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Lista de obiective anul 2021 

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE  

 

 

Nr, 

crt. 

Obiective 

generale 

Obiective 

specifice 

Activitati necesare 

pentru realizarea obiectivelor 

Indicator de 

performanta 

Responsabil Termen 

1.  PROTECTIA SI 

PROMOVARE

A 

DREPTURILOR 

COPILULUI 

Prevenirea 

separarii 

copilului si 

reintegrarea 

acestuia in 

familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o monitorizarea si analizarea situatiei 

copiilor aflati in situatie de risc din 

municipiul Targoviste, precum si modul 

de respectare a drepturilor copiilor; 

o realizarea activitatii de prevenire a 

separarii copilului de familia sa; 

o identificarea si evaluarea situatiilor care 

impun acordarea de servicii si/ sau 

prestatii pentru prevenirea separarii 

copilului de familia sa;  

o elaborarea documentatiei necesare 

pentru acordarea serviciilor si/ sau 

prestatiilor si acordarea acestor servicii 

si/sau prestatii, in conditiile legii; 

o consilierea si informarea familiilor cu 

copii in intretinere asupra drepturilor si 

obligatiilor acestora, asupra drepturilor 

copilului si asupra serviciilor 

disponibile pe plan local; 

o aplicarea masurilor de prevenire si 

combatere a consumului de alcool si 

droguri, de prevenire si combatere a 

violentei in familie, precum si a 

comportamentului delincvent; 

o monitorizarea copiilor lipsiţi în mod 

Nr. Copii aflati 

in situatie de 

risc pentru care 

au fost 

intocmite 

planuri de 

servicii –  

Total familii-; 

Nr. 

monitorizari 

Copii cu parinti 

plecati in 

strainatate –  

Nr. Ajutoare 

financiare 

acordate -  

 

SERVICIUL 

ASISTENTA 

SOCIALA A 

COPILULUI 

SI FAMILIEI  

Decembrie 

2021 



 

 

Monitorizar

ea copiilor 

cu parinti 

plecati la 

munca in 

strainatate 

si tutela: 

 

 

ilegal de elementele constitutive ale 

identităţii lor sau de unele dintre acestea 

şi luarea de urgenta a măsurilor 

necesare în vederea stabilirii identităţii 

lor, în colaborare cu instituţiile 

competente; 

o identificarea, monitorizarea si evidenta 

copiilor ai caror parinti sunt plecati la 

munca in strainatate; 

2.  Protectia 

adultului in 

dificultate si a 

persoanei 

varstnice 

 

 

Acordarea 

serviciilor 

sociale 

primare 

necesare 

pentru a 

raspunde 

nevoilor 

sociale 

individuale, 

familiale 

sau de grup, 

in vederea 

depasirii 

situatiilor 

de 

dificultate, 

vulnerabilit

ate sau 

dependenta 

prevenirii şi 

combaterii 

riscului de 

excluziune 

socială, 

promovării 

incluziunii 

sociale şi 

 

o Identificarea nevoilor individuale şi 

familiale si elaborarea planului 

personalizat de interventie; 

o Oferirea informaţiilor referitoare la 

riscurile sociale şi drepturile de 

protecţie socială de care poate beneficia 

şi consilierea necesară în vederea 

depăşirii situaţiilor de dificultate; 

o identificarea masurilor care se impun 

pentru depasirea  situatiei de dificultate 

a adultului sau a persoanei varstnice; 

o monitorizarea implementarii masurilor 

prevazute in planul personalizat de 

interventie; 

o instrumentarea dosarului in vederea 

beneficierii de servicii sociale sau 

institutionalizarii adultului in dificultate 

sau a persoanei varstnice; 

o acordarea de servicii si beneficii sociale 

in vederea prevenirii, limitării sau 

înlăturării efectelor temporare ori 

permanente ale unor situaţii care pot 

afecta viaţa persoanei vârstnice sau pot 

genera riscul de excluziune socială; 

o participarea la echipa de interventie in 

situatii de urgenta, si luarea masurilor ce 

se impun pentru solutionarea  situatiei 

Numar 

beneficiari 

identificati si 

consiliati 

SERVICIUL 

ASISTENTA 

SOCIALA A 

ADULTULU

I 

Decembrie 

2021 



creşterii 

calităţii 

vieţii 

persoanei 

 

adultului aflat in dificultate. 

 

3.  PROTECTIA SI 

PROMOVARE

A 

DREPTURILOR 

PERSOANELO

R CU 

HANDICAP 

 

 

Evaluarea 

si 

reevaluarea 

sociala a 

persoanelor 

cu 

dizabilitati  

o evaluarea si reevaluarea sociala a 

persoanelor in vederea incadrarii in grad 

de handicap si/sau instrumentarea 

dosarelor in vederea institutionalizarii 

acestora in centre specializate, conform 

Legii nr. 448/2006, republicata ; 

o realizeaza evaluarea si reevaluarea 

sociala a asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav; 

o evaluarea medico-socio-profesionala a 

persoanelor aflate in incapacitate 

temporara de munca; 

o monitorizarea activitatii asistentilor 

personali vizand urmatoarele aspecte : 

modul în care sunt îndeplinite obligatiile 

contractuale ale asistentului personal, 

evaluarea socială atât a asistentului 

personal cât si a persoanei cu handicap 

grav, în vederea identificării nevoilor 

principale ale persoanei cu handicap 

legate de starea sa psiho-socială, 

problemelor cu care se confruntă 

asistentii personali în desfăsurarea 

concretă a activitătii lor, satisfactia 

bolnavilor vizavi de serviciile oferite de 

asistentul personal privind îngrijirea si 

supravegherea acordată, cunoasterea 

indicatiilor mentionate în planul de 

recuperare pentru copilul cu handicap 

grav, respectiv în planul individual de 

servicii al persoanei adulte cu handicap 

grav; 

o evaluarea si reevaluarea situatiei socio-

familiala a persoanelor varstnice in 

Numar anchete 

evaluare/reeval

uare efectuate  

SERVICIUL 

ASISTENTA 

SOCIALA A 

ADULTULU

I 

SERVICIUL 

ASISTENTA 

SOCIALA A 

COPILULUI 

SI FAMILIEI 

SERVICIUL 

EVIDENTA 

SI PLATI 

INDEMNIZ

ATII 

Decembrie 

2021 



vederea acordarii serviciilor sociale in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 

17/2000;   

Promovarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilitati.  

 

4.  ACORDAREA 

ASISTENTEI 

MEDICALE 

COMUNITARE 

 

Furnizarea 

de servicii 

integrate, 

medicale si 

sociale, 

flexibile si 

adecvate 

nevoilor 

beneficiaril

or, acordate 

in mediul in 

care acestia 

traiesc prin 

utilizarea 

eficienta a 

serviciilor 

acordate in 

cadrul 

pachetului 

de baza, 

punerea 

accentului 

pe 

preventie si 

continuitate 

a serviciilor 

 

o cultivarea increderii reciproce intre 

autoritatile publice locale si comunitatea 

de romi din care face parte; 

o facilitarea comunicarii intre membrii 

comunitatii de romi si personalul 

medico-sanitar; 

o catagrafierea gravidelor si lehuzelor, in 

vederea efectuarii controalelor medicale 

periodice prenatale si post-partum; le 

explica necesitatea si importanta 

efectuarii acestor controale si le 

insoteste la aceste controale, facilitand 

comunicarea cu medicul de familie si cu 

celelalte cadre sanitare; 

o explicarea notiunilor de baza si 

avantajele planificarii familiale, incadrat 

in sistemul cultural traditional al 

comunitatii de romi; 

o catagrafierea populatiei infantile a 

comunitatii de romi; 

o explicarea notiunilor de baza si 

importanta asistentei medicale a 

copilului; 

o promovarea alimentatiei sanatoase, in 

special la copii, precum si alimentatia la 

san; 

o urmarirea inscrierii nou-nascutului pe 

listele medicului de familie, titulare sau 

suplimentare; 

o sprijinirea personalului medical in 

urmarirea si inregistrarea efectuarii 

imunizarilor la populatia infantila din 

comunitatile de romi si a examenelor 

Numar 

persoane luate 

in evidenta si 

pentru care au 

fost acordate 

servicii 

comunitare -  

Persoane 

conciliate in 

comunitate – 

Numar 

catagrafieri –  

Numar 

rapoarte/inform

ari in 

comunitate –  

Numar adrese 

institutii-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL 

ASISTENTA 

SOCIALA A 

COPILULUI 

SI FAMILIEI 

 

Decembrie 

2021 



clinice de bilant la copiii cu varsta 

cuprinsa intre 0 si 7 ani; 

o explicarea avantajelor includerii 

persoanelor in sistemul asigurarilor de 

sanatate, precum si procedeul prin care 

poate fi obtinuta calitatea de asigurat; 

o explicarea avantajelor igienei personale, 

a igienei locuintei si spatiilor comune; 

popularizeaza in comunitatea de romi 

masurile de igiena dispuse de 

autoritatile competente; 

o facilitarea acordarii primului ajutor, prin 

anuntarea cadrelor medicale/serviciului 

de ambulanta si insotirea echipelor care 

acorda asistenta medicala de urgenta; 

o mobilizeaza si insoteste membrii 

comunitatii la actiunile de sanatate 

publica:campaniile de vaccinare, 

campaniile de informare, educare si 

constientizare din domeniul promovarii 

sanatatii, actiuni de depistare a bolilor 

cronice etc.; explica rolul si scopul 

acestora; 

o participarea la depistarea activa a 

cazurilor de tuberculoza si a altor boli 

transmisibile, sub indrumarea medicului 

de familie sau a cadrelor medicale din 

cadrul directiilor de sanatate publica 

judetene sau a municipiului Bucuresti; 

o la solicitarea cadrelor medicale, sub 

indrumarea stricta a acestora, explicarea 

rolului tratamentului medicamentos 

prescris, reactiile adverse posibile ale 

acestuia si supravegheaza administrarea 

medicamentelor, de exemplu: 

tratamentul strict supravegheat al 

pacientului cu tuberculoza; 

o insotirea cadrelor medico-sanitare in 

activitatile legate de prevenirea sau 

 

 

 



controlul situatiilor epidemice, 

facilitand implementarea masurilor 

adecvate, explica membrilor comunitatii 

rolul si scopul masurilor de urmarit; 

o semnalarea cadrelor medicale aparitia 

problemelor deosebite din cadrul 

comunitatii: focarele de boli 

transmisibile, parazitoze, intoxicatii, 

probleme de igiena a apei etc.; 

o semnalarea in scris directiilor de 

sanatate publica judetene problemele 

identificate privind accesul membrilor 

comunitatii rome pe care o deserveste la 

urmatoarele servicii de asistenta 

medicala primara: imunizari, conform 

programului national de imunizari, 

examen de bilant al copilului cu varsta 

cuprinsa intre 0 si 7 ani; supravegherea 

gravidei, conform normelor 

metodologice ale Ministerului Sanatatii; 

depistarea activa a cazurilor de TBC; 

asistenta medicala de urgenta; 

informarea asistentului social cu privire 

la cazurile potentiale de abandon al 

copiilor;  

5.  CONSILIEREA 

PSIHOLOGICA, 

INFORMAREA 

SI 

ORIENTAREA 

SOLICITANTIL

OR 

-Derularea 

activitatilor 

de evaluare 

si consiliere 

psihologica 

privind 

respectarea 

si 

promovarea 

drepturilor 

copilului a 

persoanei 

cu 

dizabilitati 

o Identificarea, in urma discutiilor cu 

solicitantul, situatiilor care impun 

acordarea de servicii si prestatii pentru 

prevenirea separarii copilului de familia 

sa, oferind orientare si consiliere; 

o Solicitarea sprijinului specialistilor din 

cadrul Directiei de Asistenta Sociala 

Targoviste, in vederea acordarii de 

servicii si prestatii copilului si familiei 

acestuia;  

o Consilierea, informarea si orientarea 

familiilor cu copii in intretinere, cu 

privire la exercitarea drepturilor si 

indeplinirea obligatiilor parintesti, 

numar fise de 

consiliere 

psihologica –

copii si numar 

fise de 

consiliere 

pentru adulti. 

 

Numar anchete 

de incadrare in 

grad de 

handicap. 

 

Numar anchete 

SERVICIUL 

ASISTENTA 

SOCIALA A 

ADULTULU

I 

SERVICIUL 

ASISTENTA 

SOCIALA A 

COPILULUI 

SI FAMILIEI 

Serviciul 

Evaluare, 

Monitorizare 

si Analiza 

Decembrie 

2021 



si a 

persoanei 

varstnice; 

-

Desfasurare

a 

activitatilor 

de 

consiliere, 

informare si 

orientare in 

domeniul 

protectiei 

copilului, 

promovarii 

si 

respectarii 

drepturilor 

acestuia 

 

-

Desfasurare

a 

activitatilor 

de 

consiliere, 

informare si 

orientare 

privind 

protectia 

adultului in 

dificúltate 

si a 

persoanei 

varstnice: 

 

 

 

 

asupra drepturilor copilului si asupra 

serviciilor disponibile pe plan local si 

modalitatea de accesare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Identificarea, in urma discutiilor cu 

solicitantul, situatiilor care impun 

acordarea de servicii si prestatii pentru 

prevenirea marginalizarii si excluziunii 

sociale, oferind orientare si consiliere; 

o Solicitarea sprijinului specialistilor din 

cadrul Directiei de Asistenta Sociala 

Targoviste, in vederea acordarii de 

servicii si prestatii adultului in 

dificúltate si a persoanei varstnice; 

o Consilierea, informarea si orientarea 

adultului in dificúltate si a persoanei 

varstnice, cu privire la serviciile 

disponibile pe plan local si modalitatea 

de accesare; 

o Oferirea informaţiilor referitoare la 

riscurile sociale şi drepturile de 

protecţie socială de care poate beneficia 

şi realizeaza consilierea necesară în 

vederea depăşirii situaţiilor de 

dificultate; 

o Consilierea solicitantilor pentru 

instrumentarea dosarului in vederea 

beneficierii de servicii sociale sau 

pentru acordare 

sprijin financiar 

 

Numar de 

informari/consi

lieri  

 

 

 

 

 

Numar anchete 

sociale pentru 

institutionalizar

e 

Statistica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derularea 

activitatilor 

de 

consiliere, 

informare si 

orientare 

privind 

protectia si 

promovarea 

drepturilor 

persoanelor 

cu handicap 

 

 

consilierea 

psihologica 

on-line a 

membrilor 

familiei, a 

evolutiei 

relatiei 

afective 

parinti-

copil 

precum si a 

gradului de 

dezvoltare a 

responsabili

tatii 

parentale in 

institutionalizarii adultului in dificultate, 

respectiv a persoanei varstnice; 

 

o Indrumarea in formularea cererilor 

si instrumentarea dosarelor pentru 

evaluarea si reevaluarea sociala a 

persoanelor in vederea incadrarii in grad 

de handicap, conform Legii nr. 

448/2006, republicata; 

o Indrumarea in formularea cererilor si 

instrumentarea dosarelor pentru 

evaluarea sociala a persoanelor cu 

handicap in vederea institutionalizarii in 

centre specializate. 

 



contextul 

pandemiei 

cu virusul 

SARS-

COV-2 

 

6.  Acordarea 

alocatiei de stat 

Informarea, 

verificarea 

documentel

or pentru 

acordare 

alocatie de 

stat 

Primeste cererile pentru acordarea alocatiei 

de stat si actele doveditoare din care rezulta 

indeplinirea conditiilor legale de acordare a 

acestui drept. 

Numar dosare SERVICIUL 

EVIDENTA 

SI PLATA 

BENEFICII 

DE 

ASISTENTA 

SOCIALA 

 

Decembrie 

2021 

Intocmeste si inainteaza AJPIS D-ta 

borderoul privind situatia cererilor 

inregistrate pentru acordarea alocatiei de 

stat 

Numar 

borderouri 

7.  Acordarea 

alocatiei de 

sustinere 

famliala 

Prevenirea 

marginaliza

rii sociale si 

a 

abandonulu

i scolar 

Solutioneaza cererile de solicitare a 

alocatiei pentru sustinerea familiei, in 

termen legal; 

 

Numar dosare 

instrumentate - 

 

SERVICIUL 

EVIDENTA 

SI PLATA 

BENEFICII 

DE 

ASISTENTA 

SOCIALA 

 

Decembrie 

2021 

Intocmeste anchete sociale pentru 

acordarea/neacordarea/modificarea 

alocatiei pentru sustinerea familiei in 

termen legal; 

 

Numar anchete 

sociale 

acordare - 

 Stabileste/modifica/suspenda si inceteaza 

dreptul la alocatie pentru sustinerea 

familiei, prin dispozitia primarului, 

conform legislatiei in domeniu; 

 

Numar 

dispozitii 

acordare/modifi

care/suspendare 

-  

Urmareste indeplinirea de catre beneficiarii 

de alocatie pentru sustinerea familiei a 

obligatiilor ce le revin; 

 

Numar anchete 

evaluare/reeval

uare -  

Comunica dispozitia primarului, 

beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea 

familiei; 

 

Numar 

comunicari -  

Intocmeste si transmite lunar AJPIS D-ta 

urmatoarele borderouri: stabilire drepturi 

Numar 

borderouri - 



noi/modificare/ 

incetare/suspendare/repunere; 

 

Elibereaza adeverinte la cererea persoanelor 

aflate in  evidenta, raspunzand pentru 

corectitudinea datelor consemnate. 

Numar 

adeverinte - 

8.  Acordarea 

indemnizatiei/sti

mulentului 

pentru cresterea 

si ingrijirea 

copilului 

Primirea si 

verificarea 

indemnizati

ei/stimulent

ului de 

crestere a 

copilului 

Primeste cererile pentru acordarea 

indemnizatiei/stimulentului pentru cresterea 

si ingrijirea copilului si actele doveditoare 

din care rezulta indeplinirea conditiilor 

legale de acordare a acestui drept; 

 

Numar dosare 

primite si 

verificate - 

SERVICIUL 

EVIDENTA 

SI PLATA 

BENEFICII 

DE 

ASISTENTA 

SOCIALA 

 

Decembrie 

2021 

Intocmeste si transmite lunar pe baza de 

borderou AJPIS D-ta, dosarele primite 

pentru acordare indemnizatiei/stimulentului 

pentru cresterea si ingrijirea copilului. 

 

Numar 

borderouri -  

Informarea si 

consilierea 

beneficiarilor  

Constientiz

area 

beneficiaril

or privind 

acordarea 

beneficiilor 

de asistenta 

sociala  

Consilieaza si informeaza potentialii 

beneficiari despre beneficiile de asistenta 

sociala acordate de Directia de Asistenta 

Sociala; 

 

Numar 

persoane 

informate -  

SERVICIUL 

EVIDENTA 

SI PLATA 

BENEFICII 

DE 

ASISTENTA 

SOCIALA 

 

Decembrie 

2021 

Cunoastere

a 

drepturilor 

si 

obligatiilor 

privind 

acordarea 

beneficiilor 

de asistenta 

sociala 

Consiliaza persoanele aflate in nevoie 

sociala in legatura cu drepturilor stabilite 

prin lege, pentru rezolvarea situatiei in care 

se afla. 

9.  Acordarea 

Venitului Minim 

Sustinerea 

persoanelor

Solutioneaza cererile de solicitare a 

ajutorului social, in termen legal; 

Numar cereri 

inregistrate -  

SERVICIUL 

EVIDENTA 

Decembrie 

2021 



Garantat /familiilor 

aflate in 

risc de 

marginaliza

re sociala  

intocmeste anchete sociale pentru 

acordarea/neacordarea/modificarea 

ajutorului social in termen legal; 

 

Numar anchete 

sociale 

intocmite - 

SI PLATA 

BENEFICII 

DE 

ASISTENTA 

SOCIALA 

 
calculeaza si stabileste cuantumul ajutorului 

social conform fisei de calcul; 

Numar fise de 

calcul -  

stabileste/modifica/suspenda si inceteaza 

dreptul la ajutor social, prin dispozitia 

primarului, conform legislatiei in domeniu;  

Numar 

dispozitii 

intocmite -  

urmareste indeplinirea de catre beneficiarii 

de ajutor social a obligatiilor ce le revin; 

 

Numar anchete 

sociale 

reevaluare -  

comunica dispozitia primarului 

beneficiarilor de ajutor social; 

Numar 

comunicari -  

intocmeste lunar lista cu beneficiarii de 

ajutor social, ce urmeaza sa efectueze ore 

de munca in folosul comunitatii si o 

transmite serviciului specializat din cadrul 

primariei; 

Numar 

borderouri ore 

de munca - 

intocmeste si transmite lunar AJPIS D-ta 

urmatoarele borderouri: stabilire drepturi 

noi/modificare/ 

incetare/suspendare/repunere/numar ore de 

munca efectuate de beneficiarii de ajutor 

social; 

Numar 

borderouri 

transmise - 

10.  Acordarea 

ajutoarelor de 

urgenta 

 Solutioneaza pe baza de ancheta sociala si 

dispozitie a primarului cererile de acordare 

a ajutoarelor de urgenta; 

 

Numar anchete 

sociale 

efectuate – 

Numar 

dispozitii 

redactate -  

SERVICIUL 

EVIDENTA 

SI PLATA 

BENEFICII 

DE  

ASISTENTA 

SOCIALA 

Serviciul 

Evidenta si 

Plati 

Indemnizatii 

Decembrie 

2021 

11.  Intocmirea de 

anchete 

 Anchete pentru scutirea taxei de habitat 

Anchete pentru sctutirea plati la reabilitarea 

blocurilor 

Numar anchete SERVICIUL 

EVIDENTA 

SI PLATA 

Decembrie 

2021 



Anchete pentru acordarea locuintelor 

sociale si ANL 

BENEFICII 

DE  

ASISTENTA 

SOCIALA 

 

Serviciul 

Evidenta si 

Plati 

Indemnizatii 

12.  Combaterea 

marginalizarii 

sociale 

Aduce la 

cunostinta 

institutiilor 

abilitate 

situati 

privind 

persoanele 

si familiile 

marginaliza

te social si 

propune 

masuri 

individuale 

in vederea 

prevenirii si 

combaterii 

marginaliza

rii sociale; 

 

Intocmeste situatia privind persoanele si 

familiile marginalizate social si propune 

masuri individuale in vederea prevenirii si 

combaterii marginalizarii sociale; 

 

Numar situatii 

transmise –  

Numar 

persoane 

marginalizate -  

SERVICIUL 

EVIDENTA 

SI PLATA 

BENEFICII 

DE 

ASISTENTA 

SOCIALA 

Serviciul 

Evidenta si 

Plati 

Indemnizatii 

 

Decembrie 

2021 

13.  Acordarea 

ajutorului pentru 

incalzirea 

locuintei 

Primirea, 

instrumenta

rea si  

dosarelor 

de acordare 

stabileste si inceteaza dreptul la ajutor 

pentru incalzirea locuintei cu combustibili 

solizi sau petrolieri, beneficiarilor de ajutor 

social, prin dispozitie a primarului si 

transmite serviciului contabilitate statele de 

plata. 

 

Numar  dosare 

instrumentate –  

Numar 

dispozitii - 

 

SERVICIUL 

EVIDENTA 

SI PLATA 

BENEFICII 

DE 

ASISTENTA 

SOCIALA 

 

Decembrie 

2021 

elibereaza adeverinte la cererea persoanelor 

aflate in  evidenta, raspunzand pentru 

corectitudinea datelor consemnate; 

 

Numar 

adeverinte -  



14.  Acordarea 

indemnizatiei de 

handicap 

Sustinerea 

persoanelor 

cu handicap 

in vederea 

reintegrarii 

acestora 

Primeste cererile si dosarele legal intocmite 

pentru acordarea indemnizatiei cuvenita 

parintilor sau reprezentantilor legali ai 

copilului cu handicap grav, precum si 

adultului cu handicap grav sau 

reprezentantului sau legal;  

Numar  dosare 

instrumentate - 

SERVICIUL 

EVIDENTA 

SI PLATA 

INDEMNIZ

ATII 

 

Decembrie 

2021 

Intocmeste dispozitii in vederea 

acordarii/incetarii/mentinerii/modificarii 

indemnizatiei; 

Numar 

dispozitii -  

 

Gestioneaza dosarele de indemnizatie ale 

persoanelor cu handicap; 

Numar dosare - 

Intocmeste pontajul si il transmite 

serviciului contabilitate in vederea platii 

indemnizatiei; 

Redacteaza dispozitiile de 

acordare/incetare/modificare 

Numar pontaje 

incheiate – 

Numar 

dispozitii - 

Verifica prin ancheta sociala indeplinirea 

conditiilor de acordare/mentinere a 

indemnizatiei cuvenita parintilor sau 

reprezentantilor legali ai copilului cu 

handicap grav, precum si adultului cu 

handicap grav sau reprezentantului sau 

legal; Elaboreaza planul individual in baza 

nevoilor identificate si urmareste modul de 

respectare a Planului de 

recuperare/reabilitare 

Numar 

reevaluari – 

Numar planuri 

de interventie 

15.  Acordare 

stimulent 

educational 

anteprescolari 

Prevenire 

abandon 

scolar 

Acorda stimulentul educational in conditiile 

Legii nr. 248/2015 privind stimularea 

participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate 

şi procedura de acordare a tichetelor sociale 

pentru grădiniţă; 

Numarul de 

beneficiari 

stimulent 

educational -  

SERVICIUL 

EVIDENTA 

SI PLATA 

BENEFICII 

DE 

ASISTENTA 

SOCIALA 

 

Decembrie 

2021 

  

Verifica cel putin   o   data   pe   luna,   daca   

notarea   zilnica   a   prezentei   este   

realizata   conform procedurii. Intocmeste 

borderourile si le transmite AJPIS 

Numar 

verificarii in 

teren –  

Nr. Borderouri 



Dambovita. -  

16.  Acordare sprijin 

pentru 

persoanele 

vârstnice și 

pentru 

persoanele fără 

adăpost, prin 

acordarea de 

tichete sociale pe 

suport electronic 

pentru mese 

calde, denumită 

în continuare 

S.N.S.P.V.P.A. 

Sprijin 

pentru 

varstnici si 

pers. fara 

adapost 

Intocmeste borderoul cu persoanele fara 

adapost si primesc de la Institutia 

Prefectului lista cu persoanele care au 

venituri la nivelul indemnizației sociale 

pentru pensionari, în vârstă de 75 de ani 

împliniți sau peste această vârstă si le 

distribuie pe baza de semnatura. 

Numar 

beneficiari 

Biroul de 

Servicii 

Comunitare 

Decembrie 

2021 

17.  Acordare sprijin 

educațional pe 

bază de tichete 

sociale pe suport 

electronic  

 

Prevenire 

abandon 

scolar 

Intocmirea lunara a listelor destinatarilor 

finali  si transmiterea catre Prefectura. 

Distribuirea tichetelor. 

Numar 

beneficiari 

SEBAS Decembrie 

2021 

18.  Informare 

context COVID 

19  

Prevenire 

imbolnavire 

Contactarea telefonica, informarea si 

consilierea  beneficiarilor despre legislatia 

si masurile ce trebuie respectate in 

contextual epidemiologic actual 

Numar note 

telefonice 

DAS  

19.  Asigurarea de 

asistenta si 

consilierea 

juridica 

Informarea, 

consilierea 

si asistenta 

a 

persoanelor 

marginaliza

te social 

Comunica  noutatile legislative 

compartimentelor vizate. 

Intocmirea si depunerea la  rocedu 

competenta a actelor  rocedure  

pentru fiecare dosar aflat pe rol, in 

termenele prevazute de lege. 

Consiliere in vederea intocmiri si 

depunerii actiunii pentru punere sub 

interdictie si obtinerea curatelei. 

Intocmeste dispozitii conducatorului 

institutiei, conform legislatiei in 

Numar 

informari –  

 

 

Numar 

intampinari –  

 

 

 

 

 

 

 

Numar 

Compartimen

tul juridic 

Decembrie 

2021 



vigoare. 

Lamurirea unor  roced juridice in 

legatura cu eliberarea unor acte oficiale, 

 rocedure de lucru, etape 

premergatoare eliberarii unor acte 

oficiale. 

 

dispozitii – 

 

 

Numar adrese 

emise -  

20.  Respectarea 

legislației în 

vigoare 

 

 

 

Intocmirea 

documentat

iei conform 

legislatiei 

aplicabile 

Aplicarea legislaţiei in recrutarea, numirea, 

promovarea,  evaluarea performanţelor 

profesionale individuale, sancţionarea 

disciplinară, încetarea raportului de 

serviciu/muncă a angajaţilor    din cadrul 

instituţiei.  

 

 

Numar 

recrutarii –  

Numar 

promovari –  

Numar evaluari 

– 

Numar comisii 

disciplinare –  

Numar inectarii 

CIM – 

Nr. State de 

functii – 

 

Serviciul 

Resurse 

Umane  

Decembrie 

2021 

21.  Intocmire 

grafice/programa

ri 

Asigurare 

continuitate 

activitate 

In perioada starii de urgenta se va asigura 

prezenta salariatilor in cadrul centrelor de 

carantina, la DSP Dambovita si in cadrul 

centrelor rezidentiale 

Nr. grafice Serviciul 

Resurse 

Umane 

 

22.   

Calculul 

drepturilor 

salariale 

- Intocmire 

dispozitii/a

cte 

adistionale 

privind 

stabilirea 

drepturilor 

salariale 

- întocmeşte documentaţia pentru stabilirea 

salariilor de bază, sporului de vechime şi a 

altor sporuri;  

 

- întocmeşte statul de personal ori de câte 

ori intervin schimbari privind drepturile 

salariale lunare (salariul de încadrare, 

sporul de vechime, etc.) sau noi angajări; 

 

Numar state de 

plata intocmite 

– 

Numar acte 

aditionale/dispo

zitii privind 

acordarea 

drepturilor 

salariale -  

Serviciul 

Resurse 

Umane 

Serviciul 

Economico-

financiar 

Decembrie 

2021 

23.  Asigurarea 

ocupării conform 

legislatiei în 

vigoare a 

posturilor 

Respectarea 

procedurii 

de ocupare 

a posturilor 

prin 

-   asigură întocmirea formalităţilor privind 

scoaterea la concurs a posturilor vacante/ 

temporar vacante  şi răspunde de 

organizarea în condiţii optime a 

procedurilor specifice concursurilor  pentru 

Numar anunturi 

si postari pe sit 

– 

 

 

Serviciul 

Resurse 

Umane 

Decembrie 

2021 



contractual 

vacante/ 

temporar vacante 

si a posturilor de 

functionari 

publici 

concurs. funcţii contractuale si functii publice; 

-   asigură secretariatul comisiilor de 

concurs pentru ocuparea posturilor vacante 

şi întocmeşte documentaţiile privind 

încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi 

admişi, pe baza proceselor verbale ale 

comisiilor de concurs în conformitate cu 

prevederile legale. 

 

Numar 

documete 

incheiate in 

calitate de 

secretar 

comisie - 

 

 

 

 

 

24.  Asigurarea 

promovarii pe o 

treaptă 

superioara 

conform legii  

Respectarea 

procedurii 

de 

promovare 

pe treapta 

superioara  

- asigură organizarea examenelor  pentru 

promovarea angajatilor, care au absolvit o 

forma de învaţământ superior, în 

specialitatea în care îşi desfaşoară 

activitatea; 

- asigură organizarea concursurilor pentru 

promovarea în grad profesional; 

 

Numar 

examene 

promovare in 

treapta 

superioara – 

Numar 

documente in 

calitate de 

secretar 

comisie - 

Serviciul 

Resurse 

Umane 

Decembrie 

2021 

25.  Întocmirea 

documentației 

necesare 

încheierii, 

modificării, 

suspendării și 

încetarea 

raportului de 

serviciu. 

Respectarea 

legislatiei 

privind 

incheierea/

modificarea

/suspendare

a/incetarea 

CIM 

-  întocmeşte documentaţia privind 

încheierea, modificarea, suspendarea şi 

încetarea raportului de serviciu sau a 

contractului individual de muncă,  precum 

şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de 

legislaţia în care este viguare. 

-  întocmeşte documentaţia în vederea 

exercitării cu caracter temporar a funcţiilor 

de conducere vacante sau ale căror titulari 

sunt suspendaţi în condiţile legii;  

Numar 

documente 

intocmite 

pentru 

incetarea/suspe

ndarea/reluarea 

activitatii -  

Serviciul 

Resurse 

Umane 

Decembrie 

2021 

26.  Actualizarea 

bazei de date 

REVISAL  

Mentinerea 

raporturilor 

de munca 

- întocmeşte şi actualizează registrul de 

evidenţă a salariatilor, conform legislaţiei în 

vigoare. 

Numar 

interventii in 

baza de date -  

Serviciul 

Resurse 

Umane 

Decembrie 

2021 

27.  Eliberarea 

adeverintelor de 

salariat 

Completare

a 

adeverintel

or 

- eliberează,  la cerere, adeverinţe privind 

calitatea de salariat, vechimea în muncă;  

 

Numar de 

adeverinte 

eliberate -  

Serviciul 

Resurse 

Umane 

Decembrie 

2021 



28.  Verificarea 

pontajelor și a 

graficelor de 

lucru lunare 

Respectarea 

programulu

i de lucru 

conform 

Codului 

Muncii 

- verifică respectarea normei de lucru; 

-  planifica, urmarește și asigură aplicarea 

în practică a conditilor de repaus și odihnă 

pentru toți angajații. 

- intocmire pontaj asistenti personali. 

 

Numar grafice 

de lucru 

verificate – 

Numar 

verificarii – 

Numar pontaje 

as. Personali -  

Serviciul 

Resurse 

Umane 

Decembrie 

2021 

29.  Transmiterea 

fiselor de 

evaluare anuale 

către Sefii de 

serviciu, centru, 

birou din cadrul 

Direcției de 

Asistență Socială 

Asigurarea 

in termen a 

evaluarii 

personalulu

i 

-  asigura evidența evaluării anuale 

 

Numar 

evaluarii 

instrumentate -  

Serviciul 

Resurse 

Umane 

Decembrie 

2021 

30.  Asigurararea 

colaborii cu 

instituții publice 

precum ANAF, 

ANFP, DSP 

Dîmbovița, INS 

Dîmbovița, 

Primăria Mun. 

Tirgoviște, 

Ministerul 

Muncii si 

Protectiei  

Sociale, 

Monitorul 

Oficial, etc. 

- Asigurare

a 

transparent

ei salariale 

prin 

comunicare

a cu 

institutiile 

abilitate 

- Întocmește conform legislației in viguare 

declarația L153 

 

- Intocmește situația SAN la sfarsitul 

fiecarui an 

 

- Intocmește trimestrial situatia privind 

angajații  

DAS pe categorii de personal. 

 

- Transmite către Monitorul Oficial și către 

postgov.ro conform legislației în vigoare a 

anunțurilor privind ocuparea posturilor 

vacante din cadrul Direcției de Asistență 

Socială. 

 

- Raspunde oricărei solicitări cu privire la 

resurele umane din cadrul Direcției de 

Asistentă Sociala Tirgoviște. 

 

- Întocmeşte rapoarte şi chestionare 

statistice referitoare la salarii, numărul de 

personal şi utilizarea timpului de lucru 

potrivit solicitărilor. 

Numar 

documente 

intocmite ca 

urmare a 

solicitarilor sau 

in baza 

legislatiei 

aplicabile -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul 

Resurse 

Umane 

Decembrie 

2021 



31.  Actualizarea 

situatiilor 

functionarior 

publici 

-  - Incarcarea in sistem lunar a salariilor, 

sporurilor 

Numar 

documente 

incarcate in 

sistem 

Serviciul 

Resurse 

Umane 

Decembrie 

2021 

32.  Promovarea 

integrarea/ 

includerea 

socială deplină şi 

activă a copiilor 

cu dizabilităţi. 

 

Campanii 

de 

informare 

Organizarea de campanii cu scopul de a 

informa si sensibiliza opinia publica si 

factorii decizionali cu privire la dificultatile 

majore cu care se confrunta familiile care 

au copii cu TSA /Sindrom Down, in ceea ce 

priveste diagnosticarea precoce, acesul la 

terapii de recuperare individualizate, 

precum si la o retea de servicii care sa 

raspunda in mod real problematicii asociate 

TSA/Sindromului Down. 

Numar de 

campanii 

organizate -  

Personalul 

salariat al 

Centrului de 

zi pentru 

copii cu 

autism si 

sindrom 

Down 

„Sfanta 

Maria” 

Decembrie 

2021 

33.  Dobandirea 

abilitatilor 

pentru 

autonomie 

personala si viata 

independenta 

 

Elaborarea 

de 

programe 

personaliza

re 

individualiz

ate 

Terapie ABA, terapie logopedica, terapie 

ocupationala 

 Numar copii 

beneficiari - 

Personalul 

salariat al 

Centrului de 

zi pentru 

copii cu 

autism si 

sindrom 

Down 

„Sfanta 

Maria” 

Decembrie 

2021 

34.  Promovarea 

bunastarii si a 

demnitatii 

umane 

 

 

 

Sustinerea 

prin sesiuni 

de 

consiliere a 

familiei 

pentru 

constientiza

rea si 

identificare

a solutiilor 

de depasire 

a situatiei. 

Consiliere sociala, psihologica, medicala a 

familiei in vederea constientizarii 

problemei si a gasirii de solutii. 

 

Numar de fise 

de consiliere -  

Personalul 

salariat al 

Centrului de 

zi pentru 

copii cu 

autism si 

sindrom 

Down 

„Sfanta 

Maria” 

 

Decembrie 

2021 

35.  Îmbunătăţirea 

calităţii 

serviciilor 

Monitorizar

ea si 

evaluarea 

Activitati de monitorizare, evaluare  a 

serviciilor 

Numar 

monitorizari -  

Personalul 

salariat al 

Centrului de 

Decembrie 

2021 



furnizate situatiei 

beneficiaril

or 

zi 

 Cunosterea  permanenta a legislatiei in 

vigoare 

Numar 

informari 

salariati - 

36.  Consolidarea 

cadrului 

de organizare şi 

funcţionare  

Aplicarea si 

implementa

rea 

legislatiei 

in vigoare 

Verificarea periodica a documetelor. 

Aplicarea de chestionare si interpretarea 

acestora pentru a evalua periodic eficienta 

si eficacitatea serviciilor sociale prestate. 

 

Revizuiri 

proceduri de 

lucru –  

Numar 

chestionare 

aplicate –  

Interpretare 

chestionare - 

Personalul 

salariat al 

Centrelor  

Decembrie 

2021 

37.  Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Perfectiona

rea 

continua a 

personalulu

i 

Participarea la conferinte, seminarii, 

programe de pregatire profesionala. 

Numar 

conferinte/semi

narii /programe 

de pregatire 

profesionala 

Personalul 

salariat al 

Centrelor 

Decembrie 

2021 

38.  Acoradarea de 

servicii sociale 

in regim 

rezidential si 

conform 

Standardelor 

Minime 

Obligatorii in 

cadrul 

Caminului 

pentru persoane 

varstnice” Sfanta 

Elena” 

Institutional

izarea 

persoanei 

varstnice 

fara 

apartinatori 

si 

asigurarea 

serviciilor 

sociale in 

vederea 

dapasirii 

situatiei de 

dificultate 

Asigurarea de consultanţă socio-medicală 

gratuită tuturor beneficiarilor care nu au 

medic de familie.  

Imbunatatirea calitatii vietii a persoanelor 

institutionalizate in camin. 

Consilierea pentru înscrierea pe lista unui 

medic de familie a beneficiarilor care nu 

sunt înscrişi pe listele unui medic de 

familie. 

Colaborarea cu medicul de familie la care 

sunt înscrişi beneficiarii. 

Urmărirea şi supravegherea stării de 

sănătate a persoanelor aflate în camin si 

realizarea educaţiei sanitare a beneficiarilor 

pe diferite teme  

Incheierea de protocoale de colaborarea cu 

alte instituţii în desfaşurarea de programe în 

beneficiul persoanelor defavorizate. 

Cooperarea cu Casa de Asigurări de 

Sănătate, Directia de Sanatate Publica, în 

Numar inscrieri 

la medicul de 

familie –  

 

Numar fise de 

vizita medic de 

familie –  

Numar fise de 

consiliere 

medicala – 

Numar 

informari in 

registrul de 

informare al 

beneficiarilor – 

Numar 

protocoale de 

colaboare si 

activitati 

desfasurate – 

Caminul 

pentru 

persoane 

varstnice 

“Sfanta 

Elena” 

Decembrie 

2021 



vederea internării pentru examen de 

specialitate şi tratament a beneficiarilor 

neasiguraţi medical. 

 Administrarea în cadrul caminului de 

tratamente medicale conform 

recomandarilor medicului de familie sau 

medicului specialist. 

 Asigurarea medicaţiei de urgenţă. 

Implicarea voluntarilor in activitatea 

Caminului. 

 

Numar adrese 

institutii –  

 

Numar 

administrari 

medicamente 

din registrul as. 

Medical – 

Numar 

contracte/fise 

post voluntari 

39.  Consiliere si 

orientare 

profesionala, 

programe de 

integrare/reintegr

are pentru 

persoane fara 

adapost  

Informare 

locuri de 

munca 

vacante si 

inscrierea la 

cursuri de 

perfectionar

e/initiere/ca

lificare 

 

Mentinerea legaturii cu AJOFM  in vederea 

obtinerii unui loc de munca pentru 

beneficiarii centrelor si participarea la 

cursuri de perfectionare/initiere/calificare 

Numar 

informari – 

Numar 

persoane 

inscrise la 

cursuri- 

Numar 

persoane 

incadrate in 

munca - 

Adapost de 

noapte 

“Speranta” 

Decembrie 

2021 

40.  Monitorizarea si 

acordarea de 

servicii pentru 

prevenirea si 

limitarea unor 

situatii de 

dificultate si 

vulnerabilitate 

sociala ale 

persoanelor fara 

adapost, servicii 

de consiliere 

sociala si suport. 

Sustinerea 

persoanei 

fara adapost 

pana la 

depasirea 

situatiei de 

criza 

-Acordarea de gazduire temporara a 

persoanelor aflate in dificultate pana la 

iesirea din situatia de risc sociala. 

-Identificarea gradului de satisfactie al 

beneficiarilor referitor la serviciile 

acordate. 

Numar 

beneficiari – 

Numar 

chestionare 

aplicate – 

 

 

Adapost de 

noapte 

“Speranta” 

Decembrie 

2021 

41.  Mediere pe piata 

muncii, avandu-

se in vedere 

oferta de pe 

piata, calificarea 

Mentinerea 

angajatilor 

la locul de 

munca 

Seful centrului pastreaza legatura 

saptamanal cu angajatorii persoanelor 

beneficiare. 

Numar note 

telofonice sau 

note de caz-  

Adapost de 

noapte 

“Speranta” 

Decembrie 

2021 



persoanelor 

asistate si lista 

pe care AJOFM 

o afiseaza-  

monitorizarea 

angajatilor prin 

stabilirea unei 

legaturi 

permanente cu 

angajatorul. 

42.  Sprijinirea 

beneficiarilor in 

demersurile 

premergatoare ce 

vizeaza activitati 

legate de 

institutiile 

statului, cat si 

private, punand 

la dispozitia 

acestora, 

periodic, 

materiale 

informative 

Informarea 

beneficiaril

or asupra 

activitatilor 

diverselor 

institutii  

Peresoanele beneficiare se deplaseaza la 

diferite institutii unde au probleme de 

rezolvat insotiti de asistentul social. 

Numar 

beneficiari 

informati –  

Numar rapoarte 

intocmite – 

 

Adapost de 

noapte 

“Speranta” 

Decembrie 

2021 

43.  Realizarea 

demersurilor 

pentru obtinerea 

unei locuinte. 

Reintegrare

a sociala a 

persoanelor 

fara adapost 

Indrumarea beneficiarilor pentru intocmirea 

si depunerea dosarelor la Primaria 

Targoviste pentru obtinerea de locuinte 

sociale sau ANL. 

Numar dosare 

depuse si 

numar locuinte 

repartizate  

Adapost de 

noapte 

“Speranta” 

 

Decembrie 

2021 

44.  Cresterea 

performantei pe 

baza aplicarii 

standardelor de 

calitate in 

desfasurarea 

activitatilor si 

aplicarea 

sistemului de 

evaluare 

continua a 

Respectarea 

standardelo

r minime 

obligatorii 

-Evaluarea continua a activitatii desfasurate 

in cadrul centrului; 

-Aplicarea, interpretarea si analizarea 

chestionarelor completate de beneficiari, 

referitor la gradul de satsfactie a serviciilor 

oferite; 

-Perfectionarea profesionala continua a 

personalului angajat in cadrul centrului; 

Numar rapoarte 

intocmite-  

Numar 

chestionare 

aplicate – 

Situatie privind 

interpretarea 

chestionarelor 

–  

Numar cursuri 

perfectionare 

Adapost de 

noapte 

“Speranta” 

Decembrie 

2021 



serviciilor 

furnizate; 

continua - 

45.  Sprijinirea 

beneficiarului in 

activitati de baza 

ale vietii zilnice. 

Asigurarea 

igienei si 

prevenirii 

marginaliza

rii sociale 

conform 

gradului de 

dependenta 

activitati de asigurare a igienei corporale ( 

dus, baie generala-partiala, toaleta intima, 

ingrijirea parului), igiena eliminarilor. 

Numar fise 

zilnice de 

acordare 

servicii a 

ingrijitorului la 

domiciliu/luna/

beneficiar - 

Biroul de 

ingrijire la 

domiciliu 

pentru 

persoane 

varstnice 

Decembrie 

2021 

ajutor pentru imbracare –dezbracare; 

transfer si mobilizare 

 deplasare in interior 

comunicare 

46.  Sprijinirea 

beneficiarului in 

activitati 

instrumentale ale 

vietii zilnice. 

Acivitati de 

mentinere a 

starii de 

sanatate si 

integrare in 

societate  

efectuarea cumparaturilor Numar ore de 

activitati 

conform fisei 

zilnice de 

acordare 

servicii a 

ingrijitorului la 

domiciliu/luna/

beneficiar 

Biroul de 

ingrijire la 

domiciliu 

pentru 

persoane 

varstnice 

Decembrie 

2021 prepararea  hranei 

activitati de menaj 

insotirea in mijloacele de transport 

facilitarea deplasarii in exterior 

Companie 

activitati de gestionare si administrare a 

bunurilor 

activitati de petrecere a timpului liber 

47.  Sprijinirea si 

acordarea 

beneficiarului in 

activitati socio-

psiho-medicale 

Mentinerea 

si 

imbunatatir

ea starii de 

sanatate 

prevenirea accidentelor prin evitarea 

pericolelor de producere a acestora 

Numar 

reabilitari/ream

enajari a 

locuintei 
Biroul de 

ingrijire la 

domiciliu 

pentru 

persoane 

varstnice 

Decembrie 

2021 

supravegherea respectarii instructiunilor 

medicului privind administrarea 

tratamentului, controale periodice la 

domiciliu prin asistentii medicali 

comunitari 

Numar fise de 

consiliere 

medicale 

Decembrie 

2021 

evaluarea medicala periodica de catre 

medicul geriatru. 

Numar 

evaluari/an 

Decembrie 

2021 

48.  Furnizarea de 

servicii suport, 

socializare si 

petrecere a 

timpului liber in 

cadrul Centrului 

de zi pentru 

copii cu 

dizabilitati 

Prevenirea 

marginaliza

rii si 

integrarea 

persoanelor 

cu 

dizabilitati 

in societate 

Organizeaza Expozitie de 1 Martie si 3 

Decembrie – Ziua Internationala a 

persoanelor cu dizabilitati in comunitate cu 

obiecte realizate de copii Centrului 

Materialele de promovare ale Centrului  

sunt de tip clasic: fluturaşi, afişe,  

pliante cu obiective clare adresate  

comunităţii şi deci altor potenţiali  

beneficiari. Este reflectată în special  

Numar 

campanii de 

promovare –  

Numar 

informari/proce

se 

verbale/anchete 

sociale -  

Centrul de zi 

pentru copii 

cu dizabilitati 

Decembrie 

2021 



implicarea în rezolvarea problemelor 

 sociale ale beneficiarilor prin  

intermediul Centrului. 

 

49.  Prin serviciile de consiliere sociala si 

psihologica familiile copiilor cu dizabilitati 

au posibilitatea de a gasi solutii la diversele 

probleme aparute in relatia parinte – copil. 

Echipa centrului sta la dispozitia parintilor 

pentru sfaturi, sugestii si raspunsuri cu 

privire la problemele intampinate sau 

pentru a aborda teme de interes specifice 

referitoare la dificultatile intampinate cu 

copiii. 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati 

organizeaza lunar sedinte cu parintii. 

Numar fise de 

consiliere 

sociale si  

psihlogice 

pentru copii - 

Numar fise de 

consiliere 

individuale sau 

de grup pentru 

familie – 

 

Centrul de zi 

pentru copii 

cu dizabilitati 

Decembrie 

2021 

50.  Dezvoltarea 

deprinderil

or de viata 

independen

ta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalul de specialitate, psihologul  

elaboreaza programe individualizate de 

terapie, programe educationale  cu 

obiective corespunzatoare varstei, nivelului 

si potentialului de dezvoltare, precum si a  

observatiilor facute in fisa medicala 

intocmita de asistentul medical. 

Consiliere in vederea dezvoltarii 

deprinderilor de viata independenta 

Supraveghera copiilor 

 

Programul recreativ este realizat de catre 

educatorul specializat angajat, care 

elaboreaza pentru fiecare copil, in baza 

evaluarii initiale, un program 

educational/acivitati  conform varstei, 

nivelului si potentialului de dezvoltare. 

Numar 

documente 

elaborate si 

implementate 

de specialistii 

centrului -  

deprinderea 

salutului -  

învăţarea 

zilelor 

săptămânii -  

operaţii de 

calcul 

matematic, 

respectiv 

adunarea cu 

numere mici 2, 

3 şi 4, la un 

număr -  

recunoaşterea 

culorilor -; 

finalizarea unor 

activităţi la 

Centrul de zi 

pentru copii 

cu dizabilitati 

Decembrie 

2021 



 

 

 

 

Coordonare

a activitatii 

centrului 

copii cu deficit 

de atenţie - 

dobândirea 

literelor 

alfabetului  - 

dobândirea 

deprinderilor 

de comunicare 

-  

 

 

51.  Dispune  in limita competentei, masuri de 

organizare, care sa conduca la 

imbunatatirea acestor activitati sau, dupa 

caz, formuleaza propuneri in acest sens; 

Asigura coordonarea, indrumarea si 

controlul activitatilor desfasurate, de 

personalul Centrului; 

Organizeaza activitatea personalului, 

asigura respectarea timpului de lucru si a 

regulamentului de organizare si 

functionare.   

Completeaza, fisa de evaluare a 

performantelor individuale; 

Asigură aplicarea prevederilor Legii, şi a 

dispoziţiilor organelor ierarhic superioare; 

Urmareste, realizarea sarcinilor de munca 

permanente, in termenele stabilite, efectuate 

de subordonati; 

Asigurarea formarii profesionale a 

angajatilor conform Standardelor minime 

obligatorii. 

Numar 

documente 

elaborate de sef 

centru – 

Numar procese 

verbale de 

sedinte 

organizate cu 

salariatii –  

Numar 

evaluarii 

intocmite – 

Numar formari 

profesionale - 

 

Centrul de zi 

pentru copii 

cu dizabilitati 

Decembrie 

2021 

52.  Prevenirea si 

combaterea 

violentei 

domestice 

 

 

 

Promovarea 

bunastarii si 

a demnitatii 

umane 

 

 

Consiliere sociala, juridica, psihologica, 

medicala in vederea constientizarii 

problemei si a gasirii de solutii. 

 

Numar fise de 

consiliere -   

Numar fise 

consiliere 

juridical -  

Numar fise de 

consiliere 

Personalul 

salariat al 

Centrului „ 

Impreuna 

vom reusi”: 

asistenti  

Decembrie 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medicala -  

 

 

Autocunoastere si dezvoltare personala. 

 

Numar fise de 

consiliere 

psihologica - 

 

Consiliere de familie, medierea conflictului 

marital. 

Numar fise de 

consiliere -  

Asigurarea 

unui climat 

sigur pentru 

depasirea 

situatiei de 

criza 

 

Gazduire, hrana,asigurarea conditiilor de 

pastrare a autonomiei 

 

Asigurarea confortului psihic in perioada 

gazduirii in centru 

Numar 

persoane 

beneficiare in 

regim 

rezidential -  

 

Personalul 

salariat al 

Centrului „ 

Impreuna 

vom reusi” 

Decembrie 

2021 

 

 

Prevenirea 

marginalizarii 

sociale  

 

 

 

 

 

Identificare

a nevoilor 

si 

implementa

rea 

masurilor. 

 

Consiliere vocationala: intocmirea unui 

curiculum vitae, instruire in vederea 

prezentarii la interviu, medierea relatiei cu 

angajatorul. 

 

Numar planuri 

de interventie -  

Personalul 

salariat al 

Centrului „ 

Impreuna 

vom reusi” 

Decembrie 

2021 

53.   

Identificarea locurilor de munca vacante. 

 

Numar situatii 

privind locurile 

vacante -  

 

 

Indrumarea catre institutiile, serviciile si 

prestatiile de care pot beneficia pentru 

limitarea situatiilor de dificultate. 

 

Numar 

persoane 

conciliate -  

Personalul 

salariat al 

Centrului „ 

Impreuna 

vom reusi” 

 

 

Activitati de autogospodarire pentru 

mentinerea autonomiei persoanei cat si 

prevenirea aparitiei “dependentei de 

sistem” 

 

20 de activitati 

Personalul 

salariat al 

Centrului „ 

Impreuna 

vom reusi” 

Decembrie 

2021 

54.   

 

Mentinerea/ 

redobandirea 

Identificare

a 

problemelo

r de 

Triaj epidemiologic. 

 
Numar triaje  

efectuate – 

Numar 

tratamente 

Personalul 

salariat al 

Centrului „ 

Impreuna 

Decembrie 

2021 

Mediere in relatia beneficiarului cu medicul 

de familie si specialisti din unitati sanitare. 



starii de sanatate 

optime 

sanatate si 

remedierea 

acestora 

 administrate -  

 

vom reusi” 

Monitorizarea modului in care respecta 

medicatia atunci cand aceasta este prescrisa 

 

55.   

Eficienta si 

eficacitatea 

serviciilor 

sociale furnizate 

Monitorizar

ea post 

servicii 

pentru 

sustinerea 

in 

reintegrare 

sociala 

Aplicarea de chestionare si interpretarea 

acestora pentru a evalua periodic eficienta 

si eficacitatea serviciilor sociale prestate. 

 

Numar 

chestionare -  

Personalul 

salariat al 

Centrului „ 

Impreuna 

vom reusi” 

Decembrie 

2021 

Monitorizarea post-servicii in vederea 

prevenirii recaderii cazului. Numar fise de 

monitorizare -  

Decembrie 

2021 

56.  Acordarea de 

servicii 

specializate tip 

cresa pentru 

copiii cu varsta 

anteprescolara 

Oferirea de 

servicii 

integrate de 

ingrijire, 

supraveghe

re si 

educatie 

timpurie 

copiilor de 

varsta 

anteprescol

ara.  

Supravegherea si ingrijirea copiilor in 

vederea formarii deprinderilor pentru viata.  Numar de 

copii inscrisi -  

Numar anchete 

sociale –  

Efectuare triaj 

zilnic ~  

Contracte de 

acordare serv-  

Intocmire 

planuri de 

interventie – 

Fise de 

evaluare 

educationale-  

Compartimen

t educatie 

timpurie 

Decembrie 

2021 

Asigurarea unei alimentatii rationale 

adaptate varstei 

 

Asigurarea igienii alimentare si a spatiilor 

Urmarirea starii de sanatate a copiilor in 

colectivitate 

Colaborarea cu familiile copiilor si 

realizarea de parteneriate active cu acestia. 

Asigurarea educatiei timpurie si urmarirea 

dezvoltarii somato-psihice 

Implementarea standardelor minime 

obligatorii 

57.  Asigurarea 

serviciilor 

sociale si a 

hranei in cadrul 

Cantinei de 

Ajutor Social 

Prevenirea 

si 

marginaliza

rea sociala 

Acordarea meniului imbunatatit cu ocazia 

sarbatorilor de Paste, Craciun si Anul Nou 

si altor sarbatori religioase sau zile 

internationale de sarbatorire a diferitelor 

evenimente.  

Numar portii 

hrana calda –  

Numar pachete 

hrana rece 
Cantina de 

Ajutor Social 

Decembrie 

2021 

Indeplinirea Standardelor minime 

obligatorii 

Numar 

procedure 

revizuite -  

Gestionarea dosarelor de acordare conform 

procedurilor aprobate 

Numar dosare 

instrumentate -  

58.  Acordarea de Asigurarea Asistenta si reintegrare/reintegrare sociala - numar mediu Centrul Decembrie 



servicii sociale 

in cadrul 

Centrului 

rezidential de 

asistenta si 

reintegrare/reinte

grare sociala 

pentru 

persoanele fara 

adapost “Sfanta 

Maria” 

 

de servicii 

in regim 

residential 

pentru 

depasirea 

situatiei de 

criza. 

 Dobândirea deprinderilor de viata 

independenta 

beneficiari – 

- numar 

personae 

reintegrate in 

familie  

 

rezidential de 

asistenta si 

reintegrare/re

integrare 

sociala pentru 

persoanele 

fara adapost 

“Sfanta 

Maria” 

 

2021 

Supravegherea starii de sanatate. 

Prevenirea marginalizarii si excluziunii 

sociale si asigurarea protectiei sociale a 

persoanelor marginalizate social. 

Accesarea de fonduri europene in vederea 

creari de locuri de munca pentru persoane 

institutionalizate. 

59.  Cresterea 

gradului de 

absorbtie a 

fondurilor 

europene in 

vederea 

indeplinitii 

obiectivelor 

Directiei de 

Asistenta Sociala 

Targoviste prin 

accesarea 

programelor 

operationale sau 

guvernamentale 

 

 

 

“Amenajare 

Centru Social 

Integrat pentru 

Persoane 

Varstnice si 

Cantina de 

Ajutor Social” 

 

„Extindere, 

Identificare

a de 

finantari 

exeterne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acordarea 

de servicii 

conform 

standardelo

r minime 

obligatorii 

 

 

- Intocmire cereri de finantare  

- Intocmire documentatie tehnica si 

suport pentru cererea de finantare 

- Elaborarea Bugetului si a graficului 

Gantt 

 

- Realizare documentatie privind 

fezabilitatea investitiilor 

- Realizarea documentatiei tehnico-

economice a investitiilor 

- Realizarea analizei cost beneficiu 

pentru investitiile propuse spre 

modernizare/realizare 

- Elaborare cereri de finantare 

specific programelor operationale 

sau a programelor guvernamentale 

- Realizarea caietelor de sarcini si a 

procedurilor de achziiti publice 

(SICAP) 

- Obtinerea de autorizatii si avize 

necesare derularii activitatilor 

 

- reabilitarea si recompartimentarea 

constructiei existente, in vederea 

schimbarii destinatiei acesteia in 

“Centru social integrat pentru 

persoane varstnice si cantina de 

Numar 

proiecte 

derulate –  

 

 

 

 

Numar 

cereri de 

finantare –  

 

 

Numar studii 

de fezabilitate 

 

 

 

 

 

Numar 

beneficiari – 

Raport 

cost/benefici

ar – 

 

 

 

Biroul 

Proiecte 

 

Decembrie 

2021 



Reabilitare 

(Consolidare, 

Recompartiment

are), 

Modernizare și 

Echipare Cresa 

Spiridus” 

 

Relocare 

Adapost de 

noapte Speranta 

 

 

Infiintare Centru 

de zi 

 

 

Relocare Centrul 

de zi pentru 

copii cu autism 

si sindrom Down 

 

Infiintare centru 

de preparare 

hrana pentru 

compartimentul 

de educatie 

timpurie 

Cresterea 

numarului 

de 

beneficiari 

 

 

 

 

Reintegrare

a sociala a 

persoanelor 

fara adapost 

Prevenirea 

si 

marginaliza

rea copiilor 

in societate 

 

Creearea 

unui mediu 

propice 

pentru 

acordare 

servicii 

 

ajutor social”.   

 

 

 

- Lucrari de constructie, reabilitare si 

dotare unitate de educatie 

anteprescolara. 

- Lucrari de reabilitare pentru 

amenajare spatiu conform 

standardelor minime de calitate 

 

 

 

- Reabilitarea unui punct termic, 

lucrari de constructie, amenajare si 

dotare. 

 

 

 

- Reabilitarea unui punct termic, 

lucrari de constructie, amenajare si 

dotare. 

 

 

- Reabilitarea unui punct termic, 

lucrari de constructie, amenajare si 

dotare. 

 

Numar 

beneficiari – 

 

 

 

 

 

 

 

Numar 

beneficiari – 

 

 

 

Numar 

beneficiari – 

 

 

 

 

Raport 

cost/beneficiar   

 



60.  Intocmirea 

programului 

anual si a 

raportului anual 

de achizitii- 

actualizate, 

precum si a 

documentelor de 

atribuire a 

procedurilor de 

achizitii publice, 

in baza bugetului 

aprobat. 

Respectarea 

legislatie 

privind 

achizitia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Centralizarea referatelor de necesitate, 

estimarea valorii cheltuielilor conform 

bugetului aprobat, intocmirea 

documentatiei de atribuire, publicare in 

SICAP, validare in ANRMAP, desfasurarea 

licitatiilor si incheierea contractelor. 

- Intocmirea documentatiei pe cumparare 

directa, inclusiv pentru publicare in SICAP, 

din Catalogul electronic. 

- Intocmirea Machetei Achizitii Publice, 

anual. 

 

 

 

contracte de 

achizitie 

publica 

incheiate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul 

Achizitii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.  Efectuarea 

activitatilor de 

evaluare, 

monitorizare si 

analiza statistica 

Monitorizar

ea 

indeplinirii 

standardelo

r minime de 

calitate si 

eficientizar

ea 

serviciilor 

- Elaborarea si aplicarea 

documentatiei de monitorizare si 

evaluare a 

serviciilor/compartimentelor/centrel

or din cadrul Directiei. 

- Monitorizarea licentierilor si a 

realizarii indeplinirilor masurilor 

conform termenelor mentionate in 

rapoartele de evaluare in teren de 

 Numar licente 

de functionare 

pentru serv 

sociale 

Nr.  proceduri 

de lucru 

verificate/elabo

rate –   

Numar Fise 

Serviciul 

Evaluare, 

Monitorizare 

si analiza 

statistica 

Decembrie 

2021 



acordate catre comisia de licentiere. 

- Monitorizarea indeplinirilor 

Standardelor Minime Obligatorii. 

- Centralizarea, verificarea si 

intocmirea de 

situatii/rapoarte/proceduri conform 

legislatiei in vigoare. 

- Acordarea de suport si consultari 

Serviciilor/centrelor asupra 

noutatilor legislative si a cazurilor/ 

problemelor intervenite. 

- Verificarea si centralizarea datelor 

si procedurilor formalizate conform 

OSGG 600/2018 actualizat. 

monitorizare –  

Numar 

adrese/raspunsu

ri -  

62.  Acordarea de 

tichete de 

calatorie pentru 

Veterani si 

vaduvele 

veteranilor de 

razboi, 

Deportati, 

Detinuti 

politici,Revoluti

onari, 

pensionari, elevi 

si studenti. 

 

Acordarea 

de gratuitati 

de transport 

Aplicarea procedurilor de lucru. 

Numar tichete 

de calatorie 

pentru 

pensionari –  

Numar 

abonamente 

elevi - 

Biroul 

Servicii 

Comunitare 

Decembrie 

2021 

63.  Distribuirea 

alimentelor in 

cadrul actiunii 

POAD  

Evitarea 

marginaliza

rii sociale 

Gestionarea, eliberarea si intocmirea 

situatiilor in procesul de distribuire a 

alimentelor POAD. 

Numar 

persoane 

beneficiare - 

Biroul 

Servicii 

Comunitare 

Decembrie 

2021 

64.  Acordarea de 

asistenta 

medicala in 

cadrul 

cabinetelor 

medicale scolare 

Efectuarea 

atributiilor 

medicilor si 

asitentilor 

medicali 

conform 

fisei 

-servicii de asigurare a unui mediu sanatos 

pentru comunitatea de prescolari si/ sau 

elevi; 

-servicii de mentinere a starii de sanatate 

individuale si colective 

-servicii de examinare a starii de sanatate a 

elevilor 

Consultatii 

medicale - 

Tratamente –  

Triaj 

epidemiologic  

masuratori 

somatometrice 

Compartimen

t cabinete 

medicale 

scolare 

Decembrie 

2021 



postului 

 

-servicii de asigurarea a starii de sanatate 

individuale 

-servicii de promovarea a unui stil de viata 

sanatos 

 

–examene 

medicale de 

bilant – 

Numar de 

informari -  

65.  Acoradarea de 

asistenta 

medicala dentara 

in cadrul 

cabinetelor 

medicale dentare 

Efectuarea 

atributiilor 

medicilor si 

asitentilor 

medicali 

conform 

fisei 

postului 

-Efectueaza examinari periodice ale 

aparatului orodentaral prescolarilor si 

elevilor si trimite la specialist cazurile care 

depasesc competenta cabinetului 

stomatologic scolar. 

-Asigura profilaxia functionala de 

conditionare a obiceiurilor vicioase. 

-Examineaza parodontiul în vederea 

decelarii semnelor clinice de debut al unei 

îmbolnaviri cronice. 

-Urmareste dezvoltarea armonioasa a 

aparatului dentomaxilar prin conservarea si 

refacerea morfologiei dentare. 

-Depisteaza activ afectiunile orodentare. 

 

consultatii si 

tratatamente 

administrate – 

elevi , studenti 

si prescolari 

 

Compartimen

t cabinete 

medicale 

scolare 

dentare 

Decembrie 

2021 

66.  Acordarea de 

servicii   

comunitare de 

prevenire a 

separării 

copilului de 

familia sa in 

cadrul Centrului 

de zi Arlechino 

Prevenirea 

abandonulu

i scolar si 

amarginaliz

arii sociale 

- Depistarea precoce a situaţiilor de risc 

care pot determina separarea copilului de 

familia sa; 

- Asigurarea unui program educaţional 

adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de 

dezvoltare şi particularităţilor copilului( 

sprijin pentru efectuarea temelor); 

- Asigurarea activitătii recreative şi de 

socializare; 

- Consiliere psihologică şi şcolară pentru 

copii; 

- Consiliere şi sprijin pentru părinţi; 

- Dezvoltarea de  programe specifice pentru 

prevenirea comportamentelor abuzive ale 

părinților și a violenței în familie. 

- Asigurarea hranei si a transportului pentru 

beneficiarii direcţi. 

Numar 

campanii de 

promovare - 

Numar 

protocoale de 

colaborare- 

Numar 

beneficiari-   

Centrul de zi 

Arlechino 

Decembrie 

2021 

67.  Acoradarea de 

servicii conform 

Prevenirea 

şi/sau 

- activităţi practice ( lucru manual, origami, 

confecţionat obiecte decor, tricotat); 

Numar  

persoane 

Clubul pentru 

pensionari nr. 

Decembrie 

2021 



SMO in cadrul 

Clubului pentru 

pensionari nr. 1 

limitare  a 

unor situaţii 

de 

dificultate 

şi 

vulnerabilit

ate, care pot 

duce la 

marginaliza

re sau 

excluziune 

socială, 

promovând 

participarea 

persoanelor 

vârstnice la 

viaţa 

socială şi 

cultivarea 

relaţiilor 

interumane. 

- activităţi informative (lectura presă, 

cărţi,vizionare programe TV, auditii radio 

, muzicale); 

- grupuri de discuţii tematice (teme: 

medicale, sociale, distractive,lansari de 

carte); 

- jocuri de grup (jocuri de : carti, şah, table, 

rummy,darts, tenis de masa, jocuri 

distractive) etc. 

- terapii ocupationale  

- activitati artistice  (teatru, dans, audiţii 

muzicale, pictura ), 

- activităţi educaționale intergeneraţii 

(programe derulate împreună cu copii, 

studenți,voluntari etc.),   

- activităţi în comunitate (vizionare de 

spectacole, vizite la muzee sau centr 

culturale, serate dansante, participare la 

acţiuni mediatice/organizate de 

municipalitate, etc), 

-activităţi recreativ distractive (sărbătorirea 

zilelor de naştere şi a altor 

sărbători/evenimente speciale, plimbări în 

aer liber, parcuri, excursii, etc.). 

 

inscrise 

Numar 

activitati/numar 

beneficiari 

participanti  

 

1 

 

Intocmit, 

jr. Marian Ana Maria 


