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Direcția de Asistență Socială Negrești                      

                

                                                  

RAPORT DE ACTIVITATE  

ANUL 2019 

 

Direcția de Asistență Socială Negrești numită DAS, are ca obiect principal de activitate 

înfăptuirea măsurilor de protecție și asistență socială pentru protejarea persoanelor care, datorită 

unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure 

nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială.  

Este instituție cu personalitate juridică înființată din anul 2003 în subordinea Consiliului 

Local. Este furnizor public de servicii sociale acreditat în anul 2014 de către Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale. 

Direcția de Asistență Socială își desfășoară activitatea în baza Regulamentului de 

Organizare și Funcționare și a prevederilor legale în vigoare. 

Pentru anul 2019 obiectivele principale ale DAS au fost: 

▪ Lărgirea sferei de activitate prin diversificarea serviciilor sociale respectiv înființarea 

unui serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice. 

▪  Elaborarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul local. 

▪ Întocmirea unei hărți a nevoilor sociale în urma consultării comunității/beneficiarilor de 

servicii sociale. 

▪ Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale de 

calitate în domeniu și adaptate nevoilor sociale existente. 

▪ Colaborarea cu instituții și organizații, prin realizarea de parteneriate, proiecte și 

programe de combatere a marginalizării sociale.  

▪ Promovarea activității Direcției de Asistență Socială în plan local, prin implementarea 

de modele de bună practică în rândul partenerilor. 

▪ Perfecționarea continuă a personalului prin participarea la cursuri de perfecționare, în 

vederea îmbunătățirii serviciilor sociale acordate. 

 

Direcția de Asistență Socială își desfășoară activitatea pe compartimente și centre 

subordonate astfel: 

▪ Compartiment asistență socială comunitară 

▪ Compartiment contabilitate, resurse umane și achiziții 

▪ Compartiment asistență medicală din cabinete medicale școlare 

▪ Centru de Îngrijire de zi 

▪ Centrul de Tineret- Centru de resurse comunitare 

 

 I. Compartiment asistență socială comunitară 

Activitatea personalului de specialitate a fost centrată pe următoarele aspecte: 

➢ Asigurarea consilierii și informării familiilor cu copii în întreținere asupra 

drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor 

disponibile pe plan local;  

➢ Identificarea și monitorizarea familiilor și copiilor aflați în dificultate, acțiuni de 

prevenire a situațiilor de risc, a abandonului și separării copilului de familia sa, de 

reintegrare a copilului în familie, precum și alte acțiuni care au vizat respectarea 

drepturilor copilului, oferind servicii de consiliere și suport pentru îmbunătățirea situației 

socio-familiale. 

➢ Întocmirea planurilor de servicii pentru copiii aflați în dificultate, în vederea 

prevenirii abandonului sau a instituirii unei măsuri de protecție;  
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➢ Promovarea protecției copilului prin alternative de tip familial (propuneri privind 

plasamentul la familia extinsă sau la familia substitut), precum și prin noile tipuri de 

servicii complementare care intervin în sprijinul copilului și al familiei sale;  

➢ Întrunirea trimestrială a Structurii Comunitare Consultative pentru dezbaterea 

cazurilor intrate în atenția DAS și prezentarea cazurilor copiilor aflați în situații de risc, în 

vederea prevenirii abandonului acestora de către părinți; 

➢ Rezolvarea solicitărilor instanțelor de judecată în cazul divorțului unde sunt 

implicați copii minori prin efectuarea anchetelor sociale la domiciliul părinților; 

➢ Rezolvarea solicitărilor organelor de poliție, unităților de ocrotire pentru minori 

cât și a spitalelor; 

➢ Asistarea persoanelor vârstnice în fața notarului public în vederea încheierii 

contractelor de întreținere conform Legii 17/2000;  

➢ Întocmirea documentației necesare emiterii dispozițiilor cu privire la încredințări 

de acte juridice ce privesc minorii sau persoane fără capacitate de exercițiu (încuviințare, 

dobândire de bunuri mobile sau imobile prin donație, moștenire, cumpărare etc.); 

➢ Instituirea curatelei speciale în vederea reprezentării sau asistării minorului la 

dezbaterea succesiunii; 

➢ Consilierea și informarea persoanelor desemnate de părinți/ tutori plecați la muncă 

în străinătate, să se ocupe de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau 

tutorelui, cu privire la răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului; 

➢ Verificarea în teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale necesare obținerii 

certificatelor de încadrare în grad de handicap atât pentru copii cât și pentru adulți; 

➢ Verificarea pe teren, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale necesare în 

vederea angajării asistenților personali; 

➢ Monitorizarea semestrială a activității asistenților  personali; 

➢ Încheierea contractelor cu părinții copiilor cu handicap care au planuri de abilitare 

– reabilitare; 

➢ Solicitarea internării într-o instituție medico-socială a persoanelor aflate în 

imposibilitatea de a se descurca singure. 

➢ Monitorizarea activității îngrijitorilor la domiciliu. 

 

 

Statistica anchetelor sociale: 

În anul 2019 au fost efectuate un număr total de 885 anchete, rapoarte, referate, planuri 

de servicii, ş.a., după cum urmează:   

  

Tipul de anchetă socială 

Nr. de anchete 

sociale în intervalul 

ian. – dec. 2019 

Anchete sociale pentru copiii/adulți  cu handicap care necesită 

evaluare/reevaluare  
296 

Anchete sociale solicitate de către judecătorie privind divorțul, încredințare 

minor, pensie de întreținere 
43 

Anchete sociale solicitate de către DGASPC privind plasamente sau 

reevaluarea plasamentului la o familie de asistenți maternali profesioniști, la 

familia extinsă (rude până la gradul IV)  
51 

Anchete sociale la solicitarea Spitalului  9 

Anchete  sociale pentru  obținerea de burse sociale, achiziționare calculator             101 
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Anchete sociale la solicitarea notarului  11 

Anchete sociale pentru instituirea plasamentului în regim de urgență 6 

Anchete sociale pentru copiii care au săvârșit fapte penale și nu răspund 

penal (evaluare / reevaluare) la solicitarea Poliției 

4 

Procese - Verbale întrunire Consiliul Comunitar Consultativ 2 

Planuri de servicii  52 

Anchete sociale în vederea obținerii unui ajutor financiar 29 

Rapoarte de vizită 200 

Contracte încheiate cu părinții pentru copiii încadrați în grad de handicap și 

care au planuri de abilitare –reabilitare 

40 

Asistarea persoanelor vârstnice în vederea autentificării unor acte notariale 

de vânzare-cumpărare  

15 

Fișe de observație pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate 26 

• Am solicitat DGASPC Vaslui instituirea măsurii de protecție specială, respectiv 

plasament în regim de urgență pentru 6 copii aflați în situație de risc, copiii provenind din 

două familii. 

• Am obținut de la Fundația ”World Vision” România – Filiala Iași, finanțarea a doua 

proiecte: ”Alege să fii informat! Tu alegi!” și ”Împreună pentru viitorul copiilor” ale 

căror activități vor fi derulate în anul 2020.  

• În parteneriat cu Poliția orașului Negrești am inițiat și desfășurat campania „Doar Tu îți 

poți schimba viața! Tăcerea ascunde Violența!”. 

• Am derulat activitățile a două proiecte “Pași pentru un viitor mai bun copiilor noștri!”, 

”Copiii sunt responsabilitatea noastră” finanțate de Fundația ”World Vision” România. 

• În cadrul proiectului “Care and protect” – derulat de Fundația ”World Vision” în 

orașul Negrești suntem membri în echipa mobilă. 

• În soluționarea cazurilor medico-sociale am colaborat cu reprezentanții Spitalului 

Județean Vaslui, DGASPC – Biroul de evaluare complexa pentru Copii, Biroul de 

Evaluare Complexă  Adulți, Biroul Asistență Maternală, Biroul Plasament Familial, 

Poliția Negrești, Probațiune Vaslui, cabinete medicale, Școli, ONG-uri. 

În toate demersurile s-a avut în vedere respectarea interesului superior al copilului iar în 

situația în care s-a constatat că dezvoltarea copilului în familia naturală a fost primejduită, a fost 

sesizată de îndată Direcția Generală de Asistență Socială Vaslui în vederea luării măsurilor 

legale care se impun. 

            Activitatea asistenților personali   

În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și prevederile Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială Negrești, rolul instituției noastre este 

de a monitoriza atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav, în vederea ameliorării situației acestora, astfel încât aceștia să primească îngrijire 

specială la nivelul la care situația lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanț de nevoi fizice, 

personale, sociale și spirituale. 

 

Dinamica privind angajările asistenților personali  

La 31 decembrie 2019, se aflau în plată un număr de 59 asistenți personali și 83 de 

persoane cu handicap cu drept de indemnizație. 
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Asistenți personali 
Indemnizație pentru 

persoana cu handicap 

angajări încetări acordări încetări 

14 11 33 25 

 

Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 

odihnă 

În anul 2019, toți asistenții personali au beneficiat de concediu de odihnă, iar în această 

perioadă persoanele cu handicap au primit o indemnizație lunară. Nu au fost solicitări din partea 

persoanelor cu handicap pentru găzduirea într-un centru tip respiro. 

Informații privind numărul de asistenți personali instruiți 

În conformitate cu prevederile articolului 38, litera „a” din Legea nr. 448/2006, 

republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, un număr de 56 

asistenți personali au participat în luna august a acestui an la cursul de instruire organizat în baza 

unui contract de prestări servicii încheiat cu furnizorul de formare profesională autorizat.                                                                                                                                             

În cadrul instruirii au fost respectate prevederile Ordinului nr. 319/2007, privind aprobarea 

Tematicii instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap, participanții beneficiind și 

de un curs practic și teoretic de prim ajutor.  

Numărul de controale efectuate și problemele sesizate 

DAS Negrești a efectuat în perioada de raportare, controale asupra activității asistenților 

personali, prin deplasarea la domiciliul persoanelor cu handicap grav în vederea verificării 

modului în care au fost îndeplinite obligațiile contractuale ale acestora. În urma controalelor 

efectuate am constatat că doi asistenți personali nu își îndeplineau obligațiile ce le reveneau 

conform fișei postului, motiv pentru care, la cererea persoanelor cu handicap s-au întreprins 

demersurile necesare în vederea luării măsuri de încetare a contractului de muncă. 

De asemeni, toți asistenții personali au întocmit rapoarte de activitate semestriale în care 

au consemnat activitățile desfășurate zilnic precum și problemele cu care s-au confruntat. 

Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap: 

1. Indemnizație lunară pentru persoanele cu handicap grav care au optat pentru această 

formă de protecție în locul asistentului personal. 

          2. Sprijin material, diverse donații pentru persoanele cu handicap pentru depășirea 

situațiilor de dificultate. 

          În luna iunie, asistenții personali au beneficiat de tichete de vacanță acordate conform 

legislației în vigoare. 

           Având în vedere cele menționate mai sus, apreciem că serviciile acordate persoanelor cu 

handicap grav prin intermediul Direcției de Asistență Socială Negrești, în speță angajarea 

asistentului personal, au fost monitorizate de asistenții sociali, iar prin acțiunea preventivă a 

acestora s-a evitat apariția conflictelor și rămânerea în familie a persoanei cu handicap. 

 

Prevenirea și Combaterea Sărăciei – stabilirea și acordarea beneficiilor sociale 

Obiectivul principal: protejarea persoanelor singure sau a familiilor care, din cauza unor 

factori de natură economică, psihică, fizică sau socială nu-și pot asigura singure nevoile sociale, 

încadrându-se astfel în categoria persoanelor marginalizate social.  

Prin activitățile desfășurate, am aplicat măsurile de asistență socială din domeniul 

protecției familiei și a copilului, referitoare la stabilirea și acordarea beneficiilor de asistență 

socială. 

Activități principale: 

▪ Primire, verificare, înregistrare și procesare dosare pentru beneficii de asistență 

socială selective în vederea susținerii familiilor, sume acordate din bugetul de stat 

și bazate pe testarea mijloacelor de trai ale familiei, precum și a altor condiții care 

trebuie respectate. 

▪ Efectuarea  anchetelor sociale pentru acordarea de beneficii de asistență socială. 
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▪ Verificarea în sistemul PatrimVen a veniturilor și patrimoniului beneficiarilor de 

prestații.  

▪ Asigurarea accesului neîngrădit al populației la informațiile privind drepturile 

acesteia la protecție  și  asistență  socială precum și  la formalitățile și 

documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi, în condițiile 

impuse de legislația în vigoare. 

  

1. Ajutoare sociale acordate conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

 Acordarea venitului minim garantat, în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și 

completările ulterioare, din bugetul de stat. Activitatea a presupus administrarea a unui număr de  

141 dosare, lunar pregătind documentația privind plata ajutoarelor sociale. 

a) Ajutor social 

Nr. 

Crt. 
Ajutor social 2019 

1.  Dosare active la început de an 124 

2.  Dosare noi 43 

3.  Dosare repuse în plată 15 

4.  Dosare modificate - venit/ componență 17 

5.  Dosare suspendate din plată 28 

6.  Dosare încetate  38 

7.  Dispoziții întocmite  141 

8.  Referate întocmite 141 

9.  Anchete sociale efectuate 323 

 

Lunar au fost verificate  întrunirea condițiilor de acordare a ajutorului social și au fost 

întocmite dispoziții privind acordarea, modificarea, reluarea, suspendarea, schimbarea titularului, 

respingerea sau încetarea dreptului la ajutorul social. Au fost întocmite listele privind 

planificarea orelor de muncă pentru beneficiarii care au obligația de a presta lunar ore în folosul 

comunității. Au fost întocmite și înaintate la AJPIS Vaslui anexele privind necesarul de fonduri 

pentru plata ajutorului social, lista cu persoanele care au efectuat muncă în folosul comunității, 

borderouri privind suspendări, încetări, reluări, acordări, modificări cuantum ajutor social, raport 

statistic privind plățile efectuate. Au fost acordate servicii de consiliere și informare privind 

conștientizarea și importanța desfășurării activităților în scop lucrativ. 

2. Stimulent educațional acordat în condițiile Legii nr. 248/2015, privind stimularea 

participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a 

procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, acordat din bugetul de stat. 

 

Tichete sociale de grădiniță 2019 

Cereri înregistrate 35 

Nr. de beneficiari a tichetelor (copii) 39 

Nr. tichete distribuite 447 

Dispoziții întocmite  30 

Referate întocmite 30 

 

    Compartimentul instrumentează dosarele solicitanților, tichetele fiind 

achiziționate de către Primăria Negrești și distribuite de D.A.S. 

 Lunar au fost întocmite dispoziții privind acordarea sau încetarea dreptului, au fost 

verificate în programul PatrimVen bunurile și veniturile declarate de solicitanții 

beneficiilor,  au fost întocmite situații centralizatoare privind prezenta preșcolarilor în 

grădiniță și situația analitică privind distribuirea tichetelor. Au fost introduși copiii în 
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programul SIIR în funcție de prezența zilnică, au fost transmise situațiile la școli 

respectiv AJPIS Vaslui. 

 

3. Alocații /indemnizație creștere copil 

❖ Alocație de susținere a familiei 

Alocația de susținere a familiei acordată conform Legii 277/2010 – instituția 

instrumentează dosarele solicitanților, plata fiind efectuată prin intermediul A.J.P.I.S Vaslui din 

bugetul de stat. 

Statistica dosarelor: 

Nr. 

Crt. 
Alocație pentru susținerea familiei 2019 

1. Dosare active la început de an 209 

2. Dosare noi 42 

3. Dosare modificate - venit/ componență 98 

4. Dosare încetate  104 

5. Dispoziții întocmite  240 

6. Referate întocmite 240 

7. Anchete sociale  500 

 

❖ Alocația de stat 

Alocația de stat acordată conform Legii 61/1993 - instituția instrumentează dosarele 

solicitanților, plata fiind efectuată prin intermediul A.J.P.I.S Vaslui, din bugetul de stat. 

Alocație de stat 2019 

Dosare puse în plată 110 

Cereri pentru schimbare mod de plată 19 

Cerere pentru schimbare reprezentant legal 28 

Încuviințare minor pentru primirea alocației  14 

Cereri pentru reluare plată ASC 4 

 

❖ Indemnizația pentru creșterea copilului 

Indemnizația/ stimulentul pentru creșterea copilului conform O.U.G 111/2010 - instituția 

instrumentează dosarele solicitanților, plata fiind efectuată prin intermediul A.J.P.I.S Vaslui.  

Indemnizații pentru creșterea copilului/stimulent/sprijin copil 

sau părinte cu handicap 
2019 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ  57 

 

 

Indemnizația pentru îngrijirea copilului cu handicap și sprijinul lunar 

Indemnizații pentru persoanele cu handicap Dosare primite 

Dosare puse în plată (părinți beneficiari) 3 
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Lunar, s-au desfășurat următoarele activități: 

- Consilierea persoanelor cu privire la acordarea prestațiilor sociale; 

-  Informarea solicitantului cu privire la actele necesare acordării alocației pentru 

susținerea familiei, alocației de stat, indemnizației de creștere a copilului, stimulentului de 

inserție, a indemnizației de creștere pentru copiii cu handicap; 

- Înregistrarea cererilor de acordare a alocației de stat, a alocațiilor pentru susținerea 

familiei, indemnizației de creștere a copilului, acordare a stimulentului de inserție, 

- Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii de alocații de stat, indemnizației de 

creștere a copilului și stimulentului și înaintarea la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Vaslui; 

-  Efectuarea anchetelor sociale pentru beneficiarii de alocații pentru susținerea 

familiei, 

- Întocmirea referatelor, dispozițiilor de stabilire, modificare, încetare a dosarelor; 

- Eliberarea de adeverințe. 

 

 4.  Ajutoare de urgență acordate potrivit art. 28 din Legea nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat și a Hotărârii Consiliului Local Negrești nr. 4/2017 

Un număr 18 familii/ persoane singure au beneficiat de ajutoare de urgență/înmormântare 

în valoare totală de 19.882 lei și 80 persoane vârstnice cu venituri reduse/familii vulnerabile au 

beneficiat de ajutoare în natură, respectiv pachete cu alimente cu ocazia Crăciunului, în valoare 

totală de 4.355 lei. 

Un număr de 11 familii au fost sprijinite pentru obținerea unui ajutor financiar de la 

Guvern în valoare totală de 30.500 lei, pentru depășirea situațiilor de dificultate. 

 

5. Ajutoare pentru încălzirea locuinței conform OUG 70/2011 privind măsurile de 

protecție socială în perioada sezonului rece: 

 

DOSARE PUSE ÎN PLATĂ 

 

 

2019 

AJUTOR ÎNCĂLZIRE CU LEMNE 49 

 AJUTOR ÎNCĂLZIRE CU GAZ 17 

AJUTOR ÎNCĂLZIRE CU LEMNE – BENEFICIARI  VMG 

ajutor social 

114 

În aplicarea prevederilor OUG nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în 

perioada sezonului rece, au fost primite și instrumentate cererile de acordare a drepturilor 

prevăzute de actul normativ, au fost monitorizate permanent dosarele existente în baza de date. 

Activitatea se concretizează la sfârșitul fiecărei luni prin întocmirea referatelor și a dispozițiilor 

primarului privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea 

locuinței, anexe, transmiterea lunară a situațiilor centralizatoare și a cuatumului stabilit către 

furnizorii de servicii și AJPIS Vaslui. Întocmirea statelor de plată pentru încălzirea locuinței cu 

lemne și înaintarea acestora la Primărie în vederea efectuării plăților. 

 

6. Distribuire lapte praf copiilor 0-12 luni 

În anul 2019, au fost distribuite 342 cutii lapte praf unui număr de 213 copii, în baza 

rețetelor eliberate de medicul de familie și a situației transmise de DSP Vaslui. 

 

II. Compartiment contabilitate, resurse umane și achiziții 

❖ Contabilitate 

Managementul financiar a instituției a urmărit, în anul 2019, utilizarea rațională și 

eficientă a fondurilor alocate de la bugetul de stat și bugetul local, fonduri care au acoperit 

cheltuielile curente. 
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Pentru desfășurarea activității, în anul 2019, instituția a avut alocat un buget în valoare 

totală de 5.466.058 lei, cheltuit pe capitole astfel: 

Categorii Sume cheltuite lei 

1. Cheltuieli de personal inclusiv asistenții personali 3.511.848 

 2. Bunuri și servicii                164.120 

 3. Indemnizații persoane cu handicap, ajutoare de încălzire 1.393.784 

4. Fond neîncadrare persoane cu handicap     31.662 

5. Proiecte      7.964 

6. Investiții     15.755 

                                   TOTAL     5.125.132 

 

      La 31 decembrie 2019, instituția nu avea înregistrate în evidența contabilă datorii către 

bugetul de stat și nici furnizori neachitați. 

     În cursul anului 2019, s-au derulat proiecte aprobate în domeniul asistenței sociale 

finanțate de Organizația ”World Vision” România – Filiala Iași, în sumă de 7.964 lei și 

cofinanțare din bugetului local, fonduri alocate  pentru activități nonprofit de interes local.  

➢ Au fost întocmite lucrările de planificare financiară și execuție bugetară. 

➢ Au fost elaborate situațiile financiare anuale și trimestriale. 

➢ Au fost urmărite și recuperate ajutoare de încălzire încasate necuvenit, în sumă totală de 

822 lei. 

➢ A fost asigurată efectuarea inventarierii patrimoniului. 

➢ A fost întocmită lunar deschiderea de credite bugetare pentru efectuarea plății 

cheltuielilor conform reglementărilor în vigoare. 

➢ A fost asigurată decontarea facturilor și a altor documente contabile de plată. 

➢ Au fost efectuate plățile reprezentând drepturile salariale ale personalului din cadrul 

instituției cât și cele ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în baza 

documentelor legale. 

➢ A fost asigurată și acordată viza pentru controlul financiar preventiv asupra operațiunilor 

patrimoniale ale instituției. 

➢ Activități specifice bugetului - Raportări lunare, trimestriale și anuale: Darea de seama 

contabilă - raportare trimestrială și anuală. 

➢ Monitorizarea cheltuielilor de personal. 

➢ Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli. 

➢  Raportări lunare în cadrul sistemului național de raportare Forexebug.  

➢ Transmiterea necesarului de credite pe titluri și surse de finanțare. 

 

❖ Resurse Umane 

 

La data de 31 decembrie 2019, în aparatul propriu și centrele din subordine, erau 

încadrate 33 persoane, din care 25 cu contract individual de muncă și 8 funcționari publici: 

▪ Aparat propriu – 8 persoane 

▪ Centrul de Zi  -    13 persoane 

▪ Centrul de Tineret  - 3 persoane 

▪ Cabinete medicale școlare – 4 persoane  

▪ Asistență medicală comunitară – 5 persoane 

Pe parcursul anului 2019, o persoană a fost suspendată pentru concediu de creștere a 

copilului. La cabinetul medical școlar a fost angajat un medic cu jumătate de normă iar în cadrul 

asistenței medicale comunitare au fost înființate 3  posturi de îngrijitori la domiciliu din care 2 au 

fost ocupate. 

 S-au întocmit acte adiționale/ decizii la contractele individuale de munca ale salariaților  

în cazul modificării acestora în ceea ce privește: locul de muncă, salariul sau felul muncii (în 
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vederea respectării prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii “ republicată“ și a Legii nr. 

284/2010). 

 S-a urmărit  respectarea de către salariați a programului de lucru în timp normal.  

S-au întocmit dosare privind gestionarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap 

astfel: 14 contracte individuale de munca încheiate și 11 contracte individuale de muncă  

încetate. 

Au fost puse în plată 33 indemnizații pentru persoane cu grad de handicap grav și au fost 

încetate 25 indemnizații pe motiv de deces. 

 Au fost întocmite 150 decizii având ca obiect angajarea, încetarea, suspendarea 

contractelor de muncă, constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a 

contestațiilor, promovarea în clasă, grad profesional sau după caz treaptă profesională. 

        Lunar s-au adus la cunoștința Biroului Financiar - Contabil: foaia colectivă de prezență, 

certificatele medicale, înștiințările pentru concediile de odihnă și modificările gradațiilor privind 

vechimea în muncă ale salariaților. 

Lunar au fost întocmite statele de plata pentru personalul angajat al instituției pe fiecare  

compartiment în parte conform pontajelor. 

  S-au eliberat adeverințe de salariat necesare la diferite instituții, atât pentru personalul din 

aparatul propriu cât și pentru asistenții personali. 

  S-au întocmit situații statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale, solicitate de 

Direcția Județeană de Statistică. 

  A fost asigurat secretariatul pentru toate comisiile de examinare în vederea promovării în 

grade/ trepte superioare pentru salariații instituției. 

  S-a întocmit documentația necesară respectării prevederilor Legii nr. 319/2006, privind 

sănătatea și securitatea muncii, cu modificările și completările ulterioare, periodic s-a urmărit 

efectuarea instructajului de protecția muncii și s-a efectuat supravegherea sănătății angajaților 

prin efectuarea, din fondurile angajatorului, a examenului  medical periodic sau la reluarea 

activității. 

   

❖ Secretariat /Achiziții 

➢ A comunicat celor interesați deciziile și hotărârile șefului ierarhic superior; 

➢ A înregistrat și păstrat evidența actelor primite și emise; 

➢ A preluat de la solicitanți/ petiționari cererile, petițiile depuse de aceștia și le-a transmis 

compartimentelor responsabile de rezolvarea lor; 

➢ A asigurat transparența activității DAS prin oferirea tuturor informațiilor solicitate de 

către cetățeni, în conformitate cu Legea nr. 544/2001, privind accesul la informațiile de 

interes public; 

➢ A ținut evidența în  registru general de intrare - ieșire pentru înregistrarea cererilor 

solicitanților şi a  răspunsurilor   compartimentelor   de   specialitate (în anul 2019 s-au 

înregistrat de 3545 poziții); 

➢ A fost expediată  corespondența către persoane/ instituții care s-au adresat DAS; 

➢ A fost elaborat Programul Anual al Achizițiilor Publice, cu respectarea legislației în 

vigoare; 

➢ Au fost făcute achiziții de produse și servicii în vederea desfășurării în bune condiții a 

activității. 

➢ Au fost eliberate un număr de 4 legitimații de parcare gratuită pentru persoanele cu 

handicap/reprezentanți legali/asistenți personali care dețin autoturism. 

 

III. Centru de Îngrijire de Zi 

 Centrul de Îngrijire de Zi Negrești este un serviciu social care are misiunea de a preveni 

abandonul și instituționalizarea copilului. Centrul este organizat și funcționează ca unitate de 

asistență socială fără personalitate juridică în cadrul DAS și are o capacitate de 40 de locuri. 
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Centrul promovează dreptul copilului de a crește în propria familie, asigurându-i pe timpul zilei 

îngrijire, hrană, educație, consiliere psiho-socială, asistență medicală. 

În anul 2019, de serviciile centrului au beneficiat un număr de 61 de copii și familiile 

acestora. Beneficiarii din acest an au frecventat învățământul preșcolar, primar și gimnazial din 

învățământul de masă. 

În identificarea beneficiarilor Centrului de Zi, colaborăm cu instituțiile de învățământ, 

biserică, poliție, membrii ai comunității, personalul de specialitate din cadrul DAS Negrești. 

Centrul de Zi, a sprijinit prin serviciile sale copii care provin din familii aflate în 

dificultate: familii monoparentale sau în curs de divorț, familii cu unul sau ambii părinți șomeri, 

familii cu un număr mare de copii, familii cu situație financiară precară, familii în care unul sau 

ambii părinți sunt plecați din țară etc.  

 În anul 2019, am beneficiat de donații provenind de la Biserica Ortodoxă Română prin 

Î.P.S. Serafim Joantă, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord cu 

ocazia sărbătorilor de Crăciun. 

În anul 2019, s-au menținut parteneriatele de  colaborare  încheiate cu instituțiile din 

comunitate: Școala Gimnazială Mihai David Negrești, Liceul Teoretic Nicolae Iorga Negrești, 

Centrul de Educație Incluzivă Negrești, Organizația Salvați Copiii Negrești, Poliția orașului 

Negrești, Parohia Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul Negrești, Parohia Pogorârea Sfântului 

Duh Negrești, Grădinița cu P.P. Norocel Negrești. 

În urma colaborării cu Fundația ”World Vision” România, biroul zonal Iași-Vaslui, în 

perioada ianuarie –iunie 2019, beneficiarii centrului au participat ca grup țintă în proiectul Copiii 

sunt responsabilitatea noastră, proiect desfășurat în parteneriat cu Grădinița nr. 2 Negrești. 

Scopul acestui proiect a fost - conștientizarea  drepturilor copilului pentru părinții ai căror copii 

frecventează grădinița, promovarea parteneriatului între instituțiile care oferă servicii sociale și 

educaționale din comunitate. Grupul țintă a fost format din copii ai Centrului de zi, copiii care au 

fost înscriși la grădiniță și părinții lor. 

      Personalul centrului a beneficiat, în anul 2019, de cursuri de specializare și de 

calificare, după cum urmează: 

- Asistentul medical a participat la cursuri de specializare conform cerințelor Ordinului 

Asistenților medicali din România ( s-au obținut creditele profesionale); 

- Asistenții sociali au participat la cursuri organizate de CNASR-Structura Teritorială 

Iași în vederea obținerii creditelor necesare. 

Tot în anul 2019, în perioada ianuarie-mai, părinții beneficiarilor din Centrul de zi au fost 

implicați și în proiectul Pași pentru un viitor mai bun copiilor noștri, proiect desfășurat cu 

finanțare din partea Fundației World Vision. 

 Activitățile din proiect au urmărit 

- Informarea părinților despre importanța asigurării dreptului la sănătate, consultarea 

acestora cu privire la nevoia de servicii sociale în comunitate. 

- Sesiune de informare în legătură cu rețeaua de servicii medicale de pediatrie din jud. 

Vaslui și Iași. 

- Sesiune de informare cu părinții despre fenomenul de bullying. 

- Intervenție tip management de caz - investigații medicale pentru un număr de 5 copii 

din comunitate, 5 copii au primit articole de îmbrăcăminte, 16 copii au beneficiat de 

produse de igienă, iar 5 familii au beneficiat de lenjerii de pat și pături. 

În anul 2019,  Centrul de Zi a depus către Fundația World Vision România, biroul zonal 

Iași-Vaslui, o propunere de proiect, care a fost aprobat și urmează a fi implementat în anul 2020 - 

Pentru o viață frumoasă, normală și civilizată. 

În anul 2019, am organizat  în continuare activități cu ocazia diferitelor evenimente:  1 

martie ( copiii au confecționat și au oferit mărțișoare), 8 Martie, Sfintele Paști, 1 Iunie, Sfântul 

Nicolae, Moș Crăciun. În aceste activități au fost implicați și voluntarii centrului. 

În acest an, la nivelul instituției au fost elaborate procedurile de lucru în conformitate cu 

noile standarde minime de calitate așa după cum se regăsesc în Ordinul ministrului muncii și 
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justiției sociale nr. 27/2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de zi destinate copiilor. 

 

IV. Centrul de Tineret 

Centrul funcționează în cadrul DAS ca instituție fără personalitate juridică din anul 2013.  

Rolul Centrului de Tineret, este de a facilita accesul copiilor/ tinerilor la servicii de 

informare și consiliere socială, vocațională, educație, comunicare la nivelul comunității în 

domeniul prevenirii situațiilor de abuz, neglijare și exploatare, acordând suport beneficiarilor, 

desfășurând activități non-formale, activități de socializare și petrecere a timpului liber. Totodată 

este conceput ca un loc de întâlnire, recreere, unde tinerii/ copiii cât și părinții acestora obțin 

informații utile, participă la activități de sprijin, beneficiază de cursuri, acces la calculator, unde 

pot deprinde meșteșuguri tradiționale, pot beneficia de activități de petrecere a timpului liber. 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de centru  sunt copii 7 - 18 ani și familiile 

acestora și tineri între18-29 ani defavorizați social, aflați în situații de dificultate sau familii unde 

se manifestă cazuri de abuz, neglijare, exploatare, precum și situații ce pun în pericol viața, 

securitatea și dezvoltarea copilului, acționând pentru a preveni abandonul familial și școlar și a 

instituționalizării copilului prin menținerea acestuia în familie. 

În anul 2019, au beneficiat de serviciile centrului 640 persoane, antrenate în 396 

activități. 

Zilnic am acordat suport educațional unui număr de 20 copii care prezintă lacune în 

procesul educațional, pentru a preveni riscul de abandon școlar.  

Paralel cu acestea am inițiat sesiuni de informare, conștientizare, campanii de informare 

și prevenire a fenomenului de abuz, neglijare și exploatare cât și campanii sociale prin care am 

acordat sprijin atât copiilor cât și părinților din familii defavorizate. 

În anul 2019 am implementat următoarele proiecte: 

1) Proiect educațional ”Plan de educație remedială” pentru 20 copii care întâlnesc 

lacune în procesul de învățământ, finanțat de Fundația World Vision. Acest proiect a avut ca 

scop reducerea fenomenului de abandon școlar, de marginalizare a copiilor care prezintă 

rezultate slabe la învățătură,  provin din familii vulnerabile, au un nivel educațional scăzut și  

condiții materiale precare.  

2) Proiect pe protecția și promovarea drepturilor copilului/modul ,,Școala părinților,, 

pentru părinții și tutorii beneficiarilor, care au fost antrenați în programe de educare a părinților, 

și care au participat la activități comune cu copiii. Acest proiect a contribuit la întărirea relației 

dintre școală, părinți și copii cât și responsabilizarea acestora. 

     Pe lângă activitățile săptămânale, în fiecare lună am marcat zilele de naștere ale 

beneficiarilor, sărbătorile culturale și sociale conform calendarului. 

Am comemorat ,,Ziua culturii române” dedicată a 169 de ani de la nașterea lui Eminescu,  

am marcat ,,Ziua Internațională a Nonviolenței în școală”, am inițiat campania umanitară 

,,Alături de Rareș” din care s-au adunat fonduri în sumă de 1.878 lei, grație voluntarilor CRC, 

am pregătit programul artistic ,,Sărut-măna, mamă” dedicat Zilei de 8 martie și modulul ,,Școala 

părinților”, am marcat ,,Ziua Internațională a limbii materne ,,Ziua Europeană a numărului unic 

de urgență 112”. Conform tradiției, am participat la Târgul de Mărțișoare Vaslui, ediția a XI-a. 

Am marcat ,,Ziua Internațională a Fericirii”, ,,Ziua Internațională pentru eliminarea 

discriminării rasiale”, ,,Ziua Mondială a sănătății”,  Ziua Mondială a Pământului”, ,,Ziua 

Națională a Tineretului”, ,,Ziua Internațională a Familiei”, ,,Ziua Internațională a copilului”, 

,,Ziua Internațională împotriva exploatării copilului prin muncă”. 

Am organizat o excursie la Piatra Neamț, activitatea făcând parte din proiectul 

educațional ,,Copiii în jurul lumii”, am finalizat luna iunie prin activitatea ,,Adio școală, bun 

venit vacanță”. 

În perioada vacanței am desfășurat activitățile conform planului de vacanță propus, 

respectiv, vizionare de filme, calculator, activități de sprijin pentru cei cu teme pentru vacanță, 
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atelier creativ-recreativ, activități de sprijin educațional, activități în aer liber ,,Hai la joacă”, 

cercul de șah, ,,Împreună citim o carte”. 

  Am inițiat campania socială ,,Bucuria din penar” pentru o familie monoparentală cu 6 

copii din Cioatele, astfel organizând activități de promovare a campaniei în comunitate, prin 

intermediul voluntarilor. Am elaborat 2 proiecte: filantropic și pe protecția copilului, Proiecte 

care vor fi finanțate în anul 2020 de către Fundația World Vision.  

  Am desfășurat activitatea cercului de limbă engleză pentru 25 beneficiari, pe 2 grupe de 

vârstă. 

Au fost elaborate procedurile de lucru în conformitate cu noile standarde minime de 

calitate conform Ordinului Ministrului muncii și justiției sociale nr. 27/2019, privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor. 

        

V. Asistență medicală comunitară 

Obiectivul principal al asistenței medicale comunitare în anul 2019 a fost  de a 

furniza în sistem integrat cu serviciile sociale, programe, activități și servicii medicale 

persoanelor din comunitate, de către asistentul medical comunitar și mediatorii sanitari.  

Au fost catagrafiate. 564 persoane, din care: 220 copii, 344 persoane vârstnice. 

Activități desfășurate: informare privind ,,Prevenirea Cancerului de col uterin”, 

Campania de informare privind ,,Importanța vaccinului”, ,,Consecințele consumului excesiv de 

alcool”, ,,Beneficiile alimentației la sân”, ,,Contracepția” la femeile de vârstă fertile, mobilizare 

femei pentru  “Efectuarea testului Papanicolau”, Caravana IRO. 

Au fost însoțite  și  sprijinite  85 de persoane în vederea   investigațiilor și a controalelor  

medicale pentru stabilirea diagnosticului și a unui tratament adecvat, respectiv depunerii 

dosarului  de încadrare în grad de handicap. 

Au fost identificate 11 cazuri sociale care au fost referite pentru intervenție asistenților 

sociali. 

       Au fost monitorizate un număr de 39 gravide și 819 persoane vârstnice. 

➢ Au fost mobilizați 619 copii pentru participarea la programele de vaccinări, la 

cabinetele medicilor de familie. 

➢ În urma catagrafierii, au fost identificate și înscrise la medicul de familie 31 de 

persoane. 

➢ A fost făcut triajul epidemiologic la școlile și grădinițele din mediu rural, după 

fiecare vacanță. 

➢ Au fost identificate și sprijinite 44 de persoane fără acte de identitate în vederea 

intrării în legalitate. 

➢ A fost solicitat serviciul 112 pentru 10 cazuri medicale identificate în teren. 

➢ Au fost identificate monitorizate și sprijinite persoanele vârstnice fără aparținători. 

➢ A fost facilitat transportul persoanelor vârstnice fără posibilități la comisii/spital. 

❖ Asistența medicală din cabinete medicale școlare 

Obiectivul principal al activităților de medicină școlară, în anul școlar 2019, a fost de a 

asigura o dezvoltare psihosomatică armonioasă a preșcolarilor și școlarilor care au frecventat 

unitățile de învățământ din orașul Negrești, prin aplicarea metodelor de prevenție adecvate de 

către asistenții medicali. Activitatea a fost orientată spre prevenirea îmbolnăvirilor, depistarea 

precoce a focarelor de infecție și acordarea primului ajutor în caz de urgență și pentru luarea 

măsurilor de igiena corespunzătoare. 

În anul 2019, a fost asigurată asistența medicală preventivă și curativă pentru un număr 

de 2.211 copii înscriși în formele de învățământ, din care 1.965 elevi și 246 preșcolari. A fost 

efectuat triajul epidemiologic al elevilor și preșcolarilor după fiecare vacanță, măsurători 

somatometrice, au fost efectuate anchetele alimentare la unitățile prevăzute cu bloc alimentar, s-a 

asigurat asistența medicală la competițiile sportive, au fost organizate acțiuni de educație pentru 
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sănătate pe diferite teme, au fost făcute consemnări în fișele medicale. A fost solicitat serviciul 

112 pentru un număr de 14 cazuri medicale. 

Pe tot parcursul anului, DAS a asigurat necesarul de medicamente și materiale pentru 

desfășurarea activității medicale în bune condiții. 

Au fost făcute demersuri în vederea angajării cu contract parțial de muncă a unui medic 

medicină școlară. 

 

❖ Alte activități desfășurate de DAS 

 Au fost făcute demersuri în vederea diversificării serviciilor sociale respectiv înființarea 

unui serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, respectiv angajarea 

îngrijitorilor la domiciliu care oferă îngrijire unui număr de 8 persoane vârstnice încadrate în 

grile de dependență. 

 A fost întocmită o hartă a nevoilor sociale în urma consultării comunității / 

beneficiarilor de servicii sociale în vederea identificării nevoilor și a stabilirii obiectivelor. 

 Au fost derulate acțiuni de prevenire a dependenței de serviciile sociale a persoanelor 

asistate. 

 S-au realizat întâlniri ale Comisiei pentru implementarea standardelor de control intern 

managerial. 

Au fost întocmite proceduri operaționale și de sistem pe fiecare compartiment. 

Au fost luate măsuri de organizare și funcționare eficientă a activității instituției și a celor 

două centre, asigurarea furnizării serviciilor sociale în interesul beneficiarului, asigurarea 

respectării prevederilor legale în domeniul furnizării serviciilor sociale, monitorizarea, evaluarea 

și controlul documentelor care au stat la baza acordării beneficiilor sociale, reprezentarea 

direcției în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice. 

 

Principalele obiective ale DAS pentru perioada următoare: 

▪ Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru 5 respectiv 10 ani. 

▪ Elaborarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul local. 

▪ Identificarea surselor de finanțare în vederea implementării de proiecte și programe 

privind combaterea marginalizării sociale.  

▪ Promovarea activității Direcției de Asistentă Socială în plan local, prin implementarea 

de modele de bună practică în rândul partenerilor. 

▪ Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor acordate prin menținerea  standardelor de 

calitate și dezvoltarea colaborării cu partenerii sociali. 

▪ Identificarea grupurilor țintă aflate în stare de risc social și îndrumarea către servicii 

sociale specializate respectiv acordarea conform legii a beneficiilor și serviciilor sociale. 

▪ Prevenirea creșterii numărului de familii și copii aflați în dificultate, prevenirea situațiilor 

de risc, a abandonului și separării copilului de familia sa și realizarea de acțiuni care 

vizează respectarea drepturilor copilului și familiei. 

▪ Eficientizarea acordării și administrării beneficiilor de asistență socială prin gestionarea 

responsabilă a acordării/suspendării/încetării drepturilor de asistență socială. 

▪ Implementarea unui sistem eficient de îndrumare, coordonare, monitorizare și control. 

▪ Perfecționarea continuă a personalului prin participarea la cursuri de perfecționare, în 

domeniul  social în vederea îmbunătățirii serviciilor sociale acordate. 

 

 

 

Director executiv, 

Camelia Rotariu  

 


