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Directia de Asistenta Sociala  se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 

292/2011 privind Asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 197/2012 

privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, actualizata si OUG 57/2019, privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. Direcţia de Asistenţă Socială are in 

subordine serviciul public de asistenţă socială, unitati publice de asistenta sociala in care se acorda 

servicii sociale primare si/sau specializate, precum si servicii medicale, in cabinetele prescolare, 

scolare si studentesti si este institutie cu personalitate juridică, ce se subordonează Consiliului Local 

Târgovişte.  

Directia de Asistenta Sociala, ca serviciu public de asistenta sociala, are responsabilitatea creării, 

menţinerii si dezvoltării serviciilor medicale, a serviciilor sociale cu caracter primar si a serviciilor 

sociale specializate în funcţie de nevoile sociale locale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a 

functionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţa, familial si comunitar, precum si aceea 

de a intreprinde masuri ce au ca scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor interioare 

pentru depasirea unei nevoi sociale. 

Directia de Asistenta Sociala este acreditata conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 

004151, eliberat la data de 28.08.2018 de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Sediul Directiei de 

Asistenta Sociala functioneaza in Municipiul Targoviste, str. B-dul Unirii nr. 26, telefon 

0372764198, fax 0245640694, e-mail office@das-targoviste.ro, URL www.das-targoviste.ro. 

 

In  anul 2020, Directia de Asistenta Sociala si-a desfasurat activitatea in conformitate cu 

atributiile prevazute de normele legale in vigoare dupa cum urmeaza: 

 

1. SERVICIUL RESURSE UMANE:  

Serviciul Resurse -Umane este structurata in: 

- personalul din cadrul Serviciului Resurse Umane si relatia  cu publicul- inclusiv registratura, 

deoarece majoritatea  solicitanților sunt persoane aflate în situatia de risc social ceea ce implică și 

consilierea acestora în ceea ce privește drepturile prevazute de lege și cele pe care le pot obține în 

cadrul DAS ; 

In anul 2020 DAS a avut aprobate conform organigramei  856 posturi din care: DAS - 454; 

CABINETE SCOLARE -  92; ASISTENTI PERSONALI - 300. 

 

 

Pentru activitatea de personal curenta desfasurata in perioada Ianuarie-Decembrie 2020, se pot 

cuantifica urmatoarele activitati : 

-s-a intocmit organigrama si statul de functii anexa la toate modificarile de structura aprobate de 

Consiliul Local; 

-s-au intocmit 60 de state de personal (D.A.S, Centre/Crese, Cabinete, Asistenta medicala 

comunitara, Proiect POCU); 

-s-au intocmit 12 comunicari privind toate modificarile salariale/structurale;  

-s-au organizat 11 examene pentru ocuparea a  posturi vacante/vacante temporar si  s-a sustinut 

secretariatul acestora; 
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-s-au intocmit dosarele de personal ale celor 13 noi  angajati si s-au completat toate evidentele de 

personal  cu datele acestora; 

-s-au organizat 1  examen pentru promovare debutant si sustinut secretariatul acestuia;  

-s-a intocmit documentatia pentru 881 modificari salariale (sporuri de vechime 60, promovari 1, 

aplicare modificari legislative in salarizare, cresteri salariale 820 ) si s-au completat toate evidentele 

de personal cu acestea; 

-s-a intocmit documentatia pentru incetarea/suspendarea/reluarea activitatii a 283 contracte de 

munca (incetare CIM - 25, concedii fara plata 2, reluari activitate 272 , suspendarea activitatii 273) 

si s-au completat toate evidentele de personal cu acestea; 

-s-a intocmit documentatia pentru  modificari in situatia personala a salariatilor (schimbari 

nume,stare civila,loc munca) si s-au completat toate evidentele de personal cu acestea; 

- s-a raspuns la un numar de 185 adrese/solicitari; 

-s-a intocmit un numar de 35 de adrese prin care am solicitat clarificari privind aplicarea legislativa. 

-Pentru asistentii personali  ai persoanelor  dizabilitati -se pot cuantifica urmatoarele activitati de 

personal desfasurate in anul 2020: 

-s-au intocmit 12 state de personal; 

- s-au intocmit 12 pontaje; 

- s-au intocmit 12 de comunicari privind toate modificarile salariale/structurale;  

- s-au intocmit dosarele de personal pentru 46 nou angajati, si s-au completat toate evidentele de 

personal  cu datele acestora; 

-s-a intocmit documentatia pentru 51 modificari salariale (sporuri de vechime ) si s-au completat 

toate evidentele de personal cu acestea ; 

- s-a intocmit un numar de 300 acte aditionale privind aplicarea O.U.G 114/2019 cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

-s-a raspuns la toate solicitarile raportare /statistice privind activitatea specifica. 

-s-a intocmit documentatia pentru incetarea/suspendarea/reluarea activitatii a 30 contracte de munca 

(incetare CIM-44,concedii fara plata 0,reluari activitate 2 , suspendarea activitatii 6) si s-au 

completat toate evidentele de personal cu acestea; 

- s-a tinut evidenta a  300 cererei de concediu de odihna. 

- s-a intocmit dinamica asistentilor personali la semestru si transmis care Serviciile de Asistenta 

Sociala. 

Pentru toti salariatii DAS: 

-s-au intocmit 8 situatii statistice referitoare la numar si structura; 

-s-a actualizat permanent  registrul de evidenta electronica REVISAL si s-a transmis la ITM; 

-s-au primit, verificat si operat in evidente cererile de concediu de odihna 2020, pentru salariati; 

-s-au primit, verificat si operat in evidente 253 pontajele lunare pentru o medie de 825 de salariati; 

-s-au primit, verificat si operat in evidente  60  grafice lunare de lucru; 

-s-au furnizat permanent  informatii privind totalul zilelor de concediu medical, vechimea in 

institutie si date personale pentru intocmirea adeverintelor solicitate de salariati pentru spitale etc. 

- s-au inregistrat un numar de 858 concedii medicale, si s-au eliberat un numar 900 de adeverinte 

medicale; 

- s-a sustinut secretariatul la un numar de 4 cercetari disciplinare; 

- s-au transmis informatii statistice privind salariatii DAS, respectiv S3- trimestial 

- s-au eliberat un numar 40 de adeverinte de vechime/salariat. 

- s-au eliberat un numar de 100 de copii conform cu originalul a documentelor din dosarul de 

personal (acte aditionale, fisa post, dispozitii). 

- s-a tinut tinut evidenta a  30 de evenimente familiale deosebite prin care salariatii au beneficiat cf. 

legii de zile libere platite. 

- s-a întocmit și s-a depus lunar către AJOFM Dâmbovița solicitări privind recuperarea sumelor 

acordate unor categorii de salariați conform Legii 19/2020 și Ordonanta 30/2020 privind somajul 

tehnic în număr de 211 salariați/lună. 

- s-au întocmit de 820 de adeverinte angajator care au atestat calitatea de salariat pe perioada stării 

de urgență/alerta. 



Registratura:  

- La registratura DAS au fost inregistrate :- 22472 documente registrul intrati DAS; 

- 46628 documente inregistrate in registrul B; 

- 12480 documente inregistrate in registrul A; 

Relatia cu publicul: 

-s-au primit lunar si inregistrat rapoartele de activitate ale asistentilor personali /o medie de 298 

-s-au instrumentat dosarele pentru 46 dosare acordare asistent personal pentru persoane cu handicap 

grav si insotitor; 

-s-au instrumentat 58 dosarele pentru  revizii situatie bolnav si reangajare a asistent personal 

-s-a efectuat consilierea si monitorizarea intocmirii solicitarilor pentru: 

• anchete sociale pentru evaluarea incadrarii in grade de handicap/pensionare boala; 

• adeverinte subventii caldura; 

• anchete rovignete pentru persoane cu handicap; 

• ajutoare crucea rosie; 

• cereri inscriere crese; 

• concedii de odihna ale asistentilor personali 300 de cererei ; 

 

2. CABINET MEDICINA MUNCII: 

                       In anul 2020 s-au efectuat un numar 520 controale medicale periodice incheiate cu 

fise de aptitudine in munca conform cu HG 1169/2011. 

      Controlul medical periodic a cuprins examenul clinic general efectuat de medicul institutiei cat 

si examene paraclinice efectuate in functie de expunerea la diferiti factori de risc profesional, de 

activitatea/functia fiecarui angajat, de programul de lucru, schimb de zi sau noapte. 

     De mentionat ca investigatiile medicale si fisa de aptitudine in munca au fost efectuate prin 

clinica autorizata. 

     Personalul din sectorul alimentar (cantina sociala, crese si centre sociale) incheiat fisa de 

aptitudine de doua ori pe parcursul anului conform legislatiei. 

     Avizul medical obtinut cu aptitudine in munca a cuprins in unele cazuri si recomandari medicale 

cu obligativitatea de a fi respectate dupa cum a fost cazul ( de fiecare persoana vizata, prin 

personalul coordonator al fiecarui compartiment, cat si de personalul desemnat pentru protectia 

munii respectiv conducerea unitatii). 

     Ca urmare a examenului clinic general cat si a examenelor paraclinice efectuate au fost 

identificate urmatoarele afectiuni cronice si cronic acutizate: 

 

• Afectiuni cardiovasculare in curs de tratament si in diferite stadii evolutive ( HTA, 

tulburari de ritm, CIC ) - 43 cazuri. 

 

• Boli de nutritie si metabolism – 32 cazuri 

 

• Boli endocrine – 10 cazuri 

 

• Afectiuni osteoarticulare – 8 cazuri 

 

• Boli digestive - 11 cazuri 

 

• Boli neuropsihice – 4 cazuri 

 

   Toate aceste persoane au primit recomandari medicale atat direct ca urmare a examenului medical 

cat si prin avizul medical de aptitudine in munca, iar daca a fost necesar au primit recomandari 

pentru investigatii suplimentare prin medic de familie si specialist. 

    Morbiditatea - numar de imbolnaviri acute si cronic acutizate care au necesitat ITM,  afectiunile 

predominate fiind: 



 

• Afectiuni tumorale – 1055 zile concediu medical 

 

• Dorsopatii – 816 zile concediu medical 

 

• Afectiuni ale aparatului cardio-vascular – 562 zile concediu medical 

 

    

 Factorii de risc identificati sunt aceiasi prin specificul activitatii institutiei, de remarcat in special: 

   - Factori biologici pentru lucratorii care isi desfasoara activitatea si in alte locatii cum ar fi: 

asistenti sociali ingrijitori batrani la domiciliu, crese, centre sociale. 

   - Solicitare neuropsihica, stres neuropsihic si responsabilitate deosebita. 

     In perioada iulie – decembrie la nivelul cabinetului medical au fost recoltate un numar de 598 

teste Covid 19 la personalul angajat DAS care isi desfasoara activitatea in centrele sociale arondate 

Directiei. 

 

Recomandari: 

    Respectarea normelor de protectie si securitate in munca ( protectie individuala, echipament de 

protectie adecvat ) 

   Efectuarea controlului medical periodic conform legislatiei cat si respectarea indicatiilor inscrise 

in avizul obtinut pentru fiiecare persoana. 

 

3. COMPARTIMENT SSM  SI PSI 

   În perioada 01 ianuarie 2020-31 decembrie 2020,  situația securității și sănătății în muncă în 

cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște s-a prezentat astfel: 

    În primul rand , în această perioadă nu s-au înregistrat accidente de muncă și/sau îmbolnăviri 

profesionale în cadrul unității. 

   Organizarea activității de prevenire și protecție a fost realizată de catre lucrătorii desemnați 

împreuna cu serviciul extern, conform prevederilor legistlației SSM. 

    S-a asigurat instruirea personalului în domeniul SSM , în toate cele 3 faze ( la angajare-instruirea 

introductiv generală și instruirea la locul de muncă și  ulterior, la intervale regulate, instruirea 

periodică) de catre lucratorii desemnați şi auditarea periodică a locurilor de muncă, acestea 

cuprinzand o listă de 68 de obiective (cu un efectiv de personal de aproximativ 560 de salariați) 

astfel: 

      -     Sediul D.A.S. 

-      9 centre sociale 

-  8 creșe  

-    40 cabinete medicale școlare 

-    10 cabinete stomatologice 

    Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă înfințat la nivelul unităţii, are în vedere participarea 

și consultarea lucrătorilor la problemele legate de securitatea și sănătatea în muncă.  

    C.S.S.M s-a întrunit, în anul 2020, trimestrial, conform legistlaței în vigoare, comunicând 

procesele verbale de întrunire Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița. 

    Monitorizarea si supravegherea stării de sănătate a angajaţilor se realizează prin efectuarea 

controlului medical la angajare si periodic al lucratorilor din cadrul unitatii de catre medicul 

specialist de medicina muncii care prezinta anual conducerii unităţii un raport asupra stării de 

sănătate a personalului.  

      În anul 2020 s-au efectuat un numar de 520 controale medicale periodice încheiate cu fișe de 

aptitudine în muncă, conform HG 1169/2011. Rezultatul fișei de aptitudine a fost înregistrat în 

evidența compartimentului SSM și monitorizat în cazul de recomandări medicale, cu obligativitatea 



reevaluării. În conformitate cu O.U.G. 96/2003, privind protecția maternității la locul de muncă, au 

fost întocmite și transmise către I.T.M. Dâmbovița, un număr de 7 notificări de salariate gravide. 

       Toate acțiunile intreprinse privind promovarea îmbunățățirii securității și sănătății în muncă a 

lucrătorilor și toate măsurile de prevenire și protecție au drept scop prevenirea riscurilor 

profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și 

accidentare, informarea, consultarea, participarea, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor.  

 

 

4. BIROUL ACHIZITII:  

 

Au fost lansate si incheiate un numar de 43 contracte de achizitie publica, constand in: 

-  3 Note de comanda privind executia de lucrari si anume: lucrari de baza amenajare birou 

etaj 1, lucrari de compartimentare secretariat sediul DAS, lucrari de reparatie biroul 

comunitarș 

- 22 contracte prestari servicii si anume: Contract de mentenanta instalatii sanitare, termice si 

electrice, Contract servicii medicina muncii si analize medicale, Servicii actualizare produs 

informatic, Prestari servicii tiparire tichete gradinita, Prestari servicii tiparire vouchere de 

vacanta, Prestari servicii alimentare carburanti, Contract inchiriere “Sf. Elena”, Contract 

mentenanta intretinere sistem de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu “Sf. 

Maria”, Servicii gazduire site web, Prestari servicii trimiteri corespondenta, Contract 

prestari servicii software, contract prestari servicii monitorizare GPS, Contract prestari 

servicii de instruire si consultanta SSM, Contract vanzare-cumparare deseuri metalice 

feroase si neferoase, Contract prestari servicii paza, Contract prestari servicii vidanjare, 

Contract prestari servicii mentenanta, verificare, intretinere si revizie a mijloacelor tehnice 

de aparare impotriva incendiilor-hidranti interiori si exteriori DAS, Contract prestari servicii 

preluarea,transportul si eliminarea finala autorizata a deseurilor biodegradabile de la 

bucatarii crese si cantina, Contract servicii de programare software de aplicatii, Contract 

inchiriere Cresa Iepurila, Contract inchiriere Cresa 15, Contract inchiriere Centrul de zi 

pentru copii cu autism si sindrom Down; 

- 18 acorduri-cadru si anume: Furnizare carne si produse din carne, Furnizare legume 

proaspete, Furnizare iaurt, Furnizare fructe, Furnizare apa plata crese, Furnizare diverse 

produse alimentare, Furnizare produse lactate, Furnizare dulciuri, Furnizare produse de 

panificatie, Furnizare conserve de alimente si produse de morarit, Furnizare tomate in 

conserva si legume in conserva si/sau la cutie;  

- Pentru fiecare acord-cadru se intocmesc lunar contracte subsecvente. 

 

Se intocmesc note de comanda lunare pentru achizitia de servicii intretinere rampe mobile, 

servicii mentenanta IT, servicii depozitare/arhivare, servicii intretinere aparatura medicala, 

servicii spalatorie auto, servicii colectare deseuri medicale. 

In fiecare zi se intocmesc note de comanda privind achizitia de diverse produse, servicii sau 

lucrari ce au un caracter urgent si care n-au putut fi prevazute la intocmirea planului anual 

de achizitii publice. 

 

 

 

LUCRARI IN DESFASURARE 

Obiectiv de investitie: Infiintarea si amenajarea unui centru de preparare a hranei pentru cresele 

din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Targoviste 

Valoare contract conform act aditional nr. 4: 1.000.820.33 lei fara TVA (compus din 965801.48 

lei care reprezinta valoarea contractului rezultata in urma actului aditional nr. 3 si 35018.85 lei fara 

TVA- valoarea rezultata in urma devizului nr. 270601); 



Stadiul contractului: S-a emis ordinul de incepere  privind executia lucrarilor in data de 

18.06.2019 pentru suma de 150000 lei TVA inclus; 

In data de 23.10.2019 s-a emis ordinul de incepere nr. 2 pentru suma de 190000 lei TVA inclus; 

In data de 13.04.2020 s-a emis ordinul de incepere nr. 3 in valoare de 170000 lei TVA inclus; 

In data de 22.06.2020 s-a emis ordinul de incepere nr. 4 in valoare de 100000 lei TVA inclus; 

Valoare dotari: 236266,62 lei TVA inclus; 

Durata executie contract: Termenul de executie al lucrarilor care fac obiectul prezentului contract 

este de 18 luni, de la data emiterii ordinului de incepere din partea autoritatii contractante. 

 

Obiectiv de investitie: Amenajare centru pentru copii cu autism si sindrom Down 

Valoare contract: conform act aditional nr. 2 este de 1.190.587,94 lei, la care se adauga T.V.A. in 

valoare de 226211,71 lei; 

Stadiul contractului: in data de 29.10.2019 s-a emis ordinul de incepere privind executia lucrarilor 

in valoare de 200000 lei TVA inclus; 

In data de 30.03.2020 s-a emis ordinul de incepere nr. 2 in valoare de 260000  lei TVA inclus; 

Durata executie contract: Termenul de executie al lucrarilor care fac obiectul prezentului contract 

este de 18 luni, de la data emiterii ordinului de incepere din partea autoritatii contractante. 

Valoare dotari:116.649 lei TVA inclus; 

 

ACHIZITII PROIECT EU SPER- DEZVOLTAREA INTEGRATA A 

COMUNITATII MARGINALIZATE ROMLUX 

 

- Achizitie publica consultatii oftalmologice si consultatii ORL; 

- Achizitie publica servicii imagistica medicala; 

- Achizitie publica echipamente medicale- ochelari de vedere; 

 

ACHIZITII PROIECT “SPRIJIN PENTRU PERSOANELE VULNERABILE IN 

CONTEXTUL EPIDEMIEI COVID-19” 

- Achizitie publica masti faciale si dezinfectanti; 

- Achizitie publica manusi unica folosinta si covor dezinfectant; 

- Achizitie publica servetele umede antibacteriene; 

- Achizitie publica clor; 

- Achizitie publica pungi plastic; 

Pentru cumpararile directe, autoritatea contractanta are implementata o procedura 

operationala interna, in baza careia, pe langa incheierea de contracte, ca modalitate de contractare 

sunt prevazute si notele de comanda (acestea se incheie pentru achizitii urgente si neprevazute). 

Activitatea Biroului Achizitii nu se limiteaza doar la organizarea, derularea si incheierea de 

contracte/acorduri-cadru pentru acoperirea intregii nevoi a municipalitatii, in functie de resursele 

financiare anuale care se pot angaja, ci si de proiecte cu finantare externa. 

Alte activitati desfasurate in cadrul Biroului Achizitii: 

➢ Zilnic, in cadrul biroului “Achizitii” se primesc facturi din partea departamentului 

“Contabilitate” pentru a fi verificate si certificate in privinta realitatii, regularitatii si 

legalitatii; 

➢ In cadrul biroului „Achizitii”, zilnic se rezolva probleme aparute in desfasurarea activitatii 

creselor si centrelor (reparatii urgente si neprevazute, referate de necesitate, note de 

comanda etc); 

➢ Lunar sunt verificate si certificate in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii toate 

„intrarile” pe luna respectiva- facturile emise pentru serviciul Crese si Cantina de Ajutor 

Social; 

Obiectivele Biroului Achizitii: 

Stabilirea unei directii strategice clare, pentru: 

- Respectarea si aplicarea legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice; 

- Derularea achizitiilor publice in conditii de eficienta economica si sociala; 



- Gestionarea principiilor care stau la baza unui proces comun de achizitii si de management 

al contractelor (inclusiv managementul relatiilor cu furnizorii/prestatorii/executantii); 

- Aplicarea procedurilor de atribuire si de gestionare a derularii contractelor intr-un mod 

profesionist, pentru a asigura cele mai inalte standarde de transparenta, responsabilitate si 

corectitudine; 

- Gestionarea achizitiilor publice pentru realizarea obiectivului contractului la timp, in 

limitele bugetului si in conformitate cu specificatiile tehnice; 

- Impartirea in loturi a contractelor mari in scopul adaptarii la necesitatile IMM-urilor si a 

stimularii concurentei; 

 

Biroul Achizitii si celelalte structuri beneficiare ale contractelor de achizitie publica vor 

urmari ducerea la indeplinire a prevederilor contractuale si se vor asigura de buna furnizare a 

produselor, buna exploatare a dotarilor si serviciilor prestate, precum si de buna executare a 

lucrarilor. 

DISPOZITII PRIVIND NUMIREA COMISIILOR DE EVALUARE 

Biroul Achizitii a intocmit referate pentru emiterea Dispozitiilor privind componenta 

comisiilor de evaluare, iar toate dispozitiile au fost aduse la indeplinire. 

De asemenea, angajatii din cadrul Biroului Achizitii au rezolvat in totalitate si la termen 

toate cererile inregistrate si repartizate spre rezolvare. 

 

INDEPLINIRE OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2020 

 

Obiectiv Grad de realizare 

Imbunatatirea pregatirii profesionale Realizat 

Organizarea procedurilor de achizitii publice Realizat 

Cresterea eficientei utilizarii fondurilor Realizat 

 

Pe parcursul anului 2020, in cadrul Biroului Achizitii s-au derulat activitati de: 

- realizare a programului anual de achizitii publice pe baza necesitatilor si prioritatilor 

identificate la nivelul institutiei, in functie de fondurile aprobate; 

- activitate de informare si de publicare privind pregatirea si organizarea procedurilor, 

obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte informatii care sa edifice 

respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitii publice; 

- s-a asigurat aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, prin incheierea contractelor de 

achizitie publica; 

- s-a asigurat constituirea si pastrarea dosarului achizitiei, document cu caracter public; 

- s-au operat modificari sau completari ulterioare in programul anual al achizitiilor, cand 

situatia o impune, cu aprobarea conducatorului institutiei si avizul compartimentului 

financiar contabil; 

- s-au intocmit documentatii de atribuire, in urma carora s-au atribuit contracte subsecvente 

acordului cadru, conform legislatiei in vigoare; 

5. SERVICIUL ECONOMICO – FINANCIAR: 

                   La data de 31.12.2020, Direcţia de Asistenţă Sociala are în schema organizatorica 

un număr de 759 salariaţi cu activitate de asistenţă socială in cadrul S.P.A.S. si a centrelor aflate in 

subordine (inclusiv cele 8 crese si ingrijitorii la domiciliu) si cu activităţi auxiliare (contabilitate si 

administrativ) si 97 salariati cu activitate in cabinetele medicale scolare. 

Conform H.C.L. 448/19.12.2019, numarul posturilor asistentilor  personali ai persoanelor 

cu handicap grav este 300, iar numarul indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav este de 950. 



In perioada 01.01.2020-31.12.2020, D.A.S  a inregistrat: 

- Un numar mediu lunar de 864 indemnizaţii de handicap cuvenite minorilor  si adultilor cu 

handicap grav, precum si adultului cu handicap grav, pentru care s-au efectuat plati in suma de 

14338889 lei, valoarea indemnizatiei medii lunare fiind de 1.348 lei, bugetul aprobat pentru 

indemnizatii de handicap aferent anului 2020 fiind de 14.340.000 lei; 

- Un numar mediu lunar de 294 asistenti personali ai persoanelor cu handicap, pentru care s-au 

efectuat plati in suma de 11.520.813 lei, salariul mediu lunar brut fiind de 2694 lei, bugetul 

aprobat pentru asistentii personali aferent anului 2020 fiind de 11520813 lei; 

- Un numar de 96 de ajutoare de urgenta pentru care s-au efectuat plati in suma de 175786 lei, 

bugetul aprobat pentru ajutoare sociale aferent anului 2020 fiind de 306.000 lei; 

- Un numar mediu lunar de 5 persoane asistate din localitatea Targoviste care beneficiaza de 

serviciile sociale in caminul pentru persoane varstnice al Fundatiei Catedrala Eroilor, cf. HCL 

nr.450/19.11.2019, pentru care s-a platit lunar suma de 417 lei/beneficiar, in perioada 01.01.2020-

31.12.2020 s-a inregistrat o cheltuiala in suma de 26990 lei, plata efectiva aferenta acestei 

perioade fiind de 33212 lei. 

- Un numar de 498 buc. tichete de gradinita acordate cf. Legii nr.248/2015 privind stimularea 

participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, comandate si 

distribuite beneficiarilor de drept, pentru care s-a platit suma de 24900 lei. 

- Dintr-un buget  aprobat pentru perioada 01.07.2020-31.12.2020 la capitolul 68.02 cheltuieli de 

personal, in valoare de 58668130 lei,  s-au înregistrat  plati pentru cheltuielile de personal in 

valoare de 33530090 lei, din care contributii angajator au fost de 665608 lei. 

- Au fost achizitionate  cf. OUG 8/2009 modificata si completata de OUG nr.46/2017, vouchere de 

vacanta in numar de 58 buc * 50 lei/buc, pentru care s-a platit suma de 2900 lei, vouchere aferente 

anului 2019, iar pentru anul 2020 s-a procedat la emiterea de carduri de vacanta, pe care s-a 

alimentat suma de 972634 lei la cap 68.02 si 114612 lei la capitolul 66.02.  

- In trimestrul trei 2020 a fost acordat stimulentul de risc pentru un numar de 47 de persoane , 

conform art 8 din OUG 43/2020, in suma de 235.000 lei. 

- Incepand cu data de 01.07.2009, Directia de Asistenta Sociala, a preluat Cabinetele Medicale 

Scolare, conform OUG 162/2008, prin H.C.L.252/10.08.2009. Dintr-un buget aprobat pentru 

perioada 01.01.2020-31.12.2020, la capitolul 66.02 de cheltuieli de personal, in valoare de 

7962000 lei, s-au înregistrat  plati pentru cheltuielile de personal in valoare de 7114823 lei, din 

care contributii au fost in valoare de 144838 lei. 

- In perioada 01.01.2020-31.12.2020 Directia de Asistenta Sociala dintr-un buget aprobat la 

capitolul 68.02 art. 59.40 de 248.000 lei a platit 129800 lei, reprezentand fond de handicap 4%, 

unitatea inregistrand un deficit de aprox. 10 persoane cu handicap la numarul de salariati. 

Cheltuiala efectiva a perioadei raportate fiind de 247530 lei. 

- La Titlul 58-Proiecte- dintr-un buget de 1.500.000 unitatea a inregistrat plati in suma de 367214 

lei, reprezentand salarii si diverse materiale achizitionate in scopul derularii proiectului 4.1. din 

care plati cu cheltuiala de personal in suma de 243349 lei si plati materiale in suma de 123864.69 

lei. 

-    Pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, la capitolul „ Bunuri si servicii”, dintr-un buget aprobat 

la cap. 68.02 de 5697000 lei, s-au efectuat plăti pentru bunuri si servicii in valoare totală de 



4.260.535 lei, dupa cum urmeaza: 

❖  încălzit, i luminat  –  332019 lei 

❖  apa, canal salubritate – 59877 lei  

❖ posta, telefon, radio-tv, internet – 134473lei  

❖ alte bunuri si servicii pentru întreţinere – 1410330 lei (servicii paza, servicii 

intretinere si mentenanta sanitare, termice, electrice, servciii arhivare, chirii, servicii 

colectare deseuri medicale, servicii intretinere aparatura medicala, diverse materiale 

pentru intretinere, etc.) 

❖ materiale de curăţenie – 52484 lei 

❖ furnituri de birou – 152012 lei 

❖ carburanti – 32776 lei 

❖ alimente  pentru cantina si crese -  1997357 lei 

❖ medicamente, materiale sanitare si dezinfectanti – 15953 lei 

❖ bunuri de natura obiectelor de inventar – 21438 lei 

❖ transport – 31980 lei 

❖ reparatii – 19835 lei 

- Pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, la capitolul „ Bunuri si servicii”, dintr-un buget aprobat 

la cap.66.02 de 642.000 lei, s-au efectuat plăti pentru bunuri si servicii in valoare totală de 

429888 lei.  

- In perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, Cantina de Ajutor Social din cadrul Directiei de Asistenta 

Sociala a pregatit si distribuit hrana, insemnand pranz si cina, astfel: 

- in cadrul Cantinei de Ajutor Social s-au distribuit un numar de 67515 portii, la o alocatie de 

12 lei/zi/asistat; 

• pentru asistatii rezidenti in Centrul Social pentru Varstnici Sfanta Elena s-au distribuit un 

numar de 5600 portii, la o alocatie de 16.6 lei/zi/asistat; 

• pentru asistatii rezidenti de la Centrul Social Integrat „Sfanta Maria” s-au distribuit un nr. 

de 7046 portii, la o alocaţie de 16,6 lei/zi/asistat;  

• pentru   Centrul de zi pentru copii cu Dizabilităţi s-au pregătit  un număr de 627 portii, la o 

alocaţie de 12 lei/ zi/asistat; 

• pentru Centrul Social „Impreuna vom reusi” s-au pregatit un numar de 1248 portii, la o 

alocatie de 16,6 lei/zi/asistat. 

• pentru Centrul Arlechino  s-au pregatit un numar de 1620 portii, la o alocatie de 12 

lei/zi/asistat. 

- Mentionam ca in anul 2020,portiile de hrana gatita ramase nedistribuite catre benficiarii Cantinei 



de Ajutor Social (beneficiari ce nu s-au prezentat pentru ridicarea hranei) au fost redistribuite 

catre beneficiarii din centrele ce au hrana asigurata, respectiv: Centrul  Sfanta Maria, Caminul 

Sfanta Elena, Centrul Impreuna vom reusi. Procedand astfel,s-a asigurat hrana pentru ziua 

urmatoare a beneficiarilor. In  situatia in care numarul de portii nu a fost suficient incat sa 

acopere necesarul pentru beneficiarii unui centru, s-a procedat la redistribuirea hranei catre 

beneficiarii Adapostului de Noapte Speranta. 

- In afara de hrana caldă, in anul 2020, Cantina de Ajutor Social din cadrul Direcţiei de Asistenţă 

Socială a distribuit  pentru persoanele cu probleme financiare deosebite,  un număr de  33110 

pachete, la o alocatie de 12 lei/ zi/asistat. 

- În perioada 01.01.2020-31.12.2020, cele 8 crese din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială au 

pregătit şi distribuit un numar de 35.439 portii la o alocatie de hrana de 12 lei/copil. Numarul 

mediu de beneficiari fiind de 170. 

- În perioada 01.01.2020-31.12.2020, s-au cheltuit pentru asigurarea hranei : 

• 1127498.77 lei prin Cantina de Ajutor Social; 

• 106468.22 lei prin Centrul Social Integrat Sfanta Maria; 

• 84691.94 lei prin Centrul Social pentru varstnici Sfanta Elena; 

• 9313.35 lei prin Centru de zi pentru copii cu dizabilitati; 

• 2008.01 lei pentru Centrul Social Impreuna vom Reusi; 

• 395601.70 lei Serviciul Crese; 

• 15620.42 lei Centrul Arlechino, 

• 84940.53 lei Centrul Speranta, 

• 79595.82 lei Salariati in izolare, 

• 33188.43 lei Hrana izolati la domiciliu - Covid, 

• 12368.06 lei Izolatii vulnerabili 

- Distribuţia hranei s-a facut de la Cantina de Ajutor Social pentru o parte din beneficiari, la 

domiciliu pentru persoanele în vârstă şi nedeplasabile, de la Centrul Social Integrat „Sfanta 

Maria" pentru beneficiarii centrului,  la Caminul pentru Vârstnici Sfanta Elena pentru 

beneficiarii centrului, la Centrul de zi pentru Copii cu Dizabilităţi, la Centrul Arlechino si 

Impreuna vom reusi , transportul efectuându-se cu mijloacele proprii ale direcţiei. 

 -În  perioada 01.01.2020-31.12.2020, dintr-un  număr mediu de 239 asistaţi prin Cantina de Ajutor 

Social, un număr mediu de 16 persoane sunt asistate la forma cu plată.  

-La Centrul Social pentru Vârstnici Sfanta Elena, la data de 31.12.2020 exista un numar mediu de 

15 beneficiari, din care 13 la forma cu plata. 

-La Centrul Social Sfanta Maria din numărul mediu de 16 asistati, plătesc contribuţie de întreţinere, 

lunar, in medie 4 persoane. 

-La ingrijire la domiciliu numarul mediu de asistati este de  64 persoane, din care 52 persoane sunt 

la forma cu plata. 



- La data de 31.12.2020, Direcţia de Asistenţă Socială  înregistrează datorii la furnizori  în suma de  

2016667 lei, din care datorii catre furnizorii de imobilizari 125801 lei. 

-La 31.12.2020 soldul contului de depozit este de 107632.42 lei reprezentand: 

garantii de participare-1318 lei, garantii de buna executie – 7790 lei, indemnizatii handicap 

neridicate -86908 lei, ajutoare de incalzire neridicate – 6090 lei, ajutoare de urgenta neridicate – 

100 lei, sume in curs de clarificare- 221.42 lei, salarii asistenti personali neridicat -92 lei, vouchere 

de vacanta neridicate-1450 lei, ajutor inmormantare 3663 lei. 

 -In cursul anului 2020 au fost efectuate plati la capitolul 68.02 TITLUL 71.01.30 in suma de 

1029940 lei, bugetul alocat perioadei  fiind de 2002000 lei. 

-In cursul anului 2020 au fost efectuate plati la capitolul 66.02 TITLUL 71.01.30 in suma de 

41055 lei, bugetul alocat perioadei raportate fiind de 42000 lei. 

Conform contractului incheiat cu DSP Dambovita -privind cheltuielile cu alocatia de hrana 

si indemnizatia de cazare pentru persoanele carantinate in centrele special amenajate privind 

COVID-19, s-au inregistrat deconturi in suma de 22862,77 lei. 

-Conform protocolului de colaborare incheiat cu Primaria Aninoasa prin care DAS se 

angajeaza la prepararea hranei pentru carantinatii din Pensiunile Loteia si Rubin, s-au depus 

deconturi in suma de 46219.77 lei, din care s-a incasat suma de 42841.44 lei. 

-In perioada starii de urgenta instaurata ca urmare a pandemiei generate de Covid-19, DAS  

a inregistrat cereri pentru salariatii aflati in somaj tehnic si Legea 19, in suma de 489506 lei. 

 

-In efectuarea situatiilor financiar-contabile, s-au respectat legile si principiile contabile.                                   

6. BIROUL DE SERVICII COMUNITARE: 

 

Salariatii Biroului de Servicii Comunitare isi desfasoara activitatea in doua puncte de lucru: zilnic 

intre orele 8-16;  sediul Biroului situat in Targoviste, str. Bulevardul Unirii, bl 44, parter si in zilele 

de miercuri intre orele 10-12 la Clubul Pensionarilor situat in Targoviste, str. Doctor Oprescu 

respectand Procedurile de lucru privind acordarea unor facilitati la transportul public de calatori in 

municipiul Targoviste conform HCL in vigoare. 

 In perioada ianuarie-decembrie 2020 s-a primit un numar de 8845 solicitari privind 

acordarea tichetelor de calatorie pentru pensionarii din municipul Targoviste; in urma verificarii 

documentelor anexate s-a solutionat favorabil un numar de 8845 cereri.  

 S-a primit un numar de 107 solicitari privind acordarea abonamentelor de calatorie pentru 

elevii din cartierele Sagricom, Priseaca din municipiul Targoviste; in urma verificarii documentelor 

anexate au fost solutionate favorabil 107cereri.  

Solicitari privind acordarea de facilitati la transportul local de calatori pentru revolutionari, 

deportati, refugiati politic, vaduve/veterani de razboi, militari veterani s-au primit 357; in urma 

verificarii documentelor anexate au fost solutionate favorabil un numar de 357 cereri. 

Pentru studentii Universitatii Valahia din Targoviste s-au primit 60 solicitari  privind 

acordarea de facilitate (50 % reducere) la transportul local de calatori in municipiul Targoviste;  in 

urma verificarii documentelor au fost solutionate favorabil un numar de 60 cereri. 

   In baza solutionarii cererilor au fost completate si distribuite un numar de 269126 tichete de 

calatorie pentru pensionari si 464 abonamente elevi / legi speciale (deportati, detinuti politic, 

vaduve/ veterani de razboi). 

Centralizatoarele intocmite de salariatii Biroului de Servicii Comunitare cu privire la 

numarul de tichete si abonamente de calatorie distribuite in luna respectiva pentru luna urmatoare 

sunt transmise in format electronic si hartie DAS, S.P.M.T. si P.M.T.; se solicita prin adresa lunara 

documentele in baza carora se va deconta contravaloarea serviciilor prestate respectiv, borderouri 

care contin numarul de abonamente si bilete utilizate de catre beneficiari. 

In baza borderourilor primite de la SPMT, s-a procedat la verificarea corectitudinii 

inscrisurilor, prin numararea si gasirea corespondentului in matca a tichetelor de calatorie utilizate 

si a cupoanelor statice ale abonamentelor, in vederea decontarii acestor servicii. 



 In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2020 s-au verificat: 123514 tichete pentru 

pensionari; 118 cupoane statice abonamente  elevi si 60 cupoane statice studenti; 370 abonamente 

legi speciale.  

S-a intocmit un numar de 50 rapoarte control trafic privind controlul pe mijloace de 

transport in comun in vederea respectarii procedurilor de lucru de catre operatorul de transport 

precum si a utilizarii in mod coresponzator a tichetelor si abonamentelor de  calatorie de catre 

beneficiari. 

Am primit de la tipografie: 8600 carnete*31tichete calatorie pensionari, 100 abonamente 

elevi si 350 abonamente legi speciale; acestea au fost verificate si stampilate. 

Solicitarile privind acordarea de facilitati pe mijloacele de transport in comun si rapoartele 

de control au fost inregistrate in registre pentru fiecare categorie, la sediul Biroului de Servicii 

Comunitare.  

Am ajutat la pregatirea si distribuire kiturilor care contin manusi si masti, pentru prevenirea 

infectiei cu virusul Covid-19. 

POAD 2020-2021 

Pentru programul POAD 2020-2021 s-a primit graficul de livrare a produselor de 

igiena/alimentere si s-a intocmit grupul de lucru pentru derularea POAD 2020-2021. 

Pe parcursul anului 2020 s-au primit doua transe de produse de igiena si o transa de produse 

alimentare, in conformitate cu OUG 784/2018.  

Pe fiecare transa de produse s-au primit-distribuit 1514 pachete pentru 1514 beneficiari.  

Total pentru anul 2020 au fost 3398 beneficiari produse de igiena si 1514 beneficiari 

produse alimentare. 

In conformitate cu OUG 115/2020 s-au primit 230 plicuri care contin suporturi electronice 

pentru mese calde pentru pensionari si 22 plicuri pentru persoane fara adapost. S-au distribuit 198 

plicuri (176 pentru pensionari si 22 pentru persoane fara adapost); 54 plicuri(persoane decedate, 

care au refuzat si care nu locuiesc la adresa) au fost returnate Institutiei Prefectului pe baza de 

proces verbal. 

OBIECTIVELE BIROULUI DE SERVICII COMUNITARE: 

-eliberarea tichetelor si abonamentelor de calatorie care au drept  scop prevenirea 

abandonului scolar pentru elevi si studenti precum si imbunatatirea calitatii vietii, prevenirea  

marginalizarii sociale si stimularea la o viata cat mai activa a pensionarilor si beneficiarilor de legi 

speciale. 

-implementarea POAD 2020-2021 scopul fiind cresterea stimei de sine si imbunatatirea 

calitatii vietii persoanelor defavorizate. 

 

 

7. BIROUL PROIECTE:  

In perioada 04.01.2020 - 31.12.2020, in cadrul Biroului Proiecte au fost desfasurate 

urmatoarele activitati: 

PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA: 

1. Implementarea conform contractului de finantare nr. 2971/ 23.03.2018 a proiectului EU-SPER- 

dezvoltarea integrata a comunitatii marginalizate „ROMLUX.” 

Valoare proiect: 17.213.882,53 lei 

Perioada de implementare: 26.03.2017 - 03.06.2021 (perioada de implementare a fost prelungita 

prin act aditional, ca urmare a suspendarii activitatilor proiectului in perioada 09.04.2020-

15.06.2020). 

Stadiu implementare: 

➢ 15 Rapoarte tehnice aprobate; 

➢ Grup tinta total validat: 485 persoane, dintre care: - 147 copii (varsta scolara si prescolara), 337 

adulti (persoane in cautarea unui loc de munca, persoane varstnice,  persoane angajate); 

➢ 96 copii participanti la programul Scoala dupa Scoala; 

➢ 51 copii participanti la programul Educatie prescolara; 



➢ Servicii functionale oferite la nivelul comunitatii: 3 (1 serviciu social, 1 serviciu medical, 1 serviciu 

socio-medical); 

➢ Persoane care au obtinut o calificare: 157 

➢ Persoane care au beneficiat de analize de sange: 274 

➢ Pachete suport oferite: 360 – pachete haine, 356 – pachete medicamente, 408 – pachete igienico 

sanitare 

➢ Copii participanti la tabere si excursii: 38 

➢ 88  subventii acordate pentru participarea la cursurile de Competente Antreprenoriale si Competente 

Informatice,  in valoare de 200 lei; 

➢ 50 subventii acordate pentru participarea la cursurile de CCMO-CSC in valoare de 200 lei; 

➢ 54 subventii acordate pentru participarea la cursurile de calificare, nivel 2, in valoare de 1800 lei; 

➢ 60 locuinte asupra carora s-au demarat lucrarile de reabilitare (26 finalizate). 

- 17 Cereri de rambursare aprobate; 

- 10 Solicitari de prefinanare aprobate; 

- 8 Acte aditionale aprobate; 

- 15 Notificari aprobate; 

 

2. Proiect “Pentru tine – o sansa la integrare”, cod smis 136245,  POCU, AP 4, “ Incluziunea sociala 

si combaterea saraciei”, Obiective specifice 4.12/4.13 “Prima camera “- instrumente inovative 

pentru integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc sitemul de protectie speciala  

Valoare totala proiect: 3.124.870,90 lei 

Valoare nerambursabila: 3.061.870,72 lei 

Perioada de implementare 04.01.2021 – 03.11.2023 

- In data de 07.02.2020 a fost depusa in sistemul MySmis propunerea de proiect; 

- Dupa parcurgerea celor doua etape, etapa administrativa si etapa verificarii tehnico – 

economice, proiectul a fost selectat pentru finantare; 

- In data de 03.09.2020 a fost semnat contractul de finantare, dar din cauza contextului 

epidemiologic, cauzat de pandemia de COVID-19, au fost facute demersuri in vederea 

suspendarii activitatilor proiectului; 

- In data de 03.11.2020 a fost semnat Actul aditional nr. 1, prin care s-a obtinut suspendarea 

activitatilor proiectului pana la data de 04.01.2021. 

 

3. “Construire Cresa Spiridus, Targoviste, strada Georgce Cair”, GAL “ Targovistea Egalitatii 

de Sanse”, masura 6 

- In data de 04.03.2020 a fost depusa fisa de proiect, care a primit avizul CCS restrans de 

selectie in data de 01.07.2020; 

- In urma avizarii de catre CCS restrans, propunerea de proiect a fost dezvoltata, fiind redactata 

cererea de finantare a proiectului; 

- S-a obtinut documentatia tehnica necesara in vederea transmiterii cererii de finantare,; 

- Cererea de finantare a fost incarcata in sistem si transmisa in data de 11.12.2020; 

4. Proiectul „Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul epidemiei COVID-19”, cod SMIS 

137872, implementat de catre MMPS. 

- In urma lansarii de catre MMPS a procedurii de selectie grup tinta – specialisti, a fost depus 

dosarul de selectie pentru 2 specialisti, angajati ai DAS Targoviste. 

- In urma transmiterii documentelor pentru cei 2 specialisti, a fost semnat Acordul de sprijin 

nr 120/ 17.07.2020. 

- Conform acordului de sprijin, a fost facuta prima solicitare de avans, in valoare de 48.384 

lei.   

- Au fost demarate achizitiile de materiale de protectie si dezinfectati si a fost demarata 

distribuirea pachetelor; 

- A fost realizata prima raportare (raport tehnic de progres si raport financiar, insotit de toate 

documentele aferente) si au fost intocmite 2 acte aditionale. 

 



PROIECTE CU FINANTARE DIN BUGETUL LOCAL: 

1.   Amenajare centru copii cu autism si sindrom Down, in cadrul Punctului Termic nr. 1, 

situat in Municipiul Targoviste, str. Ion Cioranescu . 

Buget estimat : 1.186.451,00 lei fara TVA. 

Lucrari realizate: 

- Lucrari demolare si decopertare ziduri vechi; 

- Lucrari cosolidare fundatie si stalpi; 

- Lucrari camasuieli asupra stalpilor; 

2. Infiintarea si amenajarea unui Centru de preparare a hranei pentru Cresele din 

subordinea Directiei de Asistenta Sociala Targoviste, in cadrul Punctului Termic nr. 5 situat in 

Municipiul Targoviste, str. Transilvaniei 

Buget estimat : 1.123.459,22 lei fara TVA. 

Lucrari realizate: 

• Reabilitare cladire – realizata in proportie de 51 %, din care: 

o Lucrari de arhitectura – realizate in proportie de 48 % 

o Lucrari de rezistenta – realizate in proportie de 29 % 

o Lucrari la instalatiile sanitare – realizate in proportie de 19 %  

• Consolidare si modernizare spatiu Compania de apa – realizate  in proportie de 93%. 

3. Infiintarea Clubului Pensionarilor nr. 2, in municipiul Targoviste, Microraionul VIII, 

Punct Termic nr. 2 

Stadiul actual : S-a prelungit valabilitatea Autorizatiei de Construire (AC nr. 527/13.12.2019) 

Buget estimat : 745.737,80 lei fara TVA . 

4.  Relocarea Centrului Speranta in cadrul spatiului aflat la parterul imobilului situat in Bld 

Carol  I, nr. 70 Targoviste (Caminul nr. 1 al Liceului Voievodul  Mircea nr.2) 

Stadiul actual : S-a obtinut prin HCL 223/29.06.2018 prin care dreptul de administrare a parterului 

imobilului si terenului adiacent si documentatia cadastrala a imobilului.  

Din cauza lipsei fondurilor de finantare nu s-a putut initia procedura de achizitie a lucrarilor 

de amenajare.  

Buget estimat: 500.000 lei fara TVA. 

5 .Infiintare cresa, in Municipiul Targoviste, in strada Cernauti, nr. 1 in urma relocarii 

Centrului Social Speranta 

Stadiul actual : In momentul actual Adapostul de noapte Speranta isi desfasoara activitatea 

curenta uramand ca la momentul relocarii sa se treaca la obtinerea documentatiei si avizelor 

necesare infiintarii noului obiectiv. 

Buget estimat : 980.000 lei fara TVA. 

6. Infiintarea unui Centru de zi pentru copiii din familii defavorizate in Municipiul 

Targoviste, strada Pandurilor, PT nr. 5, microraionul XI. 

Stadiul actual : Prin HCL 154/27.04.2017 s-a obtinut dreptul de administrare asupra 

imobilului precum si a terenului aferent,iar prin HCL 229/28.06.2017 s-a aprobat nota conceptuala 

si tema de proiectare prin care s-a propus infiintarea unei cantine de ajutor social, pentru persoane 

varstnice prin P.O.R. 2014-2020, obiectiv ramas nefinalizat, drept pentru care Directia de Asistenta 

Sociala propune infiintarea unui Centru de zi pentru copii proveniti din familii defavorizate . 

Buget estimat : 800.000 lei fara TVA.    



7. S-a solicitat achizitia lucrarilor de constructie necesare pentru realizarea camerei tehnice 

de  pompare si a camerei pentru centrala termica pentru sediul D.A.S, situat in Municipiul 

Targoviste, B-dul Unirii, nr. 26.  

Buget estimat : 301.443,86 lei fara TVA.                   

 

8. COMPARTIMENT CABINETE MEDICALE SCOLARE : 

 

In cursul anului  2020 Compartimentul Medicina Scolara si Prescolara din Municipiul 

Targoviste a functionat cu 36 cabinete medicale scolare autorizate de Directia de Sanatate Publica 

Dambovita si inscrise in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale. 

Toate cabinetele scoalare dispun de dotarea cu echipamente medicale conform Programului 

National de Dezvoltare Locala reglementat de OUG 28/2013. 

Activitatile medicale desfasurate in cabinete au fost: 

1.CONSULTATII MEDICALE  - 11 250 

2.TRATAMENTE – 7 438  

3.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC : 18 111- Numar prescolari /elevi triati dupa fiecare vacanta scolara ( 

ianuarie ,septembrie)   

-numar elevi  clasele 0 – IV  triati  dupa vacanta din luna noiembrie – 0  elevi 

-Numar mediu prescolari triati zilnic in gradinitele cu program prelungit  - 1346 

-Triaje la cerere  dupa toate bolile infecto-contagioase,parazitare  aparute in colectivitati – 515 

actiuni. 

4.IMUNIZARI –  268 - vaccin antigripal         

5.MASURATORI SOMATOMETRICE – 5018 

6.EXAMENE MEDICALE DE BILANT – 2416 

7.CAZURI DE BOLI INFECTO-CONTAGIOASE SI PARAZITARE APARUTE IN 

COLECTIVITATI: 

• Varicela –31   cazuri pentru care s-au monitorizat contactii (1540  ) timp de 21 zile; 

dezinfectie efectuata de DSP – Dambovita si de unitatea scolara; educatie sanitara. 

• Scarlatina – 6  cazuri pentru care s-au monitorizat contactii ( 180 ) cu examen clinic si 

termometrizare 10 zile; ancheta epidemiologica;dezinfectie efectuata de  unitatea 

scolara;educatie sanitara;participarea cadrelor medicale la sedintele cu parintii . 

• Angina acuta – 0 cazuri pentru care s-au monitorizat contactii ( 0 ) cu examen clinic si 

termometrizare 10 zile;dezinfectie efectuata de unitatea scolara ; educatie sanitara. 

• Mononucleoza infectioasa – 0 cazuri pentru care s-au monitorizat contactii (0) ;dezinfectie 

efectuata de unitatea scolara ; educatie sanitara. 

• Herpangina – 0 caz pentru care s-au monitorizat contactii ( 0) ;dezinfectie efectuata de 

unitatea scolara ; educatie sanitara. 

• Boala “Mana,picior,gura “  - 2 cazuri pentru care s-au monitorizat contactii (57  )  cu 

examen clinic si termometrizare 10 zile;dezinfectie efectuata de unitatea scolara;educatie 

sanitara. 

• Boala “obrajilor palmuiti “ – 0 cazuri pentru care s-au monitorizat contactii(0) –  cu 

examen clinic si termometrizare zilnic;dezinfectie efectuata de unitatea scolara ; educatie 

sanitara . 

• Tuse convulsiva – 0 caz pentru care s-au monitorizat contactii (0) cu examen clinic 0 

zile;dezinfectie efectuata de unitatea scolara ;educatie sanitara. 

• TBC pulmonar – 1 caz pentru care s-au monitorizat contactii (30 ) cu examen 

clinic,termometrizare 30 zile;s-au efectuat   30 IDR la Tuberculina,cu interpretarea 

rezultatelor la 72 ore – rezultate negative;s-au intocmit grafice pentru examenul radiologic 

pentru examenul cadrelor didactice si personalului auxiliar; ancheta 

epidemiologica;dezinfectie efectata de DSP – Dambovita;educatie sanitara in colaborare cu 

medicul specialist de la Dispensarul TBC – Targoviste. 



• Megaleritem epidemic – 0 cazuri  pentru care s-au monitorizat contactii ( 0 ) timp de 7 

zile;dezinfectie efectuata de unitatea scolara;educatie sanitara. 

• Gripa – 113 cazuri pentru care s-au monitorizat contactii ( 2112 ) timp de 7 zile;dezinfectie 

efectuata de unitatea scolara ;educatie sanitara. 

• Exantem viral – 0 caz pentru care s-au  monitorizat contactii ( 27 ) ; dezinfectie efectuata 

de unitatea scolara ;educatie sanitara. 

• Sindrom febril –  0 caz pentru care s-au monitorizat contactii (0 ) cu examen clinic si 

termometrizare; dezinfectie efectuata de unitatea scolara;educatie sanitara. 

• Boala Diareica Acuta – 3  cazuri pentru care s-au monitorizat contactii ( 44) cu examen 

clinic si termometrizare;dezinfectie efectuata de unitatea scolara ; educatie sanitara. 

• Pediculoza –60 cazuri pentru care s-au efectuat triaje epidemiologice repetate (  1459 

contacti );s-au izolat cazurile la domiciliu cu indicatii pentru deparazitare ,urmand ca 

revenirea in colectivitate sa se faca cu aviz epidemioloc;dezinfectie efectuata de unitatea 

scolara;educatie sanitara. 

• Conjunctivita – 0 cazuri pentru care s-au monitorizat contactii ( 0 ) ;dezinfectie efectuata de  

unitatea scolara;educatie sanitara. 

• Infectie cu Sars-Cov2-59 cazuri, contacti monitorizati zilnic  - 1512. 

8.EDUCATIE SANITARA –1462  actiuni desfasurate conform Protocoalelor incheiate intre 

unitatile de invatamant si DAS – Targoviste. 

9.avize medicale pentru competitii sportive, olimpiade, concursuri, excursii, dovezi de vaccinare – 

1120 

10.adeverinte medicale eliberate in cabinet - 732 

11.adeverinte medicale eliberate de alte unitati medicale si vizate de medicul scolar – 5138 

12.vizari meniuri pentru cantinele din gradinitele cu program prelungit ,scoli ,after-school – 906 

13.intocmirea anchetei alimentare –  25  anchete 

14.controale ingienico-sanitare in spatiile de invatamant, cazare, alimentatie, chioscuri, consemnate 

in caietele speciale-  1670 

15.asigurarea asistentei medicale la examenele de bacalaureat, teste nationale,simulari, examene de 

titularizare, examene de certificare a competentelor profesionale a absolventilor din invatamantul 

profesional si tehnic, examene de admitere clasa a v a, olimpiade,atestate, concursuri – 167  actiuni  

16.asigurarea asistentei medicale la competitii sportive organizate in timpul programului de lucru al 

cabinetelor, concursuri organizate de crucea rosie –   22 actiuni 

17.instruirea elevilor dupa concursuri organizate de crucea rosie si isu ( “sanitarii priceputi”, 

“protectie civila “ ) –  9 actiuni  

18.insotirea grupurilor de prescolari/elevi in excursii, vizite tematice, teatre – 4  actiuni  

19.cursuri de educatie medicala continua  (participare la conferinte, simpozioane, abonamente la 

reviste medicale, cursuri online ) :   

– medici (cursuri online) – 34 participari; 1 abonament revista “viata medicala”,”medic.ro” 

 - asistente medicale (cursuri online)– 104 participari 

20.participare la sedintele cu parintii –  39 actiuni   

 

 ALTE ACTIVITATI : 

• Asigurarea asistentei medicale la bazinul de inot micro 3 si Complexul Crizantema conform 

Protocolului de colaborare intre DAS – Targoviste si Clubul Sportiv – Targoviste. 

• Participarea asistentilor medicali la cursuri de instruire organizate de DSP – Dambovita cu 

privire la Diabetul zaharat,Preventia cancerului de col uterin,Lupta impotriva cancerului, 

Igiena mainilor,Tuberculoza,Obezitatea,Consumul de tutun si alcool, 

HTA,Contraceptia,Sanatatea feminina,Hiv-SIDA,Mobilitatea,B.Alzheimer,Informarea 

despre antibiotice, Risipa alimentara. 

• Participarea cadrelor medicale la proiectul educational international “ Sa cresc mare si 

voinic“. 



• Asigurarea asistentei medicale la competitii sportive ,olimpiade informatica,fizica,concurs 

matematica “Cezar Ivanescu “ – in afara programului de lucru. 

• Asigurarea asistenteti medicale in centrele de carantina institutionalizata din Judetul 

Dambovita 

• Termometrizare si triaj medical in institutiile publice ale primariei Targoviste 

• Colaborarea cu DSP Dambovita la actiunile intreprinse in vederea si prevenirea cu Sars-

Cov2 (anchete epidemiologice,call center) 

 

 

9. COMPARTIMENT CABINETE MEDICALE DENTARE : 

Compartimentul de medicina dentara scolara a functionat in zece cabinete incadrate cu zece 

medici dentisti si zece asistenti medicali. 

                  In perioada  1. 01. 2020  - 15. 01. 2020 in cadrul cabinetelor au fost efectuate un numar 

de 3873 consultatii stomatologice si 3447 tratamente si 207 ore de educatie sanitara la clasa si in 

cadrul cabinetului  stomatologic. 

                  Din data de 15 martie 2020, pe toata perioada starii de urgenta activitatea in cabinetele 

stomatologice  a fost suspendata, personalul mediu sanitar fiind repartizat pentru a – si desfasura 

activitatea la centrele de carantina ce s- au organizat pe raza judetului Dambovita , ulterior fiind 

detasate la Directia de Sanatate Publica. 

                  Incepand cu 1 iunie 2020 si pana la 31. 12.2020  au fost organizate pentru elevii si 

studentii din municipiul Targoviste, doua cabinete de urgenta avand locatia: Colegiul C- tin 

Carabella si Liceul Nicolae Cioranescu, la care activitatea s-a desfasurat in doua schimburi si a fost 

asigurata de patru medici stomatologi si doua asistente . 

                 Restul medicilor stomatologi au fost distribuiti catre Directia de Sanatate Publica unde 

participa la efectuarea anchetelor epidemiologice. 

               In perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020 , cabinetele de urgenta au efectuat 1917 

consultatii si tratamente stomatologice din care care 879 consultatii si 1038 tratamente de urgenta. 

              Pentru buna functionare a celor doua cabinete de urgenta in baza deciziilor Institutului 

National de Sanatate Publica si al Colegiului Medicilor Dentisti, acestea au fost dotate cu : 

- Echipamente de protectie , pentru personalul medical si pacienti  

- Dezinfectanti  

- Lampi UVC  pentru sterilizare aer  

- Materiale sanitare si medicamente  

- Materiale stomatologice consumabile  

 

De asemenea au fost elaborate protocoale de lucru care sa previna contaminarea personalului 

medical si a pacientului in cadrul cabinetelor scolare. 

                                                                                                                                                                                

10. SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA A COPILULUI SI FAMILIEI: 

 

Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei si-a desfasurat activitatea in 

conformitate cu atributiile prevazute de normele legale in vigoare si procedurile existente/revizuite 

in contextul epidemiologic actual, vizand urmatoarele componente: 



A. Interventia in situatii de urgenta, prevenirea separarii copilului (inclusiv tutela) si 

reintegrare in familie 

B. Identificarea si monitorizarea copilului cu parinte/parinti plecat/i la munca in 

strainatate si a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere alaturi de 

acestia, mai mare de un an 

C. Monitorizarea implementarii planului de abilitare/reabilitare a copilului cu dizabilitati 

si prevenirea separarii acestuia de familie  

D. Monitorizarea activitatii asistentului personal al copilului cu handicap grav 

E. Evaluarea/reevaluarea copiilor in vederea incadrarii in grad de handicap, orientarii 

scolare si profesionale 

F. Asistenta medicala comunitara  

A. Interventia in situatii de urgenta, prevenirea separarii copilului (inclusiv tutela) si 

reintegrare in familie 

 Prin aceasta componenta, Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei a indeplinit 

urmatoarele atributii: 

❖ prevenirea separării copilului de părinţii săi, realizand consilierea familiala in vederea 

sprijinirii acestora în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor; 

❖ depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai, 

precum si pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in 

familie, identificand si evaluand situatiile care impun acordarea de servicii si prestatii pentru 

prevenirea separarii copilului de familia sa, intocmind planul de servicii pe care il supune 

primarului spre aprobare, prin dispozitie; 

❖ analizarea si evaluarea copiilor aflati in situatie de risc, din unitatea administrativ-teritoriala, 

precum si modul de respectare a drepturilor acestora, inclusiv nerespectarea unei hotarari 

judecatoresti de mentinere a relatiilor personale cu parintele la care nu locuiestre copilul in 

mod statornic; 

❖ monitorizarea copiiilor lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identităţii lor sau 

de unele dintre acestea şi luarea de urgenţă a măsurile necesare în vederea stabilirii 

identităţii lor, în colaborare cu instituţiile competente; 

❖ realizarea demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea naşterii copilului găsit; 

❖ consilierea, informarea si monitorizarea familiilor cu copii in intretinere, cu privire la 

exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti, asupra drepturilor copilului si 

asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

❖ completarea fisei de identificare a riscurilor iar, daca situatia a impus, elaborarea si 

implementarea unui plan de servicii in vederea prevenirii separarii copilului de familie; 

❖ ori de câte ori este cazul, vizitarea copiilor cu risc de separare, abuz sau neglijare la locuinţa 

lor şi se informarea despre felul în care aceştia sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltatea 

lor fizică, educarea, învăţarea şi pregătirea lor profesională, acordând, la nevoie, îndrumările 

necesare; daca in urma vizitelor efectuate, se constatat ca dezvoltarea fizica, mentala, 

spirituala, morala sau sociala a copilului este primejduita, s-a sesizat de indata 

D.G.A.S.P.C., cu propunere de instituire a unei masuri de protectie speciala; 

❖ formularea propunerii catre primar pentru acordarea unor prestaţii financiare excepţionale, 

daca familia, care îngrijeşte copilul, s-a confruntat temporar cu probleme financiare 

determinate de o situaţie excepţională care puneau în pericol dezvoltatea armonioasă a 

minorului; 

❖ demersuri pentru responsabilizarea si sensibilizarea membrilor familiei astfel incat sa 

pregateasca reintegrarea familiala a copiilor care beneficiaza de masura de protectie 

speciala, in cel mai scurt timp si in cele mai bune conditii; 

❖ urmarirea evolutiei dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita 

drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de 

protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa, întocmind rapoarte de monitorizare pe o 

perioadă de minum 6 luni; 



❖ colaborarea cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita in 

domeniul protectiei copilului si transmiterea datelor si informatiile solicitate; 

❖ colaborarea cu unităţile de învăţământ în vederea monitorizarii situatiei scolare a minorilor, 

precum si depistării cazurilor de abandon scolar, rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a 

copilului; 

❖ evaluarea si reevaluarea psihologica a membrilor familiei, a evolutiei relatiei afective 

parinti-copil precum si a gradului de dezvoltare a responsabilitatii parentale; 

❖ consilierea familiei si asigurarea unei terapii de specialitate, pentru depasirea situatiilor de 

criza, consolidarea relatiilor parinti-copil, reintegrarea familiala etc; 

 

COPII AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINŢI 

 

Număr de 

copii aflaţi în 

situaţie de 

risc*  

Număr de 

familii în 

care sunt 

îngrijiţi 

copii 

aflaţi în 

situaţie de 

risc 

Număr de copii care au plan de servicii 

întocmit şi beneficiază de prestaţii şi servicii la 

31.12.2020 

Număr de copii referiţi 

DGASPC  

Centre de zi 

Centre de 

consiliere si 

sprijin pentru 

părinţi 

Altele (prevenire 

separare, 

reintegrare) 

725 382 20 - 702 3 

din care,       

Număr de 

familii 

monoparentale 

în care sunt 

îngrijiţi copii 

aflaţi în 

situaţie de risc 

Număr de 

copii 

aflaţi în 

situaţie de 

risc 

Număr de copii care au plan de servicii 

întocmit şi beneficiază de servicii de zi 

Număr de copii referiţi 

DGASPC  
Centre de zi 

Centre de 

consiliere şi 

sprijin pentru 

părinţi 

Altele ((prevenire 

separare, 

reintegrare) 

192 376 7 - 366 3 

 

 

❖ Monitorizarea mentinerii relatiilor personale ale minorului cu parintele la care nu 

locuieste in mod statornic: au fost monitorizati  7 copii, fiind realizate  rapoarte de 

vizita 47 (note de caz); 

❖ Monitorizarea copiilor pentru care s-a dispus instituirea tutelei: s-au realizat 9 

rapoarte de monitorizare trimestriala, pentru un numar de 3 copii; 

❖ evaluarea si consilierea psihologica a copiilor si familiilor acestora: 

 Fise de consiliere 

psihologica 

Note 

telefonice 

Acorduri 

parentale 

Planuri de consiliere 

psihologica 

ianuarie 20 - 1 11 

februarie 26 8 - - 

martie 12 2 - - 

aprilie 4 0 - 5 

mai  11 18 - - 

iunie 13 10 - - 

iulie 13 21 - - 

august 20 6 1 - 

septembrie 6 5 - - 

octombrie 9 5 - - 
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725 382 390 354 775 276 256 421 295 718 1011 1619 194 61 

 

 

Din documentele anterior mentionate, in perioada 15.03.2020-20.06.2020, in contextul 

epidemiologic generat de virusul SARS-COV-2 au fost intocmite urmatoarele: 

 

❖ In contextul pandemiei cu virusul SARS-COV-2, contactarea telefonica a reprezentantilor 

legali ai tuturor copiilor cu risc de separare, abuz sau neglijare (aflati in monitorizare cu PS), 

informarea despre felul în care sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi evolutia scolara a acestora si 

consilierea in vederea respectarii masurilor emise de catre autoritati; au fost intocmite 428 

note telefonice; 

❖ acordarea unor prestaţii financiare excepţionale, daca familia, care îngrijeşte copilul, s-a 

confruntat temporar cu probleme financiare ca urmare a restrictiilor impuse de starea de 

urgenta, in contextul pandemiei; au fost formulate 2 solicitari; 

❖ identificarea nevoilor familiilor aflate in monitorizare si/sau reevaluarea situatiei minorilor: 

70 fise de consiliere privind obiectivele propuse in PS, 159 note de caz, 16 anchete sociale, 

7 rapoarte de monitorizare post-reintegrare, 42 fise de observatie, 93 fise identificare 

riscuri, 60 planuri de servicii in vederea prevenirii separarii copiilor de familie, 6 planuri 

reevaluate, 14 fise monitorizare, 44 rapoarte implementare PS, 3 fise inchidere caz ; 

❖ realizarea demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea naşterii copilului; au fost 

eliberate 2 certificate de nastere; 

❖ colaborarea cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita, 

celelalte institutii publice sau private si transmiterea datelor si informatiile solicitate; au fost 

formulate 58 adrese raspuns; 

❖ colaborarea cu unităţile de învăţământ în vederea monitorizarii situatiei scolare a minorilor; 

au fost intocmite 109 note telefonice; 

❖ realizarea anchetelor sociale privind acordarea sprijinului financiar, prin programul Euro 

200, pentru copiii din familii aflate in situatie de vulnerabilitate in vederea favorizarii 

accesului la educatie; au fost realizate 17 anchete sociale; 

❖ consilierea psihologica on-line a membrilor familiei, a evolutiei relatiei afective parinti-copil 

precum si a gradului de dezvoltare a responsabilitatii parentale in contextul pandemiei cu 

virusul SARS-COV-2; au fost realizate 14 fise de consiliere; 

❖ consilierea telefonica a familiei si asigurarea unei terapii de specialitate, pentru depasirea 

situatiilor de criza generate de pandemie, consolidarea relatiilor parinti-copil; au fost 

intocmite 12 note telefonice;  

 

B. Identificarea si monitorizarea copilului cu parinte/parinti plecati la munca in 

strainatate si a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere alaturi de 

acestia, mai mare de un an 

Prin aceasta componenta, Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei a indeplinit 

urmatoarele atributii: 

❖ analizarea si evaluarea situatiei copiilor cu parinte/parinti plecati la munca in strainatate si a 

celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere alaturi de acestia, mai mare de un an, 

precum si modul de respectare a drepturilor acestora; 

noiembrie 4 2 - - 

decembrie - - - - 



❖ identificarea, monitorizarea si evidenta copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in 

strainatate; 

❖ colaborarea cu unităţile de învăţământ în vederea identificarii copiilor cu parinti plecati la 

munca in strainatate, precum si depistării cazurilor de abandon scolar, rele tratamente, 

abuzuri sau de neglijare a copilului; 

❖ informarea membrilor comunitatii in ceea ce priveste posibilitatile legale de care pot dispune 

parintii care pleaca la munca in strainatate, in vederea asigurarii protectiei fizice si juridice a 

copiilor care urmeaza sa ramana in tara; 

❖ consilierea parintilor/persoanei care ingrijieste copilul cu privire la dispozitiile art.104-105 

din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

❖ completarea fisei de identificare a riscurilor iar, daca situatia a impus, elaborarea si 

implementarea unui plan de servicii in vederea prevenirii separarii de familie a copilului cu 

parinte/parinti plecati la munca in strainatate sau a celor care au revenit in tara dupa o 

perioada de sedere alaturi de acestia, mai mare de un an; 

❖ intocmirea raportului privind evolutia copilului cu parinte/parinti plecati la munca in 

strainatate si a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere alaturi de acestia, mai 

mare de un an si a modului in care acesta este ingrijit; 

❖ in situatia in care, in urma evaluarii a constatat existenta unor suspiciuni de afectare a starii 

emotionale a copilului, a solicitat sprijinul psihologului in vederea includerii acestuia intr-un 

program de consiliere psihologica; 

❖ urmărirea menţinerii relaţiilor personale ale copiilor cu părinţii care sunt plecaţi la muncă în 

străinătate; 

❖ organizarea unor întâlniri trimestriale sau ori de câte ori este necesar cu persoanele care se 

ocupă de creşterea şi îngrijirea copiilor, precum şi cu părintele care se ocupă de creşterea şi 

îngrijirea copilului după plecarea celui de al doilea părinte la muncă în străinătate; 

❖ facilitarea şi sprijinirea menţinerii unui contact permanent între reprezentanţii unităţii de 

învăţământ pe care o frecventează copilul şi persoana în grija căruia acesta a fost lăsat de 

părinţi; 

❖ aplicarea masurilor necesare pentru depistarea precoce a situatiilor de risc care pot 

determina separarea copilului de parinte/persoana in grija caruia a fost lasat de parinti; 

❖ organizarea programelor de educatie parentala destinate parintelui care se ocupa de cresterea 

si ingrijirea copilului dupa plecarea celuilalt parinte la munca in strainatate, respectiv 

persoanelor desemnate a se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor cu parinti plecati la 

munca in strainatate, precum si a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere in 

strainatate alaturi de parinti mai mare de un an; 

❖ incurajarea parintelui sau, dupa caz, persoanei in grija careia a fost lasat copilul si a cadrelor 

didactice sa stabileasca acorduri de invatare, adecvate nevoilor acestora care sa cuprinda in 

mod explicit scopurile, asteptarile si responsabilitatile ce revin scolii si familiei; 

❖ sprijinirea parintelui sau, dupa caz, persoanei in grija careia a fost lasat copilul in utilizarea 

unor metode de consiliere care sa faciliteze comunicarea in familie, rezolvarea problemelor; 

 

In perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, a fost evaluata situatia copiilor cu parinti plecati la 

munca in strainatate, fiind intocmite documentele prevazute de procedura, conform legislatiei in 

vigoare: 

 

 

F.O. FIR 
F.C. 

delegare 
REI 

F.M. 

F.C. 

 

Rap. 

Monit. 

nr. 

adrese 

primar

ii 

nota 

caz 

nota 

telefonica 

Fisa 

inchidere 

caz 

copii cu 

ambii 

parinti 

23 29 16 10 23 106 

 

109 2 84 110 20 



plecati 

copii cu 

parinte unic 

sustinator 

plecat 

8 11 5 9 5 645 

 

75 
2 34 97 7 

copii cu un 

parinte 

plecat 

117 168 44 47 53 218 

 

303 12 172 379 54 

copii 

evaluati pt 

care nu s-a 

impus 

monitorizar

e 

 

4 

5 2 2 2 0 

 

 

0 
0 1 6 0 

TOTAL 152 213 67 68 83 388 487 16 291 592 81 

 

▪ Numarul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate aflati in situatie de risc pentru 

care s-a impus acordarea de servicii si prestatii  in cursul anului 2020 (plan de servicii): 

589 copii 

 

 

▪ Numarul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate aflati in evidenta serviciului la 

31.12.2020: 

Număr de familii în care 

părinţii sunt plecaţi la 

muncă în străinătate la 

sfârşitul perioadei 

raportate 

Număr 

de copii 

la 

sfârşitul 

perioadei 

raportate 

Număr 

de copii 

aflaţi în 

îngrijirea 

rudelor 

până la 

gradul IV 

, fără 

măsură 

de 

protecţie  

Număr de copii cu măsură de protecţie la 

sfârşitul perioadei raportate 

Alte situaţii 

(precizaţi) 

Alte 

familii/persoane 

fara masura de 

protectie 

la 

AMP 

în centre 

de 

plasament 

publice 

sau 

private 

la rude 

până la 

gradul  

IV 

la alte 

persoane/famil

ii  

- cu ambii părinţi 

plecaţi la muncă în 

străinătate 75 106 99 0 0 7 0 0 

- cu un singur părinte 

plecat la muncă în 308 394 389 0 0 4 1 0 

nr. copii cppms in 

situatie de risc 
nr. familii 

nr. plan 

servicii 

nr. raport 

implementare 

plan servicii 

nr. plan 

servicii 

reevaluat 

nr rapoarte 

monitorizare 

nr. raport 

ancheta 

sociala 

nr. delegari 

cu ambii parinti 

plecati 115 87 114 0 1 95 9 19 

cu un singur 

parinte plecat 432 318 421 2 2 234 11 0 

cu parinte unic 

sustinator 54 43 54 0 0 75 13 7 

TOTAL 
601 448 589 2 3 404 33 26 

 
        

  



străinătate 

- cu părinte unic 

susţinător al familiei 

monoparentale plecat 

la muncă în 

străinătate 54 66 58 0 0 8 0 0 

Total 437 566 546 0 0 19 1 0 

 

▪ Numarul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate (distributia pe sexe si pe grupe 

de varsta) aflati in evidenta serviciului la data de 31.12.2020 

 

 

Distributia copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca, pe grupe de varsta  

  

< 1 

ani 
1 - 2 ani 3 -6 ani 7 - 9 ani 10 - 13 ani 14 - 17 ani 18 ani  

1 13 66 86 219 179 2  

 

 

• Numarul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate/ numarul de  familii aflati in 

situatie de risc pentru care se impune acordarea de servicii si la data de 31.12.2020  (plan de 

servicii) 

 

Număr de 

copii aflaţi în 

situaţie de 

risc*  

Număr de 

familii în 

care sunt 

îngrijiţi copii 

aflaţi în 

situaţie de 

risc 

Număr de copii care au plan de servicii 

întocmit şi beneficiază de prestaţii şi servicii  

Număr de copii 

referiţi DGASPC  
Centre de zi 

Centre de 

consiliere si 

sprijin 

pentru 

părinţi 

Altele 

(prevenire 

separare, 

reintegrare) 

509 363 5 0 504 0 

din care,       

Număr de 

familii 

monoparentale 

în care sunt 

îngrijiţi copii 

aflaţi în 

situaţie de risc 

Număr de 

copii aflaţi în 

situaţie de 

risc 

Număr de copii care au plan de servicii 

întocmit şi beneficiază de servicii de zi 

Număr de copii 

referiţi DGASPC  
Centre de zi 

Centre de 

consiliere şi 

sprijin 

pentru 

părinţi 

Altele 

((prevenire 

separare, 

reintegrarei) 

151 183 1 0 182 0 

 

 

▪ In contextul epidemiologic generat de pandemia cu noul  coronavirus, educatia parentala 

destinata parintelui/ persoanei in grija caruia a fost lasat copilul s-a realizat telefonic, 

fiind intocmie 18 note telefonice;  

Nr. copii ai caror parinti sunt plecati la 

munca in strainatate 

Distributia pe sexe 

 

                      M                                                      F 

566 289 277 

  



▪ A fost realizate un numar de 67 fise de consiliere (campanii de informare); 

▪ A fost evaluata situatia a  12 copii reveniti in tara dupa o perioada de sedere in 

strainatate, fiind intocmite 12 FIR, 2 FO, 3 REI, 3 Fise monitorizare,  fiind in curs de 

implementare 12 planuri de servicii; 

 

In contextul pandemiei cu virusul SARS-COV-2, in perioada 15.03.2020-20.06.2020, in 

conformitate cu  prevederile legale emise in starea de urgenta/alerta, au fost derulate urmatoarele 

activitati: 

❖ consilierea telefonica si identificarea nevoilor persoanei care ingrijeste copilul cu 

parinte/parinti plecati la munca in strainatate: 188 note telefonice; 

 colaborarea cu unităţile de învăţământ în vederea monitorizarii situatiei scolare a 

minorilor; au fost intocmite 68 note telefonice; 

❖ identificarea nevoilor persoanelor varstnice ce fac parte din familiile copiilor cu 

parinte/parinti plecati la munca in strainatate si consilierea acestora privind serviciile 

existente pe plan local; 59 note telefonice si 40 note caz; 

❖ colaborarea cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita, 

celelalte institutii publice sau private si transmiterea datelor si informatiile solicitate; au fost 

formulate 16 adrese raspuns; 

❖ realizarea anchetelor sociale privind acordarea sprijinului financiar, prin programul Euro 

200, pentru copiii din familii aflate in situatie de vulnerabilitate in vederea favorizarii 

accesului la educatie; au fost realizate 13 anchete sociale; 

 

C. Monitorizarea implementarii planului de abilitare/reabilitare a copilului cu 

dizabilitati si prevenirea separarii acestuia de familie 

 Prin aceasta componenta, Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei a indeplinit 

urmatoarele atributii: 

❖ monitorizarea semestriala sau ori de cate ori situatia impune a implementarii planului de 

abilitare/reabilitare a copiilor cu dizabilitati (incadrati in grad de handicap mediu, accentuat, 

grav) din familie care pot avea si certificat de orientare scolara; 

❖ instrumentarea dosarului cu documentele necesare monitorizarii copiilor cu dizabilitati; 

❖ numirea responsabilului de caz prevenire/desemnarea altor specialisti implicati si incheierea 

contractului cu familia copilului cu dizabilitati; indeplinirea calitatii de responsabil caz 

prevenire, presupune urmatoarele atributii: 

➢ Mentine legatura cu copilul, parintii/reprezentantul legal si profesionistii numiti 

responsabili din plan prin orice mijloace de comunicare; 

➢ Verifica inceperea furnizarii beneficiilor, serviciilor si a interventiilor cuprinse in plan cu 

parintii/reprezentantul legal si profesionistii; 

➢ Colecteaza informatiile legate de implementarea planului; 

➢ Identifica la timp dificultatile de implementare a planului si le remediaza impreuna cu 

parintii/reprezentantul legal si profesionistii; 

➢ Mediaza relatia dintre parinti/reprezentant legal si profesionisti atunci cand este cazul; 

➢ Organizeaza sedinte de lucru cu profesionistii sau intalniri cu familia pentru identificarea 

solutiilor de remediere atunci cand este cazul; 

➢ Efectueaza vizite de monitorizare la sediile/locurile unde se furnizeaza serviciile 

prevazute in PAR, atunci cand este cazul; 

➢ Evalueaza gradul de satisfactie a beneficiarului si al familiei sale cu privire la progresele 

realizate de copil si modul de implementare a planului;  

➢ Propune revizuirea exclusiva a contractului cu familia si, dupa caz, rezilierea acestuia; 

➢ Transmite informatia monitorizata catre partile implicate si interesate: profesionisti, 

copil si familie, SECC; 

➢ Inregistreaza permanent informatiile, progresele, evolutia cazului in raportul de 

monitorizare; 



➢ Efectueaza vizite de monitorizare la domiciliul copilului semestrial sau ori de cate ori 

situatia impune, precum si la solicitarea managerului de caz, respectiv a cadrului didactic 

numit de COSP; 

➢ Face propuneri de revizuire a planului in raportul de monitorizare atunci cand situatia 

impune si implicit a contractului cu familia, atunci cand este cazul, pe care le transmite 

managerului de caz; 

➢ Asigura monitorizarea post-servicii. 

❖ urmarirea si reevaluarea periodica a progreselor inregistrate de copilul cu dizabilitati, a 

eficientei beneficiilor, serviciilor si interventilor, precum si a gradului de satisfactie a 

beneficiarilor; 

❖ in situatia in care, in etapa de monitorizare a copilului cu dizabilitati se identifica si alte 

aspecte care nu tin de functionare si dizabilitate, se realizeaza evaluarea si identificarea 

situatiilor de risc, prin completarea fisei de observatie si a fisei de identificare a riscurilor; 

daca in urma evaluarii situatia impune acordarea de servicii si prestatii, RCP impreuna cu 

ceilalti specialisti elaboreaza planul de servicii in vederea prevenirii separarii copiilor cu 

dizabilitati de familie. Monitorizarea si implementarea planului de servicii se realizeaza 

conform procedurii de lucru privind interventia in situatii de urgenta, prevenirea separarii 

copilului si reintegrarea in familie. 

 

 In perioada ianuarie - decembrie 2020 au fost intocmite 325 rapoarte de 

monitorizare a situatiei copiilor incadrati in grad de handicap grav, accentuat si mediu, fiind 

instrumentate 240 dosare de monitorizare, astfel: 

 

• Pentru un numar de 181 minori cu handicap grav s-a realizat monitorizarea, fiind 

intocmite 207 rapoarte de monitorizare a situatiei acestora; 

• Pentru un numar de 35 minori cu handicap accentuat s-a realizat monitorizarea, fiind 

intocmite   70 rapoarte de monitorizare; 

• Pentru un numar de 24 minori cu handicap mediu s-a realizat monitorizarea, fiind 

intocmite  48 rapoarte de monitorizare 

La data de 31.12.2020 in evidenta serviciului exista un numar de 228 copii cu dizabilitati. 

 

D. Evaluarea/reevaluarea copiilor in vederea incadrarii in grad de handicap, 

orientarii scolare si profesionale 

 Prin aceasta componenta, Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei a indeplinit 

urmatoarele atributii: 

❖ identificarea şi evaluarea iniţială a copilului cu suspiciune de dizabilitate si/sau CES, astfel 

încât acesta să beneficieze de diagnostic precoce şi intervenţie timpurie; 

❖ înregistrarea sesizarii sau autosesizarii şi declanşarea procedurii de evaluare iniţială în 

contextul familial al copilului, respectiv printr-o vizită la domiciliul acestuia; 

❖ obligativitatea de a informa părinţii/reprezentantul legal, pe parcursul evaluării iniţiale, cu 

privire la: a) drepturile legale de care beneficiază copilul şi familia, dacă se solicită 

încadrare în grad de handicap, având în vedere că acest lucru se poate face la orice vârstă a 

copilului, şi se recomandă să se realizeze în cel mai scurt timp posibil de la identificarea sau 

suspiciunea unei dizabilităţi; b) dreptul la educaţie pentru toţi copiii, importanţa şi 

prioritatea educaţiei incluzive şi serviciile specializate de care beneficiază copilul în urma 

orientării şcolare şi profesionale de către COSP, cu precizarea faptului că frecventarea unei 

unităţi antepreşcolare de educaţie timpurie se poate face începând cu vârsta de 3 luni, cu sau 

fără orientare şcolară de către COSP; c) importanţa abilitării-reabilitării copilului pentru 

dezvoltarea acestuia şi posibilitatea de a beneficia de planificarea beneficiilor, serviciilor şi 

intervenţiilor, ca parte a demersurilor de încadrare în grad de handicap, respectiv ale 

orientării şcolare şi profesionale de către COSP sau de sine stătător la solicitarea 



părinţilor/reprezentantului legal; d) actele necesare întocmirii dosarului pentru încadrarea în 

grad de handicap, traseul şi procedurile de obţinere a acestor acte; e) actele necesare 

întocmirii dosarului pentru orientarea şcolară şi profesională de către COSP, traseul şi 

procedurile de obţinere a acestor acte; 

❖ după preluarea cazului, în urma evaluării iniţiale, SASCF realizează următoarele: a) asigură 

informarea detaliată a părinţilor/reprezentantului legal cu privire la aspectele prevăzute la 

art. 18 din Ord.1985/2016; b) pune cererea-tip la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal, 

care optează pentru încadrarea copilului în grad de handicap, cerere pe care aceştia o vor 

depune la sediul DGASPC, împreună cu restul actelor necesare; modelul cererii-tip pentru 

evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap este prezentat 

în anexa nr. 4; c) pune cererea-tip la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal care optează 

pentru orientarea şcolară şi profesională de către COSP, cerere pe care aceştia o vor depune 

la sediul CJRAE împreună cu restul actelor necesare; 

❖ acompanierea si indrumarea reperezentantilor legali ai copiilor in depunerea documentatiei 

necesare in vederea incadrarii in grad de handicap, inclusiv orientarea scolara si profesionala 

a copilului, atunci cand situatia impune; 

❖ evaluarea/reevaluarea sociala a copilului cu dizabilităţi(suspiciune) şi/sau CES în context 

familial şi comunitar; 

❖ analizarea, cu precădere, a contextului familial, a calităţii mediului de dezvoltare a copilului 

- locuinţă, hrană, îmbrăcăminte, igienă, asigurarea securităţii fizice şi psihice, inclusiv a 

factorilor de mediu ca bariere şi facilitatori, precum şi a factorilor personali in vederea 

realizarii evaluarii sociale, fiind o continuare a evaluării iniţiale; evaluarea socială se poate 

realiza în aceeaşi zi cu evaluarea iniţială sau pe parcursul mai multor vizite la domiciliul 

copilului; 

❖ consemnarea informaţiile obţinute pe parcursul mai multor vizite în rapoarte de vizită, care 

includ cel puţin următoarele aspecte: sinteza discuţiilor purtate în cursul vizitei, data, locul şi 

scopul vizitei următoare, agreată în prealabil cu familia şi copilul; 

❖ colectarea datelor sociale prin diverse metode (observaţie, interviu, documentare) şi 

consemnarea  acestora în ancheta social, alaturi de aspectele care ţin de funcţionarea şi 

dizabilitatea copilului: a) opţiunea părinţilor/reprezentantului legal privind încadrarea în 

grad de handicap, orientarea şcolară şi profesională de către COSP şi/sau planificarea 

serviciilor de abilitare-reabilitare, în condiţiile informării acestora; b) factorii de mediu 

apreciaţi ca facilitatori sau bariere pentru copilul cu dizabilităţi într-o anexă a anchetei 

sociale; 

❖ Pe lângă aspectele care ţin de funcţionare şi dizabilitate, evaluarea socială vizează 

următoarele aspecte faţă de care SASCF ia măsurile prevăzute de lege odată cu continuarea 

demersurilor pentru care au optat părinţii/reprezentantul legal: a) identificarea riscului de 

separare a copilului de familie; b) identificarea riscului de violenţă asupra copilului în 

familie sau în afara acesteia; c) identificarea vreunei forme de violenţă asupra copilului în 

familie sau în afara acesteia; d) încălcarea drepturilor copilului.  

S-a realizat activitatea de evaluare/reevaluare a copiilor cu dizabilitati: 

• S-au intocmit 108 anchete sociale pentru incadrarea si revizuirea certificatelor de 

incadrare in grad de handicap; 

• S-au intocmit 51 anchete sociale pentru obtinerea si revizuirea certificatelor de 

orientare scolara; 

• S-au intocmit 133 fise de observatie, 146 fise de identificare a riscurilor si au fost 

elaborate 136 planuri de servicii. 
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E.  Monitorizarea activitatii asistentului personal al copilului cu handicap grav 

 Prin aceasta componenta, Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei a indeplinit 

urmatoarele atributii: 

❖ monitorizeaza activitatea asistentului personal, precum si modul de respectare a drepturilor 

copilului cu handicap grav; 

❖ realizeaza activitatea de monitorizare a activitatilor propuse in planul de abiliatare-

reabilitare; 

❖ asigura consilierea si informarea familiilor cu copii cu handicap grav in intretinere asupra 

drepturilor si obligatiilor acestora, cat si asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

❖ viziteaza o data la trei luni sau ori de cate ori este nevoie, la domiciliul copilului cu handicap 

grav care beneficiaza de asistent personal; 

❖ realizeaza evaluarea si reevaluarea sociala a asistentilor personali ai copilului cu handicap 

grav; 

❖ urmareste modul in care asistentul personal asigura alimentatia si hranirea beneficiarului, 

prin stabilirea meniului, asistarea/sprijinirea in hranirea beneficiarului; 

❖ urmareste modul in care asistentul personal asigura adaptarea mediului la nevoile 

beneficiarului, cat si asupra modului in care supravegheaza starea de sanatate a 

beneficiarului; 

❖ urmareste modul in care asistentul personal asista beneficiarul in activitatile realizate la 

domiciliu; 

❖ colaboreaza cu DGASPC in domeniul protectiei copilului cu handicap grav si transmite 

acesteia toate datele si informatiile solicitate in acest domeniu; 

❖ asigura instruirea asistentilor personali ai copiilor cu handicap grav conform tematicii 

prevazuta de Ordinul nr. 319/2007, aprobata de directorul institutiei. 

In vederea realizarii activitatii de monitorizare au fost utilizate urmatoarele instrumente 

de lucru: 
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Raport 

monitorizare 

asistent personal 

28 32 8 2 17 9 40 16 17 24 24 31 248 

Raport activitate 

asistent personal 

28 32 8 2 17 9 40 17 17 24 25 0 219 

Ancheta 

reevaluare 

27 26 4 2 15 5 27 6 7 10 8 0 137 

Acord angajare in 

functia de asistent 

personal 

0 3 3 0 2 2 3 0 0 4 1 1 19 

Mentinere in 

functia de asistent 

personal 

6 2 9 6 7 7 8 0 1 0 0 0 46 

Ancheta angajare 0 3 3 0 2 2 5 0 0 3 1 1 20 

Note telefonice 91 101 67 49 73 60 37 5 13 12 12 15 535 

Total 180 199 10

2 

61 133 94 16

0 

44 55 77 71 48 1224 
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a) Dinamica angajarii asistentilor personali: 

 In perioada raportata, au intervenit unele modificari in Statul de functii al asistentilor 

personali, ca urmare a: 

➢ Modificarii incadrarii in grad de handicap; 

➢ Incetarii activitatii, la cerere; 

 

 ANGAJATI 

 IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI 

A P (min) 86 86 86 87 87 

 

 

 ANGAJATI 

 IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE 

A P (min) 88 89 88 88 92 

 

 



 

b) Informatii privind modul in care s-a asigurat inlocuirea asistentului personal pe 

perioada concediului de odihna: 

 Conform art. 37 alin. 2 si 3 din legea nr. 448-2006, republicată  – „ Pe perioada absenţei 

temporare a asistentului personal, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap 

grav un înlocuitor al asistentului personal. 

    În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, 

persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizaţia pentru indemnizaţia pentru însoţitor 

prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare sau găzduirea într-un centru de tip respiro.” 

Precizam ca pe raza Municipiului Targoviste nu sunt infiintate si nu functioneaza centre de 

tip respiro. 

Intrucat nu sunt conditii de inlocuire a asistentilor personali pe perioada concediului, in 

cursul anului 2020, asistentii personali au efectuat concediul de odihna, iar  in aceasta perioada, s-a 

dispus acordarea unei indemnizatii persoanelor cu handicap grav sau reprezentantilor legali ai 

acestora, in cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile 

de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi. 

c)  Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti: 

În conformitate cu prevederile articolului 38, lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, 

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistentii personali au obligatia 

să participe o dată la 2 ani la o instruire organizată de angajator. 

Directia de Asistenta Sociala, prin Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei 

utilizeaza in permanenta, metoda de instruire in teren a asistentilor personali, urmărind cunoasterea 

de către acestia a drepturilor persoanelor cu handicap pe care le au în îngrijire, pentru a le sustine în 

promovarea intereselor proprii. 

De asemenea, au fost reamintite obligatiile prevazute in fisa postului si obligativitatea de a 

prezenta lunar raportul de activitate pentru intocmirea pontajului si a celui trimestrial in vederea 

verificarii activitatii acestora. 

d) Numarul de controale efectuate si problemele sesizate: 

Verificările efectuate de către responsabilii de caz din cadrul Serviciului Asistenta Sociala a 

Copilului si Familiei au vizat următoarele aspecte: modul în care sunt îndeplinite obligatiile 

contractuale ale asistentului personal, evaluarea/reevaluarea socială atât a asistentului personal cât si 

a persoanei cu handicap grav, în vederea identificării nevoilor principale ale acesteia legate de 

starea sa psiho-socială, problemelor cu care se confruntă asistentii personali în desfăsurarea 

concretă a activitătii lor, cunoasterea indicatiilor mentionate în planul de abilitare/reabilitare al 

copilului cu handicap grav. 

In contextul prevenirii raspandirii noului coronavirus, SARS-COV-2, monitorizarea in 

teren a activitatii asistentului personal a fost  amanata  de la instituirea starii de urgenta pe teritoriul 

Romaniei, prin decretul Presedintelui Romaniei, pana la incetarea acesteia. Asistentii personali si 

persoanele cu handicap grav au fost contactati telefonic si consiliati cu privire la respectarea 

masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19, prioritate avand persoanele cu varsta de peste 65 de 

ani. 

In perioada instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei,  activitatea a fost desfasurata cu 

respectarea procedurilor de lucru, planurilor de masuri intocmite la nivelul institutiei, coroborate cu 

reglementarile legale in vigoare referitoare la prevenire si combaterea noului coronavirus, SARS-

COV-2, deplasarile in teren realizandu-se  ulterior contactarii telefonice a beneficiarului in vederea 

colectarii de informatii necesare minimizarii riscului de infectare cu noul coronavirus SARS-COV-

2.În cursul anului 2020 s-au realizat vizite la domiciliu, finalizate cu  248 controale ale activitătii 

asistentilor personali pentru  persoanele cu handicap grav-minori. 



 În urma vizitelor efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap  nu au fost sesizate 

probleme privind activitatea asistentului personal, care sa genereze suspendarea/incetarea 

contractului individual de munca, ca urmare a cercetarilor disciplinare.     

 

F. Asistenta medicala comunitara 

 Asistentii medicali comunitari si mediatorii sanitari si-au desfasurat activitatea in colaborare 

cu responsabilii de caz din fiecare componenta a SASCF, atingand astfel toate categoriile de 

beneficiari eligibili in platforma AMC-MSR. 

 

 Prin aceasta componenta, Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei a 

urmarit cu prioritate acordarea serviciilor de asistenta medicala comunitara in conformitate cu noile 

reglementari legale aparute in contextul pandemiei cu virusul SARS-COV-2: 

❖ Servicii acordate de catre asistentii medicali comunitari : 4804 servicii; 

• Monitorizarea starii de sanatate a persoanelor varstnice peste 65 ani : 370 fise evaluare functii 

vitale,  370 fise AMC; 

• Monitorizarea altor persoane apartinand grupurilor vulnerabile : 2712 fise evaluare functii 

vitale, 2312 fise AMC, 84 note telefonice; 

• Facilitarea accesului la serviciile medicale pentru copiii aflati in monitorizarea serviciului si 

familiile acestora : 67 note de caz; 

• Catagrafierea persoanelor vulnerabile din zonele defavorizate : 1821 persoane; 

• Asigurarea permanentei in cadrul Centrului de carantina ‚,Impreuna vom reusi”; 

• Realizare si distribuire kituri; 

• Consilierea telefonica a persoanelor care solocitau informatii/sprijin in starea de urgenta 

instituita pe teritoriul Romanie, 36 note telefonice; 

• Asigurarea triajului epidemiologic salariatilor si beneficiarilor Adapostului de Noapte Speranta,  

Cantinei de Ajutor Social,   Serviciului  Comunitar, Primaria Targoviste, Teatrul de vara; 

• Asigurarea triajului epidemiologic, educatie pentru sanatate si consiliere privind prevenirea si 

limitarea raspandirii virusului SARS-COV2, benficiarilor carora le-au fost distribuite produse 

alimentare/igiena, oferite prin programul POAD 2020-2021,  in cadrul  cladirii din str. Petru 

Cercel nr. 27 -  690 persoane; 

• Deplasari  in zonele defavorizate: Teis, Romlux, Prepeleac, Popa Sapca, Magrinii, Nifon, Radu 

Greceanu, Aleea Grivitei, Avram Iancu, Vasile Alecsandri, Laminorului, I.E.Florescu, Priseaca, 

Tighina, in vederea consilierii privind mentinerea starii de sanatate si prevenirea limitarii 

raspandirii  virusului SARS-COV2, identificare riscuri, din punct de vedere medical /social,  

identificarea persoanelor izolate la domiciliu, identificare gravide/ minore -  358 actiuni;  

• Calcularea  caloriilor- Liste zilnice de alimente, Cantina de Ajutor Social: 312 liste; 

 

 

 

 

AMC IANUARIE- DECEMBRIE 2020 

Nr. Crt. Nume/Prenume 
 GRAVIDE 

ADULTE 

GRAVIDE 

MINORE  

LEHUZE 

1 P L 19 9 9 

AMC IANUARIE- DECEMBRIE 2020 

Nr. Crt. Nume/Prenume  Nr. beneficiari  Servicii acordate  

1 P L  661 1076 

2 S M T  937 1122 

3 D G   736 796 

4 D  M  846 1272 

5 M A  484 538 

7 Total Beneficiari  3664 4804 



2 S M T 8 0 14 

3 D G  2 2 1 

4 D  M 5 1 1 

5 M A 14 5 13 

 Total Beneficiari 48 17 38 

 

 

❖ Servicii acordate de catre mediatorii sanitari (mediatorul sanitar B.L. nu a inregistrat 

serviciile acordate beneficiarilor, in platforma AMC/MSR): 

• Interventia punctuala in sprijinirea membrilor comunitatii: obtinere certificat deces - 

11,  emitere acte identitate - 75,  inscriere medic familie - 71; 

• Monitorizarea starii de sanatate a persoanelor varstnice peste 65 de ani: 168 fise MS; 

• Monitorizarea altor persoane apartinand grupurilor vulnerabile:  1280 fise MS, 45 

note de caz,   40 note telefonice; 

• Catagrafierea persoanelor vulnerabile din zonele defavorizate impreuna cu 

asistentele medicale comunitare/ expert problem romi; 

• Verificarea respectarii masurii de izolare la domiciliu de catre persoane revenite din 

strainatate: au fost intocmite 41 fise de verificare; 

• Asigurarea triajului epidemiologic, educatie pentru sanatate si consiliere privind 

prevenirea si limitarea raspandirii virusului SARS-COV2, benficiarilor carora le-au 

fost distribuite produse alimentare/igiena, oferite prin prin programul POAD 2020-

2021,  in cadrul  cladirii din str. Petru Cercel nr. 27 -  147 persoane; 

• Deplasari  in zonele defavorizate: Teis, Romlux, Prepeleac, Popa Sapca, Magrinii, 

Nifon, Radu Greceanu, Aleea Grivitei, Avram Iancu, Vasile Alecsandri, 

Laminorului, I.E.Florescu, Priseaca, Tighina, in vederea consilierii privind 

mentinerea starii de sanatate si prevenirea limitarii raspandirii  virusului SARS-

COV2, identificare riscuri, din punct de vedere medical /social,  identificarea 

persoanelor izolate la domiciliu, identificare gravide/ minore – 80 actiuni;  

 

 

 

 

 

MS IANUARIE- DECEMBRIE 2020 

Nr. Crt. Nume/Prenume 

 

GRAVIDE 

ADULTE 

GRAVIDE 

MINORE  

LEHUZE 

1 V E 11 8 17 

2 B L X X X 

3 Total Beneficiari 11 8 17 

 

X-Nu sunt inregistrate date in platforma MS     

MS IANUARIE- DECEMBRIE 2020 

Nr. Crt. Nume/Prenume  Nr. beneficiari  Servicii acordate  

1 V.E  845 989 

2 B. L  x X 

7 Total Beneficiari  845 989 



      Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei a realizat si alte sarcini conform 

atributiilor prevazute in anexele fiselor de post ale salariatilor sau in reglementarile legale aparute in 

contextul epidemiologic actual: 

❖     Verificarea respectarii masurii de izolare la domiciliu de catre persoanele revenite din 

strainatate: au fost intocmite 230 fise de verificare; 

❖ Consilierea telefonica a persoanelor care solicitau informatii/sprijin in starea de urgenta instituita 

pe teritoriul Romaniei si asigurarea permanentei la sediul Directiei de Asistenta Sociala, fiind 

intocmite 246 note telefonice privind serviciile si prestatiile de care pot beneficia persoanele 

aflate in izolare sau fara venituri (serviciile oferite prin Cantina de Ajutor Social, in regim 

urgenta) si 3 procese-verbale de efectuarea a cumparaturilor; 

❖ Realizare si distribuire 9773 kituri de igiena catre populatia municipiului Targoviste; 

❖ Instrumentarea dosarelor privind accesarea serviciilor oferite de Cantina de Ajutor Social: au fost 

instrumentate 46 dosare; 

❖ Activitatea de distribuire a mastilor de protectie familiilor si persoanelor defavorizate in 

conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 78/2020 privind acordarea de către 

Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, 

autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele 

defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea 

bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020. 

Ca urmare a deplasarilor in teren, cu respectarea masurilor care s-au impus in actualul 

context epidemiologic, s-au constatat urmatoarele: 

  

❖ pachete distribuite: 412 pachete masti 

❖ Adrese incomplete/incorecte (nu exista blocul respectiv): 16 adrese 

❖ Nu au fost identificate la domiciliu (nu au rapsuns): 271 persoane 

❖ Nu mai locuiesc la adresa respectiva (declara vecinii): 39 persoane 

❖ Decedate: 7 persoane 

❖ Persoane dublate in lista: 4 persoane 

❖ Persoane care au refuzat pachetul: 4 persoane 

❖ Persoane care au refuzat sa prezinte CI: 1 persoana 

❖ Plecati in strainatate (conform declaratiei vecinilor): 8 persoane 

 

11. SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA A ADULTULUI :  

 

Serviciul Asistenta Sociala a Adultului si-a desfasurat activitatea in conformitate cu 

atributiile prevazute de normele legale in vigoare, in anul  2020 inregistrandu-se un numar de                

7445 documente (intrari/iesiri) care au vizat in principal urmatoarele activitati: 

A. INFORMARE SI ORIENTARE : 

➢ consilierea, informarea si orientarea persoanelor privind: 

- solicitarea efectuarii anchetelor sociale pentru incadrare in grad de handicap/ revizuirea 

certificatelor de incadrare in grad de handicap; 

-  institutionalizarea,  ancheta sociala rovignieta,  ancheta sociala recuperare, obtinerea pensiei 

de invaliditate,  suport financiar  obtinut din partea Crucii Rosii Romane – Filiala Dambovita; 

- riscurile sociale şi drepturile de protecţie socială de care poate beneficia; 

- consiliere sociala si emotionala a persoanelor varstnice, oferindu-le suport profesionalizat si 

sustinut pentru nevoi urgente; 

- consilierea persoanelor cu probleme medicale grave, in vederea obtinerii drepturilor 

prevazute de lege; 

 -  consilierea persoanelor marginalizate, aflate in situatii de risc, persoanelor varstnice si 

celor cu handicap, in vederea acordarii tuturor drepturilor prevazute de catre actele normative 

legale; 



- consilierea si informarea familiilor cu persoane cu handicap grav in intretinere asupra 

drepturilor si obligatiilor acestora, cat si asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

➢ primirea rapoartelor de activitate lunare ale asistentilor personali, intocmirea pontajului 

si transmiterea  situatiei lunare Serviciului Resurse Umane;  

➢ distribuirea anchetelor sociale efectuate, catre solicitanti. 

 

B. PROTECTIA ADULTULUI IN DIFICULTATE (INCLUSIV PERSOANE VARSTNICE) 

– SASA: 

 Protectia adultului in dificultate (inclusiv persoane varstnice), s-a realizat in anul 2020 prin: 

▪ interventia punctuala in solutionarea in regim urgenta a situatiilor adultilor si varstnicilor 

aflati in dificultate, fiind instrumentate dosare in vederea beneficierii de servicii sociale si/sau 

institutionalizare; 

▪ evaluarea socio-familiala,  prin care au fost identificate, impreuna cu beneficiarul, nevoile 

individuale şi familiale, în baza cărora a fost elaborat planul personalizat de interventie; 

▪ impreuna cu institutiile abilitate,  au  fost identificate masurile care se impun pentru 

depasirea  situatiei de dificultate a adultului sau a persoanei varstnice;  

▪  au fost elaborate, în baza evaluărilor iniţiale si evaluarilor complexe, planurile de 

intervenţie personalizate, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate 

şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul, dar  si nevoile individuale şi familiale 

identificate  impreuna cu beneficiarul. 

▪  S.A.S.A. a asigurat monitorizarea implementarii masurilor prevazute in planurile 

personalizate de interventie;  a identificat persoanele aflate în dificultate (varstnic, adult cu 

handicap, adult in dificulate), precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune 

socială; 

▪ evaluare din punct de vedere social in vederea institutionalizarii in centre specializate 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, s-a propus acordarea 

de servicii si beneficii sociale; 

▪ luarea pe  loc a masurilor ce se impun de catre echipa de interventie pentru solutionarea  

situatiei persoanei aflate in dificulatate (varstnic, adult in dificultate);  

▪ solutionarea sesizarilor cu referire la diferite situatii de criza in care se afla persoanele 

adulte; 

▪ primirea si verificarea in termen legal, a tuturor sesizarilor, petitiilor si reclamatiilor legate 

de eventualele situatii de risc in care sunt implicate persoane adulte, rezolvarea problemelor aduse 

la cunostinta, cu respectarea propriilor competente; 

▪ facilitarea si incurajarea legaturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor varstnice, 

si stimularea participarii acestora la viata sociala; 

▪ derularea activitatilor in vederea mentinerii contactului social al persoanelor bolnave psihic 

in comunitatea locala; 

▪ monitorizarea  cazurilor evaluate pana la depasirea situatiilor de risc. 
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C. PROTECTIA SI PROMOVAREA  DREPTURILOR  PERSOANELOR CU 

HANDICAP: 

 

I. Evaluare si reevaluare: 

I. Evaluarea si reevaluarea sociala a persoanelor in vederea incadrarii in grad de handicap  -  

au fost efectuate 802 anchete sociale; 

J. Evaluarea sociala a persoanelor in vederea beneficierii de servicii de recuperare 

neuropsihica si neuromotorie – au fost efectuate 46 anchete sociale; 

K. Evaluarea sociala a persoanei in vederea obtinerii acordului privind exprimarea optiunii 

pentru primirea indemnizatiei lunare de catre persoana cu handicap grav/angajarii unui asistent 

personal– au fost efectuate  50 anchete sociale; 

➢ Evaluarea sociala a persoanelor cu handicap in vederea institutionalizarii in centre 

specializate -  au fost efectuate 12 anchete sociale/ 22 rapoarte sociale; 

➢ Anchete sociale efectuate in vederea scutirii platii rovinietei - au fost efectuate 45 anchete 

sociale; 

➢ Evaluari sociale in vederea acordarii unui ajutor din partea Filialei Crucea Rosie – 

Targoviste - au fost efectuate 38 anchete sociale; 

➢ Anchete sociale efectuate in vederea evaluarii capacitatii in munca – au fost efectuate  36 

anchete sociale; 

➢ Anchete sociale efectuate in vederea obtinerii bursei sociale pentru studenti –  a fost 

efectuata 14 anchete sociala; 

➢ Au fost intocmite note de informare – 54 note de informare; 

➢ A fost intocmita ancheta sociala de scutire taxa scoala de soferi – 1ancheta sociala; 
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Ianuarie 28 44 6 4 3 0 0 0 3 0 1 1 0 90 

Februarie 47 37 8 5 4 6 2 1 1 0 0 0 0 111 

Martie 26 32 0 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 69 

Aprilie 12 9 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 28 

Mai 19 27 1 0 3 2 3 2 1 0 0 0 0 58 

Iunie 35 34 3 11 4 2 2 0 4 0 0 0 0 95 

Iulie 44 48 14 6 5 3 0 0 3 0 0 2 2/2 129 

August 31 43 0 5 3 2 6 0 4 0 0 1 1/1 97 

Septembrie 41 59 6 2 14 2 13 1 7 0 0 2 2/2 151 

Octombrie 44 34 2 6 1 3 8 7 7 0 0 2 2/2 116 

Noiembrie 33 27 2 7 1 5 4 3 4 0 0 2 2/2 94 

Decembrie 21 27 4 1 1 10 10 0 2 0 0 2 4 82 

Total 381 421 46 50 45 38 54 14 36 0 1 12 22 1120 



II. Interventia punctuala in solutionarea in regim urgenta a situatiilor adultilor sau 

persoanelor varstnice cu handicap, fiind instrumentate dosare in vederea beneficierii de 

servicii sociale si/sau institutionalizare, prin:  

➢ identificarea şi evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru 

persoanele adulte cu dizabilităţi; 

➢ elaborarea, în baza evaluărilor iniţiale si evaluarilor complexe, a planurilor de intervenţie 

personalizate, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi 

beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul, dar  si nevoile individuale şi familiale 

identificate  impreuna cu beneficiarul; 

➢ asigurarea monitorizarii implementarii masurilor prevazute in planurile personalizate de 

interventie;  a identificat persoanele aflate în dificultate (varstnic, adult cu handicap, adult in 

dificulate), precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială; 

▪ realizarea evaluarii si reevaluarii sociale a persoanelor in vederea incadrarii in grad de 

handicap, conform Legii nr. 448/2006, republicata; 

▪  realizarea evaluarii sociale a persoanelor cu handicap in vederea institutionalizarii in centre 

specializate; 

▪ crearea condiţiilor de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor 

individuale ale persoanelor cu handicap; monitorizarea şi analizarea situaţiilor persoanelor cu 

dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor 

acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 

▪ acordarea consilierii persoanelor marginalizate, aflate in situatii de risc, persoanelor 

varstnice si celor cu handicap, in vederea acordarii tuturor drepturilor prevazute de catre actele 

normative legale; 

▪ asigurarea consilierii si informarea familiilor cu persoane cu handicap grav in intretinere 

asupra drepturilor si obligatiilor acestora, cat si asupra serviciilor disponibile pe plan local;  

▪ colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmiterea acesteia toate datele şi informaţiile solicitate 

din acest domeniu; 

▪ colaborarea cu Agentia Judeteana de Ocupare si Formare a Fortei de Munca pentru 

integrarea  socio-profesionala a persoanelor cu handicap. 

 

 



 

 

R
a
p

o
rt so

cia
l 

F
isa

 ev
a
lu

a
re in

itia
la

 

F
isa

 ev
a
lu

a
re co

m
p

lex
a

 

A
n

ch
eta

 in
ca

d
ra

re/ 

rev
izu

ire
 

A
n

ch
eta

 a
n

g
a
ja

re /a
n

ch
ete a

co
rd

 

A
n

ch
eta

 
r
ecu

p
era

r
e 

a
d

u
lt/p

ers 

cu
 h

a
n

d
/v

a
rstn

ic 

A
d

resa
 ra

sp
u

n
s 

P
IP

 

F
a
ra

 P
P

I 

R
a
p

o
rt im

p
lem

en
ta

re P
IP

 

R
a
p

o
rt rev

izu
ir

e P
IP

 

N
o
te d

e ca
z
 

N
o
te in

fo
rm

a
tiv

e
 

N
o
ta

 tele
fo

n
ica

 

F
isa

 d
e m

o
n

ito
riza

re
 

F
isa

 in
ch

id
ere ca

z
 

A
co

r in
tre b

en
eficia

r si 

rep
re

zen
ta

n
t 

F
isa

 d
e co

n
siliere 

T
o
ta

l  

A
d

u
lt  cu

 

d
iza

b
ilita

te 

14 6 8 31 1 17 23 
13

7 
1 129 129 638 7 

56

5 
5 12 98 14 1835 

P
erso

a
n

a
 

v
a
rstn

ica
  

cu
 

d
iza

b
ilita

ti 

12 9 15 27 7 14 14 
10

0 
0 98 98 370 3 

36

7 
7 29 112 5 1287 

T
o
ta

l g
en

era
l 

26 15 23 58 8 31 37 
23

7 
1 227 227 

100

8 
10 

93

2 
12 41 210 19 3122 



I. Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav si monitorizarea activitatii 

asistentilor personali: 

a) Informatii privind dinamica angajarii asistentilor personali in semestrul I, anul 2020 

In perioada raportata, au intervenit unele modificari in Statul de functii al asistentilor personali, 

ca urmare a: 

➢ Decesului persoanei cu handicap; 

➢ Modificarii incadrarii in grad de handicap; 

➢ Incetarii activitatii la cerere; 

 

DINAMICA ASISTENTILOR PERSONALI IN an semestrul  
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ADULTI 205 208 206 206 203 201 206 207 207 198 200 200 

 

b) Informatii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe 

perioada concediului de odihna: 

Conform art. 37 alin. 2 si 3 din legea nr. 448-2006, republicată  – „ Pe perioada absenţei 

temporare a asistentului personal, angajatorul are obligaţia de a asigura persoanei cu handicap 

grav un înlocuitor al asistentului personal. 

   În situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, 

persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizaţia pentru indemnizaţia pentru însoţitor 

prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare sau găzduirea într-un centru de tip respiro.” 

Precizam ca pe raza Municipiului Targoviste nu sunt infiintate si nu functioneaza centre de tip 

respiro. 

Intrucat nu sunt conditii de inlocuire a asistentilor personali pe perioada concediului, in 

perioada raportata, asistentii personali au efectuat concediul de odihna, iar  in aceasta perioada, s-a 

dispus acordarea unei indemnizatii persoanelor cu handicap grav sau reprezentantilor legali ai 

acestora, in cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile 

de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi. 
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Raport monitorizare 

asistent personal 

 

 

61 77 49 1 131 64 56 56 60 57 68 61 741 

Raport activitate 

asistent personal 

 

 

61 77 49 46 131 65 56 56 60 57 68 61 787 

Ancheta 

reevaluare/monitorizare 

persoana cu handicap 

grav 

 

61 77 49 1 131 64 56 56 60 57 68 61 741 

Ancheta revizuire 

certificat de incadrare 

in gard de handicap 

 

1 1 2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 10 

Ancheta 

mentinere/angajare in 

functia de asistent 

personal 

0 6 3 1 2 4 2 2 2 4 4 0 30 

Note de caz  

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 

 

184 238 152 50 395 197 171 171 184 176 208 183 2309 



c) Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti: 

În conformitate cu prevederile articolului 38, lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, 

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistentii personali au obligatia 

să participe o dată la 2 ani la o instruire organizată de angajator. 

Directia de Asistenta Sociala, prin Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei si 

Serviciul Asistenta Sociala Adultului utilizeaza in permanenta, metoda de instruire in teren a 

asistentilor personali, urmărind cunoasterea de către acestia a drepturilor persoanelor cu handicap 

pe care le au în îngrijire, pentru a le sustine în promovarea intereselor proprii. 

Avand in vedere contextul epidemiologic actual, Serviciul Asistenta Sociala a Adultului a 

realizat un numar de 105 instruiri la domiciliul asistentilor personali, la momentul efectuarii 

monitorizarii activitatii acestora. In cadrul instruirii au fost aplicate chestionare prin care au fost 

verificate cunostinte, deprinderi, aptitudini si atitudini, fiind atinse obiectivele de referinta ale 

fiecarei teme de instruire, si anume: 

 1. Tema I – Acordarea ingrijirilor primare; 

2. Tema II – Asigurarea alimentatiei si hranirii beneficiarului; 

3. Tema III – Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului; 

4. Tema IV – Supravegherea starii de sanatate a beneficiarului; 

5. Tema V – Comunicarea intre asistentul personal si persoana cu handicap. 

6. Tema VI – Asistarea activitatii si participarii persoanei cu handicap grav in familie; 

7. Tema VII – Asistarea integrarii scolare si a educatiei; 

8. Tema VIII – Asistarea integrarii profesionale a persoanei cu handicap grav; 

9. Tema IX – Supravegherea respectarii drepturilor persoanei cu handicap grav. 

 De asemenea au fost reamintite obligatiile prevazute in fisa postului si obligativitatea 

de a prezenta lunar raportul de activitate pentru intocmirea pontajului si a celui trimestrial in 

vederea verificarii activitatii acestora. 

 

d) Numarul de controale efectuate si problemele sesizate 

Verificările efectuate de către asistentii sociali din cadrul Directiei de Asistenta Sociala au 

vizat următoarele aspecte: modul în care sunt îndeplinite obligatiile contractuale ale asistentului 

personal, evaluarea/reevaluarea 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, cunoasterea indicatiilor mentionate in planul individual de servicii al persoanei adulte cu 

handicap grav.  

In contextul prevenirii raspandirii noului coronavirus, SARS-COV-2, monitorizarea in 

teren a activitatii asistentului personal a fost  amanata  de la instituirea starii de urgenta pe teritoriul 

Romaniei, prin decretul Presedintelui Romaniei, pana la incetarea acesteia. Asistentii personali si 

persoanele cu handicap grav au fost contactati telefonic si consiliati cu privire la respectarea 

masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19, prioritate avand persoanele cu varsta de peste 65 de 

ani. 

In perioada instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei,  activitatea a fost desfasurata cu 

respectarea procedurilor de lucru, planurilor de masuri intocmite la nivelul institutiei, coroborate cu 

reglementarile legale in vigoare referitoare la prevenire si combaterea noului coronavirus, SARS-

COV-2, deplasarile in teren realizandu-se  ulterior contactarii telefonice a beneficiarului in vederea 

colectarii de informatii necesare minimizarii riscului de infectare cu noul coronavirus SARS-COV-

2. 

În perioada raportata s-au realizat vizite la domiciliu, finalizate cu  741 controale ale 

activitătii asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav-adulti. 

 În urma vizitelor efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap  nu au fost sesizate 

probleme privind activitatea asistentului personal, care sa genereze suspendarea/incetarea 

contractului individual de munca, ca urmare a cercetarilor disciplinare.     

ACTIVITATE DESFASURATA DE CATRE ASISTENTUL MEDICAL COMUNITAR 



 

 

43 

IN ANUL 2020 

Tip indicator Indicatorul clasificatia Total 

AMC(Fisa 

generala) 
02. Femeie de varsta fertila (15 - 45 ani) 

Beneficiar cu ref/asis. 

social 
61 

AMC(Fisa 

generala) 
02. Femeie de varsta fertila (15 - 45 ani) Beneficiar nou 26 

AMC(Fisa 

generala) 

03. Femeie care utilizeaza metode 

contraceptive 

Beneficiar cu ref/asis. 

social 
1 

AMC(Fisa 

generala) 
04. Varstnic (peste 65 de ani) 

Beneficiar cu ref/asis. 

social 
306 

AMC(Fisa 

generala) 
04. Varstnic (peste 65 de ani) Beneficiar nou 79 

AMC(Fisa 

generala) 
11. Adult cu dizabilitati 

Beneficiar cu ref/asis. 

social 
1 

AMC(Fisa 

generala) 
13. Adult cu risc medico-social 

Beneficiar cu ref/asis. 

social 
268 

AMC(Fisa 

generala) 
13. Adult cu risc medico-social Beneficiar nou 32 

AMC(Fisa 

generala) 
18. Varstnic cu dizabilitati 

Beneficiar cu ref/asis. 

social 
1 

AMC(Fisa 

generala) 
23. Mama minora Beneficiar nou 1 

AMC(Fisa 

generala) 
24. Lauza Beneficiar nou 2 

AMC(Fisa 

generala) 
25. Adult (fara probleme medico-sociale) 

Beneficiar cu ref/asis. 

social 
172 

AMC(Fisa 

generala) 
25. Adult (fara probleme medico-sociale) Beneficiar monitorizat 1 

AMC(Fisa 

generala) 
25. Adult (fara probleme medico-sociale) Beneficiar nou 229 

Copil(Fisa 

raportare) 

29. Copil 0-18 ani (fara probleme medico-

sociale) 
1-5 ani 8 

Copil(Fisa 

raportare) 

29. Copil 0-18 ani (fara probleme medico-

sociale) 
5-18 ani 39 

Total servicii 1227 

 

ACTIVITATE DESFASURATA DE CATRE PSIHOLOG IN ANUL 2020 
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Fisa 

evaluare 

psihologica 

Adulti: 6 10 16 - 13 18 20 23 4 17 47 36 
Adulti:210 

 

Tineri:14 
Tineri: - 1 1 - 1 2 3 3 0 1 1 1 
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Fisa 

consiliere 

psihologica 

Adulti: 6 10 16 - - 18 20 22 9 8 8 6 
Adulti:123 

 

Tineri:15 
Tineri: - 1 1 - - 2 3 4 1 1 1 1 

Consiliere 

psihologica

: telefonica 

si video 

Adulti: - 1 17 19 21 11 3 10 18 15 4 9 
Adulti:128 

 

Tineri:24 
Tineri: - 1 1 3 6 3 2 4 1 1 1 2 

Plan 

consiliere 

psihologica 

Adulti: - - - - - - 4 14 11 0 0 0 
Adulti:29 

 

Tineri:5 
Tineri: - - - - - - 4 1 0 0 0 0 

Note 

telefonice 

Adulti: 13 19 41 72 69 38 22 31 13 15 10 6 
Adulti:336 

 

Tineri:34 
Tineri: - 1 3 6 8 3 8 5 0 0 0 0 

Participare 

la instruire 

asistenti 

personali 

Adulti: 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 43 47 105 

Total documente intocmite 
918 

documente 

 

In perioada starii de urgenta/alerta instituita pentru limitarea infectarii populatiei cu 

noul coronavirus SARS-COV-2, activitatile desfasurate de catre Serviciul Asistenta Sociala a 

Adultului s-au desfasurat astfel: 

-   s-au desfasurat activitati de distribuire kit-urilor alcatuite din masti si manusi, locuitorilor 

Municipiului Targoviste, de catre salariatii S.A.S.A; 

-  s-au intocmit  evidente zilnice a  persoanelor in varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau 

altă forma de ajutor, si desemnarea echipelor care sa acorde sprijin acestora in vederea 

minimalizarii expunerii lor in afara locuintelor;  

- a avut loc consilierea telefonica a persoanelor in varsta de peste 65 ani, aflate in monitorizarea 

institutiei, cu privire la modalitatile de prevenire si combatere a noului coronavirus, SARS- COV-2, 

precum si cu privire la minimizarea iesirilor din locuinta. Raportarea zilnica a  persoanelor varstnice 

identificate/consiliate  si intocmirea unui centralizator saptamanal, care a fost  transmis pe adresa de 

e-mail a institutiei; 

-  s-au desfasurat activitati de  verificare a  indeplinirii masurii de izolare la domiciliu a 

persoanelor care au intrat in Romania, venind din state  cu risc  epidemiologic, si intocmirea zilnica 

a unei evidente- 140 persoane verificate, in perioada 24.03.2020 - 08.04.2020;    

- s-au realizat sesizari Adapostului de Noapte Speranta in vederea gazduirii persoanelor fara 

adapost, identificate de catre salariatii S.A.S.A;  

-s-a asigurat  corespondenta cu sefii centrelor rezidentiale, care au comunicat evidenta zilnica a 

beneficiarilor. A fost intocmita evidenta saptamanala a beneficiarilor centrelor rezidentiale si 

transmisa pe adresa de e-mail a institutiei; 

 - s-au desfasurat activitati de aprovizionarea cu alimente de baza, medicamente, pentru 

persoanele fara sustinatori sau alta forma de ajutor si care nu se pot deplasa in afara 

locuintei/gospodarie. Aprovizionarea s-a  realizat pe cheltuiala proprie, in cazul in care aceste 

persoane nu  realizau venituri, sau  au fost acordata hrana prin Cantina de Ajutor Social; 
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-  s-au desfasurat  activitati de ridicare resturi menajere  de la domiciliul persoanelor care nu s-

au pot deplasa in afara locuintei/gospodariei; 

- s-a acordat  consiliere telefonica  cu privire la  obligațiile ce le revin persoanelor, referitoare la 

deplasarea şi accesul în/din localitatea carantinata; 

- Participare la catagrafierea   zonelor marginalizate din Municipiul Targoviste, pentru care au 

fost intocmite fise catagrafiere , precum si intocmirea bazei de date cu persoanele catagrafiate. Au 

fost catagrafiate: 

-in zona Romlux- 824 persoane (in perioada 23.03.2020 – 03.04.2020); 

- in zona Teis – 117 persoane (in perioada 03.04.2020 – 06.04.2020); 

- s-a realizat activitatea de  monitorizare a starii de sanatate a persoanelor cu varsta de peste 65 

ani din comunitatile marginalizate ale Municipiului Targoviste,   a persoanelor izolate la domiciliu, 

precum si a celorlalte activitati desfasurate de catre asistentul medical comunitar, si care au fost 

strabilite prin anexa la fisa postului. Au fost intreprinse actiuni multiple pentru un numar de 509 

persoane varstnice (aflate in monitorizarea institutiei, au sesizat institutia, sau au fost identificate); 

- au fost acordate  servicii de asistenta medicala comunitara pentru sprijinirea persoanelor 

vulnerabile care s-au aflat in izolare la domiciliu, in vederea limitarii transmiterii noului 

coronavirus, SARS-COV-2; 

-  a fost monitorizata starea de sanatate a persoanelor in varsta de peste 65 de ani, din 

comunitatile marginalizate ale Municipiului Targoviste; 

-  a avut loc informarea și conștientizarea membrilor colectivității locale cu privire la 

recomandările privind conduita socială responsabilă în vederea prevenirii răspândirii virusului 

SARS-COV-2, precum și cu privire la conduita de urmat de către persoanele aflate în autoizolare, în 

conformitate cu recomandările emise de către specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică; 

- deplasari la  Sectia Psihiatrie Cronici Gura Ocnitei, in vederea preluarii  persoanele adulte, 

fara locuinta si insotirea acestora la centrele din subordinea DAS; 

- in perioada starii de urgenta si starii de alerta salariatii din cadrul SASA,  au desfasurat actiuni  

pentru beneficiarii  Adapostului de Noapte Speranta, Caminului pentru persoane varstnice „Sfanta 

Elena” si Centrului de asistenta si integrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost 

„Sfanta Maria”, si anume: 

➢ facilitarea accesului la servicii medicale, prin insotirea beneficiarilor la medicul de familie in 

vederea obtinerii retetelor medicale, obtinerea biletelor de trimitere catre medici specialisti,  

achizitionare tratament medicamentos; instotirea beneficiarilor la clinici medicale private sau la 

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste; 

➢ facilitarea accesului la servicii sociale prin informare si consiliere in vederea admiterii in 

centre, instrumentarea dosarelor pentru locuinta sociala, pensie de invaliditate, incadrare in 

grad de handicap; 

➢ insotirea beneficiarilor la sucursale ale bancilor pentru a intra in posesia veniturilor; 

➢ insotirea beneficiarilor centrelor rezidentiale la Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor 

Targoviste, in vederea depunerii documentelor necesare eliberarii actelor de identitate; 

- au fost identificate persoane fara adapost; 

- s-a colaborat cu Serviciul de Salubritate in vederea ridicarii de pe spatiul public a culcusurilor 

improvizate de persoane fara adapost; 

 - s-a realizat facilitarea accesului la servicii sociale si medicale pentru persoane aflate in 

dificultate; 

- au avut loc  actiuni de dezinfectie/dezinsectie/deratizare pentru persoane aflate in dificultate; 

- s-a asigurat de catre AMC triajului epidemiologic a beneficiarilor de servicii sociale, a 

beneficiarilor si salariatilor Adapostului de Noapte Speranta si Centrului Sfanta Maria; 
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- salariatii au  participat la actiuni comune impreuna cu Directia de Sanatate Publica 

Dambovita, Politia Locala Targoviste sau Politia Municipiului Targoviste, in vederea identificarii 

problemelor sociale ale unor persoane aflate in dificultate; 

- au fost preluati la externare  persoanele aflate in dificultate din unitati medicale si insotirea 

acestora la domiciliu sau  facilitarea accesului la servicii de gazduire in centrele din subordinea 

DAS Targoviste; 

- s-a realizat informarea  telefonica a  persoanelor beneficiare de pachete de igiena si alimente 

acordate prin POAD, precum si consilierea acestora din punct de vedere medical, asigurarea 

triajului epidemiologic; 

- intocmire situatie cu persoanele nedeplasabile/imobilizate, asistentii personali, dupa caz, si 

persoanele cu care acestia locuiesc, conform instructiunii emise de catre Comitetul National de 

coordonare a activitatii de vaccinare impotriva virusului SARS-COV-2; 

- salariatii au participat la distribuirea mastilor de protectie acordate confor Ordonantei de 

Urgenta nr. 78/2020-  au fost distribuite 680 cutii masti de protectie. 

       Pentru anul  2021, se au in vedere urmatoarele obiective: 

➢ Protectia adultului si a persoanelor varstnice aflate in dificultate; 

➢ Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 

• Evaluarea si reevaluarea persoanelor cu handicap; 

• Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

➢ Instruirea asistentilor personali, monitorizarea activitatii acestora si modul in care isi 

indeplinesc obligatiile contractuale; 

➢ Acordarea serviciilor de consiliere psihologica; 

➢ Acordarea serviciilor de asistenta medicala comunitara. 

 

12.  SERVICIUL EVIDENTA SI PLATA INDEMNIZATII : 

       

1. Aplicarea  Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

- acordarea indemnizatiei lunare de handicap: 

 

• 850 dosare monitorizate - lunar : 

- Verificare valabilitate acte identitate; 

- Verificare valabilitate certificat de incadrare in grad de handicap; 

- Verificare valabilitate cuaratela speciala; 

- Verificare valabilitate procura speciala; 

- Indosarierea/arhivarea/inregistrarea in sistemul informatic/opisarea 

cererilor de acordare/mentinere/sistare/modificare a dreptului la indemnizatia lunara de   

handicap in baza dispozitiilor emise – lunar; 

• Verificare documente si intocmire dispozitii in vederea acordarii dreptului la 

indemnizatie lunara de handicap - 300 dispozitii; 

• Verificare documente si intocmire dispozitii in vederea incetarii dreptului la 

indemnizatie lunara de handicap - 260 dispozitii; 

• Verificare documente si intocmire dispozitii in vederea modificarii dreptului la 

indemnizatie lunara de handicap - 160 dispozitii; 

• Verificare documente si intocmire dispozitii in vederea mentinerii dreptului la 

indemnizatie lunara de handicap - 320 dispozitii; 

• Intocmire lunar pontaj in vederea platii indemnizatiei lunare de handicap: 

- intocmire tabel cu persoanele care ies de la plata indemnizatiei lunare de handicap; 
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- intocmire tabel cu persoanele carora li se modifica modalitatea de plata a 

indemnizatiei lunare de handicap; 

- intocmire tabel cu bancile si conturile unde urmeaza sa se plateasca indemnizatia 

lunara de handicap; 

- intocmire tabel cu persoanele carora li se suspenda plata indemnizatiei lunare de 

handicap. 

• Intocmire lunar situatie privind persoanele beneficiare de indemnizatie lunara de 

handicap sau asistent personal in vederea transmiterii catre DGASPC Dambovita; 

• Intocmire trimestrial situatie statistica privind persoanele beneficiare de indemnizatie 

lunara de handicap sau asistent personal, precum si sumele suportate de catre Consiliul local, 

in vederea transmiterii catre DGASPC Dambovita; 

• Intocmire lunar situatie cu persoanele beneficiare de asistent personal, in vederea 

platii indemnizatiei lunare de handicap, pe perioada concediului de odihna al asistentului 

personal; 

• Verificare in baza de date a beneficiarilor de indemnizatie lunara de handicap, a 

persoanelor decedate pe raza Municipiului Targoviste  – 1800 persoane verificate.  

• 2150 anchete sociale intocmite in vederea verificarii si monitorizarii situatiei 

personelor cu handicap grav beneficiare de indemnizatie lunara – depistare situatii de abuz 

sau neglijare; 

• 650 planuri individuale privind acordarea indemnizatiei lunare de handicap intocmite 

in vederea: 

- acordarii, mentinerii, modificarii, suspenadarii, incetarii indemnizatiei lunare de 

handicap prevazuta de art. 42 alin. (2) din Legea 448/2006; 

- monitorizarii persoanei adulte cu handicap grav – cu asistent personal; 

- consilierii cu privire la drepturile si obligatiile persoanei cu handicap;  

- prevenirii situatiilor de plata necuvenita a indemnizatie lunare de handicap; 

 

2. Relatia cu publicul si evaluare initiala: 

 

• Consilierea si informarea potentialilor beneficiari despre beneficiile de asistenta sociala 

acordate prin Directia de Asistenta Sociala; 

• Verificarea prin evaluare initiala a situatiei socio-economica a beneficiarilor care se 

adreseaza serviciului; 

• Primirea si verificarea dosarelor depuse pentru acoradarea beneficiilor de asistenta 

sociala; 

• Consilierea persoanelor aflate in nevoie sociala in legatura cu drepturilor stabilite prin 

lege, pentru rezolvarea situatiei in care se afla; 

• Indruma persoana aflata in nevoie sociala in legatura cu demersurile personale ce trebuie 

intreprinse pentru rezolvarea situatiei in care se afla. 

• Dosare primite: 

-     pentru acordarea alocatiei de stat – 290 dosare; 

-    pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului de insertie 

– 340 dosare; 

-     pentru acordarea venitului minim garantat –  40 dosare; 

-     pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei – 30 dosare; 

-     pentru acordarea tichet stimulent educational – 270 dosare; 

-     pentru tichet gradinita – 25 dosare;  

-     pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei – 220 dosare; 
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 - ajutor incalzire cu gaze naturale – 180 dosare; 

 - ajutor incalzire cu energie electrica – 30 dosare; 

 - ajutor incalzire combustibili solizi – 10 dosare.  

 

3. Verificare in programul ANAF a beneficiarilor de venit minim garantat/alocatie pentru      

sustinerea familiei/cantina de ajutor social – 1800 verificari. 

 

4. Redactare dispozitii in vederea acordarii ajutorului de urgenta conform Legii 416/2001 privind 

venitul minim garantat si HCL nr. 279/16.07.2008 - persoanelor care se află în situaţii de 

necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii 

deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local - 49 dispozitii. 

 

5. Redactare dispozitii in vederea acordarii de prestatii financiare exceptionale, conform Legii nr. 

272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si HCL nr. 280/16.07.2008 – 

familiilor ce se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situație 

excepțională și care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului - 5 dispozitii. 

 

6. Intocmire anchete sociale in vederea acordarii de ajutoare de urgenta si prestatii financiare 

exceptionale - 54  anchete. 

 

7. Intocmire anchete sociale la solicitarea proprietarilor de locuinta, in vederea scutirii/reducerii 

taxei de habitat - 250 anchete. 

 

8. Intocmire anchete sociale la solicitarea proprietarilor de locuinta, in vederea scutirii de la plata 

taxei de reabilitare termica, prin Serviciul Taxe si Impozite - 150 anchete. 

 

9. Intocmire anchete sociale la solicitarea Compartimentului Fond Locativ in vederea repartizarii 

unor locuinte sociale - 60 anchete. 

 

10. Intocmire anchete sociale la solicitarea Compartimentului Fond Locativ in vederea repartizarii 

unor locuinte pentru tineri ANL - 40 anchete. 

 

11. Intocmire anchete sociale in vederea verificarii veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe 

propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia de catre beneficiarii 

ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica conform OUG nr. 70/2011 - 20 

anchete. 

 

12. Procurarea alimentelor de baza si a medicamentelor pentru persoanele aflate in  

izolare/autoizolare la domiciliu precum si persoanelor cu varsta legala de pensionare  fără 

susținători – 40 beneficiari. 

 

13. Verificarea persoanelor  izolate la domiciliu in vederea respectarii prevederilor Ordonantei 

Militare nr. 1 din 17.03.2020 - conform imputernicirii Primarului Municipiului Targoviste – 

180 persoane verificate. 

 

14. Intocmirea de note telefonice cu beneficiarii din evidenta serviciului pentru aducerea la 

cunostinta a serviciilor oferite de DAS Targoviste in aceasta perioada, precum si pentru 

consilierea acestora in vederea  respectarii masurilor instituite de autoritatile implicate in 

prevenirea raspandirii virusului Covid 19 – 720 note telefonice. 
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15. Consilierea beneficiarilor de venit minim garantat/alocatie pentru sustinerea familiei/ 

indemnizatie crestere copil/ stimulent de insertie/alocatiei de stat/indemnizatie lunara de 

handicap, cu  privire la respectarea masurilor instituite de autoritatile implicate in prevenirea 

raspandirii virusului Covid 19 - 1500 persoane consiliate. 

 

16. Pregatirea si distribuirea de kit-uri sanitare (masti si manusi)  in comunitate in vederea 

prevenirii raspandirii visrusului Covid 19. 

 

17. Asigurarea permanentei in cadrul directiei, conform programului stabilit pe perioada instituirii 

starii de urgenta. 

 

18. Distribuirea pachetelor de masti (50 masti/persoana) destinate beneficiarilor de venit minim 

garantat, alocatie pentru sustinerea familiei, pensie minima garantata, persoane cu handicap 

grav – 415 persoane. 

 

 

 

13. SERVICIUL EVIDENTA SI PLATA BENEFICII DE ASISTENTA SOCIALA : 

 

Redactare dispozitii in vederea acordarii ajutorului de urgenta conform Legii 416/2001 

privind venitul minim garantat si HCL nr. 279/16.07.2008 – persoanelor care se afla in situatii de 

necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente precum si pentru alte situatii 

deosebite stabilte prin Hotararea Consiliului Local -  41 dispozitii; 

       Redactare dispozitii in vederea acordarii de prestatii financiare exceptionale, conform Legii 

nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si HCL nr. 280/16.07.2008  - 

pentru familiile care se confrunta temporar cu probleme financiare determinate de o situatie 

exceptionala si care pune in pericol dezvoltarea armonioasa a copilului - 4 dispozitii; 

Intocmire anchete sociale in vederea acordarii de ajutoare de urgenta si prestatii financiare 

exceptionale : - 46 anchete. 

Aplicarea Legii 416/2001 privind acordarea venitului minim garantat cu modificarile si 

completarile ulterioare : 

  

        IANUARIE 2020 

- 257 dosare monitorizate ((verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari)7  dispozitii acordare; 

 2 dispozitii repunere 

1 dispozitie modificare 

5 dispozitii suspendare  

9 dispozitii incetare 

Intocmire si inaintare catre AJPIS D-ta de borderouri cu privire la 

acordare/neacordare/modificare/suspendare/incetare drept la venit minim garantat. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de venit minim garantat 

Opisare dosare de venit minim garantat – 7 dosare noi. 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de venit minim garantat  

 

                FEBRUARIE 2020 

- 256 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari) 
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2 dispozitii acordare; 

4 dispozitii suspendare  

10 dispozitii incetare 

Intocmire si inaintare catre AJPIS D-ta de borderouri cu privire la acordare/neacordare 

/modificare/suspendare/incetare drept la venit minim garantat. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de venit minim garantat 

Opisare dosare de venit minim garantat – 2 dosare noi. 

Comunicari ale dispozitiilor primarulu catre beneficiarii de venit minim garantat. 

 

MARTIE 2020  

- 248 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare 

/repunere drept, intocmire comunicari) 

6 dispozitii acordare; 

9 dispozitii repunere 

3 dispozitii suspendare  

6 dispozitii incetare 

Intocmire si inaintare catre AJPIS D-ta de borderouri cu privire la acordare/neacordare/modificare 

/suspendare/incetare drept la venit minim garantat. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de venit minim garantat 

Opisare dosare de venit minim garantat – 6 dosare noi. 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de venit minim garantat. 

 

                   APRILIE 2020 

- 287 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari) 

3  dispozitii acordare; 

 2 dispozitii repunere 

2 dispozitii modificare 

11 dispozitii suspendare  

6 dispozitii incetare 

Intocmire si inaintare catre AJPIS D-ta de borderouri cu privire la acordare/neacordare/modificare/ 

suspendare/ incetare drept la venit minim garantat. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de venit minim garantat 

Opisare dosare de venit minim garantat – 3 dosare noi. 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de venit minim garantat 

 

          MAI 2020 

- 299 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari) 

2 dispozitii modificare 

5 dispozitii suspendare  

5 dispozitii incetare 

Intocmire si inaintare catre AJPIS D-ta de borderouri cu privire la acordare/neacordare/modificare 

/suspendare / incetare drept la venit minim garantat. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de venit minim garantat 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de venit minim garantat  

 

IUNIE 2020 
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- 294 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari) 

1 dispozitie acordare; 

 2 dispozitii repunere 

4 dispozitii modificare 

37 dispozitii suspendare  

11 dispozitii incetare 

Intocmire si inaintare catre AJPIS D-ta de borderouri cu privire la acordare/neacordare/modificare/ 

suspendare/incetare drept la venit minim garantat. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de venit minim garantat 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de venit minim garantat  

 

IULIE 2019 

- 256 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari) 

7 dispozitii acordare; 

 3 dispozitii repunere 

3 dispozitii modificare 

4 dispozitii suspendare  

7 dispozitii incetare 

Intocmire si inaintare catre AJPIS D-ta de borderouri cu privire la acordare/neacordare/modificare/ 

suspendare / incetare drept la venit minim garantat. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de venit minim garantat 

Opisare dosare de venit minim garantat – 7 dosare noi. 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de venit minim garantat  

 

 

AUGUST 2020 

- 252 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari) 

5 dispozitii acordare; 

 5 dispozitii repunere 

2 dispozitii modificare 

5dispozitii suspendare  

4 dispozitii incetare 

Intocmire si inaintare catre AJPIS D-ta de borderouri cu privire la acordare/neacordare/modificare 

/suspendare/incetare drept la venit minim garantat. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de venit minim garantat 

Opisare dosare de venit minim garantat – 5 dosare noi. 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de venit minim garantat 

 

SEPTEMBRIE 2020 

- 254 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari) 

11 dispozitii acordare; 

 6 dispozitii repunere 

8 dispozitii suspendare  

29 dispozitii incetare 
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Intocmire si inaintare catre AJPIS D-ta de borderouri cu privire la acordare/neacordare/modificare/ 

suspendare/incetare drept la venit minim garantat. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de venit minim garantat 

Opisare dosare de venit minim garantat – 11 dosare noi. 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de venit minim garantat 

OCTOMBRIE 2020 

- 262 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari) 

13 dispozitii acordare; 

 2 dispozitii repunere 

5 dispozitii modificare 

5 dispozitii suspendare  

7 dispozitii incetare 

Intocmire si inaintare catre AJPIS D-ta de borderouri cu privire la acordare/neacordare/ 

modificare/suspendar e/ incetare drept la venit minim garantat. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de venit minim garantat 

Opisare dosare de venit minim garantat – 13 dosare noi. 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de venit minim garantat 

 

NOIEMBRIE 2020 

- 268 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari) 

14 dispozitii acordare; 

2 dispozitie modificare 

8 dispozitii suspendare  

4 dispozitii incetare 

Intocmire si inaintare catre AJPIS D-ta de borderouri cu privire la 

acordare/neacordare/modificare/suspendare/incetare drept la venit minim garantat. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de venit minim garantat 

Opisare dosare de venit minim garantat – 14 dosare noi. 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de venit minim garantat  

 

 

DECEMBRIE 2020 

- 271 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari) 

4 dispozitii acordare; 

 3 dispozitii repunere 

2 dispozitii modificare 

7 dispozitii suspendare  

7 dispozitii incetare 

Intocmire si inaintare catre AJPIS D-ta de borderouri cu privire la acordare/neacordare/modificare/ 

suspendare/incetare drept la venit minim garantat. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de venit minim garantat 

Opisare dosare de venit minim garantat –4 dosare noi. 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de venit minim garantat 

Intocmire anchete sociale in vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare/neacordare/modificare/ 

suspendare/incetare a dreptului la venitul minim garantat : 

785 anchete. 
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Aplicarea  Legii nr. 277/2010  privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

 

     IANUARIE 2020 

- 312 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de      acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari); 

2 dispozitii acordare; 

2 dispozitii modificare; 

8 dispozitii incetare; 

intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderouri cu privire la acordare/modificare/incetare drept la alocatia 

pentru sustinerea familiei. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea familiei 

Opisare dosare de alocatie pentru sustinerea familiei 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de alocatie pentru sutinerea familiei 

 

FEBRUARIE 2020 

- 306 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari); 

8 dispozitii acordare; 

20 dispozitii modificare; 

5 dispozitii incetare; 

intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderouri cu privire la acordare/ /modificare/incetare drept la alocatia 

pentru sustinerea familiei. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea familiei 

Opisare dosare de alocatie pentru sustinerea familiei 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de alocatie pentru sutinerea familiei 

 

MARTIE 2020 

-309 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare /suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari); 

3 dispozitii acordare; 

8 dispozitii modificare; 

6 dispozitii incetare; 

intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderouri cu privire la acordare/ /modificare/incetare drept la alocatia 

pentru sustinerea familiei. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea familiei 

Opisare dosare de alocatie pentru sustinerea familiei 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de alocatie pentru sutinerea familiei 

 

APRILIE 2020 

-306 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare 

/repunere drept, intocmire comunicari); 

3 dispozitii acordare; 

6 dispozitii modificare; 

4 dispozitii incetare; 

intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderouri cu privire la acordare/ /modificare/incetare drept la alocatia 

pentru sustinerea familiei. 
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Verificare Patrimven a beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea familiei 

Opisare dosare de alocatie pentru sustinerea familiei 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de alocatie pentru sutinerea familiei 

 

  MAI 2020 

-305 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/ suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari); 

22 dispozitii acordare; 

2 dispozitii modificare; 

1 dispozitie incetare; 

intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderouri cu privire la acordare/ /modificare/incetare drept la alocatia 

pentru sustinerea familiei. 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea familiei 

Opisare dosare de alocatie pentru sustinerea familiei 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de alocatie pentru sutinerea familiei 

 

 IUNIE 2020 

- 326 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/ 

modificare/repunere drept, intocmire comunicari); 

3 dispozitii acordare; 

8 dispozitii modificare; 

5 dispozitii incetare; 

intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderouri cu privire la acordare/ /modificare/incetare drept la alocatia 

pentru sustinerea familiei 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea familiei 

Opisare dosare de alocatie pentru sustinerea familiei 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de alocatie pentru sutinerea familiei 

 

IULIE 2020 

-324 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare 

/modificare/repunere drept, intocmire comunicari); 

1 dispozitie acordare; 

11 dispozitii modificare; 

9 dispozitii incetare; 

intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderouri cu privire la acordare/ /modificare/incetare drept la alocatia 

pentru sustinerea familiei 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea familiei 

Opisare dosare de alocatie pentru sustinerea familiei 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de alocatie pentru sutinerea familiei 

 

AUGUST 20 

-316 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari); 

5 dispozitii acordare; 

14 dispozitii modificare; 

12  dispozitii incetare; 

intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderouri cu privire la acordare/ /modificare/incetare drept la alocatia 

pentru sustinerea familiei 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea familiei 
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Opisare dosare de alocatie pentru sustinerea familiei 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de alocatie pentru sutinerea familiei 

 

SEPTEMBRIE 2020 

-309 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari); 

1 dispozitie acordare; 

3 dispozitii modificare; 

11 dispozitii incetare; 

intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderouri cu privire la acordare/ /modificare/incetare drept la alocatia 

pentru sustinerea familiei 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea familiei 

Opisare dosare de alocatie pentru sustinerea familiei 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de alocatie pentru sutinerea familiei 

 

OCTOMBRIE 2020 

-299 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari); 

11 dispozitii acordare; 

9 dispozitie modificare; 

7 dispozitii incetare; 

intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderouri cu privire la acordare/ /modificare/incetare drept la alocatia 

pentru sustinerea familiei 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea familiei 

Opisare dosare de alocatie pentru sustinerea familiei 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de alocatie pentru sutinerea familiei 

 

NOIEMBRIE 2020 

-303 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari); 

12 dispozitii acordare; 

10 dispozitii modificare; 

11 dispozitii incetare; 

intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderouri cu privire la acordare/ /modificare/incetare drept la alocatia 

pentru sustinerea familiei 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea familiei 

Opisare dosare de alocatie pentru sustinerea familiei 

Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de alocatie pentru sutinerea familiei 

 

DECEMBRIE 2020 

-304 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/ 

repunere drept, intocmire comunicari); 

11 dispozitii acordare; 

3 dispozitii modificare; 

9 dispozitii incetare; 

intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderouri cu privire la acordare/ /modificare/incetare drept la alocatia 

pentru sustinerea familiei 

Verificare Patrimven a beneficiarilor de alocatie pentru sustinerea familiei 

Opisare dosare de alocatie pentru sustinerea familiei 
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Comunicari ale dispozitiilor primarului catre beneficiarii de alocatie pentru sutinerea familiei 

     

Intocmire anchete sociale in vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la 

alocatie pentru sustinerea familiei: 

842 anchete; 

 

Dosare privind acordarea alocatiei de stat conform OUG nr. 111/2010 si Legii nr. 61/1993: 

348 dosare primite 

 566 dosare - verificare, opisare, intocmire si inaintare la AJPIS Dambovita de 

borderouri/dosare/ saptamanal; 

 

 Dosare conform OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru  cresterea 

copiilor/ stimulentul de insertie: 

392 dosare primite; 

   681 dosare – intocmire, opisare si inaintare la AJPIS Dambovita de borderouri/dosare/ 

verificare saptamanal; 

 

    Intocmire anchete sociale in vederea verificarii veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe 

propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia de catre beneficiarii 

ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica conform OUG nr. 70/2011:  

22 anchete. 

 

Intocmire anchete sociale in vederea scutirii/reducerii taxei de habitat: 

260 anchete. 

 

     Intocmire anchete sociale in vederea intocmirii listei de prioritati pe anul 2020, pentru 

repartizarea de locuinte sociale si ANL : 

110 anchete. 

 

Intocmire anchete sociale la solicitarea proprietarilor in vederea scutirii de la plata taxei de 

reabilitare termica a locuintelor prin Serviciul Taxe si Impozite . 

152 anchete 

 

       

   Consiliere beneficiari de venit minim garantat, alocatie pentru sutinerea familiei, alocatie de stat, 

indemnizatie crestere copil cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

Aplicarea prevederilor OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada 

sezonului rece. 

 

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri: 

Verificare, intocmire si inaintare AJPIS D-ta lunar borderou/raport statistic; 

Dosare lucrate – 10.  

  Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale: 

Verificare, intocmire si inaintare AJPIS D-ta lunar borderou/raport statistic; 

Intocmire baza de date (introducere date in programul special primit de la ENGIE 

Romania) si transmitere lunar catre furnizor; 

Dosare lucrate – 180. 

  Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie electrica: 
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Verificare, intocmire si inaintare AJPIS D-ta lunar borderou/raport statistic; 

Dosare lucrate – 30 

 

 

Aplicarea prevederilor Legii 248/2015  - privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a 

copiilor provenind din familiile defavorizate 

Verificare, primire, emitere dispozitii acordare/neacordare/modificare/incetare 

stimulent educational – 50 dosare. 

 

Aplicarea prevederilor OUG 133/2020 privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic 

pentru sprijin educational  

                  - Verificare, primire dosare – 55 dosare 

                  - Inaintare situatie centralizatoare cu beneficiarii catre Prefectura Dambovita 

 

Verificarea persoanelor izolate la domiciliu in vederea respectarii prevederilor    Ordonantei 

Militare nr. 1 din 17.03.2020 - conform imputernicirii Primarului Municipiului Targoviste – 180 

persoane verificate; 

 

 Intocmirea de note telefonice cu beneficiarii din evidenta serviciului pentru 

aducerea la cunostinta a serviciilor oferite de DAS Targoviste in aceasta perioada, precum si 

pentru consilierea acestora in vederea  respectarii masurilor instituite de autoritatile implicate in 

prevenirea raspandirii virusului Covid 19 – 720 note telefonice 

 Consilierea beneficiarilor de venit minim garantat/alocatie pentru sustinerea 

familiei/ indemnizatie crestere copil/ stimulent de insertie/alocatiei de stat/indemnizatie lunara de 

handicap, cu  privire la respectarea masurilor instituite de autoritatile implicate in prevenirea 

raspandirii virusului Covid 19 - 1500 persoane consiliate; 

 

 Pregatirea si distribuirea de kit-uri sanitare (masti si manusi)  in comunitate in 

vederea prevenirii raspandirii visrusului Covid 19; 

 

 Asigurarea permanentei in cadrul directiei, conform programului stabilit pe 

perioada instituirii starii de urgenta; 

 

 Instruirea personalului din subordine cu privire la masurile pentru prevenirea si 

combaterea transmiterii Covid 19 la locul de munca; 

 

 

13. COMPARTIMENTUL JURIDIC SI CONTENCIOS: 

 

In anul 2020, compartimentul Juridic-Contencios si-a desfasurat activitatea in conformitate 

cu atributiile prevazute de normele legale in vigoare, dupa cum urmeaza: 

➢ redactarea unui numar de 3099 dispozitii ale directorului Directiei de Asistenta Sociala, in 

legatura cu activitatea desfasurata in cadrul institutiei(birouri, servicii, centre, crese, cabinete 

medicale scolare si cabinete medicale dentare); 

➢ viza de legalitate la contractele de achizitii publice(contracte de prestari servicii, contracte 

de furnizare de produse, contracte de lucrari), contracte de acordare servicii sociale specifice 

fiecarui birou/serviciu/compartiment, in care Directia de Asistenta Sociala este parte; 

➢ redactare protocoale de colaborare cu parteneri sociali-scoli, gradinite de pe raza 

municipiului Targoviste, inspectorat scolar, politie, ONG-uri; 
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➢ redactarea de actiuni de inregistrare tardiva a nasterii,  actiuni de delegare temporara a 

autoritatii parintesti, in situatia copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, 

actiuni de curatela si actiuni de punere sub interdictie pentru persoanele lipsite de 

discernamant (cca 100 pe parcursul intregului an), actiuni pentru categoriile de persoane 

care beneficiaza de serviciile asistentei sociale, pe tot parcursul anului 2020, la nivelul 

Municipiului Targoviste; 

➢ redactarea de plangeri penale catre Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste/Politia 

Municipiului Targoviste, in legatura cu actiuni sau inactiuni ale salariatilor, dupa caz sau 

persoanelor care beneficiaza de prestatii sociale si/sau servicii sociale in cadrul serviciilor si 

centrelor din subordinea Directiei de Asistenta Sociala; 

➢ redactarea de puncte de vedere juridice/raspunsuri la cereri adresate Directiei de Asistenta 

Sociala in legatura cu reglementari legislative specifice obiectului de activitate al Directiei 

de Asistenta Sociala, de catre organizatii sindicale, cetateni, institutii publice, instante de 

judecata; 

➢ consiliere juridica permanenta pentru persoane defavorizate social, persoane varstnice, 

persoane fara adapost, persoane cu handicap, reprezentanti ai persoanelor cu handicap, in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

➢ redactare acte necesare instanta si reprezentare in dosarele aflate pe rolul instantelor, in care 

Directia de Asistenta Sociala este parte:  

- 15 dosare avand ca obiect cerere cu valoare redusa-Judecatoria Targoviste, dosare 

avand ca obiect punere sub interdictie-Judecatoria Targoviste, reclamant Directia de 

Asistenta Sociala,  litigii de munca, avand ca obiect contestatie decizie de sanctionare; 

- 3 litigii de munca avand ca obiect contestatie decizie de concediere;  

- 2 dosare-litigii de munca actiuni in contradictoriu cu sindicatul Medisan, avand ca 

obiect drepturi banesti/pretentii;  

- 303 dosare-litigii de munca cu Sindicatul Valahia, avand ca obiect drepturi banesti, 

formulare intampinari, cai de atac, executare silita, in toate cauzele aflate pe rolul 

instantelor de judecata, pana la epuizarea tuturor cailor de atac; 

➢ intocmire dosare/redactare acte pentru dosare de executare silita; 

➢ desfasurare activitate permanenta conform fisei postului si dispozitiilor sefului ierarhic 

superior, respectiv, directorul executiv al institutiei. 

 

14. COMPARTIMENT EDUCATIE TIMPURIE ANTEPRESCOLARA:  

 

În îndeplinirea scopului lor, creşele acorda servicii  sociale specializate tip cresa copiilor cu 

varsta anteprescolara conform Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

creselor, cu modificarile si completarile ulterioare. Contributia de hrana calculata conform HG 

1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati 

de educatie timpurie anteprescolara este aprobata anual prin Hotararea Consiliului Local. 

Capacitatea unitatilor de educatie timpurie la data de 31.12.2020 a fost de  507 locuri. 

Nr copii care au frecventat cresele  -  650. Numar cereri in asteptare 106.  

Prin intermediul personalului  de la nivelul creselor s-au elaborat urmatoarele documente: 

- Anchete sociale – 552 

- Fise deschidere caz – 407 

- Fise inchidere caz –  312 

- Contracte de acordare de servicii – 407 

- Planuri individualizate de interventie– 264 

In cadrul Cabinetelor medicale din cadrul creselor a realizat urmatoarele activitati:  
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- S-au asigurat urgentele medicale  

- S-a urmarit igiena alimentara si a spatiilor 

- Au fost calculate caloriile conform principiilor alimentare 

- S-au recoltat probe alimentare zilnic 

- Completat Fise medicale de observatie – 429 

- Masuratori somato – metrice – 734 

- Anchete alimentare - 20 

- Efectuarea triajului epidemiologic zilnic pentru copii prezenti 

- Urmarire epidemiologica in focar: au fost identificate: – varicela – 14 cazuri, herpangina – 

10 cazuri de gripa - 8 

- S-a intervenit conform protocolului de lucru in respectivele boli contagioase. 

 Educatori – puericultori au elaborat urmatoarele documente:  

- Fise saptamanale de observatie timpurie – 1494 

- Planificarea activitatilor educative conform curriculei educationale a fost efectuata la 

inceputul fiecarui an scolar, programa care a fost respectata pe parcursul anului prin 

activitatile desfasurate. 

Psihologi au elaborat urmatoarele documente: 

- Fise psihologice intocmite – 351 

- Studii de caz: -4 

- S-a urmarit dezvoltarea cognitiva a copilului in cee ace priveste relationarea, limbaj, 

comportament, vointa, etc; 

- Au fost identificate 4 cazuri de natura psihologica si au fost consiliati parintii pentru a 

urmarii evolutia acestora si a urma tratament de specialitate.  

La nivelul  Cantinei de Ajutor Social :  

- S-a prepararat hrana pentru copii care au frecventat cresa; 

- S-a asigurat spalarea si dezinfectia veselei conform protocoalelor de lucru; 

- S-au recoltat probe alimentare. 

Prin intermediul ingrijitorilor copii crese s-a realizat supravegherea si igiena corporala a 

copiilor, precum si igiena spatiilor. 

In lunile martie, aprilie si mai cresele si-au suspendat activitatea ca urmare a insttituirii starii 

de urgenta. Incepand cu data de 12.11.2020 a fost deschisa Cresa nr. 14 – Neghinita cu o 

capacitate de 110 locuri. 

Se continua lucrarile pentru extinderea, modernizarea si dotarea Creselor nr. 2, 13 si 16 

Acestea au fost relocate – Cresele 2, 13 si 16 in locatia din str. B-dul Unirii, nr. 24. Au fost 

elaborate proceduri privind circuitul alimentelor conform noilor locatii. 

- Se continua lucrarile pentru transformarea unui punct termic in Centru de preparare hrana. 

- Inexistenta bazei legale autorizarii de catre ARACIP. In acest moment, dupa modificarea 

Legii educatiei se asteapta elaborarea Normelor Metodologice de aplicare.                             

 

15. ADAPOSTUL DE NOAPTE „SPERANTA”: 

 

Adapostul de noapte ,,Speranta” are o capacitate de 50 de locuri, distributia numarului 

mediu de beneficiari/luna in anu 2020  a fost: 

NR. CRT. LUNA NR. MEDIU 

BENEFICIARI 
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1.  Ianuarie 29 

2.  Februarie 32 

3.  Martie 31 

4.  Aprilie 38 

5.  Mai 34 

6.  Iunie 25 

7.  Iulie 21 

8.  August 23 

9.  Septembrie 22 

10.  Octombrie 23 

11.  Noiembrie 25 

12.  Decembrie 31 

 

 

                Numarul mediu de beneficiari /luna, aferent anului 2020 a fost de 27.8 beneficiari/luna. 

     

În anul 2020 au fost asigurate  urmatoarele servicii : 

Servicii la nivelul centrului: 

informarea beneficiarilor cu privire la Ordonantele privind starea de urgenta/ starea de alerta, modul 

in care trebuie sa se igienizeze si sa previna imbolnavirea cu COVID- 19, precum si in ceea ce 

priveste respectarea R.O.F.,   normelor P.S.I. si SSM; 

- Informarea scrisa a beneficiarilor cu privire la recomandarile de siguranta publica emise de    

       INSP, la iesirea din centru; 

Propuneri privind modalitatile de a veni in sprijinul persoanelor fara adapost in vederea     

 prevenirii si reducerii riscului de infectare cu COVID- 19; 

Propuneri imbunatatire plan masuri in vederea prevenirii infecţiilor cu coronavirus; 

Procedura privind măsurile de prevenție și control pentru eliminarea posibilității de 

răspândire a virusului COVID-19, după încetarea stării de urgență în cadrul ,,Adăpostului de 

Noapte „Speranta”; 

-      Procedura privind admiterea beneficiarilor in centru in perioada instituirii starii de alerta; 

-      Raport ancheta sociala pentru acordarea pachetelor cu produse de igiena prin POAD 2018/      

       2021 persoanelor fara adapost aflate in evidenta Adapostului de Noapte “Speranta”; 

-     Propuneri privind modalitatile de a veni in sprijinul persoanelor fara adapost in vederea   

      prevenirii si reducerii riscului de infectare cu COVID- 19; 

-     Intocmire  dosare de primire în centru- 19: 

-     Admitere in regim ordin de protectie- 8 dosare; 

-     Note de caz – 112; 

-     Note informative – 158; 

-     Note informative beneficiar- 17; 

-     Note telefonice – 36; 

-     Adrese catre institutii ale statului- 8 beneficiari; 

-     Adrese raspuns beneficiari- 2; 

-    Tabel beneficiari fara venituri, care au obtinut ajutoare POAD; 

-    Avertisment/ instiintare 3 beneficiari; 

-  Proces verbal/predare primire cu Politia- 7  beneficiari;  

- Proces verbal beneficiar- 3; 

- Proces verbal transfer beneficiar- 3; 

- Clarificare situatie beneficiar;                                                                                       
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-  Rapoarte  identificare persoane fara adapost- 20; 

- Tabele prezenta zilnica beneficiari- 269;                                                   

- Tabele beneficiari hrana/ eliberare alimente- 275; 

- Tabel triaj epidemiologic- 244; 

- Referat beneficiar- 2;  

- Referat si actiune DDD- 5; 

- Referat materiale igienico- sanitare- 17; 

- Referat canalizare infundata; 

- Tabel beneficiari privind informarea cu privire la efectele iesirii din izolare si la modalitatea de   

  a accesa firmele agreate pentru cumpararea de mancare calda cu cardul; 

- Proces verbal in urma discutarii cu salariatii a propunerilor privind graficul de lucru; 

- Realizarea unui interviu pentru proiectul „Fiecare om conteaza” si nota telefonica in urma   

  realizarii unui interviu pentru proiectul „Fiecare om conteaza”; 

- Aplicare a 19 chestionare privind satisfactia beneficiarilor legat de serviciile oferite de Adapost,       

  culegerea si interpretarea datelor (decembrie 2020);  

- S-au aplicat 12 chestionare de evaluare a gradului de satisfactie a beneficiarilor si formulare  

  Puncte Tari si s-a realizat statistica in urma raspunsurilor la chestionare (ianuarie 2020); 

- realizarea costului beneficiari/ lunar; 

- Realizarea rapoartelor trimestriale; 

- Realizarea raportului anului 2020; 

- Referat privind fundamentarea bugetului 2021; 

- Au fost angajati cu contract de munca 9 beneficiari.                                                                   

 1. Servicii sociale- realizate de către asistenții / lucratorii sociali:  

- Cerere acordare servicii sociale- 29 dosare; 

- Fisa regim urgenta- 10; 

- Declaratie beneficiar ca nu detine locuinta- 20; 

- Acord imagine- 32; 

- Angajament individual- 32 beneficiari; 

- Fisa deschidere caz -24 beneficiari; 

- Ancheta sociala- 18; 

- Consiliere sociala- 158; 

- Reevaluare- 4; 

- Plan individualizat de interventie- 14 beneficiari; 

- Fisa individuala de reevaluare- 17 beneficiari; 

- Monitorizare socio- psiho- medicala- 210; 

- Cerere eliberare adeverinta gazduire centru- 22 beneficiari; 

- Completare cerere si adeverinta C.I.P.- 6 beneficiari; 

- Completare acte C.I.P.- 13  beneficiari;  

-  Rapoarte beneficiari- 10; 

- Instiintare/ avertismente- 4;                                    

- Fise inchidere caz-  15 beneficiari; 

- Declaratii refuz servicii sociale- 4 beneficiari; 

- Inscriere medic de familie- 4 beneficiari;                                                        

- Intocmire cerere parasire adapost- 1 beneficiar; 

- Intocmire CV beneficiar- 12; 

- Informare privind locurile de munca vacante/ oferte de inchiriere imobile- 16; 

- In urma conflictelor avute in centru cu 2 beneficiari au fost formulate 2 plangeri penale impotriva 

acestora.                      

- Cerere invoire- 1 beneficiar.                                                                                                              
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• in afara centrului s-au desfășurat activități  care au constat în: 

- Insotirea la medicul specialist /familie/spitale- 6 beneficiari; 

- Insotire beneficiari la I.S.T.H.- 4 beneficiari; 

- Actiuni identificare persoane fara adapost- 19; 

- Insoţirea pentru rezolvarea unor probleme administrative S.P.C.L.E.P.-  9 beneficiari; 

- Insoţirea pentru rezolvarea unor probleme administrative C.M.I.- 14 beneficiari;  

- Deplasari Scoala Speciala- 2; 

- Deplasari A.J.O.F.M.- 7;                                                                            

- Deplasare sediul POL. MUN. TGV.- 1; 

- Deplasari in vederea purtarii de discutii in ceea ce priveste  angajatorul- 6.                                                              

2. Serviciile  medicale au constat în: 

- Consiliere si asistenta  medicală  pentru toti beneficiarii rezidenti in centru; 

- Insotirea beneficiarilor la consultatii de specialitate; 

- Triajul epidemiologic zilnic pentru toti beneficiarii aflati in centru; 

- Administrarea tratamentului medicamentos pentru  beneficiarii din  centru. 

Nr. de consilieri medicale - 94 de beneficiari 

Nr. de evaluari medicale - 1 beneficiar 

Nr. note caz neprezentare- 2 

 

3.  Serviciile de consiliere și consultanță psihologică:  

- Evaluarea si consilierea psihologica a beneficiarilor; 

- Acordarea de sprijin psiho-afectiv in vederea constientizarii propriilor valori si a resurselor pentru 

a se adapta optim la realitate; 

- Indrumare vocationala in vederea pregatirii pentru o viata independenta; 

- Consiliere psihologica si sprijin in vederea reintegrarii sociale si reinsertiei in plan profesional. 

Nr. total de consilieri psihologice- 101 de beneficiari 

Nr. total de evaluari psihologice -2 beneficiari 

Nr. note caz neprezentare- 8 

4. Activitati educativ-recreative: 

- Activitati ludice: tenis de masa, sah, table, rummy, carti;  

- Vizionare filme TV, lectura carti aflate in biblioteca centrului; 

- Informarea beneficiarilor cu privire la Ordonantele privind starea de urgenta, modul in care trebuie 

sa se igienizeze si sa previna imbolnavirea cu COVID- 19, precum si in ceea ce priveste R.O.F. si 

P.S.I; 

- Discutii cu beneficiarii prezenti in Adapost despre ce inseamna sanatatea personala si un mod de 

viata sanatos; 

- Intrebari si raspunsuri in ceea ce priveste dezvoltarea personala; 

- Actiuni de informare in cadrul Adapostului pe teme variate  insotite de materiale video. 

Activitati desfasurate in colaborare cu alte institutii: 

 - Activitate desfasurata in colaborare cu reprezentantul Asociatiei Alcoolici Anonimi si realizarea 

unui proces verbal in acest sens. 

      

16. CENTRUL REZIDENTIAL DE ASISTENTA SOCIALA SI 

REINTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALA PENTRU PERSOANELE FARA 

ADAPOST ,,SFANTA MARIA” si CENTRUL REZIDENTIAL DE PRIMIRE IN 

REGIM DE URGENTA PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI DOMESTICE 

“IMPREUNA VOM REUSI”:   
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 In perioada 01. ianuarie – 31. decembrie 2020 activitatea desfasurata de salariatii Centrului 

rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna vom 

reusi”. Incepand cu instituirea starii de urgent pe teritoriul Romaniei – cladirea a fost declarata 

Centru de carantina si apoi centru cu destinatie de sptiu izolare pentru salariatii celor doua centre 

rezidentiale. Activitatea salariatilor si a beneficiarilor s-a desfasurat in cadrul Centrulului rezidential 

de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost “Sfanta Maria”. 

 Salariatii Centrelor rezidentiale au ramas in izolare in cadrul centrului pentru o perioada de 

14 zile. La revenire in centru a fost efectuat testul COVID 19 pentru toti salariatii, conform 

programarilor. Fiecare salariat a completat o declaratie privind acordul cu  programului de lucru, 

declarației pe proprie răspundere privire la intrarea sau nu în contact direct cu persoane suferinde 

din cauza infecției cu noul Coronavirus (COVID-19), precum și cu privire la prezența/absența 

simptomelor specifice infecției atât pentru ele cât și pentru membrii familiilor cu care locuiesc, 

inclusiv istoricul călătoriilor acestora. Incepand cu luna octombrie se efectueaza testarea 

saptamanala a beneficiarilor si salariatilor din cadrul centrelor. 

 

    Activitatea desfasurata de personalul de specialitate al Centrului “Impreuna vom reusi” in 

perioada 01. ianuarie  – 31. decembrie 2020 a avut ca scop, militarea pentru “toleranta 0” la 

violenta. 

     Serviciile sociale oferite au fost gazduire si consiliere a victimelor si a minorilor aflati in 

intretinerea acestora. 

  Persoanele au beneficiat de consiliere sociala, juridica, psihologica si medicala. 

 In cadrul sedintelor de consiliere sociala si juridica s-au abordat urmatoarele aspecte: 

- definirea formelor de violenta conform Legii nr. 217/2003 completata si republicata; 

- factorii favorizanti ce pot genera violenta in familie; 

- constientizarea efectelor negative pe termen lung pe care le are orice forma de violenta in 

familie asupra membrilor acelei familii; 

- informarea asupra suportului oferit de Autoritatea Publica Locala - Directia de Asistenta 

Sociala Targoviste prin infiintarea de servicii sociale destinate victimelor violentei in 

familie; 

- un numar de 3 cazuri au fost transferati catre un alt Centru Social; 

- suport acordat beneficiarilor in mentinerea unei vieti autonome – 14 cazuri / 25 de 

beneficiari dintre care 14 adulti si 11 copii. 

            Consilierea medicala a avut ca obiectiv educatia persoanelor, referitoare la constientizarea 

importantei traiului intr-un mediu familial sanatos cat si prevenirea bolilor contagioase. 

           

       In cadrul sedintelor de consiliere psihologica s-au abordat urmatoarele teme: 

- factorii cauzali in producerea actelor de violenta; 

- efecte, influente si consecinte ale violentei asupra victimei; 

- profilul persoanei agresor versus persoana victima; 

- copilul si violenta in familie; 

- neglijarea - o forma de violenta severa; 

- modalitati de prevenire/combatere a violentei in familie; 

- norme de igiena si de prevenire infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2 

 

Obiective: 

- Dezvoltarea de atitudini si comportamente non-violente pentru atingerea obiectivului 

general – “toleranta 0” fata de violenta in familie. 

     Masurile / Actiunile intreprinse in realizarea acestui Obiectiv au fost: 



 

 

64 

- Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate printr-o abordare nediscriminatorie, astfel incat 

acestea sa se axeze pe imbunatatirea conditiilor de viata a persoanelor ce se confrunta cu 

problematica sociala – violenta in familie. 

Masurile / Actiunile intreprinse in realizarea acestui Obiectiv au fost: 

A. imbunatatirea conditiilor si a procedurilor de furnizare a serviciilor sociale; 

B. cresterea implicarii atat a salariatilor Centrului cat si a beneficiarilor in procesul de 

interventie si furnizare a serviciilor sociale. 

- Cresterea performantei pe baza aplicarii standardelor de calitate in desfasurarea activitatilor 

si aplicarea sistemului de evaluare continua a serviciilor furnizate. 

     Masurile / Actiunile intreprinse in realizarea acestiu Obiectiv sunt: 

A. evaluarea continua a activitatii desfasurate in cadrul centrului; 

B. aplicarea, interpretarea si analizarea chestionarelor completate de beneficiari, referitor la 

gradul de satisfactie; 

C. informarea continua a personalului salariat cu privire la noile modificari legislative, noile 

metode si tehnici de abordare a interventiei sociale specifice problematicii – violenta 

domestica, metode noi de consiliere si lucru cu victimele violentei in familie. 

 

        

SERVICII OFERITE IN REGIM DE CENTRU REZIDENTIAL (sedinte de consiliere 

finalizate cu rapoarte de consiliere) 

 CAZ GAZDUIRE CONSILIERE 

SOCIALA 

CONSILIERE 

JURIDICA 

CONSILIERE 

MEDICALA 

CONSILIERE 

PSIHOLOGICA 

1 1 3 2 5 1 

1 1 3 2 4 1 

1 1 3 2 5 1 

1 1 3 2 4 1 

1 1 3 2 2 2 

1 1 3 2 2 - 

1 1 2 2 2 2 

1 1 3 4 15 3 

1 3(mama cu 

doi copii in 

intretinere) 

3 2 10 2 

1 3(mama cu 

doi copii in 

intretinere) 

4 2 9 2 

1 4(mama cu 

trei copii in 

intretinere) 

6 2 11 2 

1 4(mama cu 

patru copii in 

intretinere) 

6 3 13 2 

1 1 4 2 6 1 

1 1 6 2 6 1 

TOTAL: 14 14 adulti si 11  

copii – total 

beneficiari 

25 

14 fise 

evaluare 

initiala si 38  

rapoarte 

14 evaluari si 

17 rapoarte de 

consiliere – 

total 31 

25 evaluari si 

30  fise 

medicale, fise 

de consiliere 

14 fise evaluare 

si 7 rapoarte 

consiliere 

psihologica – 
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consiliere 

sociala  - total 

52 

medicala 39 – 

total 94  

total 21 

 

In perioada 01. ianuarie – 31. decembrie 2020 activitatea desfasurata in Centrul 

rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost 

“Sfanta Maria”: 

 

 

    Activitatea desfasurata de personalul de specialitate al Centrului rezidential “Sfanta Maria” in 

perioada 01. ianuarie – 31. decembrie 2020 a avut ca scop, asistenta si reintegrarea sociala,  

imbunatatirea calitatii vietii.  

     Serviciile sociale oferite au fost gazduire si consiliere sociala, psihologica si medicala pentru 

un numar de 43 beneficiari (34 cazuri) dintre care 34 adulti si 9 copii. 

    In cadrul sedintelor de consiliere sociala s-au abordat urmatoarele aspecte: 

 

- Informare si suport in obtinerea actelor de identitate – au fost eliberate un nr. de  7 C.I.P; 

- Informare si suport in intocmirea si depunerea dosarului de pensionare - 3; 

- Informare si suport in edepunerea dosarelor de incadrare in grad de handicap - 3; 

- constientizarea efectelor pe termen lung pe care le are orice forma dependenta – 5 de 

persoane au beneficiat de sedinte de consiliere axate pe definirea dependentei si 

constientizarea formelor de dependenta; 

- informarea asupra suportului oferit de Autoritatea Publica Locala – 9 de persoane au 

beneficiat de sedinte de informare axate pe legislatia in vigoare ce reglementeaza drepturi si 

obligatii cetatenesti cat si institutiile de pe plan local ce pot fi accesate; 

- sprijin in accesarea bursei locurilor de munca cat si integrarea pe piata muncii: - 1; 

- suport acordat beneficiarilor in mentinerea unei vieti autonome din punct de vedere al 

satisfacerii nevoilor de baza (hranit singur, igiena corporala, deplasare): in cazul a 2 

persoane s-au facut toate demersurile si au beneficiat de tot suportul medical si psihologic 

pentru a isi redobandii capacitatea de deplasare si o minima autonomie funcionala fara 

ajutor din partea altei persoane.  

 

            Consilierea medicala a avut ca obiectiv educatia persoanelor, referitoare la constientizarea 

importantei traiului intr-un mediu sanatos, reducerea consumului de alcool, cat si prevenirea bolilor 

contagioase, igiena stricta in prevenirea contaminarii cu coronavirusul SARS-Cov-2 

           

                 In cadrul sedintelor de consiliere psihologica s-au abordat urmatoarele teme: 

 

- factorii cauzali; 

- profilul persoanei; 

- monitorizarea dispozitiei afective si cresterea capacitatii personale de a face fata situatiei 

actuale; 

- mentinerea confortului psihic pentru dezvoltarea motivatiei intrinseci; 

- monitorizarea gradului de degradare cognitiva; 

- monitorizarea gradului de constientizare a nevoilor emotionale. 

 

Obiective: 
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- Dezvoltarea de atitudini si comportamente care sa genereze control deplin si responsabil 

asupra propriei vieti pentru atingerea obiectivului general – reintegrare sociala 

/imbunatatirea calitatii vietii. 

     Masurile / Actiunile intreprinse in realizarea acestui Obiectiv sunt: 

A. Consiliere sociala si psihologica in vederea constientizarii resurselor individuale; 

B. constientizarea asupra obligatiei trairii de calitate a propriei vieti. 

- Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate printr-o abordare nediscriminatorie, astfel incat 

acestea sa se axeze pe imbunatatirea conditiilor de viata a persoanelor si a modului cum isi 

traiesc viata. 

Masurile / Actiunile intreprinse in realizarea acestui Obiectiv sunt: 

C. imbunatatirea conditiilor si a procedurilor de furnizare a serviciilor sociale; 

D. cresterea implicarii atat a salariatilor Centrului cat si a beneficiarilor in procesul de 

interventie si furnizare a serviciilor sociale. 

- Cresterea performantei pe baza aplicarii standardelor de calitate in desfasurarea activitatilor 

si aplicarea sistemului de evaluare continua a serviciilor furnizate. 

Masurile / Actiunile intreprinse in realizarea acestiu Obiectiv sunt: 

D. evaluarea continua a activitatii desfasurate in cadrul centrului; 

E. aplicarea, interpretarea si analizarea chestionarelor completate de beneficiari, referitor la 

gradul de satisfactie; 

F. informarea continua a personalului salariat cu privire la noile modificari legislative, noile 

metode si tehnici de abordare a interventiei sociale specifice problematicii – persoanelor fara 

adapost. 

 

        

SERVICII OFERITE IN REGIM DE CENTRU REZIDENTIAL (sedinte de consiliere 

finalizate cu rapoarte de consiliere) 

 CAZ GAZDUIRE CONSILIERE 

SOCIALA 

CONSILIERE 

MEDICALA 

CONSILIERE 

PSIHOLOGICA 

1 1 1 2 - 

1 1 2 2 - 

1 1 2 2 - 

1 1 1 1 - 

1 1 2 6 1 

1 1 7 21 3 

1 1 7 20 4 

1 1 6 12 2 

1 1 6 12 3 

1 1 6 12 2 

1 1 4 21 2 

1 1 6 21 3 

1 1 6 21 3 

1 1 6 24 3 

1 1 5 6 1 

1 1 6 21 2 

1 1 6 24 4 

1 1 4 12 2 

1 1 3 6 2 

1 1 2 6 2 
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1 1 6 9 3 

1 1 2 2 2 

1 1 2 1 2 

1 1 3 1 1 

1 1 1 3 1 

1 2(mama cu un copil in 

intretinere) 

6 15 2 

1 3(mama cu doi  copii in 

intretinere) 

3 13 2 

1 4(mama cu trei copii in 

intretinere) 

4 15 2 

1 4(tata cu trei copii in 

intretinere) 

1 2 - 

1 1 2 7 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 4 1 

1 1 2 4 1 

1 1 1 4 1 

TOTAL: 34 

cazuri 

34 adulti si 9 copii – total 

beneficiari 43 

13 fise 

evaluare 

initiala si 110  

rapoarte 

consiliere 

sociala  - total 

123 

18 evaluari si 

315 rapoarte 

de consiliere – 

total 333 

11 fise evaluare 

si 48 rapoarte 

consiliere 

psihologica – 

total 59 

 

In perioada 15. martie – 10. aprilie 2020 locatia Centrului rezidential de primire in regim de 

urgenta pentru victimele violentei domestice s-a reorganizat transformandu-se in Centru de 

carantina pentru persoanele revenite in tara din zone declarate rosii – tari in care existau multe 

cazuri de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2 

 

 

Luna, an 

 

 

Numar persoane gazduite 

 

12. martie – 31.martie 2020 

 

 

35 persoane 

 

01.aprilie – 10. aprilie 2020 

 

 

14 persoane 

 

 S-a reorganizat spatiul de cazare al beneficiarilor din CRAR/RSPPFA “Sfanta Maria” astfel in 

cat sa poata fi cazati si beneficiarii Centrului rezidential de primire in regim de urgenta pentru 

victimele violentei domestice “Impreuna vom reusi”. Serviciile sociale furnizate victimelor 

violentei domestice acordandu-se in continuare. 

 S-a intretinut din punc de vedere al curateniei spatiul Centrului de carantina “Impreuna vom 

reusi” (12 martie – 10 aprilie 2020). 
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 S-au distribui chiturile cu produse de igiena personala, paijama, papuci, prosop pentru 

persoanele carantinate in Centru, tinandu-se o evidenta a lor si a magaziei destinate produselor 

pentru persoanele carantinate (12 martie – 10 aprilie 2020). 

 S-a oferit consiliere sociala persoanelor carantinate si s-au mediat conflictele aparute (12 martie 

– 10 aprilie 2020). 

Incepand cu 11 aprilie 2020 s-a reorganizat toata activitate din CRAR/RSPPFA “Sfanta Maria”, 

s-au refacut graficele de lucru al personalului salariat, s-au facut circuite, s-a formulat o procedura 

de intrare in Centru, de servire a mesei, de parasire a Centrului, s-a amenajat un spatiu de cazare (6 

locuri), numit izolator, in care sa poata fi cazate persoane ce solicita servicii sociale, victime ale 

violentei domestice sau persoane fara adapost ce la venirea in centru nu puteau/nu pot prezenta un 

certificat epidemiologic ce sa ateste ca pot sta in colectivitate, s-a elaborate o procedura de 

interventie pentru cele 14 zile de izolare – procedura ce sa permita personalului salariat sa intervina 

pe caz, iar persoanei izolate sa ii fie respectate toate drepturile (hrana, igiena, siguranta, confort, 

libertate de miscare intr-un interval précis stabilit). Activitatea asistentilor sociali, lucratorilor 

sociali si a psihologului s-a reorganizat astfel incat tot timpul beneficiarii Centrelor sa fie antrenati 

in discutii si activitati (jocuri prin care se invata sa identificam emotia si sa ii controlam intensitate, 

jocuri de echipa ce dezvolta spiritul de solidaritate, informare pe tema virusului SARS-COV2 – 

informari si discutii ce se finalizau cu experimente si demonstratii practice, jocuri de dezvoltare a 

imaginatiei/creativitatii). Activitatea asistentilor medicali s-a bazat in principal pe mentinerea 

legaturii cu medicii de familie si obtinerea prescritiilor medicatiei/retetelor folosindu-se posta 

electronica, mentinerea unei stari cat mai bune a beneficiarilor, triaj epidemiologic atat 

beneficiarilor cat si salariatilor, monitorizarea zilnica a respectarii procedurilor de curatenie si 

dezinfectie din Centru cat si a igienei si dezinfectiei beneficiarilor. 

 

In perioada declarata pandemie cu COVID-19 procesele in CRAR/RSPPFA “Sf. Maria” si 

Centrul rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice “Impreuna 

vom reusi” au vizat: 

1. Masurile si responsabilitatile pe fiecare componenta pentru prevenirea infectarii cu SARS-

COV-2; 

2. Ingrijirea persoanelor rezidente in Centru/Centre si siguranta personalului salariat; 

3. Stabilirea graficului de lucru si activitati pentru organizarea eficienta a timpului de lucru si 

de odihna a personalului salariat. Reorganizarea activitatilor si responsabilitatilor astfel incat 

acestea sa fie acoperite de catre personalul disponibil pe tura. 

 

DETALIEREA PROCESELOR/ACTIVITATILOR: 

1. Masurile si responsabilitatile pe fiecare component pentru prevenirea infectarii cu 

SARS-COV-2: 

1.1  respectarea regulilor stricte de igiena a salariatilor la intrarea si iesirea din tura cat si pe tot 

parcursul turei (8 sau 12 ore); 

1.2  impunerea respectarii regulilor stricte de igiena pentru toti beneficiarii – spalat pe maini si 

fata cat mai des posibil si obligatoriu la interval de o ora; 

1.3  dezinfectarea cu cloramina sau solutie de cloramina zilnic, de trei ori pe zi a tuturor 

suprafetelor, iar pavimentele si usile vot fi dezinfectate la interval de 1 ora si la intrarea si 

iesirea oricarei persoane din afara Centrului ( bucatar, sofer ce distribuie hrana, salariati ai 

firmei ce asigura mentenanta centralei termice etc.); 

1.4  echiparea cu masca, manusi si halat protectie/combinezon protectie a persoanelor din afara 

Centrului ce trebuie sa intre in Centru pentru asigurarea remedierii sau verificarii 

instalatiilor sau verificari de orice natura/controale; 
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1.5  purtarea obligatorie a mastii si pastrarea distantei recomandata, de minim 1,5 m., de catre 

salariatii izolati la locul de munca ori de cate ori se intra in contact cu o persoana din afara 

Centrului; 

1.6  limitarea intalnirii persoanelor din afara Centrului cu rezidentii din Centru si chiar cu 

pesonalul izolat la locul de munca; 

1.7  dezinfectarea cu cloramina a intregii vesele si tacamuri dupa fiecare masa; 

1.8  organizarea la nivel de Centru a unui modul, 2 camere cu grup sanitar, MODUL 31-34, care 

sa fie destinat izolarii persoanelor noi, netestate si pentru care se impune gazduire in 

CRAR/RSPPFA “Sf. Maria”. Masura izolarii se ia si pentru rezidenti ai Centrului ce au stat 

internati in Spital; 

1.9  MODULUL 31-34, spatiul de izolare, va fi incuiat. La persoanele izolate, o perioada de 14 

zile, se va intra cu echipament de protectie. Echipamentul de protectie va fi dat jos imediat 

cum se iese din modul, salariatul trebuind sa se spele pe maini si fata. In spatial de izolare 

nu intra decat asistentul medical, asistentul social, psihologul si personalul responsabil cu 

curatenia. Hrana este servita in camera, iar vesela si tacamurile, dupa spalare, sunt tinute in 

solutie de cloramina minim 20 min. Se va folosii tacamuri si vesela separate de a celorlalti 

beneficiari pe toata perioada de 14 zile; 

1.10 Zilnic (dimineata, pranz, seara) se face triaj epidemiologic de catre asistentii 

medicali atat beneficiarilor de servicii sociale cat si intregului personal salariat. Pe langa 

masurarea temperaturii corporale (protocol medical recomandat in COVID-19) si a 

functiilor vitale se procedeaza si la intervievarea persoanei pentru a se afla orice mica 

modificare a starii de sanatate; 

1.11 Orice mica modificare a starii de sanatate a beneficiarilor sau a personalului salariat 

este comunicata medicului de familie, directorului executive DAS Tgv, directorului 

executive adjunct DAS Tgv si ofiterului de serviciu DSP Dambovita tel.0786930676 (in 

cazul suspiciunii infectarii cu SARS-COV-2); 

1.12 Programarile beneficiarilor la controale medicale de specialitate se amana in cazul in 

care acestea nu reprezinta urgente. Se mentine in permanenta legatura cu medicii de familie 

si se foloseste posta electronica pentru primirea retetelor medicale (mailul sefului de centru), 

iar pentru achizitionarea medicamentelor se face solicitare telefonica in DAS Tgv. (masina 

si personal ce va merge la farmacie). 

De punerea in aplicare a acestor reguli sunt responsabili salariatii ce sunt angajati pe posturile 

de: bucatar, infirmier, agent de curatenie, paznic, lucrator social, asistent social, asistent medical, 

psiholog si sef centru. 

 

2. Ingrijirea persoanelor rezidente in Centru si siguranta personalului salariat: 

2.1  se organizeaza intalniri de informare si constientizare a ceea ce este COVID-19, 

recomandari de prevenire a infectarii cu SARS-COV-2. Intalniri ce se finalizeaza cu 

semnarea Procesului verbal, document inregistrat in registrul instruire/informare personal 

salariat si registrul informare beneficiari; 

2.2  se monitorizeaza cu atentie, starea fiecarei persoane rezidente si a fiecarui salariat izolat la 

locul de munca; 

2.3  Zilnic (dimineata, pranz, seara) se face triaj epidemiologic de catre asistentii medicali atat 

beneficiarilor de servicii sociale cat si intregului personal salariat. Pe langa masurarea 

temperaturii corporale (protocol medical recomandat in COVID-19) si a functiilor vitale se 

procedeaza si la intervievarea persoanei pentru a se afla orice mica modificare a starii de 

sanatate; 
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2.4  Orice mica modificare a starii de sanatate a beneficiarilor sau a personalului salariat este 

comunicata medicului de familie, directorului executive D.A.S. Tgv., directorului executiv 

adjunct D.A.S. Tgv si ofiterului de serviciu D.S.P. Dambovita tel.0786930676 (in cazul 

suspiciunii infectarii cu SARS-COV-2); 

2.5  Se limiteaza pe cat de mult posibil contactul cu persoane din exteriorul Centrului, chiar 

daca respectivele persoane sunt echipate cu masti si manusi; 

2.6  Se limiteaza pe cat de mult posibil libera miscare a beneficiarilor (parasirea centrului fara 

un motiv foarte bine intemeiat – cumparaturile nu fac parte din motiv intemeiat si nici 

consumul de alcool sau plimbarea); 

 

3. Stabilirea graficului de lucru si activitati pentru organizarea eficienta a timpului de 

lucru si de odihna a personalului salariat. Reorganizarea activitatilor si 

responsabilitatilor astfel incat acestea sa fie acoperite de catre personalul disponibil pe 

tura. 

3.1  s-a elaborat in data de 10.04.2020 un nou grafic de lucru (modificare de program de lucru 

conform prevederilor Ordonantei Militare 8 din 10.04.2020 art.9 si art.10). Masura izolararii 

14 zile la locul de munca, 14 zile izolare voluntara la domiciliu mentinandu-se si in prezent; 

3.2  s-a impartit personalul salariat in II ture, echilibrate ca numar de salariati, profesii si functii 

ocupate – 14 salariati pe tura; 

3.3  seful de centru se izoleaza in prima perioada, 11.04. - 24.04.2020, pentru a avea 

posibilitatea instruirii personalului, adaptarii activitatii desfasurate in Centru, organizarii 

activitatii astfel in cat sa fie minimalizate riscurile, cat si pentru a oferii exemplu si suport 

personalului din subordine; 

3.4  Directorul executiv al D.A.S. Tgv. a stabilit locatia de izolare a personalului, respectiv 

Centrul “Impreuna vom reusi” cu o capacitate de 29 locuri de cazare distibuite astfel: 7 

camere cu 3 paturi, 2 camere cu 2 paturi si 1 camera cu 4 paturi; 

3.5  spatiul pus la dispozitie ca loc de cazare pentru personalul izolat la locul de munca este unul 

ce confera confort si siguranta (ultima dezinfectie efectuata in 12.04.2020); 

3.6  salariatilor le este asigurata hrana – 3 mese pe zi. Meniul zilnic include hrana calda si este 

unul echilibrat caloric; 

3.7  salariatii isi mentin atributiile din fisa postului, in plus exista obligativitatea respectarii 

normelor stricte de igiena cat si preluarea sarcinilor colegilor de serviciu in cazul in care 

apar modificari ale starii de sanatate sau epuizare psihica; 

3.8  programul zilnic este organizat astfel in cat sa cuprinda activitati recreative, de cultura 

generala, stimulare a imaginatiei / creativitatii, interactiune sociala cu pastrarea distantarii 

fizice, cat si sesiuni de informare si contientizare a riscurilor imbolnavirii/contagioztatea 

virusului COVID-19; 

3.9  organizarea si programarea activitatilor se face de catre seful de centru, tinand in principal 

cont de satisfacerea neviolor de baza si ocuparea timpului beneficiarilor astfel in cat sa nu 

apara frustrarea limitarii dreptului de miscare, plictiseala iar in ceea ce priveste personalul 

din subordine sa nu apara epuizarea, risc ce exista deoarece zilnic programul de lucru este de 

8 ore insa apare stresul izolarii cat si situatii ce impun 12 ore de munca; 

3.10 seful de centru are obligatia de a asigura buna desfasurare a raporturilor de munca 

dintre salariati, de a media eventualele conficte aparute; 

3.11 in cazul in care perioada de izolare de 14 zile la locul de munca sau la domiciliu a 

afectat sarea de sanatate a personalului salariat, seful de centru si sau psihologul care 

sesizeaza schimbarea de comportament, propune sedinte de consiliere psihologica in 

vederea primirii suportului emotional; 
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3.12 predarea sarcinilor de serviciu a sefului de centru se face prin instiintarea directorului 

executive al D.A.S. Tgv., directorului executiv adjunct al D.A.S. Tgv. si al sefului de 

serviciu Serviciul Resurse Umane al DAS Tgv. Instiintarea va cuprinde numele prenumele 

persoanei desemnate (persoana cu studii superioare sau asistent medical) cat si atributiile 

delegate. Propunerea salariatului ce va ocupa functia de sef centru in perioada celor 14 zile 

de izolare la domiciliu a sefului de centru va fi motivata; 

3.13 persoana ce primeste atributiile coordonarii activitatii in CRAR/RSPPFA “Sf. 

Maria” isi va asuma noile sarcini de serviciu prin semnatura. 

Pentru minimalizarea riscului de imbolnavire schimbul de tura se va face purtand echipament de 

protectie – masti. 

Pentru a se mentine rezultatele pozitive obtinute in perioada starii de urgenta – “0” imbolnaviri 

ale beneficiarilor s-a propus si mentinut izolarea la locul de munca al salariatilor si mentinerea 

tuturor procedurilor aplicate in Centru, masuri ce s-au dovedit a fi fezabile si utile. Desi au existat 

imbolnaviri in randul personalului salariat, nu s-au inregistrat imbolnaviri/infectari ale niciunui 

beneficiar rezident in Centru, protejarea beneficiarilor fiind facuta prin respectarea cu strictete a 

Planului de masuri aplicate in periada martie – decembrie 2020. 

 

17. CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE ’’ SFANTA  ELENA ’’: 

Permanenta serviciilor socio medicale in camin este asigurata de personal calificat ( asistent 

medical, paznic, infirmier , asistent social si psiholog), asigurandu-se conditiile de supraveghere, 

consiliere si ingrijire a beneficiarilor. 

       Capacitatea caminului este de 15 locuri, iar in medie, in anul 2020 a fost de 16 beneficiari, 

rezidenti in camin pentru care au fost asigurate urmatoarele servicii:      

- Igienizare:se asigura materiale de igiena corporala,deparazitare si spalarea hainelor; 

- Adapost: conditii de cazare in limita locurilor disponibile; 

- Hrana : se ofera masa calda sau rece in functie de posibilitati (3 mese pe zi); 

- Servicii de consiliere,sociala si psihologica;  

-  Activitati de recreere si petrecere a timpului liber in cadrul clubului de zi; 

- Asistenta si consiliere medicala:asigurata de doi asistenti medicali; 

- Supraveghere:asigurata de cinci paznici supraveghetori.  

      Beneficiarii caminului au fost internati in sectia geriatrie din cadrul Spitalului Judetean 

Targoviste pentru imbunatatirea calitatii vietii). 

    A fost incheiata conventie de colaborare cu: Asociatia Niciodata Singur-Prietenii Varstnicilor 

(ANS –PV),  

  Activitati derulate in contextul epidemiologic existent: 

 

- izolarea beneficiarilor in cadrul caminului, au existat doar deplasari efectuate la Spital 

realizate cu ambulanta sau cu autoturism din cadrul Directiei.  

- izolarea salariatilor la  locul  de  munca pentru 14 zile urmate de 14 zile de izolare la domiciliu; 

- a fost asigurata hrana pentru salariatii din cadrul Caminului prin Cantina de Ajutor Social. 

- adaptarea  procedurilor  de  lucru; 

- triaj  epidemiologic si  masurarea  tensiunii   arteriale zilnic; 

- informarea  beneficiarilor  pe tema  infectarii cu virusul Covid 19; 

- minimalizarea  riscului  de  infectare ( informare si instructaj); 

- mentinerea  respectarii  regulilor  stricte  de  igiena –spalat  pe  maini  si  fata  cat  mai  des  

posibil. 

- igienizarea  zilnica  sau  ori  de  cate  ori  a  fost necesar  la locul de  munca  si  a 

beneficiarilor. 
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- mentinerea  unei   legaturi   permanente  cu  medicii  de familie  ai   beneficiarilor; 

  

       Prezenta beneficiarilor in caminul”Sfanta Elena” a fost urmatoarea: 

                 01.01-31.03.2020—16 beneficiari 

                01.04-30.06.2020   -18 beneficiari 

                01 -31.07              -  17 beneficiari 

                01-31.08              -  13beneficiari 

                 01.09-31.12.           -  14 beneficiari 

✓    Sesiune de informare personal,  privind masurile de preventie si control pentru limitarea 

posibilitatii de raspandire a virusului COVID-19 dupa incetarea starii de urgenta/alerta- 2 

sesiuni;  

✓ Sesiune de instruire  privind identificarea,preventia si sesizarea cazurilor de abuz , neglijare  

si tratament degradant asupra beneficiarilor; 

✓ Sesiune de instruire privind Codul de conduita etica si profesionala a personalului Directiei 

de Asistenta Sociala. 

     

In perioada  01.01.2020-31.12.2020, s-au intocmit urmatoarele  documente: 

 

Nr.crt. Denumire document numar 

1. Fisa de consiliere sociala 191 

2. Raport de activitate medicala 191 

3. Fisa de monitorizare 191 

4. Contract de acordare servicii sociale   17 

5. Plan personalizat de interventie   30 

6. Fisa de reevaluare   26 

7. Fisa inchidere     6 

8. Fisa de deschidere     4 

9. Fisa de redeschidere     4 

10. Fisa de evaluare psihologica 13 

11. Fisa de consiliere psihologica 26 

12. Fisa de suspendare   8 

13. Nota telefonica 43 

14. Nota informativa 15 

15. Fisa de evaluare initiala   3 

16. Dispozitie sistare servicii   5 

TOTAL   DOCUMENTE: 773 

            

18. CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITATI:  

 

            In perioada 23.03.2020-21.08.2020 activitatea Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati a 

fost suspendata. 

 

OBIECTIVE: 
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In perioada 04.01.2020 – 20.03.2020 si 24.08.2020- 31.12.2020,  69 beneficiari ai  Centrului de zi 

pentru copii cu dizabilităţi au beneficiat de  servicii sociale, cu activitatile aferente, avand in vedere 

urmatoarele obiective: 

➢ Consiliere si sprijin pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta familia in ceea ce priveste 

dezvoltarea psihologica a copilului, mentinerea relatiilor armonioase dintre parinti si copii,  precum si 

probleme de ordin social;  

➢ Dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a adolescentilor in cautarea unui loc de munca, in vederea 

luarii de catre acestia a deciziei privind propria cariera; 

➢ Dobândirea de abilităţi şi conduite necesare unei vieţi autonome; 

➢  Dobandirea informatiilor, conceptelor si abilitatilor specific varstei si nivelului de  dezvoltare al 

beneficiarului; 

➢ Dezvoltarea comunicarii nonverbale folosind limbajul mimico-gestual; 

➢ Campanii de informare, prin brosuri care contin informatii privind seviciile oferite de Centrul de zi 

pentru copii cu dizabilitati, criteriile de eligibilitate, programul de activitati, misiunea si locatia centrului 

precum si modul de accesare al acestuia; 

➢  Asigurarea unui proces de dezvoltare personala, sociala si de sanatate  pentru acumularea 

cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor care vor permite copiilor sa duca o viata sigura, sanatoasa si 

responsabila; 

ACTIVITATI DESFASURATE: 

✓  Dobândirea deprinderilor de autoservire , prin servirea unei mese zilnic, un fel principal de 

mâncare şi supliment,(igiena in timpul mesei), in limita alocatiei de hrana prevazuta de reglementarile in 

vigoare; 

Luna Nnumar  portii  

    Ian.    83 

    Feb. 123 

    Martie 34 

    Octombrie 107 

     Noiembrie 137 

     Decembrie 85 

     Total 569 

 

                    Conform proceselor verbale existente. 

      ACTIVITATI PRIVIND INFORMAREA SI CONSILIEREA SOCIALA 

✓ Identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor sociale, fizice si emotionale ale beneficiarilor si 

reprezentantilor legali si luarea masurilor ce se impun in vederea satisfacerii acestora; 

✓ Monitorizarea evolutiei fiecarui copil, impreuna cu echipa multidisciplinara, pe baza obiectivelor 

stabilite in P.P.I., evolutie consemnata in fisele de reevaluare trimestriala; 

✓ Informarea parintilor  in timp util despre modificarile survenite in programul beneficiarilor; 

✓ Note telefonice/ de informare, in urma discutiilor sau informarilor avute cu parintii/reprezentantii 

legali ai beneficiarilor; 

✓ Informarea periodica a parintilor privind activitatile beneficiarilor si evolutia acestora, prin 

organizarea unor intalniri si mentinerea contactului telefonic, realizand astfel un parteneriat favorabil, centru 

– familie; 

✓ Incurajarea familiei sa ofere sugestii pentru imbunatatirea  serviciilor oferite,  precum si opinii sau 

situatii care ii nemultumesc, astfel incat sa poata fi luate masurile care se impun, avand ca scop final 

cresterea calitatii vietii beneficiarilor;  
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✓ Constientizarea de catre parinti a faptului ca au obligatia de a comunica reprezentantilor centrului 

orice informatie cu privire la starea de sanatate a copilului precum si respectarea programarilor de frecventa 

a copilului in cadrul centrului; 

✓ Consilierea familiei privind cunostintele si abilitatile necesare pentru a asigura copilului, pe fiecare 

etapa de dezvoltare, o educatie eficienta, in concordanta cu nevoile de dezvoltare ale acestuia; 

✓ Incurajarea schimbarilor in mediul social prin imbunatatirea relatiilor dintre parinti si copii, 

asumarea rolului pozitiv si activ al parintilor in educatia copilului. 

✓ Modalitati de a formula si comunica/transmite sugestii precum si sesizari/reclamatii in caz de 

nemultumiri sau situatii de abuz, neglijare, discriminare, rele tratamente. 

✓ Colaborare cu parintii  in ceea ce priveste comportamentul copiilor atat in scoala cat si acasa, 

precum si frecventa lor la orele de curs si la activitatile Centrului de zi. 

✓  Responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor pe care 

le au fata de copil; 

✓ Stimularea parintilor in cunoasterea unor aspecte privind imaginea de sine a copilului, dezvoltarea 

emotionala, sociala si fizica a acestuia; 

✓ Consilierea familiei privind activitatile educative si practice pentru consolidarea unor deprinderi de 

viata independenta. 

 

                INTEGRARE / REINTEGRARE IN FAMILIE SI IN SOCIETATE 

  

 Scopul: 

• Cresterea gradului de insertie sociala a copiilor cu dizabilitati, a sanselor de integrare sociala.  

                  Obiective: 

• Dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a adolescentilor; 

• Dobandirea de abilitati si conduite necesare unei vieti autonome; 

• Constientizarea si asumarea responsabilitatilor asociate rolului de parinte. 

  S-au intocmit  9 programe de integrare/reintegrare in familie si societate avand urmatoarele activitati:      

✓ satisfacerea  nevoilor de apartenenţă a adolescenţilor la un grup; 

✓ cunoasterea codului bunelor maniere, adaptat varstei lor, completandu-si cunostintele asupra 

normelor de comportament in societate si respectarea lor; 

✓ sprijin individual in vederea cresterii responsabilitatii si increderii in fortele proprii 

✓ reducerea gradului de devianţă socială la care sunt expuşi aceşti tineri; 

✓ instruirea  in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca( constientizarea  integrarii pe piata 

muncii, intocmirea unui CV, redactarea unei cereri,comportamentul in timpul unui interviu, adaptare la locul 

de munca ); 

 

SESIUNI  PRIVIND  INFORMAREA / INSTRUIREA SI CONSILIEREA      

BENEFICIARILOR 

 

✓  Sesiune de informare parinti / reprezentanti legali, privind continutul R.O.F. al centrului -1 sesiune; 

✓  Sesiune de informare parinti / reprezentanti legali, privind Procedura de admitere in Centrul de zi 

pentru copii cu dizabilitati P.O. – C16-1, editia 1, revizia1/28.01.2020, componenta revizuita: misiunea 

R.O.F., anexa 3 la H.C.L. 447/19.12.2019 – 2 sesiuni; 

✓  Sesiune de informare parinti / reprezentanti legali, privind Procedura de încetare a acordării 

serviciilor P.O. – C16-2, editia 1, revizia 1/ 28.01.2020,  componenta revizuita: misiunea, conditii de 

incetare acordare servicii, anexa 3 la H.C.L. 447/19.12.2019 – 2 sesiuni;  

✓  Sesiune de informare parinti / reprezentanti legali, privind continutul si modul de implementare al 

programului personalizat de interventie al beneficiarului- implicarea parintilor  ca si co-terapeuti in 
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programele de recuperare aferente P.P.I., precum si importanta participarii si implicarii acestora  in 

activitatile centrului – 4sesiuni; 

✓ Sesiune de informare parinti / reprezentanti legali, privind programul educational individualizat- 

1sesiune; 

✓ Sesiune de informare / consiliere a beneficiarilor / parintilor / reprezentantilor legali, privind 

veridicitatea certificatului de incadrare in grad de handicap – 2 sesiuni; 

✓  Sesiune de informare / consiliere a beneficiarilor / parintilor / reprezentantilor legali privind 

recunoasterea si sesizarea situatiilor de abuz, neglijare sau tratament degradant- 3 sesiuni; 

✓ Sesiune de informare lunara ( sedinta cu parintii) – 6 sesiuni; 

✓ Sesiune de informare a parintilor / reprezentantilor legali privind Securitatea si Sanatatea in Munca 

– 1 sesiune;  

✓ Sesiune de informare   parinti / reprezentanti legali, privind masurile de preventie si control pentru 

limitarea posibilitatii de raspandire a virusului COVID-19 dupa incetarea starii de urgenta/alerta- 2 sesiuni; 

✓ Sesiune de informare P.O- C-18 Editia 1, Revizia1, privind distributia hranei si servirea mesei in 

cadrul centrului de zi pentru copii cu dizabilitati – 1 sesiune; 

✓ S-au realizat demersurile necesare includerii si participarii copiilor la activitatile oferite de centru, 

consilierea sociala si sprijinul adecvat, monitorizarea situatiei copilului si evaluarea progreselor pe care 

fiecare copil il inregistreaza ca beneficiar al serviciilor oferite in colaborare cu echipa multidisciplinara. 

Rezultatele activitatii s-au concretizat prin: 

▪ Incheierea de acte aditionale la contractele de servicii pentru un numar de 33 beneficiari; 

▪ Incheierea de contracte de furnizare servicii pentru un numar de 25 beneficiari; 

▪ Intocmirea Fiselor de  evaluare pentru un numar de 59 beneficiari; 

▪ Intocmirea Fiselor de servicii pentru un numar de 59 beneficiari; 

▪ Intocmirea Programului Personalizat de Interventie pentru un numar de 59 beneficiari; 

▪ Completarea fiselor de reevaluare a situatiei copilului  – 84; 

▪ Fise inchidere caz, in vederea emiterii dispozitiei de incetare servicii pentru un numar de 32 

beneficiari; 

▪ Fise de consiliere sociala pentru parinti – 177; 

▪ Fise de consiliere sociala pentru beneficiari – 13. 

▪ fise de monitorizare –1648; 

▪ fise de lucru – 1224; 

▪ Program educational personalizat- 59; 

▪ program pentru viata independenta- 59; 

▪ Program recreere/socializare lunar  - 7.  

▪ fise monitorizare program terapeutic – 375; 

▪ fise monitorizare program consiliere psihologica – 12; 

▪ fise consiliere psihologica parinti – 56; 

▪ program recuperare/ reabilitare psihica-53; 

▪ programe de recuperare / reabilitare fizică (activităţi de educaţie fizică)-52; 

▪ acord de utilizare imagine-22; 

▪ declaratie de consimtamant-22; 

▪ document informativ anterior admiterii -22;  

Intocmire dosare  beneficiari noi: 22 

SESIUNI  PRIVIND  INFORMAREA / INSTRUIREA SI CONSILIEREA   

PERSONALULUI 

 

✓   Sesiune de informare si  instruire privind Regulamentul de organizare si functionare a 

Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati; 
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✓  Sesiune de  informare si instruire privind procedura operationala de organizare si 

functionare a Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati; 

✓  Sesiune de informare si instruire privind procedura operationala de admitere in Centrul de 

zi pentru copii cu dizabilitati –anexa 1 la ROF ; 

✓  Sesiune de informare si instruire privind procedura operationala de incetare in Centrul de zi 

pentru copii cu dizabilitati –anexa 2 la ROF ; 

✓  Sesiune  de informare si informare si instruire cu privire la continutul si modul de 

implementare P.P.I.; 

✓ Sesiune  de informare  si instruire privind respectarea drepturilor beneficiarilor; 

✓  Sesiune de  informare si instruire privind prevederile codului de etica; 

✓ Sesiune de informare si instruire privind modalitatile de abordare si relationare cu copii; 

✓ Sesiune de informare si instruire privind conditiile, regulile si limitele in relatiile cu copii; 

✓ Sesiune de informare si instruire privind controlul comportamentului copiilor; 

✓ Sesiune de informare si instruire privind relatiile personalului cu beneficiarii; 

✓ Sesiune  de informare si instruire privind cursurile de perfectionare/formare profesionala; 

✓ Sesiune de informare  si instruire  privind aprobarea contributiei lunare si stabilirea 

standardelor minime de cost in cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati pe anul 

2020; 

✓ Sesiune de informare personal,  privind masurile de preventie si control pentru limitarea 

posibilitatii de raspandire a virusului COVID-19 dupa incetarea starii de urgenta/alerta- 2 

sesiuni;  

✓ Sesiune de instruire  privind identificarea,preventia si sesizarea cazurilor de abuz , neglijare  

si tratament degradant asupra beneficiarilor; 

✓ Sesiune de instruire privind Codul de conduita etica si profesionala a personalului Directiei 

de Asistenta Sociala. 

CHESTIONARE  de masurare a gradului de satisfactie distribuite reprezentantilor 

legali/parinti referitoare la: 

o Calitatea serviciilor sociale si functionarea relatiilor personal-beneficiar- 30 

exemplare; 

o Cunoasterea copilului- 21 exemplare; 

o Fata de serviciile sociale oferite in cadrul  Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati-

18 exemplare. 

✓ Intocmirea proceselor verbale cu privire la masurarea  gradului de satisfactie a 

beneficiarilor, raspunsurile conducand la imbunatatirea viitoare a calitatii serviciilor in 

numar de 3. 

✓ Intocmirea procesului verbal de instruire si informare personal privind Nomenclatorul 

Arhivistic la nivelul Directiei de Asistenta Sociala ce contine termenii de arhivare si pastrare 

a documentelor existente in  Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati ; 

✓ Intocmirea proceselor verbale privind activitatile desfasurate pe parcursul anului in numar 

de 9. 

✓ Procese verbale deschidere cutie sesizari si reclamatii – 7; 

✓ Proces verbal-situatie trimestriala sesizari si reclamatii -2;  

✓ Intocmirea proceselor verbale privind zilelele onomastice in numar de 3. 

                                 ACTIVITATI  EDUCATIONALE  

                     S-au desfasurat activitati la care au participat un numar de  672 beneficiari,                                           

realizandu-se urmatoarele obiective principale: 

1. Dobindirea informatiilor,conceptelor si abilitatilor specific varstei si nivelului de dezvoltare 

al beneficiarului; 

2. Dezvoltarea deprinderilor si atitudinilor care permit o viata sigura, sanatoasa si responsabila. 
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➢ Formarea si dezvoltarea deprinderilor motrice de baza. 

Psihomotricitate: 

✓ exercitii de motricitate fina; 

✓ exercitii motrice de baza: mers, alergat, sarituri; 

✓ imitare miscari motorii ( loveste cu mana in masa, bate din palme); 

✓ utilizarea corecta a instrumentelor de lucru. 

➢ Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala, stimularea si dezvoltarea comunicarii 

de intelegere si utilizare corecta a semnificatiilor, structurilor verbale. 

 Comunicare si limbaj: 

✓ exercitii de dictie,  pronuntarea corecta a cuvintelor “Prietenii cuvintelor”,”Jocul 

sunetelor”,”Sa facem ca vantul”; 

✓ exercitii de identificare si denumire a fiintelor, obiectelor dupa imagini; 

✓ exercitii de formulare de propozitii prin imitare; 

✓ exercitii de exprimare orala :                                                                      

- convorbire: ”Cum mi-am petrecut vacanta de iarna?”, „Sa vorbim despre iarna”, 

„Zilele saptamanii”,”Lunile anului”,  „Drumul hartiei din padure la librarie”, 

“Profesia parintilor mei”, “Semne de primavera”; 

- exercitii de folosire a formelor de salut:”Sunt copil politicos”; 

- joc didactic:”Ce face copilul?” – obiecte de uz personal, jetoane si ghicitori; 

- poveste creata cu ajutorul imaginilor:”Cei trei purcelusi”; 

✓ lectura dupa imagini:” Familia mea”, “Fiecare meserie are frumusetea ei”, “Unelte folosite 

in diverse meserii”; Traditii si obiceiuri de Craciun;                       

✓ exercitii de scriere si citire:                                                                                    

                  -     transcriere “Toamna in musuroi”; 

- exercitii de scriere a literelor din alfabet, a semnelor grafice; 

- transcrierea unui text;  

✓ exercitii de citire a unui text la prima vedere;  

✓ joc didactic: ”Completeaza ce lipseste”-jetoane”Scrie si sterge”; 

                  - exercitii de scriere a literelor, cuvintelor,propozitiilor;          

       -discutii libere pe diferite teme:”Ce stim despre anotimpul toamna”; ”Cum ne alegem 

prietenii?”; momentele zilei:”Cand se intampla”?; “Sorcova, “Plugusorul”-obiceiuri si 

traditii; 

✓ memorizare:”Toamna” de  Demostene Botez, “Toamna” de Octavian Goga, ,,Poveste de 

iarna’’,” Bradulet bradut dragut”; 

✓ exercitii de despartire in silabe: ,,Eu spun una, tu scrii multe’’; 

✓ alcatuirea de propozitii cu cuvinte date; 

✓  sprijin in efectuarea temelor; 

✓ joc: citeste si povesteste. 

✓ Dezvoltarea capacitatii de a comunica folosind limbajul matematic. 

▪ Abilitati matematice: 

✓ sorteaza obiectele dupa anumite criterii (marime, forma, culoare): Joc didactic:”Cate culori 

sunt?”; 

✓ figuri geometrice – multimi de obiecte; 

✓ exercitii de corespondenta – numeralul ordinal – joc didactic:”Cate unul, cate doi”, “Al 

catelea obiect este?”; 

✓ pozitii spatiale: joc – “Unde se afla?”; 

✓ exercitii de numarat: “In livada bunicii”; 

✓ exercitii de ordonare, crescator/ descrescator” Sa facem ordine”;  

✓ exercitii de recunoastere a grupelor de obiecte -raportare a numarului la cantitate; 
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✓ exercitii de adunare si scadere folosind numaratoarea; 

✓ exercitii de calcul matematic – operatii de adunare, scadere, inmultire; 

✓ exercitii de numarat - par\impar 

✓ exercitii constituire multimi dupa anumite criterii(bulgari mari si bulgari mici); 

✓ exercitii pentru insusirea termenilor care denumesc pozitia obiectelor(sus / jos, fata/spate); 

- joc matematic: ,,Numara si potriveste” 

- recunoasterea formelor geometrice si folosirea lor in diferite constructii-“Casa mea”; 

- aseaza in ordine crescatoare grupele de obiecte; 

✓ numere naturale de la 0-30, precedentul si succesorul fiecarui numar - joc logic:”Gaseste 

vecinii”; 

✓ exercitii de compunere / descompunere a numerelor; 

✓ exercitii pentru insusirea termenilor care denumesc semnul ,,< ‘’mai mic,,,>’’mai mare; 

✓ exercitii de aflarea factorului necunoscut\ impartirea unei sume la un numar  

✓ Stimularea expresivitatii si creativitatii. 

• Recreere/ Socializare: 

✓ joc de miscare:”Perechile jucause”- deplasare in perechi; 

✓ joc cu text si cant:”Soro draga!”; 

✓ joc de rol:”De-a doctorul”; 

✓ dezvoltarea gandirii, vointei si imaginatiei: “Gaseste stelutele si coloreaza-le” , “X si 0”,  

”Siretul”, “Monopoli”, “Sah”; 

✓ auditie muzicala: Cantece pentru copii – “Eu am zece degetele”; 

✓ joc de constructii: cuburi, lego; 

✓ joc de miscare:”Atentie prieteni”,”Fiecare la casuta lui”;”Cursa fructelor”;”Fulgerul si 

tunetul”;”Vine ploaia”;”Prinde frunza jucausa”; 

✓ joc senzorial:”Spune ce ai gustat?”; 

✓ jocuri de indemanare: puzzle:”Ferma”,”Cifre si litere”,”Animale salbatice”, “Scufita rosie”,” 

Imbraca papusa”, 

✓ joc interactiv :”Harta animalelor”; 

✓ desen-fise de colorat:”Fructe de toamna”,”Cosul cu fructe”; 

✓ joc de atentie ;Fa si tu ca mine ; 

✓ jocuri cu text si cant Bat din palme ;Daca vesel se traieste; 

✓ modelaj cornuri,covrigi,paine:|Suntem brutari ; 

✓ joc interactiv :Anti Monopoly”;  

✓ vizionare T V -  jocuri muzicale si distractive;      

✓ auditii muzicale: ,,Colinde “; ,,Cantece de iarna”; ,,Sorcova”; ,,Plugusorul”;  

✓ Utilizarea calculatorului si a internetului:  

✓ Initiere primara pe calculator,deschidere un document word,scriere/stergere,asezare in 

pagina,copy-paste,salvare document,creare folder; 

✓ jocuri pe calculator/ jocuri online, navigare pe internet. 

✓ Dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala/ sociala: 

✓ formarea deprinderii : 

- de a fi responsabil :”Si eu pot fi responsabil”;  

- de a-l asculta cu atentie pe cel care vorbeste; 

- de a adresa urari specifice unei sarbatori; 

- de a fi ordonat – joc:”Stiu sa imi aranjez hainutele si incaltamintea”;  

- de a manifesta atentie fata de tot ce se intampla; 

- formarea deprinderii de a manca ponderat:”Stiu sa fiu cumpatat”;  

-  formarea deprinderii de a-si pastra imbracamintea curata; 

- formarea deprinderii de adopta un comportamen adecvat fata de necuvantatoare; 
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- spalarea si dezinfectarea mainilor, purtarea mastii; 

- formarea deprinderii de a fi ordonat – joc: ”Stiu sa imi aranjez hainutele si 

incaltamintea”;  

- formarea deprinderii de a manifesta atentie fata de tot ce se intampla.  

     PROGRAM  PENTRU  VIATA  INDEPENDENTA 

➢ Formarea si dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala/sociala: 

✓ sa cunoasca si sa respecte normele necesare integrarii in viata sociala, precum si reguli de 

securitate personala (importanta alimentelor sanatoase; reguli minime de protectie a naturii); 

✓ sa capete abilitatea de a intra in relatie cu cei din jur; 

✓ ex. de formare a deprinderilor practice si gospodaresti (reguli de igiena personala); 

✓ reguli de circulatie; 

✓ ex. de identificare a datelor personale ( nume, prenume, varsta, sex); 

✓ cunoasterea locurilor publice adecvate (magazin, scoala, parc, cofetarie etc); 

✓ exercitii de insusire a unor reguli sociale ( formule de politete, de salut, de adresare); 

➢ Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si intelegere a mediului inconjurator:  

✓ cunoasterea plantelor si animalelor; 

✓ identifica fenomene ale naturii; 

✓ recunoaste forme de relief. 

➢ Dezvoltarea deprinderilor de orientare, deplasare si relationare in mediul social: 

✓ cunoasterea institutiilor publice; 

✓ formarea conceptelor temporale si spatiale; 

✓ stabilirea unor relatii de prietenie si comunicare cu cei din jur. 

➢ Cunoasterea unor reguli si norme de comportare civilizata:  

✓ cunoasterea formulelor de politete;   

✓ cunoasterea si respectarea comportamentelor acceptate social; 

✓ cunoasterea comportamentelor adecvate si consecintele lor.                                                                               

➢ Formarea abilitatilor de gestionare a banilor:  

✓ sa cunoasca valoarea banilor; 

✓  sa aprecieze corect valoarea produselor; 

✓  sa faca tranzactii la magazin;  

✓ sa poata numara corect restul. 

 

PROGRAM DE RECUPERARE / REABILITARE PSIHICA 

 

        În cursul acestui an au beneficiat de serviciile cabinetului psihologic, un număr de   375 copii 

şi tineri adolescenti ai Centrului de Zi. 

       Obiectivele principale urmarite in cadrul  serviciului de consiliere psihologica sunt:  

✓ evaluarea personalităţii, cu scopul reechilibrării şi reconstrucţiei acesteia; 

✓ reducerea comportamentelor disfuncţionale; 

✓ dobândirea deprinderilor de comunicare; 

✓ dobândirea deprinderilor de relaţionare; 

✓ întărirea imaginii de sine; 

✓ întărirea frecvenţei şcolare, însoţită de un comportament corespunzător la clasă; 

✓ educaţia sexuală.  

       Ca obiective specifice ale celor generale, s-a dezvoltat şi întărit, în funcţie de fiecare caz în 

parte: 

✓ deprinderea salutului (la 27 copii); 

✓ învăţarea zilelor săptămânii (la 15 copii); 
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✓  operaţii de calcul matematic, respectiv adunarea cu numere mici   2, 3 şi 4 la un 

număr 22 copii şi adolescenţi; 

✓  s-a iniţiat dobândirea recunoaşterii culorilor la 17 copii; 

✓ finalizarea unor activităţi la 3 copii cu deficit de atenţie; 

✓ dobândirea literelor alfabetului  la 3 copii;  

✓ dobândirea deprinderilor de comunicare la 8 copii; 

✓ consilierea a 5 adolescenţi privind disensiunile şi conflictele din familie cât şi 

privind sexualitatea. 

      In cadrul şedinţelor de consiliere s-a utilizat ca metodologie : 

✓ terapii reductive si deconflictualizante prin programe de reducere a reactivitatii fata 

de activitatea de invatare, restructurarea si ameliorarea imaginii de sine; 

✓ terapia cognitiv comportamentală prin desensibilizarea sistematică, tehnicile asertive 

şi cognitive, precum şi combaterea comportamentelor sexuale inadecvate şi 

explicarea limitelor „normalităţii” în acest cadru,  

✓ terapia psihomotricitatii cu programe pentru achizitia abilitatilor motorii, schema 

corporala, lateralitate, orientare spatiala; 

✓ terapii de stimulare cognitiva si activitati de cunoastere(grupari de imagini sau 

obiecte dupa criterii date,asocieri de imagini sau obiecte dupa criterii date,ordinea 

numerica a unor obiecte, ordonarea imaginilor dintr-o povestire, insotita de relatarea 

povestirii, asocieri intre sunete si litere denumind obiecte si folosind diferite 

imagini); 

✓ terapiile de grup prin terapia ludică şi terapia de expresie grafică şi plastică (fişe 

psihopedagogice, desen liber, modelaj în plastilină etc)  

✓ terapia de susţinere, prin care s-a urmărit mai mult o întărire a capacităţilor 

adaptative ale copiilor şi tinerilor. 

✓ consemnari in dosarele beneficiarilor in ceea ce priveste : prezenta, implementarea 

programelor de interventie, stabilite in functie de nevoile fiecarui beneficiar si 

monitorizarea acestora; 

✓ inregistrarea fiselor de monitorizare in registrul de evidenta zilnica a 

programelor de recuperare/ reabilitare psihica; 

                                          CONSILIERE MEDICALA 

 

         Evaluarea  şi acordarea de consiliere medicala a beneficiarilor Centrului de zi pentru copii cu 

dizabilitati si desfasurarea urmatoarelor activitati  in functie de obiectivele urmarite, varsta si 

diagnosticul fiecarui beneficiar. 

 

Obiective principale: 

➢ Formarea deprinderilor de alimentatie sanatoasa si rationala in vederea mentinerii 

sanatatii; 

➢ Formarea si dezvoltarea unor comportamente de protejare a sanatatii personale si a 

mediului; 

➢ Formarea si consolidarea deprinderilor de autonomie personala, igiena, odihna si 

recreere; 

➢ Sanatatea alimentatiei; 

➢ Cunoasterea notiunilor legate de sanatate si boala; 

➢ Consumul si abuzul de substante toxice; 

➢ Dezvoltarea capacitatii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea 

deprinderilor gresite si incurajarea celor corecte; 

➢ Cele patru anotimpuri; 
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➢ Cunoasterea unor notiuni minime de anatomie si fiziologie; 

➢ Sanatatea mintala-eu si ceilalti; 

➢ Efectele nocive ale tehnologiei; 

➢ Activitate si odihna; 

➢ Consilierea familiei. 

Activitati si teme abordate: 

➢ Dezvoltarea motricitatii fine; 

                -Decupaje, modelaj din plastilina, confectionarea de articole handmade 

➢ Ai grija de tine si de ceilalti: 

• Cum ne comportam in grupul de prieteni? 

• Povesteste o situatie in care ai avut nevoie de ajutor si nu ai stiut ce sa faci. 

➢ Hidratarea; 

• Importanta si beneficiile apei pentru organism; 

• Ce este hidratarea si care sunt consecintele? 

➢ Mesajul corpului: 

• Interpretarea rolului unui personj din poveste folosind doar gesturi si mimica; 

• Mimeaza atunci cand esti plictisit, trist, bucuros, uimit, speriat, suparat si furios. 

➢ Fii intelligent: 

• Sortare obiecte in functie de culoare sau diferite criterii; 

• Desen dupa imagini conturate; 

• Sunetul si litera”m” cu ajutorul liniilor punctate; 

• Cuvinte care contin litera” m” la inceput, in interior si la sfarsitul cuvantului; 

• Jocuri distractive, de strategie si de concentrare: domino,puzzle, sah, nu te supara 

frate; 

• Matematica distractiva (adunari si scaderi); 

• Tari si pozitia lor pe glob. 

➢ Starea de sanatate si de boala, reguli de protejare a sanatatii si locul unde ne putem 

adresa in caz de imbolnavire. S-a folosit ca si metoda de lucru, joc de rol “La 

doctor”; 

➢ Programul zilnic al elevului - cum ar trebui sa se desfasoare o zi din viata unui elev; 

➢ Sportul si rolul sau in dezvoltarea armonioasa a organismului. Respectarea orelor de 

somn si  modalitati de diminuare a obolselii; 

➢ Adoptarea unei pozitii corecte in activitatile zilnice care au drept scop evitarea 

leziunilor viitoare și imediate.; 

• Pozitii vicioase ale corpului si consecintele acestora; 

• Trucuri pentru o postura corecta; 

• Controlul si mentinerea pozitiei corecte in sezut. 

➢ Gripa si virozele respiratorii: 

• Simptomatologie, metode de prevenire si tratament; 

• Metode naturiste de tratare a racelilor si gripei; 

• Unde ne adresam in caz de imbolnaviri? 

➢ Igiena personala 

• Microbii dusmanii sanatatii; 

• Formarea abilitatilor cu rol protector pentru sanatate; 

• Selectarea de imagini dintr-o serie de cartonase ce reprezinta dujmanii 

sanatatii; 

• Importanta sanatatii si mentinerea ei pe parcursul vietii. 
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➢ Igiena cavitatii bucale si controlul stomatologic periodic, care au scopul de a preveni 

cariile dentare si inflamatiile gingivale: 

• Cand si cum ne spalam? 

• De ce este necesar controlul stomatologic periodic? 

➢ Sanatatea alimentatiei: 

• Respectarea meselor din timpul unei zile si a gustarilor; 

• Piramida alimentelor; 

• Invat sa mananc sanatos; 

• Diversificarea alimentatiei. 

• Modul de pastrare al alimentelor si termenul de valabilitate; 

• Importanta micului dejun. 

➢ Petrecerea timpului liber; 

• Hobbiuri preferate; 

• Activitati ce pot fi desfasurate in aer liber; 

➢ Simturile; 

• Cele cinci simturi – enumerare si importanta acestora; 

➢ Satisfactii si recompense: 

• Cand putem primii recompense? 

• Ce recompense ne dorim sa primim? 

• Ce satisfactii ne aduce o recompensa? 

➢ Diferiti dar totusi la fel: 

• Solidaritate fata de persoanele cu nevoi special; 

➢ Substante si produse daunatoare sanatatii: 

• Spune nu drogurilor! 

• Cum recunoastem substantele daunatoare si cum ne putem ferii de acestea? 

➢ Efectele nocive ale tehnologiei asupra sanatatii copiilor; 

• Utilizarea divice-urilor electronice faralimita; 

• Influenta acestora asupra vederii. 

➢ Toamna anotimp bogat: 

• Toamna si roadele ei; 

• Borcanul cu muraturi; 

• Consumul de fructe si legume si importanta lor pentru sanatate; 

➢ Eu si familia mea: 

• Activitati desfasurate cu familia in perioada sarbatorilor de iarna; 

• Exprimarea starilor affective fata de familie si persoanele din jurul nostru. 

➢ Vin sarbatorile: 

• Legenda lui Mos Nicolae; 

• Datini si obiceiuri de sarbatori; 

• Cantece si colinde de Craciun. 

Ca si metode de lucru in cadrul activitatilor desfasurate s-au folosit: explicatia, conversatie dirijata, 

prezentari power point pe calculator, filmulete educative, pliante si brosuri, joc de rol, 

planse,mulaje, fise de lucru cu specific temei abordate, in functie de varsta si nivelul de intelegere al 

beneficiarilor. 

➢ Efectuarea triajului epidemiologic zilnic al copiilor prezenți la activitățile din centru in 

numar de 1571 beneficiari si consemnare in registrul de consultatii si tratamente. 

➢ Arhivarea unui numar de 98 procese verbale incheiate cu Cantina de Ajutor Social; 
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➢ Calcularea caloriilor zilnice conform listelor zilnice de alimente și transmise zilnic la 

Cantina de Ajutor Social in numar de 98; 

➢ Termometrizarea si triajul personalului si a altor persoane abilitate de a intra in incinta 

Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati ( la intrare si iesire ), consemnarea acestora in 

registrul de triaj in numar de 1206; 

➢ Termometrizarea si triajul personalului si beneficiarilor,  Centrului de zi pentru copii cu 

autism si sindrom Down ’’Sf, Maria’’ si consemnarea in registrul de triaj pana in luna 

noiembrie; 

➢ Intocmirea si sustinerea sesiunilor de instruire lunara pentru personalul Centrului de zi in 

numar de 4 cu privire la prevenirea raspandirii si infectarii cu SARS CoV-2;  

➢ Intocmirea si sustinerea sesiunilor de instruire lunara pentru beneficiarii Centrului de zi in 

numar de 5 cu privire la prevenirea raspandirii si infectarii cu SARS CoV-2,;  

➢ Consemnarea  a unui numar de 525 de consilieri medicale in registrul cabinetului ; 

➢ Administrarea tratamentului medicamentos (recomandat de medic), per os, la ora 10 

beneficiarei Constantin Sonia; 

➢ Efectuarea sesiunilor de informare si instruire a personalului, beneficiarilor cat si 

parinti/reprezentanti legali ai acestora privind masuri de preventie a bolilor infectioase 

transmisibile -prevenirea gripei; 

➢ Efectuarea sesiunilor de instruire anuale a personalului cu privire la acordarea primului 

ajutor in caz de urgenta; 

➢ Termometrizarea si triajul personalului/reprezentanti legali ai beneficiarilor la intrarea si 

iesirea din centru si consemnarea acestora in registrul de triaj; 

                                                

       PROGRAMUL DE RECUPERARE / REABILITARE FIZICĂ                         

Scopul principal al activităţilor desfăşurate în sala de sport a centrului, urmăreşte să dezvolte 

şi să consolideze programul de furnizare a serviciilor sociale oferite în cadrul Centrului de 

Zi pentru Copii cu Dizabilităţi, precum şi atingerea unui grad superior pe scala evoluţiei în 

procesul de dezvoltare fizică armonioasă pentru beneficiarii centrului. 

          Activităţile de educaţie fizică se desfăşoară în sala de sport a centrului, conform 

programării stabilite de comun acord cu reprezentantul legal al copilului iar pe parcursul 

anului 2020 au participat 451 copii si tineri. 

  

Obiective principale: 

➢ favorizarea menţinerii stării optime de sănătate a copiilor; 

➢ formarea atitudinii corecte a corpului; 

➢ învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea exerciţiilor de bază ale gimnasticii. 

 

Activităţi desfăşurate pentru atingerea obiectivelor: 

➢ învăţarea şi consolidarea / perfecţionarea (în funcţie de data înscrierii copilului în centru): 

✓ poziţiilor şi mişcărilor capului, membrelor superioare (braţe), trunchiului și 

membrelor inferioare (picioare); 

✓ variantelor de mers, variantelor de alergare și variantelor de sărituri; 

✓ exerciţiilor efectuate cu obiecte portative (bastoane de gimnastică, mingi 

medicinale); 

✓ exerciţiilor efectuate la, pe și cu banca de gimnastică; 

✓ exerciţiilor efectuate la spalier (scară fixă); 

✓ exerciţiilor acrobatice - rulări şi rostogoliri. 

➢ exerciţii la aparate speciale (saltele, aparat multifuncţional, bicicletă medicinală, bandă de 

alergare, stepper, trambulină elastică, ladă de gimnastică); 
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➢ jocuri sportive (fotbal de masă, tenis de masă, hochei de masă, biliard). 

Activităţi secundare: 

➢ completarea registrului de evidenţă zilnică a fişelor de monitorizare ale programelor de 

recuperare / reabilitare fizică (activităţi de educaţie fizică), pentru un număr de 451 

beneficiari ; 

➢ întocmirea zilnică a fişei privind prezenţa beneficiarilor la activităţile de educaţie fizică; 

    ACTIVITĂȚI DESFASURATE  PE PARCURSUL ANULUI 2020: 

 

✓ Activitate recreativa si de socializare in colaborare cu Club Hera Kid’s si Asociatia “De 

profesie, OM” din Ploiesti , cu tema “ Cu omenie, punem in armonie vorbele cu faptele”; 

✓ Activitate recreativa si de infrumusetare  cu tema “Avem drag de frumos” in colaborare cu 

Salon Unique Adina ; 

✓ Activitate recreativa prin vizionarea piesei de teatru “Petrica si Lupul”, la Teatrul Tony 

Bulandra ; 

✓  Activitate recreativa si de socializare, cu tema “Un martisor , un zambet””\prin vizita la 

Caminul pentru persoane varstnice”Sfanta Elena”, unde s-au oferit  martisoare handmade  

confectionate de beneficiarii centrului si flori pentru bunicute; 

✓ Ziua Internationala a nonviolentei in scoli, activitate educativa avand ca tema “Fenomenul 

de bulling”, forme de manifestare si modalitati de prevenire desfasurata si in colaborare cu 

Scoala Speciala Gimnaziala Targoviste; 

✓ “Ziua Internationala a limbii materne”,  activitate educativa cu tema” Traditii lingvistice si 

culturale , in colaborare cu Biblioteca Judeteana Ion Heliade Radulescu;  

✓ “Ziua Martisorului – Ziua Internationala a Femeii”, expozitie articole handmade          ( 

confectionate de beneficiarii centrului cu sprijinul voluntarilor si al personalului) cu donatii, 

organizata in Piata Mihai Viteazul;  

✓ „ Ziua Internationala a Femeii”, activitate recreativa si de socializare, cu tema „E ziua ta, 

mamico!”, serbare cu ocazia zilei de 8 Martie, desfasurata in incinta centrului. 

✓ „ Ziua Internationala a persoanelor cu dizabilitati”, 3 decembrie, eveniment desfasurat  in 

incinta centrului unde beneficiarii au  confectionat globulete prin tehnica “quiling” si au 

impodobit “BRADUL” inramat cu ajutorul si sprijinul d-nei Roxana Cernea de la ARTelier 

Tgv; 

✓ Activitate de promovare a centrului, prin distribuire de materiale informative si expozitie de 

produse handmade  specifice sarbatorilor de Martisor ,organizata  in piata Mihai Viteazul 

Targoviste, in data de 27,28.02.2020 si 02.03.2020. 

✓ Deplasare in teren in vederea insotirii copiilor la after school- proiect S.A.S. pe perioada 

ianuarie –martie 2020; 

✓ Participarea si indrumarea beneficiarilor in pasi de dans saptamanal cu urmatoarele teme:       

-”Invatam sa ascultam ritmul si sa dansam”; 

             -Terapie prin dans, 

             -Daca poti vorbi, poti si sa canti,Daca poti merge,poti si sa dansezi, 

               -Pasi de dans , sub coordonarea domnului  profesor  Gheorghe Vaduva; 

✓ Identificarea de noi beneficiari ai centrului prin deplasarea în teren la 71 adrese de pe raza 

Municiupiului Targoviste ; 

✓  Intocmirea unui număr de 22 rapoarte de anchetă socială , beneficiari înscrişi în Centrul de 

zi pentru copii cu dizabilitati. 

✓ “A sosit Mos Craciun!”, activitate recreativa si de socializare,  cu prilejul sarbatorilor de 

iarna, desfasurata in cadrul centrului, unde copiii au primit daruri oferite de diferiti sponsori;  

✓ Program de educare parentala ”Scoala Parintilor” 2020 cu urmatoarele teme : 

o Principiile educatiei parintilor; 
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o Stimularea timpurie:nevoie si placer; 

o Mijloace de educatie a parintilor; 

o Dezvoltarea obiceiurilor corecte de igiena orala „dinti frumosi,copii sanatosi”; 

o Influentele nocive ale tehnologiei asupra sanatatii copilului jocul sportiv –metoda de 

integrare sociala; 

o Cresterea implicarii parintilor in activitatea centrului si in crearea unui mediu cald si 

sigur pentru copil; 

o Sanatatea si factorii nutritivi ai alimentatiei-importanta meselor si gustarilor in 

decursul unei zile; 

o Relatia scoala –familie. 

 

✓ Intocmirea zilnică a fişelor privind prezenţa beneficiarilor în centru şi transmiterea 

telefonica a situaţiei către D.A.S.; 

✓ intocmirea fișelor de pontaj pe anul 2020; 

✓ întocmirea referatelor de necesitate si de eliberare din magazie; 

✓ Intocmirea notei de fundamentare pe anul 2020; 

✓ Intocmirea de note telefonice ; 

✓ editat „Circuit de intrare / ieşire  în / din clădire” pentru beneficiarii şi salariaţii centrului; 

✓ distribuirea de măşti de unica folosinta diferitelor categorii sociale; 

✓ Intocmirea şi expedierea adreselor către diferite institutii in vederea obtinerii de potentiali 

beneficiari;  

✓ Intocmirea de mail-uri si adrese catre diferiti sponsori, in vederea obtinerii de cadouri si 

materiale necesare bunei desfasurari a activitatilor ; 

✓ Elaborarea documentatiei catre serviciul EMAS, cu privire la obtinerea Licentei de 

functionare a Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati; 

 

✓ Sprijinirea copiilor în confecţionarea de articole specifice venirii primăverii sau sărbătorilor 

de iarnă; 

✓ Sprijinirea copiilor în vederea organizării unor evenimente planificate conform Planului 

Anual de Activităţi; 

✓ Calcularea costurilor pentru anul 2020; 

✓ Intocmirea si actualizarea Regulamentului de organizare si functionare Centrul de zi pentru 

copii cu dizabilitati ,dat spre aprobare director D.A.S. si in Consiliul Local al Municipiului 

Targoviste; 

✓ Intocmirea si actualizarea procedurii operationale  privind Organizarea si functionarea 

Centrului de zi pentru copii cu dizabilitati; 

✓ Intocmirea proceselor verbale de supervizare a activitatii personalului; 

✓ Intocmirea  si actualizare PO distributia hranei si servirea mesei in cadrul centrului; 

✓ Intocmirea si actualizarea procedurilor operationale de admitere si incetare –anexa 1 si 2 la 

ROF; 

✓ Lista semestriala pentru beneficiarii carora le-a incetat furnizarea serviciilor, transmisa  catre 

Serviciul Asistenta Sociala a copilului si familiei in numar de 2; 

✓ Adresa catre Serviciul Asistenta Sociala a copilului si familiei referitor la ordinul 27/2019 –

standarde minime de calitate –privind beneficiarii de servicii sociale inregistrati in centru 

precum si personalul contractual in numar de 3; 

✓ Efectuarea instructajelor si completarea fiselor Securitate si Sanatate in Munca si PSI a 

personalului din centru. 

✓ întocmirea „Rapoartelor de Activitate” trimestriale; 

✓ întocmirea „Raportului de Activitate” anual; 
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✓ Completarea fiselor de evaluare pe anul 2020 personalului din centru; 

✓ Eliberarea  unui numar de 6 adeverinte necesare beneficiarilor la D.G.A.S.P.C. Dambovita. 

Curațarea spațiilor din interiorul și exteriorul centrului, spatiului destinat Centrului de zi Sf. Maria, 

magaziile de materiale curatenie,  menținerea acestora într-un mediu cât mai igienic și creerea unui climat 

sănătos desfășurării în bune condiții a activităților din centru 

19. SERVICIUL EVALUARE, MONITORIZARE SI ANALIZA STATISTICA 

Activitati desfasurate : 

a.    Actualizarea bazei de date cu beneficiarii serviciilor de asistenta sociala 

derulate prin intermediul serviciului si cu beneficiarii de servicii specializate tip cresa; 

b. Creearea bazei de date cu beneficiarii Directiei de Asistenta Sociala; 

c. Monitorizarea activitatii in cadrul Centrelor/serviciilor/birourilor si 

compartimetelor de educatie anteprescolare. 

d.  Vizionarea camerelor video si intocmirea de rapoarte de monitorizare; 

e. Asigurarea de evaluare, consiliere si asistenta  psihologica asigurata in cadrul 

Caminului pentru persoane varstnice „Sfanta Elena”, telefonic incepand cu instituirea starii de 

urgenta, Caminului de batrani Fundatia Catedrala Eroilor Neamului si Clubului de Pensionari 

nr. 1. 

f. Asigurarea de consiliere si asistenta sociala asigurata in cadrul Caminului de 

batrani Fundatia Catedrala Eroilor Neamului. In perioada in care caminul a fost in izolare 

activitatea asistentului social a fost suspendata. 

g. Pe parcursul anului a fost monitorizata activitatea de licentierea serviciilor din 

cadrul Directiei de Asistenta Sociala de catre Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale. 

Astfel au fost relicentiate serviciile Centrului de zi pentru copii cu autism si sindrom Down si 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati. A fost redepusa documentatia pentru licentierea 

Biroului de ingrijire la domiciliu persoane varstnice.  

h. Implementarea standardelor de calitate conform Legii 197/2013, actualizata. 

i. Elaborarea planului anual de actiune 2020. 

j. Indrumare pentru intocmirea Regulmentelor de Organizare si Functionare in 

conformitate cu HG 867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului pentru servicii sociale , cu 

modificarile si completarile ulterioare si conform noilor standarde minime de calitate. Elaborare 

rapoarte de specialitate pentru aprobarea costuri serviciu, aprobare ROF, etc;  

k. Verificarea documentelor si a activitatii privind acordarea de servicii de ingrijire 

la domiciliu, acordarea indemnizatiei de handicap, acordarea de hrana calda sau pachete in 

cadrul Cantinei de Ajutor Social, dosare beneficiari Caminul pentru persoane varstnice Sfanta 

Elena. 

l. Informarea prin organizarea de sedinte pentru notificarea si informarea 

angajatilor privind derularea in bune conditii a activitatii in cadrul directiei. 

m. Au fost intocmite adrese/raspunsuri/situatii statistice catre institutiile solicitante; 

n. A fost intocmita documentatia de acoradre a subventiei pentru Caminul pentru 

batrani al Catedralei Eroilor; 

o. Participarea la sedintele de lucru, cu sefii compartimentelor, in vederea  

disemniarii rezultatelor, a aducerii la cunostinta privind noutatile legislative, eficientizarea 

costurilor si eficienta personalului. 

 Pe linie de Sistem de Control Intern/Managerial: 

• Situatia centralizatoare anuala privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de 

control intern/managerial. 

• Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii.  

• Raportul asupra sistemului de control intern/managerial si s-au depus la secretariatul SCM 

al Primariei Targoviste. 
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- S-a intocmit Registrul Riscurilor; 

- elaborare raport de monitorizare a stadiului de implemnatare a obiectivelor pe anul 2020 

si obiectivele pentru anul 2021; 

- au fost verificate si arhivate procedurile de lucru pentru toate compartimentele DAS. 

 

Contactarea telefonica a persoanelor aflate in izolare pentru informarea si consilierea acestora 

cu privire la: 

- Respectarea masurilor dispuse in perioada starii de urgenta/alerta; 

- Inregistrarea la Directia de Sanatate Publica Dambovita a persoanelor venite din tari aflate 

in zona rosie si a contactilor acestora sau a persoanelor confirmate cu Covid; 

- Informarea solicitantilor despre serviciile si prestatiile de care pot beneficia – depunere 

dosar Cantina de Ajutor Social pentru obtinere hrana calda/rece; - depunere dosar de venit 

minim garantat sau alocatie de sustinere a familiei, depunere cerere pentru acordare ajutor 

de urgenta; 

- Acordare hrana in regim de urgenta prin Cantina de Ajutor Social- martie 75 portii si aprilie 

198 – note telefonice. 

- Efectuarea de cumparaturi pentru persoane aflate in izolare/carantina/ centre de carantina. 

 

Verificarea si centralizarea dosarelor depuse la Cantina de Ajutor Social pe perioada starii de 

urgenta – intocmire comunicari pentru completarea dosarelor – 120; Monitorizare dosare cantina – 

128; 

Verificarea respectarii masurilor de izolare la domiciliu a persoanelor aflate in izolare la 

domiciliu – 152; 

Realizarea si distributia Kit-urilor de masti si manusi catre locuitorii Mun. Targoviste. Elaborare 

procedura de lucru, centralizare distributie pe strazi; 

Eliberarea de adeverinte pentru parintii ai caror copii au beneficiat de serviciile creselor, in 

vederea acordarii concediului conform Legii 19/2020 – 15; 

Elaborarea  si modificarea Planului de măsuri instituit la nivelul  Direcţiei de Asistenţă Socială 

Targoviste pentru punerea in aplicare a Hotararilor, Legilor si Ordinelor privind starea de 

urgenta/alerta si prelungirea starii de alerta si masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru 

prevenirea si combaterea efectelor si combaterea pandemiei COVID-19; 

Instruirea/reinstruirea în domeniul securității și sănătății în muncă precum si a masurilor si 

regulilor  dispuse a salariatilor din subordine;  

Asigurarea desfasurarii auditului de supraveghere a sistemului de management al calitatii in 

perioada 9-10 iunie 2020; 

Comunicare interinstitutionala: - completare si transmitere chestionar privind serviciile sociale 

pentru anul 2019 catre DGASPC; 

- Informare privind masurile dispuse in Centrele Rezidentiale – DSP si Institutia Prefectului; 

- Intocmire situatie privind serviciile sociale pentru ultimii 10 ani, pentru actualizarea 

Planului Urbanistic General al Mun. Targoviste; 

- Difuzarea materialelor de informare primite de la Avocatul Poporului, Ministerul Muncii si 

Protectiei Sociale, Inspectoratul Teritorial de Munca catre salariatii Centrelor rezidentiale; 

Intocmire note telefonice in vederea acordarii alocatie de hrana pentru persoanele vulnerabile 

care se afla in izolare la domiciliu. 

Verificarea, elaborarea, adaptarea procedurilor de lucru la reluarea activitatii in cadrul 

Compartimentului educatie timpurie; 

Inregistrare cereri de inscriere/reinscriere/trensfer pentru servicii sociale in cadrul creselor- 

intomcire comunicari catre parinti/reprezentanti legali; 
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Centralizare baza de date CJP, AJPIS si situatie beneficiari VMG si ASF pentru distribuirea 

mastilor de protectie pentru familiile defavorizate – elaborare procedura de lucru; 

Centralizare persoane aflate in locuinte informale, pentru acordarea pachetelor de igiena si a 

alimentelor de la Uniunea Europeana; 

Actualizare sit www.das-targoviste.ro cu documentele necesare pentru acordarea serviciilor 

sociale. Asigurarea comunicarii intre servicii si institutii prin gestionarea e-mailul office@das-

targoviste.ro. 

Centralizare si transmitere baza de date pentru acordarea de masti in conformitate cu OUG. 

Nr. 178/2020, privind acordarea de catre Minsiterul Sanatatii, a mastilor de protectie pentru 

familiile si persoanele defavorizate de pe raza unitatilor admisnistrativ teritoriale si conform 

Legii 146/2020 privind acordarea de măști pentru protecția cetățenilor români de virusul 

COVID-19. 

Evaluarea socio-economica a parintilor/reprezentantilor legali care au depus cereri de 

inscriere la cresa pentru anul scolar 2020-2021 – 320 de anchete realizate telefonic. Deplasare in 

teren – 5 famili din care doar una a fost identificata la domiciliu. In vederea repartizarii cererilor 

de cresa pentru anul scolar 2020 -2021 s-a procedat la evaluarea tuturor cererilor, conform 

criteriilor aprobate prin HCL nr. 172/30.07.2020. 

Solicitari pentru acordare indemnizatie de hrana conform Ordinului nr. 725/2020 privind 

stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca 

urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19 – 6 persoane; ridicare gunoi menajer – 2 

persoane, efectuare cumparaturi pentru persoane izolate – 2 persoane. 

Distributie masti pentru persoane defavorizate in microraion 2, 3 si CFR. 

Elaborarea Modalităților  de  identificare și  verificare a destinatarilor  finali  în  cadrul schemei  

naționale  de  sprjin  pentru  elevii  cei  mai  defavorizati (S.N.S.E.D.), prin  acordarea  de  tichete  

sociale  pe  suport  electronic  pentru  sprijin educațional, în baza OUG 133/2020. 

Elaborarea procedurilor de lucru la reluarea activitatii in cadrul Centrelor de zi – Clubul de 

pensionari nr. 1, Centrul de zi Arlechino, Centrul de zi pentru copii cu autism si sindrom Down 

Sfanta Maria, Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati. 

Elaborarea  proceduri de lucru la nivelul Cabinetelor medicale scolare si dentare in perioada 

vacantei de vara.  

Intocmire liste suplimentare pentru acordare ajutoare alimentare si produse de igiena conform 

programului POAD 2014-2020. 

Intocmire si transmitere baza de date cu beneficiarii Ordonanței de urgență nr. 115/2020 privind 

unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de 

mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri 

externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora. 

Elaborare proceduri de lucru In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1808/1466/2020 

pentru aprobarea Ghidului Metodologic pentru prevenirea infectiei COVID-19 in serviciile sociale 

pentru copii si serviciile destinate persoanelor cu dizabilitati: 

 Transmiterea documentelor solicitate de catre   Avocatul Poporului conform adresei  

nr. 6498/13.04.2020, inregistrata la DAS cu nr. 6324/07.05.2020 pentru  Caminul pentru 

persoane varstnice Sfanta Elena. 

 

21. BIROUL DE INGRIJIRE LA DOMICILIU  PENTRU PERSOANE VARSTNICE: 

     In perioada ianuarie - decembrie 2020 activitatea de ingrijire la domiciliu s-a 

desfasurat cu un numar de  19 ingrijitoare din luna noiembrie2020, pentru un numar de 61 de 

beneficiari, 2 consilieri  si  un sef birou. 

In perioada ianuarie – decembrie 2020  s-au intocmit: 

-12 contracte noi de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice; 

http://www.das-targoviste.ro/
mailto:office@das-targoviste.ro
mailto:office@das-targoviste.ro
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- 80 acte aditionale prelungire contract/modificare contract, modificare cost; 

 -98 fise socio-medicale de evaluare/reevaluare, conform Grilei nationale de evaluare a nevoilor 

persoanelor varstnice; 

-99 planuri individualizate de interventie; 

- 513 planuri de vizite la domiciliul persoanelor varstnice; 

- 43 agajamente de plata a serviciilor de ingrijire la domiciliu; 

- 12 acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

-20 persoane varstnice aflate in situatie de defavorizare au beneficiat de  ajutoare prin programul 

POAD ( alimente si produse de curatenie ); 

- 69 dispozitii acordare/reacordare- supendare/sistare; 

-69 fise deschidere/redeschidere- suspendare/sistare; 

-469 note telefonice; 

- 69 note de caz; 

- 63 de chestionare. 

In perioada starii de urgenta si a starii de alerta, tinand cont de masurile impuse de legislatia 

in vigoare, in vederea minimalizarii expunerii persoanelor varstnice in afara locuintei, pe langa 

beneficiarii deserviti, au fost inregistrate solicitari pentru asigurarea nevoilor de baza persoanelor cu 

varsta de peste 65, in vederea prevenirii raspandirii virusuilui COVID- 19. In luna septembrie au 

fost evaluate medical si social  

persoanele varstnice, aflate in   evidenta DAS ca fiind persoane cu dizabilitati, persoane care au in 

ingrijire copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate. Scopul acestor evaluari, a fost identificarea 

de persoane vulnerabile si sprijinirea acestora pentru depasirea situatiei de criza. 

In acest sens au fost inregistrate: 

-  solicitari privind asigurarea persoanelor varstnice  cu  medicamente, procurarea de retete de la 

medicii de familie, cumparaturi, hrana gatita, alimente -282 solicitari; 

-  evaluari medicale efectuate de personal de specialitate, la domiciliul persoanelor varstnice -354 

evaluari; 

- solicitari privind institutionalizarea in centre de ingrijire pentru persoane varstnice- 12 cereri;  

- solicitari si interventii privind serviciile UPU – 10 persoane varstnice; 

-sprijin  privind dezinsectia locuintei – 2 persoane varstnice; 

-sprijin pentru intocmirea dosarelor de incadrare in grad de handicap – 6 persoane; 

- solicitare acordare de alimente prin Crucea Rosie- 1 persoana; 

- sprijin pentru obtinerea unui loc de veci- 2 persoane. 

Zilnic ingrijitorul la domiciliu completeaza fisa de monitorizare a acordarii serviciilor de 

ingrijire la domiciliu, vizata de catre responsabilul de caz si seful de birou, anexata la dosarul 

beneficiarului. Lunar se intocmește graficul de lucru al ingrijitoarelor la domiciliul persoanelor 

varstnice iar pe perioada concediilor de odihna si a concediilor medicale s-a intocmit anexa la 

graficul de lucru din luna respectiva, prin care atributiile de serviciu ale ingrijitorului aflat in 

concediu sunt preluate de catre un alt ingrijitor. 

S-a intocmit lunar  tabel cu plata contributiei privind acordarea de servicii de ingrijire la 

domiciliu si se evidentiaza prin fisele contabile primare. 

Personalul din cadrul biroului cat si beneficiarii au fost instruiti, conform programarii anuale 

din anexa 8/ standarde minime de calitate pentru servicii de ingrijire la domiciliu a persoanelor 

varstnice, pe teme precum drepturile beneficiarilor, Codul etic, combaterea oricarei forme de abuz 

in relatia cu beneficiarul, acordarea si accesarea serviciilor publice, proceduri de lucru. 

In perioada starii de urgenta si a starii de alerta personalul biroului a primit materiale de 

protectie (masti si manusi) si a fost instruit asupra folosirii corecte a acestora. Instruirea 

personalului este mentionata in registrul de instruire a personalului. 
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Beneficiarii sunt consiliati periodic, asupra modificarilor survenite in activitatea de ingrijire 

la domiciliu, lucru evidentiat si in „registrul de evidenta privind informarea beneficiarilor si a 

membrilor de familie”; se completeaza registrul de sesizari si reclamatii, registrul privind instruirea 

si formarea continua a personalului, registrul privind evidenta cazurilor de abuz, neglijare si 

incidente deosebite, registrul de intrari/iesiri a documentelor si registrul de arhivare a dosarelor 

beneficiarilor. De asemenea  beneficiarii de servicii de ingrijire sunt informati asupra masurilor de 

protectie impotriva infectarii si raspandiri virusului COVID-19. Informarile sunt consemnate in 

notele telefonice si registrul de informare a beneficiarilor. 

Trimestrial se completeaza fisele de protectie a muncii pentru ingrijitoarele la domiciliu iar 

la 6 luni pentru personalul de specialitate. 

Din trei in trei luni sau de cate ori au aparut modificari, este transmis catre Serviciul 

Asistenta Sociala tabelul cu situatia persoanelor varstnice din evidenta biroului. 

Vizitele la domiciliu sunt efectuate impreuna cu asistentii medicali comunitari, ca urmare a 

planificarii anuale sau a solicitarii beneficiarului, pentru masurarea tensiunii arteriale, a glicemiei si 

a temperaturii corporale in vederea identificarii aparitiei unui simptom de boala si a instiintarii 

medicului de familie. De asemenea au fost evaluati medical de catre personal competent si sfatuiti 

ca in cazul in care observa modificari in starea lor de sanatate sa anunte medicul de familie sau să 

sune la 112.   

       Beneficiarii sunt implicati activ in activitati recreative cu prilejul zilelor onomastice si a zilei de 

„8 MARTIE”. Cu aceste ocazii, am fost sponsorizati de catre Arhiepiscopia Targoviste si 

beneficiarii au primit o masa festiva. In contextul actual, celebrarea zilei onomastice se face intr-un 

cadru restrans, cu respectarea masurilor de protectie si distantare sociala. De asemenea, in aceasta 

perioada critica pentru persoanele varstnice cu venituri mici, prin sponsorizarea a diferite persoane, 

20 beneficiarii de servicii sociale de ingrijire la domiciliu au primit pachete cu alimente si produse 

de igiena. Acestea au fost distribuite de catre personalul biroului de ingrijire cu respectarea 

masurilor de protectie. 

Celebrarea zilei de 8 Martie s-a avut in vedere si persoanele varstnice veterane de razboi din 

Mun. Targoviste, la solicitarea Ministerului Apararii Nationale- Sectia Asistenta Veterani de 

Razboi. 

Tot printr-o sponsorizare a Arhiepiscopiei Targoviste o persoana varstnica a beneficiat de 

sprijin in valoare de 300 lei pentru plata contributiei pe anul 2020.  

In contextul pandemiei din anul 2020, ziua de 1octombrie – Ziua Persoanelor Varstnice – a 

fost sarbatorita pentru beneficiarii biroului prin vizite si  acordarea de flori la domiciliu. 

Cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Craciun 70 de persoane varstnice au beneficiat de pachet cu 

alimente prin Crucea Rosie Dambovita .  

       In cadrul biroului s-a desfasurat activitate de voluntariat, acestia fiind instruiti si indrumati in 

ceea ce priveste activitatea de ingrijire la domiciliu. In perioada pandemiei cu ajutorul a doi 

voluntari s-a asigurat, in afara programului oferit de catre ingrijitoare, servicii de ingrijire de baza 

(asigurare igiena corporala, imbracat-dezbracat, administrare hrana, administrare medicamente si 

altele necesare asigurarii traiului) pentru persoane dependente. 

In luna ianuarie 2020 au fost aplicate 63 de chestionare  pentru un numar de 63 beneficiari 

de servicii sociale de ingrijire la domiciliu, (o doamna aflandu-se internata in spital). Scopul a fost 

identificarea modului in care sunt satisfacute  nevoile acestora. Ca urmare a rezultatelor obtinute, la 

acel moment, calitatea vietii persoanelor varstnice a crescut ca urmare a acordarii serviilor si au fost 

identificate dorinte  de care se va tine cont in masura posibilitatilor existente. 

In luna februarie si in luna august au fost distribuite la domiciliu   ajutoare POAD (produse 

alimentare/produse de igiena), pentru 20 de beneficiarii eligibili aflati in situatia de dificultate. 
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La sediul biroului de ingrijire, un numar de 35 de persoane au solicitat telefonic informatii 

privind acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu prin ingrijitor. Solicitarile persoanelor  sunt 

centralizate zilnic si se regasesc la sediul biroului. 

In luna septembrie ac. tinand cont de cresterea punctului de pensie a fost solicitata catre 

Casa Judeteana de Pensii situatia cuantumurilor pensiilor pentru un numar de 62 de beneficiari, in 

vederea recalcularii contributiei lunare. Despre modificarile intervenite asupra contributiei lunare s-

au intocmit angajamente de plata si acte aditionale la contract si au fost instiintati beneficiarii. 

Avand ca scop cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice, prin diferite sponsorizari si 

parteneriate beneficiarii de servicii au primit pachete cu alimente, o beneficiara a primit o saltea de 

dormit si o masina de spalat automata. 

Pentru cresterea calitatii vietii persoanelor varstnice se are in vedere monitorizarea 

indeaproape a persoanelor din evidenta, pentru prevenirea eventualelor incidente, informarea si 

implicarea acestora in diferite activitati desfasurate la nivelul DAS . 

Centrul de zi pentru copii cu autism si sindrom Down „Sfanta Maria” 

 

În această perioadă, activitatea derulată în cadrul Centrului de zi pentru copii cu 

autism și sindrom Down „Sfânta Maria” a avut în vedere obiectivele generale și specifice 

stabilite la începutul anului. Accentul a fost pus pe îmbunatățirea calității vieții copiilor cu 

autism și sindrom Down și a familiilor acestora prin  diversificarea serviciilor sociale în 

vederea prevenirii intrării copilului în dificultate, implementarea şi monitorizarea drepturilor 

copiilor cu dizabilităţi, mobilizarea resurselor necesare şi asigurarea unor  parteneriate 

eficiente.  

În perioada 23.03-24.08.2020 activitatea Centrului a fost sistată în starea de 

urgență/alertă, Covid-19. 

Obiectivele specifice urmărite in decursul anului 2020 au fost următoarele: 

• Sensibilizare a comunităţii referitoare la problematica copiilor cu dizabilităţi 

• Colaborarea cu instituţiile relevante de la nivelul comunităţii  

• Dezvoltarea abilităților cognitive, de comunicare, adaptare socială, motricitate 

fină și grosieră a beneficiarilor 

• Oferirea de sprijin și suport familiilor beneficiare în vederea autocunoașterii și 

potențării propriilor resurse  

• Monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii serviciilor oferite 

• Îmbunătăţirea serviciilor conform cerinţelor legislative din standardele de calitate  

• Adaptarea permanentă a serviciilor furnizate la standardele de calitate din 

domeniul social  

• Formarea continuă şi dezvoltarea aptitudinilor personalului  

• Supervizarea individuală şi de grup a personalului 

În cadrul Centrului au fost desfășurate  activităţi de abilitare, reabilitare, educare, 

recreere, socializare, în funcţie de potenţialul de dezvoltare şi învăţare specifice fiecărui 

beneficiar, în vederea creării/ dezvoltării abilităților și competenţelor şi menţinerea acestora, 

precum şi promovarea unei vieţi independente. 

Pe parcursul anului 2020 au beneficiat de serviciile Centrului  de zi un număr de 67 

de beneficiari cu vârste cuprinse între 2 ani și 17 ani, din care 8 copii diagnosticați cu sindrom 

Down si 59 cu tulburare de spectru autist.  
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Nr. 

crt. 

Luna  Începutul 

lunii 

Intrări Ieșiri Reacordări  

servicii 

Suspendări 

servicii 

Sfârșitul 

lunii 

1 Ianuarie 67 1 1   67 

2 Februarie 67 3 2   68 

3 Martie  68 - 1   67 

4 August 67 - 1   66 

5 Septembrie 66 - 1   65 

6 Octombrie 65 2 1   66 

7 Noiembrie 66 2 2   66 

8 Decembrie 66 - 1   65 

S-au întocmit pentru beneficiarii Centrului de zi un număr de: 

•  Anchete sociale: 4 

• Contracte inițiale: 7 

• Act adițional: 40 

• Fișă de evaluare: 6 

• Fișă de reevaluare: 44 

• Dispoziții de acordare servicii: 2 

• Dispoziții de sistare servicii: 10 

• Program personalizat de intervenție: 20 

• Fișă de servicii: 20 

• Program de abilitare / reabilitare: 8 

• Program educațional: 8 

• Program recreativ  și socializare: 8 

• Program de formare a autonomiei personale: 20 

• Program de abilitare / reabilitare psihologică: 13 

• Program pentru viață independentă: 3 

• Plan individualizat de integrare/reintegrare socială:3 

• Fișă de consiliere socială: 15 

• Fișă de consiliere psihologică: 37 

• Fișă de consiliere medicală: 15 

• Raport trimestrial: 86 

• Fișe de monitorizare: 86 

• Adeverințe: 15 

• Procese verbale diverse activati: 18 

 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE DERULATE PE PARCURSUL ANULUI 2020: 

• Elaborarea documentelor de organizare şi funcţionare a Centrului 

• Consilierea părinților privind întocmirea dosarelor de admitere a copiilor in Centru 

• Actualizarea bazei de date cu beneficiarii  Centrului 

• Realizarea evaluărilor inițiale și reevaluărilor beneficiarilor 

• Întocmirea programelor personalizate de intervenție, programelor educaționale, programelor 

de recreere și socializare, programelor de abilitare și reabilitare, fișelor de consiliere socială, 

psihologică, medicală, programelor de terapie  individualizată,  

• Reevaluarea periodică a documentelor psiho-socio-medicale 

• Consiliere socială, psihologică, medicală a familiei  

• Activități de stimulare psiho-senzorio-motorie prin includerea copiilor în terapia 

comportamentală (ABA), logopedie, terapie ocupațională (ludoterapie, arterapie, 

meloterapie), activități recreative și de socializare. 
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• Organizarea petrecerilor cu ocazia zilelor de naștere ale copiilor. 

• Întâlniri lunare între specialiștii Centrului și psihoterapeutul Violeta Mihalașcu din cadrul 

Asociației HelpAutism privind stabilirea programelor de intervenție terapeutică personalizate 

și individualizate nevoilor fiecărui copil din Centrul de zi pentru copii cu autism și sindrom 

Down, în datele: 21.02.2020 și 13.03.2020. 

• 27 - 28.02.2020 - expoziție cu vânzare de mărțișoare și produse handmade în scop caritabil, 

în Piața Mihai Viteazu. 

• 28.02.2020 - Recrutarea, instruirea și integrarea unui voluntar conform legislației în vigoare 

și a procedurilor specifice. 

• Protocol parteneriat Grădinița nr. 14 

• Formare continuă personal - Palas Adela și Niță Marian, Curs de educator specializat 

desfășurat în perioada 7-8.03.2020; 14-15.03.2020. 

• 27.08.2020 - personalul centrului a distribuit măști pe raza municipiului Tîrgoviște. 

• 24.08 – 14.09.2020; 10.11 - 16.11.2020  – instruirea părinților privind procedurile specifice 

ale Centrului 

• 14.10.2020 – proiect de parteneriat educațional județean ,,Copii diferiți, copii speciali”, 

Grădinița cu P.P. ,,Dumbrava Minunată” Fieni. 

• 24.10.2020. Program de formare profesională - Competențe Sociale și Civice (terapie de 

integrare senzorială) pentru coordonator Bârgăoanu Cristina 

• 16.12.2020- sponsorizare Oțel Inox  

• 17.12.2020- pachete cu dulciuri Arhiepiscopia Targovistei 

23. CENTRUL DE ZI ARLECHINO: 

Centrul de zi „Arlechino”, infiintat ca urmare a proiectului CZ-183/DB, nr. 175036 din data 

30.05.2012, si aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr 156/24.05.2012, in anul 2020 a intreprins 

urmatoarele actiuni :  

In perioada 6 Ianuarie- 20 Martie 2020, numarul mediu de copii care a beneficiat de 

serviciile Centrului de zi “Arlechino” a fost de 47, impartiti in 3 grupe. 

In perioada 20 Maritie 2020 – 21 August 2020 activitatea Centrului a fost suspendata din 

cauza situatiei de urgenta/ alerta instituite pe teritoriul tarii noastre. 

In data de 24 August 2020 activitatea centrului s-a reluat, insa pana la data de 6 octombrie 

echipa multidisciplinara s-a ocupat in special de intocmirea dosarelor noi in vederea reluarii 

activitatii cu beneficiarii.  

In perioada 06 Octombrie 2020 – 31 Decembrie 2020 numarul mediu de copii care a 

beneficiat de serviciile Centrului de zi “Arlechino” a fost de 25, impartiti in 2 grupe. 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 27/2019 pentru aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale organizate ca centre de zi pentru copiii in familie 

si/sau copiii separati sau in risc de separare de parinti, echipa multidisciplinara a intocmit 

urmatoarele documente: 

- Ancheta sociala – 36 

- Fisa de inchidere a cazului – 25 

- fisa monitorizare ppi (anexa 2) – 83 

- Note telefonice – 272 

- Note informative – 25 

- Contracte de acordare servicii – 30 

- Acord de imagine - 28 

- Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal - 30 

- Acord pentru intocmirea documentelor - 30 
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- Fisa deschidere caz – 27 

- Fisa de evaluare a beneficiarului – 27 

- Program Personaluzat de Interventie – 27 

- Fisa de servicii – 27 

- Program educational personalizat al beneficiarului - 75 

- Program pentru viata independenta – 75 

- Fisa de consiliere educationala – 2 

- Fisa de consiliere sociala - 2 

- Fisa de consiliere medicala - 2 

- Fisa de consiliere psihologica – 10 

- Acte aditionale – 29 

Saptamanal, echipa multidisciplinara a intocmit Planul de activitati, in functie de varsta, 

nivelul si cerintele scolare al beneficiarilor, plan in care s-au regasit activitatile zilnice derulate in 

centru, dar si efectuarea temelor si sarcinilor scolare. Acesta a fost afisat la avizierul centrului. 

Pe perioada vacantei intersemestriale, toti beneficiarii inscrisi in cadrul centrului, in numar 

de 46, au efectuat temele de vacanta, recapitulari ale materiei parcurse dar si alte activitati. 

In perioada raportata, echipa multidisciplinara, impreuna cu beneficiarii centrului, au 

intreprins urmatoarele activitati, marcand astfel anumite evenimente importante din decursul anului:

  

• Am marcat ziua poetului Mihai Eminescu, prin discutii libere pe diverse teme legate de 

viata si activitatea acestuia, urmata de recitarea de poezii. 

• Am marcat ziua de 24 Ianuarie, ziua Unirii Principatelor Romane sub Alexandru Ioan 

Cuza in anul 1859, prin discutii libere referitoare la acest eveniment si la personalitatea 

domnitorului. 

• Beneficiarii au confectionat felicitari cu ocazia zilelor de Valentine’s day si Dragobete, 

discutand totodata despre importanta acestor zile si despre pastrarea traditiilor autentice romanesti. 

• In perioada 20 Ianuarie – 28 Februarie, personalul desemnat al centrului a insotit copiii 

presocolari pe traseul stabilit din cardul Proiectului EU- SPER- dezvoltarea integrata a comunitatii 

marginalizate „ROMLUX”; 

• Cu ocazia zilelor de 1 si 8 Martie, beneficiarii au confectionat martisoare si felicitari pe 

care le-au oferit mamicilor; 

• In data de 10 Martie activitatea cu beneficiarii centrului a fost suspendatamdin cauza 

situatiei epidemiologice generate de COVID–19. 

• In perioada 10 – 20 Martie personalul centrului a mentinut legatura telefonic cu 

beneficiarii centrului si parintii/ reprezentantii legali. 

• In perioada 20.03-23.08.2020 activitatea centrului a fost suspendata, in contextul 

epidemilogic, generat de pandemia Covid-19. 

• In perioada 24.08-05.10.2020 s-au realizat activitati privind identificarea si evaluarea 

beneficiarilor de servicii sociale, fiind intocmite documentele, conform procedurilor existente. 

• In luna decembrie echipa multidisciplinara impreuna cu beneficiarii au marcat sarbatorile 

de iarna impodobind bradul si organizand diverse activitati cu tematica de iarna.  

• Beneficiarii au primit cadouri provenite din donatii precum si cele alocate de Cantina de 

Ajutor Social. 

 

Zilnic, echipa multidisciplinara a intocmit raportul de activitate, graficul cu beneficiarii 

prezenti si lista cu beneficiarii care vor fi transportati cu masina DAS in ziua urmatoare intocmirii. 

Echipa multidisciplinara a supravegheat si evaluat permanent beneficiarii, mentinand 

legatura permanenta cu parintii/ reprezentantii legali si cu scoala la care sunt inscrisi. 



 

 

95 

Saptamanal, psihologul din cadrul Diresctie de Asistenta Sociala a efectuat consiliere de 

grup sau individuala cu beneficiarii si cu parintii acestora, in functie de nevoile acestora. 

Zilnic, asistentul medical din cadrul centrului a efectuat triajul epidemiologic cu masurarea 

temperaturii beneficiarilor si personalului, distribuirea mastilor, si calculul caloric al hranei pe care 

beneficiarii au primit-o de la Cantina de Ajutor Social. 

In intervalul orar 15.00-16.00, personalul centrului a intocmit documentele necesare 

completarii dosarelor beneficiarilor, a planificat activitatile saptamanale ale beneficiarilor si a 

pregatit materialele necesare pentru ziua urmatoare, dar si alte documente necesare ce tin de buna 

functionare a centrului. 

Trimestrial, s-a raspuns solicitarii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale – Autoritatea 

Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie de a intocmi si transmite Fisa de 

monitorizare servicii de zi, completata cu date referitoare la numarul de beneficiari, situatia lor 

familiala, pe categorii de varsta. 

 

24. CLUBUL DE PENSIONARI NR.1: 

Clubul Pensionarilor nr.1 are o capacitate de 200 locuri (conf. HCL nr.482/13.12.2018), este un 

centru de zi modern  destinat stimulării intercomunicării, readucerii persoanelor  varstnice din 

Municipiul Targoviste în viaţa socială proactivă, prin creşterea confortului psihic,  implicarea în 

activităţi cu caracter  recreativ, socio-cultural si dezvoltarea unei aptitudini de întrajutorare între 

semeni.  

Activitatile defasurate in Clubul pensionarilor nr. 1 s-au derulat conform programelor lunare 

si au constat in : 

• activităţi recreative zilnice : jocuri de şah, rummy, table, tenis de masa, etc. 

- lunar  s-au defasurat   concursuri cu jocurile mentionate mai sus, castigatorii fiind premiati 

cu diplome de participare si bani  (castigatorii au fost premiati cu bani numai la simultanele 

de sah conform regulilor stabilite de reprezentantii Federatiei de Sah) ; 

• discuţii interactive şi sfaturi pe diverse teme:  medicale, sociale, psihologice, de prevenire a 

victimizarii, etc; 

• participarea beneficiarilor la diverse programe culturale/ divertisment:  auditii muzicale , 

concerte de muzica cu renumiti  interpreti , seara de teatru , cursuri de dans, vizionare film, 

cenaclu literar, lansare de carte, drumetii si vizite la muzee/asezaminte monahale excursii in 

tara, etc; 

• ateliere de  creatie : efectuarea unor obiecte ornamentale, crosetat, tricotat,etc), expozitie de 

picture cu creatii realizate de pesoanele varstnice . 

• consultatii medicale efectuate de asistentul medical, prin masurarea TA , greutatii corporale 

, consiliere si indrumare catre institutii spitalicesti; ,  

• consultatii si interventii stomatologice efectuate de medicul stomatolog ; 

 

➢ In intervalul Ianuarie –Decembrie 2020  au fost un nr. 58 de  solcitari de inscriere in club, 

conform tabelului: 

Nr 

crt 

Ian Feb  Mart. April.  Mai  Iun. Iul. Aug. Sept. Octomb. Noiemb. Dec. 

1. 23 17 0 0 0 5 2 1 4 5 0 1 

➢ In intervalul Ianuarie –Decembrie 2019 au fost un nr.121 de  solcitari de inscriere in club, 

conform tabelului: 
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Nr 

crt 

Ian Feb  Mart. April.  Mai  Iun. Iul. Aug. Sept. Octomb. Noiemb. Dec. 

1. 14 13 18 8 5 4 10 6 7 26 4 6 

 

• Inscrierea beneficiarilor in Clubul Pensionarilor nr.1 : 

 

➢ Graficul  beneficiarilor inscrisi in club  in intrevalul Ianuarie-Decembrie 2020 : 

Nr.  

crt. 

Ian. Feb. Mart. April. Mai 

 

Iunie Iulie Aug. 

 

Sept. 

 

Oct. 

 

Noiemb. Dec. Nr.total 

benef. 

inscrisi : 

1. 8 4 0 0 0 1 4 0 0 1 1 0 19 

 

➢ Graficul  beneficiarilor inscrisi in club  in intrevalul Ianuarie-Decembrie 2019 

Nr.  

crt. 

Ian. Feb. Mart. April. Mai 

 

Iunie Iulie Aug. 

 

Sept. 

 

Oct. 

 

Noiemb. Dec. Nr.total 

benef. 

inscrisi : 

1. 4 4 3 3 3 5 8 2 4 1 1 3 41 

 

➢ Graficul beneficiarilor sistati in intervalul Ianuarie –Decembrie 2020: 

 

Nr.  

crt. 

Ian. Feb. Mart. April. Mai 

 

Iunie Iulie Aug. 

 

Sept. 

 

Oct. 

 

Noiemb. Dec. Nr.total 

benef. 

sistati : 

1. 4 1 1 0 1 1 2 1 0 0 2 2 15 

Sistati pe motiv de : 

-deces : 5 beneficiari; 

-neprezenatare la activitati pe o periada de 60 zile : 3 beneficiari 

- solicitare sistare servicii  : 6 beneficiari; 

-pt.motive disciplinare : 0 beneficiar; 

-refuzul prelungirii contractului de acordare de servicii : 1 beneficiar ; 

Actualmente avem un nr. de 197 de beneficiari activi.  

 

➢ Graficul beneficiarilor sistati in intervalul Ianuarie –Decembrie 2019: 

 

 

 

Nr.  

crt. 

Ian. Feb. Mart. April. Mai 

 

Iunie Iulie Aug. 

 

Sept. 

 

Oct. 

 

Noiemb. Dec. Nr.total 

benef. 

sistati : 

1. 5 5 4 5 4 3 9 4 3 2 4 8 56 

 

➢ Pentru activitatile desfasurate in club in  intervalul Ianuarie-Decembrie 2020, s-au intocmit 

un nr.de 123   rapoarte de activitate conform tabelului de mai jos : 
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Nr 

crt 

Nr.ra

p 

Ian. 

Nr.ra

p 

Feb. 

Nr.ra

p 

Mart. 

Nr.rap. 

Aprl. 

Nr.ra

p 

Mai 

Nr.rap 

Iunie 

Nr.rap. 

Iulie 

Nr.rap 

Aug. 

 

Nr.rap 

Sept. 

Nr.rap. 

Oct 

Nr.rap. 

Noiemb

. 

Nr.rap. 

Dec. 

1. 26 27 6 0 0 0 16 11 14 8 5 10 

 

➢ Pentru activitatile desfasurate in club in  intervalul Ianuarie-Decembrie 2019, s-au intocmit 

un nr.de 266   rapoarte de activitate conform tabelului de mai jos : 

Nr 

crt 

Nr.ra

p 

Ian. 

Nr.ra

p 

Feb. 

Nr.ra

p 

Mart. 

Nr.rap. 

Aprl. 

Nr.ra

p 

Mai 

Nr.rap 

Iunie 

Nr.rap. 

Iulie 

Nr.rap 

Aug. 

 

Nr.rap 

Sept. 

Nr.rap. 

Oct 

Nr.rap. 

Noiemb

. 

Nr.rp. 

Dec. 

1. 18 24 29 21 23 20 21 20 23 18 29 20 

 

In intervalul Ianuarie-Decembrie 2020 numarul mediu de beneficiari pe luna a fost 

conform tabelului 

N

r 

cr

t 

Nr. 

benef. 

Ian : 

 

 

Nr. 

benef. 

Febr: 

Nr. 

benef. 

Mart. 

 

Nr. 

benef. 

April. 

 

Nr. 

benef. 

Mai 

Nr. 

benef. 

Iunie 

Nr. 

benef. 

Iulie 

Nr. 

benf. 

Aug. 

Nr. 

benf. 

Sept. 

Nr. 

benf. 

Oct. 

Nr. 

benf. 

Noiemb. 

Nr. 

benf. 

Dec. 

1. 75,05 74,92 41,76 0 0 38,28 37,63 32,88 35,65 34,22 33,68 29,35 

 

➢ In intervalul Ianuarie-Decembrie 2019 numarul mediu de beneficiari pe luna a fost 

conform tabelului:  

N

r 

cr

t 

Nr. 

benef. 

Ian : 

 

 

Nr. 

benef. 

Febr: 

Nr. 

benef. 

Mart. 

 

Nr. 

benef. 

April. 

 

Nr. 

benef. 

Mai 

Nr. 

benef. 

Iunie 

Nr. 

benef. 

Iulie 

Nr. 

benf. 

Aug. 

Nr. 

benf. 

Sept. 

Nr. 

benf. 

Oct. 

Nr. 

benf. 

Noiemb. 

Nr. 

benf. 

Dec. 

1. 65,50 67,17 67,08 59,73 55,88 54,78 48,03 50,76 62,36 58,03 63,96 56,37 

 

➢ In intervalul Ianuarie -Decembrie 2020, au fost intocmite urmatoarele documente :  

Nr. 

crt. 

Documente: Nr .  

1. Fise initiale beneficiar 19 

2. Angajament individual beneficiar 19 

3. Acord de folosire a imaginii 19 

4. Fisa reevaluare a Planului Initial de Interventie 719 

5. Fisa monitorizare 719 

6. Program de integrare/reintegrare beneficiar 719 

7. Plan de Interventie 19 

8. Contracte acordare de servicii 19 

9. Acorduri excursie 52 

10. Plan de excursie  5 

11. Proces-verbal de instruire  a  participantilor la excursie  2 

12. Referate necesitate 12 
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13. Grafice lucru  10 

14. Pontaje  10 

15. Protocoale de colaborare  2 

16. Procese-verbale de activitate cu Prevenirea Criminalitatii Dambovita 8 

17. Fisa sistare servicii 12 

18. Acte aditionale contract acordare de servicii  120 

19. Chestionare de confidentialitate  213 

20. Chestionare privind gradul de satisfactie al beneficiarului 213 

21. Proces-verbal de prelucrare /difuzare documente (ROI,ROF,Manual de proceduri,Carta drepturilor 

beneficiarului) 

19 

22. Declaratie de prelucrare a datelor personale  19 

23. Rapoarte medicale 90 

24. Fisa activitate medicala 823 

25. Fisa de evaluare geriatrica 19 

26. Rapoarte de consultatii stomatologice  0 

  Nr. total documente intocmite : 3881 

 

 

8. Obiective 2021: 

-pentru buna desfasurare a activitatilor si indeplinirii obiectivelor clubului diversificarea activitatilor 

in functie de cerintele beneficiarilor; 

                             

p. 25. CANTINA DE AJUTOR SOCIAL :  

Capacitatea Cantinei de Ajutor Social este de 550 de asistati, respectiv 400 persoane asistate 

pentru hrana calda si 150 persoane beneficiare de pachete de alimente saptamanale conform HCL 

nr. 136/28.05.2020. 

In cadrul Cantinei sunt pregatite si servite  doua mese, zilnic, de persoana, pranzul si cina, in 

limita alocatiei de hrana prevazuta de reglementarile in vigoare – HG 903, 904/2014 privind 

stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si 

unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu 

dizabilitati si persoanelor varstnice, intrand in vigoare cu 1 ianuarie 2015.  

 Sunt acordate pachete cu produse alimentare (hrana rece) odata pe saptamana persoanelor 

fara venituri sau cu venituri mici conform Legii 416/18 iulie 2001 cu modificarile si completarile 

ulterioare, acordarea de pachete la forma cu plata, cu o contributie de 30% din venitul mediu net 

lunar. 

 Transport gratuit al hranei atat pentru beneficiarii de hrana calda cat si beneficiarilor de 

hrana rece (pachete), persoanelor care beneficiaza conform anchetelor sociale si a deciziei 

directorului DAS  nr. 403/21.02.2017 de distributia hranei la domiciliu. 

 

Pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 s-au distribuit un numar de 54336 portii hrana calda si 

a unui numar de 33110  pachete pentru beneficiarii de servicii sociale asistati prin Cantina de Ajutor 

Social. 

Pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 s-a realizat: 

 - Pregatirea, servirea si transportul hranei in Caminul pentru persoane varstnice   "Sf. 

Elena" a unui numar de 5164 portii; 

 - Pregatirea, servirea si transportul hranei in Centrul rezidential de asistenta si 

integrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost "Sf. Maria" a unui numar de  6885 

portii; 
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 - Pregatirea, servirea si  transportul hranei in Centrul rezidential de primire in regim de 

urgenta pentru victimile violentei domestice "Impreuna vom Reusi" a unui numar de 1222 portii; 

  

 

LUNA CANTINA ALIMENTE  

SF. 

MARIA 

SF. 

ELENA 

C.S. 

IVR 

DIZ. 

COPII FLOARE ARLECHINO 

    PACHETE         

DE 

COLT   

IANUARIE 
4551 2534 708 486 162 83 176 291 

FEBRUARIE 
4427 2436 518 118 218 123 226 279 

MARTIE 
6085 2968 684 484 124 34 125 94 

APRILIE 4200 3654 723 512 21 
0 0 0 

MAI 3308 1267 748 567 46 
0 0 0 

IUNIE 4219 2660 554 501 48 
0 0 0 

IULIE 
5691 4137 411 399 54 0 0 0 

AUGUST 
3616 2030 435 377 226 0 0 0 

SEPTEMBRIE 
4107 3262 481 400 219 0 0 0 

OCTOMBRIE 
4528 2562 541 447 88 107 0 265 

NOIEMBRIE 
5320 3164 493 397 16 137 0 344 

DECEMBRIE 
4284 2436 589 476 0 85 0 300 

TOTAL 
54336 33110 6885 5164 1222 569 527 1573 

 

Beneficiarii de servicii au fost informati cu privire la serviciile sociale  oferite prin Cantina 

de Ajutor Social si alte servicii oferite in cadrul  DA.S. 

 

 Au fost instrumentate un numar de 335 dosare de asistare prin Cantina de   Ajutor Social 

dupa cum urmeaza: 

 

 FORMA CU PLATA FORMA FARA PLATA 

Numar dosare 48 287 

Acordari 14 52 

Comunicari 113 236 

Reevaluari si modificari 365 486 

Suspendari 8 27 

Incetari 9 28 

Monitorizare +PPI 85 486 

Dosare respinse 0 0 

Nota de caz 23 140 
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Următoarele categorii de persoane beneficiaza de serviciile sociale acordate prin cantina de 

ajutor social: 

 

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net 

mediu lunar pe o persoană în întretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană 

singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; 

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce functionează în condiţiile 

legii, pâna la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul 

celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevazută 

la lit.a); 

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în 

conditiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, 

luat în calcul la stabilirea ajutorului social; 

d) pensionarii; 

e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmatoarele 

situatii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri; 

f) invalizii şi bolnavii cronici în limitele legii; 

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 de zile 

pe an. 

 

Acordarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract, încheiat între Directia de 

Asistenta Sociala  prin Serviciul Cantina de Ajutor Social şi beneficiar, în care se stipulează 

serviciile acordate, drepturile şi obligaţiile părţilor. 

 

Persoanele îndreptatite să beneficieze de serviciile Cantinei de Ajutor Social, şi care 

realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în 

calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile instituţiei cu plata unei contribuţii de 

30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculate pe aceeaşi perioadă. 

 

 

TIPURI DE BENEFICIARI ANUL 2019 NUMĂR 

MEDIU DE  

BENEFICIARI  

- copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror 

venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului 

net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea  ajutorului 

social 

258 

- invalizi şi bolnavi cronici 17 

- persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre 

următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite 

de venituri 

28 

- pensionari 20 

- alte persoane care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti 

acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului 

net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului 

social; 

      32 
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- alte persoane care nu realizează venituri 253 

 

 

 Activitati realizate pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 

- Intocmirea actelor aditionale pentru beneficiarii la forma cu plata in urma          modificarii 

venitului. 

- Efectuarea evidentei electronice a miscarilor beneficiarilor serviciilor 

acordate/sistate/suspendate/incetate/modificate prin Cantina de Ajutor Social (tabele de distributie 

hrana calda si pachete ) in paralel cu evidenta scriptica. 

- Primirea actelor de la beneficiarii Cantinei de Ajutor Social la biroul de asistenta sociala pentru 

evaluarea si actualizarea  dosarelor  acestora. 

- Efectuarea si calculul contributiei lunare pentru asistatii la forma cu plata si redactarea tabelului cu 

sumele aferente fiecarui titular in parte. 

- Efectuarea si tinerea evidentei electronice lunara a tabelului cu beneficiarii care presteaza ore in 

folosul comunitatii conform ROF-ului Cantinei de Ajutor Social Art.6 alin(6) si trimiterea acestuia, 

aprobat de director DAS, catre Directia de Salubritate pentru efectuarea efectiva a orelor de munca. 

- Efectuarea imbunatatirilor necesare pentru mentinerea conditiilor corespunzatoare de desfasurare a 

activitatii in cadrul acesteia prin imbunatatirea sistemului informatic. 

- Aprovizionarea  zilnica cu alimente pentru Cantina de Ajutor Social. 

- Intocmirea zilnica a notei de intrare receptie si constatare diferente si a operarii acesteia  in fisele 

de magazie. 

- Efectuarea referatelor de necesitate pentru achizitionarea de: alimente cumparare directa, materiale 

de curatenie si consumabile, lucrari si reparatii, formulare de tipizat, ambalaje, obiecte de inventar 

pentru bucatarie . 

- Intocmirea listei zilnice de alimente supusa aprobarii sefului de centru  pentru Cantina hrana calda 

si pachete saptamanale si pentru urmatoarele centre: Centrul rezidential de asistenta si integrare 

/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost      "Sf. Maria", Centrul rezidential de primire in 

regim de urgenta pentru victimile violentei domestice "Impreuna vom Reusi", Caminul pentru 

persoane varstnice "Sf. Elena", Centrul de zi "Arlechino", Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati 

si pentru ,,Floare de Colt’’ in baza  protocolului de colaborare nr. 74052/43115/29.12.2014 cu 

prelungire pana la data de 31.12.2019 conform act aditional nr. 4 la acest protocol si totodata 

trimiterea zilnica fiecarui centru in parte a unei fotocopii a listelor insotite de bonuri de consum si 

de procese verbale intocmite in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.    

- Intocmirea zilnica a bonurilor de consum in 3 exemplare regim special precum si scaderea 

acestora din fisele de magazie. 

- Intocmirea bonurilor de transfer, precum si efectuarea  NIR si a intrarii acestora in fisele de 

magazie. 

- Instruirea salariatilor Cantinei de Ajutor Social privind S.S.M si P.S.I. lunar si trimestrial. 

- Centralizarea electronica lunar a intrarilor si a iesirilor pe baza notelor de intrare receptie si a 

bonurilor de consum. 

- Intocmirea balantelor lunare si verificarea acestora prin punctaj scriptic cu fisele de magazie, 

pentru o parte din gestiunile institutiei (1 si 3) pe perioada 01.01.2020 – 31.12.2020. 

- Introducerea, calcularea bonurilor de consum si verificarea acestora din punct de vedere valoric  

cu programul de gestiune. 

- Punctarea stocurilor fiselor de magazie cu stocurile de alimente existente in evidenta 

computerizata stabilita de datele introduse conform NIR, bon consum, bon transfer, dupa care 

centralizarea si valorificarea  consumului de alimente. 
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- Verificarea  permanenta ca toate produsele primite si receptionate sa                                                                                                                                                                

corespunda din punct de vedere calitativ, cantitativ, organoleptic comparativ cu documentele care 

insotesc produsele (factura fiscala, aviz de expeditie, certificate de comercializare, certificate de 

calitate, declaratie de conformitate) si cu  cerintele caietelor de sarcini. 

- Tinerea evidentei electronice valorice a tuturor contractelor in vigoare incheiate cu furnizorii si 

stransa colaborare cu magazinerul pentru derularea corecta a acestora. 

- Efectuarea si asigurarea curateniei zilnice a Cantinei, precum si efectuarea decolmatarii si 

desfundarii canalelor, ori de cate ori este necesar. 

- Spalarea si igienizarea zilnica  a autoutilitarelor  cu o firma specializata in acest sens.  

- Intocmirea lunara a foilor de prezenta colectiva si transmiterea acestora  catre departamentul 

personal. 

- Mentinerea in stare de functionare a echipamentelor din dotare prin efectuarea reparatiilor 

necesare atunci cand a fost cazul. 

- Efectuarea deratizarii, dezinsectiei si a dezinfectiei in toate spatiile Cantinei de Ajutor Social. 

- Termometrizarea zilnica a angajatilor, 

- Avand in vedere ca pe teritoriul tarii s-a instituit stare de urgenta si stare de alerta  din cauza 

evolutiei epidemiologice cu coronavirus si a necesităţii de a respecta cu stricteţe măsurile instituite 

de autorităţi pentru prevenirea şi limitarea riscului de răspândire a infecţiei cu coronavirusul 

COVID-19, s-au luat masuri pentru identificarea, evidentierea, asigurarea hranei urmatoarelor 

centre/persoane: 

 

Nr. CENTRU NUMAR PORTII 

1.  CENTRUL CARANTINA IVR MD  458 

2.  CENTRUL CARANTINA IVR PRANZ 471 

3.  CENTRUL CARANTINA IVR  CINA 463 

4.  CENTRUL CARANTINA RUBIN MD 1168 

5.  CENTRUL CARANTINA RUBIN PRANZ 1169 

6.  CENTRUL CARANTINA RUBIN CINA  1199 

7.  CENTRUL CARANTINA LOTEIA MD  788 

8.  CENTRUL CARANTINA LOTEIA PRANZ 793 

9.  CENTRUL CARANTINA LOTEIA CINA  798 

10.  CENTRUL CARANTINA DAMBOVITA CINA 15 

11.  CENTRUL SPERANTA MD 7752 

12.  CENTRUL SPERANTA PRANZ 7771 

13.  CENTRUL SPERANTA CINA 7587 

14.  SALUBRITATE  SANDWICH 555 

15.  COMPANIA DE APA SANDWICH 110 

16.  ECOSAL SANDWICH 250 

17.  SVSU SANDWICH 62 

18.  BAZA CRIZANTEMA SANDWICH 90 

19.  MARIA SALARIATI 2921 

20.  ELENA SALARIATI 1463 

21.  SPERANTA SALARIATI 704 

 

- ajutor de urgenta acordat persoanelor carantinate la domiciliu cat si celor aflati intr-o situatie de 

dificultate socio economica : 281 pachete  

- pachete acordate conform ordin 725/2020 – 72 pachete 
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- au fost distribuite salariatilor masti unica folosinta, manusi, halate, dezinfectanti maini pentru a 

preveni infectia cu covid19.                          

Director executiv, 

jr. Iordache Marcela 

                                                                                                                                 Redactat:  

                                                                                                                            jr. Marian Ana Maria 


