copiii/tinerii 

Parteneri:  
Consiliul Judetean Teleorman, DGASPC Teleorman si fundatia SERA Romania 
 

5. Judetul Vaslui 

Titlul proiectului:  
Prevenirea separarii copilului de familie si evitarea situatiilor de risc de separare prin 
sustinerea familiei naturale in dificultate prin dezvoltarea serviciilor comunitare integrate 
Dezinstitutionalizarea copilului/tanarului cu masura de protectie speciala prin reintegrare 
familiala sau integrare socio-profesionala 
Localizarea proiectului: 
Judetul Vaslui 
Obiectiv general:  

- Asigurarea bunastarii tuturor copiilor in familia naturala, intr-un mediu sanatos si 

functional, prin mentinerea copilului in familie 

- Garantarea drepturilor copilului in situatie de vulnerabilitate 

- Oferirea de servicii sociale de calitate copilului in risc de separare de familie precum 

si familiei sale 

- Oferirea posibilitatii copilului de a creste si se dezvolta intr-un mediu familial 

securizat si protectiv 

 
Obiectiv specific:  

- Crearea unui sistem public functional de asistenta sociala si de servicii sociale in 

fiecare unitate administrativ – teritoriala a judetului 

- Cresterea capacitatii beneficiarilor de a face apel si de a utiliza serviciile comunitare 

integrate destinate copilului si familiei 

- Punerea in aplicare si dezvoltarea unui sistem judetean eficient de evaluare si de 

urmarire a respectarii drepturilor copilului 
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- Oferirea unui minim de resurse copilului si familiei sale in dificultate 

- Asigurarea accesului tuturor copiilor si familiilor la servicii comunitare integrate si 

prevenirea situatiilor care pot conduce la separarea copilului de familia sa 

- Cresterea eficientei si eficacitatii sistemului actual de servicii sociale ale SPAS si 

imbunatatirea colaborarii intre SPAS si DGASPC 

- Facilitarea interventiei serviciilor sociale specifice pentru reintegrarea copilului in 

familia naturala si refacerea legaturilor familiale 

- Reintegrarea in familia naturala sau integrarea socio-profesionala a unui numar de 

copii/tineri care beneficiaza de masura de protectie speciala fie in asistenta 

maternala fie in mediul rezidential 

- Reducerea numarului de masuri de protectie speciala care antreneaza separarea 

copilului de familia sa  

- Ameliorarea metodologiilor si practicilor din domeniul protectiei si promovarii 

drepturilor copilului  

Perioada de derulare: 
Multianual, cel putin 18 luni 
Beneficiari:  

- Cel putin 100 de copii/tineri institutionalizati sau protejati la asistent maternal 

profesionist in sistemul de protectie speciala al DGASPC Vaslui sau copii fara masura 

de protectie, aflati in familia naturala in situatie de risc de separare de aceasta 

- Familiile acestor copii/tineri 

- Comunitatea locala de unde provin copiii/tinerii 

Parteneri:  
Consiliul Judetean Vaslui, DGASPC Vaslui si fundatia SERA Romania 
 

6. Judetul Arges 

Titlul proiectului: 
Inchiderea Centrului de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati din cadrul Complexului de 
servicii Comunitare pentru copii cu Dizabilitati Campulung 
Infiintarea unei Case de tip familial pentru copii cu handicap 
Localizarea proiectului: 
Campulung, Judetul Arges 
Obiectiv general:  
Asigurarea unor conditii decente de viata, intr-un mediu familial suportiv pentru copiii din 
Centrul de Plasament Campulung.   
Obiectiv specific:  

- Inchiderea Centrului de Plasament pentru copii cu handicap Campulung. 
- Ameliorarea conditiei fizice si psihice si a gradului de autonomie a copiilor si a 
tinerilor cu handicap din vechiul centru de plasament 
- Asigurarea perenitatii proiectului 
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Perioada de derulare: 
2018-2019 
Beneficiari:  
Copiii cu handicap din Centrul de Plasament Campulung 
Parteneri:  
Consiliul Judetean Arges, DGASPC Arges si Fundatia SERA ROMANIA 
 
 

7. Judetul Brasov 

Titlul proiectului: 
Infiintarea unei Case de tip familial in cadrul Complexului de reabilitare scolara Bradet 
Localizarea proiectului: 
Bradet, orasul Sacele, judet Brasov 
Obiectiv general:  
Asigurarea unei ingrijiri de calitate copilului cu respectarea drepturilor acestuia precum si 
dezvoltarea serviciilor de protectie adecvate nevoilor specific ale copilului.   
Crearea, organizarea si dotarea unei casute familiale cu 16 locuri, destinata fetelor cu  
dizabilitati din Complexul Bradet, Brasov. 

 
Obiectiv specific:  
Crearea, organizarea si functionarea unei Case de tip familial pentru fetele cu handicap, cu 
scopul oferirii unui mediu adaptat nevoilor acestora. 

 Crearea conditiilor unei vieti decente si adaptata nevoilor specifice copiilor cu 
handicap 

 Asigurarea perenitatii proiectului  
 

Perioada de derulare:  
2017- 2019 
Beneficiari:  
16 fete din Complexul de Servicii Comunitare Bradet 
Parteneri:  
Consiliul Judetean Brasov, DGASPC Brasov si Fundatia SERA ROMANIA 
 

8. Judetul Covasna 

Titlul proiectului: 
Crearea unui Centru de Recuperare pentru Copilul cu Handicap 
Localizarea proiectului: 
Mun. Sf. Gheorghe, Covasna 
Obiectiv general:  
Oferirea posibilitatii copiilor cu handicap din judetul Salaj sa traiasca in conditii decente si 
intr-un mediu suportiv. Acest obiectiv este realziabil prin infiintarea unui centru de 
recuperare pentru copilul cu handicap. 
Obiectiv specific:  
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Ameliorarea conditiei fizice si psihice si a gradului de autonomie a copiilor si a tinerilor cu 
handicap din judetul Salaj 
Asigurarea perenitatii proiectului 

 
Perioada de derulare: 
2016-2018 
Beneficiari:  
Copiii cu handicap din judetul Covasna si din localitatile invecinate care provin din centre de 
plasament, familie, asistenta maternal.  
Parteneri:  
Consiliul Judetean Covasna, DGASPC Covasna, Consiliul Local al Mun. Sfantu Gheorghe si 
Fundatia SERA ROMANIA 
 

9. Judetul Dambovita 

Titlul proiectului: 
Infiintarea Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Gaesti 
Localizarea proiectului: 
Gaesti, judetul Dambovita 
Obiectiv general:  
Infiintarea unui Centru de recuperare pentru copilul cu handicap pentru a le permite 
acestora sa traiasca intr-un  mediu propice. 
Obiectiv specific:  
Ameliorarea starii psihice si mentale, formarea abilitatilor de autonomie a copiilor cu 
handicap din Gaesti prin crearea unui centru terapeutic. 
Perioada de derulare: 
2017-2018 
Beneficiari:  
Beneficiarii directi ai proiectului sunt copii cu handicap cu sau fara masura de protectie 
speciala din orasul Gaesti si zonele limitrofe, proveniti din familie, asistenta maternala, 
centre de plasament. 
Parteneri:  
Consiliul Judetean Dambovita, DGASPC Dambovita si Fundatia SERA ROMANIA 
 

10. Judetele Alba, Bacau, Valcea, Bucuresti sectorul 5 

Titlul proiectului:  
Prevenirea sarcinii nedorite, consiliere in sanatatea repoducerii si planning familial itinerant 
Localizarea proiectului: 
Judetele Alba, Bacau, Valcea, Bucuresti Sector 5 
Obiectiv general:  
Prevenirea sarcinii nedorite şi reducerea numărului de copii separati de familie la nastere si 
reducerea numarului de mame minore.  
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Obiectiv specific:  
- Organizarea şi funcţionarea în subordinea D.G.A.S.P.C a Echipei mobile de prevenire 

a abandonului prin prevenirea sarcinii nedorite, educaţie contraceptivă şi planing 
familial; 

- Scăderea incidenţei sarcinii nedorite în rândul adolescentelor; 
- Reducerea numărului de copii abandonaţi / instituţionalizaţi;  
- Reintegrarea socială, familială, şcolară şi profesională a femeilor care intră în 

categoria beneficiarilor direcţi ai proiectului; 
- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale şi a celorlalte instituţii alstatului. 

 
 
Perioada de derulare: 
18 luni de la data semnarii conventiei de colaborare 
Beneficiari:  

- femeile care se află în situaţia de a-şi abandona copilul şi care solicită ajutorul 
DGASPC sau altor instituţii. In medie serviciul are ca beneficari directi un numar de 
700 – 1500 de femei si barbati in fiecare an. 

- femeile care au abandonat unul sau mai mulţi copii sau care au fost în situaţia de a 
cere sprijinul Comisiei pentru Protecţia Copilului; 

- adolescentele active sexual aflate în sistemul de protecţie al DGASPC; 
- femeile care se adreseză în mod direct Echipei mobile de prevenire a abandonului 

prin prevenirea sarcinii nedorite şi pentru care în urma investigaţiilor se constată 
necesară intervenţia. 

- Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt familiile beneficiarilor direcţi ai proiectului, 
comunitatea locală, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 
cabinetele medicale individuale si alte unităţi sanitare. 

 
Parteneri:  
D.G.A.S.P.C. din judetele respective si fundatia SERA Romania 
 

11.  Proiectul de ingrijiri medicale personalizate 

Titlul proiectului:  
Finantarea ingrijirilor medicale pentru cazuri specifice de copii semnalate de catre Directiile 
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sau din familii defavorizate 
Localizarea proiectului: 
Bucuresti 
Obiectiv general:  
Finantarea serviciilor medicale in clinici medicale specializate pentru cazuri de copii care nu 
pot beneficia de aceste servicii in comunitatea din ce provin. 
Obiectiv specific:  
Asigurarea finantarii serviciilor medicale in scopul evitarii institutionalizarii sau a situatiilor 
de excludere de orice fel pentru copiii care nu pot beneficia de aceste servicii in 
comunitatea din care provin. De asemenea rezolvarea situatiilor medicale care pot fi cauza  
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instalarii unei masuri de protectie speciala si care pot fi evitate prin ameliorarea conditiei 
medicale. 
Perioada de derulare: 
multianual 
Beneficiari:  
89 copii fie din sistemul de protectie al copilului fie din familii si medii defavorizate 
Parteneri:  
Fundatia SERA Romania, DGASPCuri si clinici medicale din Bucuresti si din tara 
 

12. Proiectul de sustinere a activitatii altor ONG-uri 

Titlul proiectului:  
Sustinerea prestatorilor privati de servicii cu actiune locala pentru dezvoltarea serviciilor 
sociale neasigurate/insuficient asigurate de catre DGASPC 
Localizarea proiectului: 
Bacau, Tg Jiu, Galati, Bucuresti 
Obiectiv general:  
Dezvoltarea serviciilor sociale, in special cele cu interventie de zi, pentru copii aflati in 
dificultate sau la risc de separare in comunitati unde interventia DGASPC sau SPAS nu 
acopera nevoile  
Obiectiv specific:  
Prevenirea separarii copilului de familie atat prin asigura srijinului zilnic de care are nevoie 
cat si asigurarea de programe specifice de abilitare/reabilitare pentru copilul cu handicap. 
Usurarea sarcinii familiei aflate in dificultate si sustinerea copilului pentru evitarea ruperii 
legaturii familiale firesti. 
Perioada de derulare: 
12 luni cu posibilitatea prelungirii 
Beneficiari:  
Copii aflati in risc de abandon sau reintegrati familial din serviciile cu cazare ale DGASPC 
Copii aflati in risc de abandon pentru care DGASPC/SPAS nu asigura niciun serviciu de 
sustinere 
Parteneri:  
ONG-uri locale – Asociatia Centrul Daniel, Asociatia SOS – Copiii Gorjului, Asociatia Inima de 
Copil, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil - FONPC 
 
 


