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Anunț de interes public privind 

Măsurile adoptate de către DGASPC Ilfov 

În vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 
În contextual măsurilor aplicate pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-

19 și în contextual decretării la nivelul României a stării de urgență, 

În perioada 16.03.2020 – 31.03.2020, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov LIMITEAZĂ 

accesul cetățenilor în sediile instituției. 

 

Ne adresăm locuitorilor județului Ilfov cu rugămintea de a limita pe cât posibil 

deplasarea la sediul instituției noastre, fiind de preferat ca activitatea de relații cu publicul să 

fie realizată prin telefon, corespondență poștală sau electronică, până la data de 31 martie 

2020, cu posibilitate de prelungire a acestui termen. 

 

Pentru transmiterea unor documente sau a unor petiții, aveți la dispoziția dumneavoastră 

următoarele date de contact: 

Adresă poștală: B-dulVoluntari, Nr.94 – 96, Oraș Voluntari, Județul Ilfov; 

E-mail:dgaspcif@protectiacopilului.ro ; 

Pentru probleme urgente, apelaţi numerele de telefon:  

021.369.58.89, 021.369.58.90, 0800876242, fax: 021.369.58.88. 

 

De asemenea, la nivelul instituției noastre au fost instituite următoarele măsuri de 

interes pentru locuitorii județului Ilfov: 

 

➢ Toate cererile de reevaluare în vederea încadrării în grad de handicap pentru copii și 

personae adulte se vor depune doar prin adresele de e-mail (nu în format fizic!), respectiv: 

 

      ,,sec_copii_if@protectiacopilului.ro”, privind încadrarea în grad de handicap a copilului; 

      ,,sec_adulti_ if@protectiacopilului.ro”, privind încadrarea în grad de handicap a 

persoanei adulte; 

 

➢ Se suspend toat demersurile de potrivire practică a familiei adoptatoare cu copilul adoptabil 

până la data de 31 martie 2020, cu posibilitate de prelungire ulterioară, înfuncție de evoluția 

epidemiei. Motivația care stă la baza acestei decizii este că scopul potrivirii practice este de a 

produce apropiere între părțile implicate (familie/ persoană- copil) fiind astfel imposibilă 

respectarea instrucțiunilor de instituire și aplicare a regulilor minime de protecție, respective 

purtarea măștilor de protecție și menținerea unei distanțe sigure de celpuțin 1 m; 
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➢ Se va limita pe cât posibila ctivitatea de eliberare a biletelor de călătorie acordate gratuity 

pentru persoanele cu dizabilități, adulți și copii, sens în care lansăm un apel public, către 

toate persoanele interesate, de a suna la numărul de telefon 021.369.58.89, 021.369.58.90, 

interior 109 sau de a trimite e-mail la adresa: asistentasocialaif@protectiacopilului.ro, 

anterior deplasării la instituția noastră, întrucât acestea pot fi eliberate pe întreg parcursul 

anului. Dacă nu există o situație de urgență în utilizarea acestora, propunem amânarea 

ridicării biletelor de călătorie; 

 

➢ Până pe data de 31 martie 2020 (cu posibilitatea de prelungire a acestui termen), se suspend 

primirea vizitatorilor în centrele din cadrul DGASPC Ilfov; 

 

➢ Suspendarea învoirilor/vizitelor în familie a beneficiarilor serviciilor sociale acordate de 

institutia noastra; 

 

➢ Limitarea audiențelor, cu excepția situațiilor care impun de urgență acest lucru. 

Vă mulțumim pentru ințelegere! 
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