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CONSILIUL LOCAL NEGRESTI 

Direcția de Asistență Socială              

                

                                                  

RAPORT DE ACTIVITATE  

ANUL 2021 

1.PREZENTARE 

Direcția de Asistență Socială Negrești este structura specializată în administrarea și 

acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale la nivelul orașului Negrești. 

Înființată din anul 2003, funcționează ca instituție cu personalitate juridică în subordinea 

Consiliului Local sub autoritatea Primarului, a cărei conducere este asigurată de către Directorul 

executiv. 

DAS își desfășoară activitatea ca furnizor de servicii sociale acreditat în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare, conform Certificatului de acreditare Seria       , eliberat la                                                         

de Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

DAS funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și 

funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011. Instituția 

furnizează servicii sociale raportate la standardele de calitate impuse de legislația în vigoare, 

având în vedere adaptarea și dezvoltarea continuă a serviciilor sale, în vederea creșterii calității 

vieții beneficiarilor. 

Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială a fost aprobată prin H.C.L. nr 

27/22.03.2018 si cuprinde 2 centre și 3 compartimente. 

 

▪ 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 

VIZIUNE: 

Dezvoltarea unui serviciu public de asistență socială care are în centrul preocupărilor sale 

beneficiarul, astfel încât să pună la dispoziția locuitorilor o gamă largă de servicii și 

beneficii sociale, care să răspundă nevoilor reale. 

MISIUNE: 

Misiunea DAS este aceea că, prin serviciile sociale și beneficiile sociale acordate, să 

asigure dezvoltarea capacităților indivizilor și/sau a comunității pentru soluționarea propriilor 

nevoi sociale, precum și pentru creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și 

incluziune socială. 

Valorile și principiile generale care stau la baza acordării serviciilor sociale, în cadrul instituției, 

sunt cele care întemeiază sistemul național de asistență socială, după cum urmează: 

a. solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor  

vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea 

unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de 

populație; 

b.  subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația  în care persoana sau familia nu își poate asigura  

integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și structurile ei asociate și, complementar, 

statul; 

c. universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile 

prevăzute de lege; 

d. respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea  

liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la 

intimitate si protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic; 

http://lege5.ro/Gratuit/gi4diobsha/legea-asistentei-sociale-nr-292-2011?pid=&d=2015-11-27
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e. abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației  

particulare de viață a fiecărui individ: acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor 

situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și 

nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală 

constă inclusiv în măsuri de susținere adresate familiei beneficiarului; 

f. parteneriatul, potrivit căruia autoritățile centrale și locale, instituțiile publice locale și 

private,  organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și 

membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele 

necesare pentru asigurarea unor condiții de viață demne pentru persoanele vulnerabile; 

g. participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și 

implementarea  politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate 

de suport social  și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere 

sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile; 

h. transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației  

publice locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la 

procesul de luare a deciziilor; 

i. nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de  

protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, 

religie, categorie socială, opinie, sex sau orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, 

dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenența la o categorie 

defavorizată; 

j. eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea 

obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în 

raport cu efectul proiectat; 

k. eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun  

raport cost-beneficiu; 

l. respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căruia fiecare persoană are dreptul de a 

face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință 

drepturile sau interesele legitime ale celorlalți; 

m. activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final 

încurajarea  ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei 

și întărirea nucleului familiei; 

n. caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență socială, potrivit căruia pentru aceeași  

nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip; 

o. proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru 

facilitatea și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriu mediul de viață; 

p. complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului  

potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și 

societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat 

cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural 

etc.; 

q. concurență și completivitate, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați  

trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de 

tratament egal pe piața serviciilor sociale; 

r. egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în 

mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de 

protecție socială; 

s. confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la 

păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată 

și situația de dificultate în care se află; 

t. echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse  socio-economice similare,  

pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale; 
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u. focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adresează 

celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile și bunurile 

acestora; 

v. dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau 

reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați. 

 

2.PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN 2021 

I. Compartiment asistență socială comunitară 

Obiectiv: identificarea copiilor și a familiilor, care se află într-o situație de 

dificultate, în vederea prevenirii separării copilului de familie prin acordarea de 

servicii sociale și/sau beneficii sociale. 

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;  

➢ 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 

(încuviinţare, dobândire de bunuri mobile sau imobile prin donaţie, moştenire, 

cumpărare etc.); 

➢ Instituirea curatelei speciale în vederea reprezentării sau asistării minorului la 

dezbaterea succesiunii; 

➢ Consilierea și informarea persoanelor desemnate de părinti/ tutori plecaţi la muncă 

în străinătate, să se ocupe de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor 

sau tutorelui, cu privire la răspunderea pentru creşterea 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 adulţi; 

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

angajării asistenților personali; 

➢ Monitorizarea semestrială a activitaţii asistenţilor  personali; 

➢ Încheierea contractelor cu parintii copiilor cu handicap care au planuri de abilitare – 

reabilitare; 
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➢ Solicitarea internării într-o instituţie medico-socială a persoanelor aflate în 

imposibilitatea de a se descurca singure. 

➢ Monitorizarea activitatii îngrijitorilor la domiciliu. 

 

Statistica anchetelor sociale: 

În anul 2021 au fost efectuate un număr total de 894  anchete, rapoarte, referate, planuri 

de servicii, ş.a., astfel:   

  

Tipul de anchetă socială 

Nr. de anchete sociale în intervalul 

ian. – dec. 2021 

anchete  sociale pentru Comisia de Expertiză a Persoanelor 

cu Handicap Adulţi în vederea obţinerii unui grad de 

handicap, pregătirea dosarelor pentru comisie și transmiterea 

acestora în format electronic către DGASPC Vaslui. 

 

160 

Anchete sociale pentru Comisia de Expertiză a Persoanelor cu 
Handicap Copii în vederea obţinerii unui grad de handicap  

81 

Anchete sociale solicitate de către judecătorie privind 

divortul, incredintare minor, pensie de intretinere 
36 

  

Anchete sociale solicitate de către DGASPC privind 

plasamente sau reevaluarea plasamentului la o familie de 

asistenţi maternali profesionişti, la familia extinsă (rude 

până la gradul IV)  

97 

Anchete sociale in vederea internării in centre medico-

sociale  

15 

Anchete  sociale pentru  obținerea de burse – bani de liceu, 

bursă socială, scoala de acasa  

       112 

Anchete sociale la solicitarea notarului  4 

Anchete sociale pentru copiii care au săvârşit fapte penale și 

nu răspund penal (evaluare / reevaluare) la solicitarea 

Poliţiei 

7 

Procese Verbale întrunire Consiliul Comunitar Consultativ 2 

Planuri de servicii intocmite pentru copiii aflati in situatie de 

risc de separare parinti 

65 

Anchete sociale in vederea obţinerii unui ajutor financiar 28 

Rapoarte de vizita  180 

Contracte încheiate cu parintii pentru copiii încadrați în grad 

de handicap și care au planuri de abilitare –reabilitare 

50 

Asistarea persoanelor varstnice in vederea autentificarii unor 

acte notariale de vanzare-cumparare  

14 

Fișe de observație pentru copiii ai căror părinți sunt plecați 

în străinătate 

43 



 5 

• Am realizat și înaintat la DGASPC Vaslui documentatia necesara pentru instituirea masurii de 

protectie specială pentru 17 copii aflati in situatie de risc. 

• Am actualizat si transmis către Prefectură listele cu beneficiarii eligibili conform schemei 

OUG nr. 15/2020 – Schema Nationala de Sprijin pentru Persoanele Varstnice și pentru 

persoanele fara adapost prin acordarea de tichete pe suport electronic pentru mese calde. 

• Am monitorizat activitatea îngrijitorilor la domiciliu și persoanele varstnice pe care 

acestia le au în îngrijire. 

• Am derulat activitatile a doua proiecte  finanatate de WVR, Plan de abandon scolar, 

Scoala parintilor. 

• Am organizat impreună cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești și Inspectoratul 

de Poliție Județean Vaslui, o serie de activități de prevenire cu ocazia Zilei internaționale 

de prevenire a abuzului asupra copilului (19 noiembrie)  și  Zilei internaționale a 

drepturilor copilului (20 noiembrie). 

• Am organizat în acest an doua intalniri cu cadrele didactice din cadrul Scolii Gimnaziale 

Mihai David Negrești în vederea interventiei pe cazurile de abandon scolar/ prevenirii 

acestui fenomen. 

• Am oferit consiliere in vederea obtinerii ordinului de protectie pentru 6 persoane. 

• Am dezvoltat relatia de colaborare cu asistentii sociali din cadrul Spitalului Judetean 

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

Complexa  Adulti, Biroul Asistenta Maternala, Biroul Plasament Familial, Probatiune 

Vaslui. 

 

            ACTIVITATEA ASISTENŢILOR 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 Directiei de Asistență Socială Negreşti, 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 2021 se aflau în plată un număr de 62 asistenți personali și 77 de 

persoane cu handicap cu drept de indemnizație. 

Asistenţi personali 
Indemnizaţie pentru 

persoana cu handicap 

angajări încetări acordări încetări 

15 14 26 22 

 

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

odihnă  
Pe perioada absenţei temporare a asistentului personal, angajatorul are obligaţia de a asigura 

persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal. În situația în care angajatorul 

nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o 

indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de 

tip respiro. Nu au fost solicitări din partea persoanelor cu handicap pentru găzduirea intr-un 

centru tip respiro. 

Astfel, pe perioada concediilor de odihnă ale asistenților personali, instituția a acordat 

drepturile financiare tuturor persoanelor îndreptățite, fără a se înregistra restanțe la acest capitol 

de cheltuieli.  

 

Informații privind numărul de asistenți personali instruiți 
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În conformitate cu prevederile articolului 38, litera „a” din Legea nr. 448/2006, 

republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistenții 

personali au obligația să participe o dată la 2 ani la o instruire organizată de angajator. Datorită 

restricțiilor privind desfășurarea activităților pe perioada pandemiei cauzată de  COVID 19, 

instituția nu a putut demara procedura privind instruirea asistenților personali, deși în bugetul 

DAS au fost prevăzute sume cu această destinație. 

Numărul de controale efectuate si problemele sesizate 

Conform art. 40, alin. (2), din Legea nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, intră în responsabilitatea serviciului public de 

asistență socială de a realiza controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali.  

În cursul anului 2021 s-au efectuat un număr de 118 vizite  la domiciliul persoanelor cu 

deficienţe grave, unde asistenţii personali îşi desfăşoară activitatea, cu scopul de a evalua modul 

în care aceştia duc la îndeplinire responsabilităţile ce le revin prin contractul individual de 

muncă, fişa postului și planul de recuperare al copilului/ planul individual de servicii al adultului 

cu deficiențe grave. In urma controalelor nu au fost sesizate probleme deosebite sau abateri 

disciplinare care sa impuna luarea unor masuri de sanctionare disciplinara conform Codului 

Muncii. 

Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap: 

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

formă în locul angajării asistentului personal. 

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

situațiilor de dificultate, pachete alimentare și produse de igienă în cadrul POAD. 

Prevenirea și Combaterea Sărăciei – stabilirea și acordarea beneficiilor sociale 

Obiectiv – acordarea de beneficii sociale, menite să asigure prevenirea, limitarea sau 

înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situațiilor de risc în care se pot afla diferite 

categorii sociale (copil, familie, persoane singure, persoane vârstnice, persoane fără venituri, 

precum și a oricăror alte persoane aflate în nevoie). 

Activităţi principale: 

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

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

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

trebuie respectate. 

▪ Efectuarea  anchetelor sociale pentru acordarea de beneficii de asistență socială. 

▪ Verificarea în sistemul PatrimVen a veniturilor și patrimoniului beneficiarilor de 

prestaţii.  

▪ Asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei la informaţiile privind drepturile 

acesteia la protecție și  asistenta  sociala precum si  la formalităţile și 

documentaţia care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi, in condiţiile 

impuse de legislaţia în vigoare. 

Beneficii acordate: 

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

garantat 

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

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

dosare, lunar pregătind documentaţia privind plata ajutoarelor sociale. 

 

STATISTICA DOSARELOR 

 

Ajutor social 
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Nr. 

Crt. 
Ajutor social 2021 

1.  Dosare active la început de an 99 

2.  Dosare noi 22 

3.  Dosare repuse în plată 21 

4.  Dosare modificate venit/ componenţă 24 

5.  Dosare suspendate din plată 27 

6.  Dosare încetate  45 

7.  Dispoziţii întocmite  139 

8.  Referate întocmite 139 

9.  Anchete sociale  265 

 

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

întocmite dispoziţii 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 obligaţia 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 munca în folosul comunității, 

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

statisic privind plăţile efectuate. Au fost acordate servicii de consiliere și informare privind 

conştientizarea și importanţa desfăşurării activităţilor în scop lucrativ. 

Având în vedere restricțiile impuse de pandemie, instituția noastră a preluat 153 de 

dosare de la persoanele beneficiare de ajutor social și care se aflau în căutarea unui loc de muncă 

iar apoi au fost transmise la ALOFM. 

 

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

participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a 

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

 

Tichete sociale de grădiniţă 2021 

Cereri înregistrate 50 

Nr. de beneficiari ai tichetelor (copii) 62 

Nr. tichete sept-nov. 176 

Dispoziţii întocmite  13 

Referate întocmite 13 

 

  Compartimentul instrumentează dosarele solicitanţilor, tichetele fiind achiziţionate de către 

Primăria Negreşti și distribuite de D.A.S. 

Lunar au fost întocmite dispoziţii privind acordarea sau încetarea dreptului, au fost verificate în 

programul Patrim Ven bunurile și veniturile declarate de solicitanţii beneficiilor, au fost 

întocmite situaţii centralizatoare privind prezenta preşcolarilor în grădiniţă și situația analitică 

privind distribuirea tichetelor. Au fost introdusi copiii în programul SIIR în funcţie de prezenţa 

zilnică, au fost transmise situaţiile la şcoli respectiv AJPIS Vaslui. 

 

3. Alocatii /indemnizaţie creştere copil 

❖ Alocatie pentru susţinerea familiei 
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Alocaţia pentru susţinerea familiei acordată conform Legii 277/2010 – instituţia 

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

bugetul de stat. 

 

STATISTICA DOSARELOR 

Alocatie pentru susținerea familiei 

a) Alocatie pentru susținerea familiei 

Nr. 

Crt. 
Alocație pentru susținerea familiei 2021 

10.  Dosare active (în plată) la 01.01.2021 133 

11.  Dosare active (în plată) la 31.12.2021 139 

12.  Dosare noi 59 

13.  Dosare modificate (dispoziţie de primar) 106 

14.  Dosare încetate (dispoziţie de primar)  53 

15.  Anchete sociale întocmite pentru stabilire/modificare/ 

încetare ASF 
234 

 

 

❖ Alocaţia de stat 

Alocaţia de stat acordată conform Legii 61/1993 - instituţia instrumentează dosarele 

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

 

Alocaţie de stat 2021 

Dosare puse în plată (copii beneficiari) 124 

Cereri pentru schimbare mod de plată 16 

Cerere pentru schimbare reprezentant legal/nume copil 19 

Încuviințare ca minorul să primească alocația pe numele lui 9 

Cereri pentru reluare plată ASC 5 

 

❖ Indemnizaţia pentru creşterea copilului 

Indemnizaţia/ stimulentul pentru creşterea copilului conform O.U.G 111/2010 - instituţia 

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

Indemnizaţia pentru creşterea copilului 

 

Indemnizaţii pentru creşterea copilului Dosare primite 

Dosare puse în plată (părinţi beneficiari) 48 

Cerere majorare ICC 1 
 

Indemnizaţia pentru ingrijirea copilului cu handicap și sprijinul lunar 

Indemnizaţii pentru persoanele cu handicap Dosare primite 

Dosare puse în plată (părinţi beneficiari) 3 
 

Stimulentul de insertie 
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Stimulente de insertie Dosare primite 

Dosare puse în plată (părinţi beneficiari) 24 

 

- dispoziții întocmite: 191 

- referate întocmite: 191 

- situaţii centralizatoare întocmite: 79 

 

Lunar, s-au desfăşurat următoarele activități: 

- Consilierea persoanelor cu privire la acordarea beneficiilor sociale; 

-  Informarea solicitantului cu privire la actele necesare acordarii alocaţiei pentru 

susținerea familiei, alocaţiei de stat, indemnizaţiei de creştere a copilului, stimulentului de 

inserție, a indemnizației de creștere pentru copiii cu handicap; 

- Înregistrarea cererilor de acordare a alocaţiei de stat, a alocaţiilor pentru susținerea 

familiei, indemnizaţiei de creştere a copilului, acordare a stimulentului de inserție, 

- Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii de alocaţii de stat, indemnizaţiei de 

creştere a copilului și stimulentului și înaintarea la Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Vaslui; 

-  Efectuarea anchetelor sociale pentru beneficiarii de alocaţii pentru susținerea 

familiei, 

- Efecutarea verificărilor încrucișate cu baze de date externe la solicitările Inspecției 

Sociale; 

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

- Eliberarea de adeverinţe. 

 

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

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

Un număr de 19 familii/ persoane singure care s-au aflat in risc de excluziune socială au 

beneficiat de ajutoare de urgență/inmormântare de la bugetul local in valoare totală de 2707     

lei. 

25 persoane vârstince cu venituri reduse/ au beneficiat de ajutoare in natura, respectiv 

pachete cu alimente cu ocazia Crăciunului in valoare totala de 4462 lei. 

Un număr de 9 familii au fost sprijinite pentru obținerea unui ajutor financiar de la 

Guvern in valoare totală de 32000 lei pentru depasirea situatiilor de dificultate și prevenirea 

riscului de excluziune socială. 

 

5. Măsuri de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie potrivit 

Legii 226/2021 

 

Ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment energie  2021-2022 

Cereri depuse pentru solicitare aj. încălzire si suplimente energie 323 

Ajutor încălzire cu lemne noiembrie +decembrie2021 197 

Ajutor încălzire cu gaz noiembrie + decembrie 2021 107 

Ajutor energie electrică 4 

Supliment energie combustibili solizi/lichizi nov-dec 2021 199 

Supliment energie electrică noiembrie + decembrie 2021 263 

Supliment gaze naturale noiembrie + decembrie 2021 109 

Dosare respinse  11 

Dosare încetate  4 
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Dispoziții de modificare cuantum  5 

Anexe întocmite 50 

Rapoarte statistice 9 

Înregistrarea cererilor de acordare însoţită de actele necesare ,verificarea bunurilor și veniturilor 

declarate de solicitanţii beneficiilor în programul Patrim Ven fiecărui membru major din dosar, 

introducerea datelor din cereri in program, întocmirea referatelor, dispoziţiilor de acordare, 

modificare, încetare a dosarelor, întocmit tabelele cu persoanele eligibile, transmis lunar situația  

și/sau modificările privind cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței către AJPIS, GAZ 

EST întocmit statele de plată. 

 

6. Distribuire lapte praf copiilor 0-12 luni 

In anul 2021 au fost distribuite 262 cutii lapte praf unui număr de 74 copii, in baza 

reţetelor eliberate de medicul de familie și a situaţiei transmise de DSP Vaslui. 

 

7.Distribuirea pachetelor de igienă către beneficiarii din grupul țintă a Programului 

Operațional a Persoanelor Defavorizate 2019 - 2021  
 
 Au fost primite, recepționate și distribuite 2062 de pachete de igienă și 2062 de pachete 

cu alimente pentru beneficiarii de pe listele inițiale, precum și pe cele suplimentare pentru 

diverse categorii ( beneficiari venit minim garantat, alocație pentru susținerea familiei, persoane 

fără adăpost, persoane cu nevoi speciale);  

 Au fost efectuate  anchete sociale pentru acordarea de pachete de igienă sau pachete cu 

alimente de la persoane dependente ( persoane cu nevoi speciale – gradul grav și accentuat) 

II. Compartiment contabilitate, resurse umane și achiziţii 

❖ Contabilitate 

Managementul financiar a instituţiei a urmărit în anul 2021 utilizarea raţională și eficientă 

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

curente ale instituției. 

Pentru desfăşurarea activităţii în anul 2021 instituţia a avut alocat un buget în valoare 

totală de 6.175.000  lei din care cheltuit 5.937.942 lei  astfel: 

Categorii Sume cheltuite lei 

1. Cheltuieli de personal inclusiv asistenţii personali 4.312.000 

 2. Bunuri și servicii             189.000 

 3. Transferuri-proiecte 16000 

 4.Ajutoare sociale 1.621.000 

5. Fond neîncadrare persoane cu handicap 30000 

6. Cheltuieli de capital 7000 

                                   TOTAL   

       
 
I Sectiunea de functionare  5.930.942 lei 

a). Cheltuieli de personal      4.163.809 lei: 

Nr 

crt. 
Categorie de personal 

Buget alocat 

2021 

Executie 

31.12.2021 
Pondere buget 

1. Asistenti personali 2.200.000 2.164.716 51,99% 

2. Asistenta medicala scolara 418.000 397.591 9,55% 

3. Centrul de zi 696.000 683.256 16,41% 

4. Ingrijitori la domiciliu 108.000 69.507 1,67% 
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5. Aparat propriu 890.000 848.739 20,38% 

 
 In totalul cheltuielilor de personal ponderea cea mai mare de 51,99% respectiv 2.200.000 lei, o 

detin  cheltuielile cu salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap. 

       pondere de 20,39% o reprezinta salariile aparatului propriu al DAS inclusiv personalul 

Centrului de Tineret. 
      La 31 decembrie 2021 instituţia nu avea înregistrate în evidenţa contabilă datorii către 

bugetul de stat și nici furnizori neachitaţi. 

     În cursul anului 2021 s-au derulat proiecte aprobate în domeniul asistenţei sociale 

finanţate de Organizatia World Vision în sumă de 16 000 lei și cofinantare din bugetului local, 

fonduri alocate  pentru activități nonprofit de interes local.  

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

➢ Au fost elaborate situaţiile financiare anuale și trimestriale. 

➢ A fost asigurată efectuarea inventarierierii patrimoniului; 

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

cheltuielilor conform reglementărilor în vigoare; 

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

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

instituţiei cât și cele ale asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în baza 

documentelor legale. 

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

patrimoniale ale instituţiei. 

➢ Activităţi 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 2021 în aparatul propriu și centrele din subordine erau încadrate 

36 persoane, din care 28 cu contract individual de muncă și 8 funcţionari publici. 

▪ Aparat propriu – 9 persoane 

▪ Centrul de ZI  -    13 persoane 

▪ Centrul de Tineret  - 5 persoane 

▪ Cabinete medicale şcolare – 4 persoane  

▪ Asistenţă medicală comunitară – 5 persoane 

 S-au întocmit acte adiţionale/ decizii la contractele individuale de munca ale salariatilor  

în cazul modificării acestora în ceea ce priveste: locul de munca, salariul sau felul muncii (în 

vederea respectării prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii “ republicată“ și a Legii nr. 

284/2010). 

S-au întocmit dosare privind gestionarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap astfel: 

14 contracte individuale de munca incheiate și 9 contracte individuale de munca  încetate. 

Au fost puse în plată  26 indemnizaţii pentru persoane cu grad de handicap grav și au fost 

încetate  22  indemnizaţii 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 soluţionare a contestaţiilor, 

promovarea în clasă, grad profesional sau după caz treaptă profesională,etc; 
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 Lunar s-au adus la cunoştinţa Biroului Financiar - Contabil: foaia colectivă de prezenţă, 

certificatele medicale, înştiinţările pentru concediile de odihnă și modificările gradaţiilor privind 

vechimea în muncă ale salariaţilor. 

Lunar au fost intocmite statele de plata pentru personalul angajat al institutiei pe fiecare  

compartiment in parte conform pontajelor. 

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

Judeţeană de Statistică. 

Lunar au fost distribuite beneficiarilor tichetele sociale de grădiniță. 

Au fost făcute plățile privind ajutoare de urgență. 

 Verificarea periodică a valabilităţii certificatelor de încadrare în grad a asistenţilor personali 

conf Legii nr. 448/2006. 

S-a întocmit documentaţia necesară respectării prevederilor Legii nr. 319/2006 privind sănătatea 

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

instructajului de protecţia muncii și s-a efectuat supravegherea sănătăţii angajaţilor prin 

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

 S-au gestionat dosare profesionale ale angajaților;  

S-au verificat și înregistrat  cereri de concedii de odihnă,  concedii medicale, pontaje;  

 S-au eliberarat 220 adeverinţe (bancă/vechime în muncă, care atestă calitatea de asigurat pentru 

medicul de familie/spital) ;  

 S-a gestionat baza de date a salariaților din aplicația Revisal prin modificări si actualizări 

periodice în conformitate cu prevederile legale, s-a actualizat și gestionat lunar baza de date a 

funcțiilor publice pe portalul A.N.F.P.;  

 S-au gestionat fișele de evaluare a salariaților D.A.S.; 

 S-a întocmit documentaţia necesară scoaterii la concurs pentru 1 post contractual vacant de 

execuţie. 

 

  Secretariat /Achiziţii 

➢ A ţinut evidenta în  registru general de intrare - ieşire pentru înregistrarea cererilor 

solicitanţilor și a  răspunsurilor   compartimentelor   de   specialitate (în anul 2021 s-au 

înregistrat de 3887 poziţii); 

➢ A fost expediată  corespondenţa către persoane/ instituţii care s-au adresat DAS; 

➢ A fost elaborat Programul Anual al Achiziţiilor Publice, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare; 

➢ Au fost făcute achiţiziţii de produse și servicii în vederea desfăşurării în bune condiţii a 

activităţii. 

➢ Au fost eliberate legitimaţii de parcare gratuită pentru persoanele cu 

handicap/reprezentanţi legali/asistenţi personali care deţin autoturism. 

➢ Au fost introduse proceduri în cadrul Punctului de contact unic electronic din cadrul site-

ului edirect.e-guvernare.ro. 

➢ A fost actualizat website dasnegresti.ro, precum și publicarea articolelor de informare a 

cetățenilor 

 

 

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 funcţionează ca unitate de 

asistență socială fără personalitate juridică în cadrul DAS și are o capacitate de 40 de locuri. 

Centrul promovează dreptul copilului de a crește în propria familie, asigurându-i pe timpul zilei 

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

Serviciile oferite de Centrul de Zi sunt complementare demersurilor și eforturilor propriei 

familii, așa cum decurg din obligațiile și responsabilitățile parintești, precum și serviciilor oferite 
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de unitățile de învățământ, conform nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-

familial. 

  În anul 2021, Centrul de Zi a oferit servicii sociale către un număr de 47 de beneficiari. 

Aceștia au provenit din orașul Negrești și au făcut parte din rândul categoriilor vulnerabile 

(familii monoparentale, familii în care un părinte era plecat în străinătate, familii cu resurse 

financiare precare, familii numeroase, familii cu nivel educațional scăzut). Beneficiarii au 

provenit de la Școala Gimnazială Mihai David și de la Grădinița Prichindel Negrești .  

 Pentru cei 47 de beneficiari, asistenții sociali din centru au elaborat documentația 

necesară înscrierii și acordării de servicii sociale, menținând pe parcursul întregului an legătura 

cu familiile acestora.  

 

Documente întocmite in anul 2021 de asistenții sociali  

 

Nr. 

crt. 

Documente întocmite Număr documente  

1. Raport de vizita 104 

2. Raport de întrevedere 115 

3. Convorbiri telefonice  109 

4. Raport de monitorizare 

cazuri închise 

9 

5. Anchete sociale pentru 

Școala de Vara 

15  

6. Activități desfășurate cu 

copii 

4 

7. Activități desfășurate cu 

părinții  

6 

 

Activitățile cu părinții au fost incluse in proiectul Școala Părinților – modul Protecția 

copilului, desfășurat în parteneriat cu Fundația World Vision.  

 Personalul de specialitate ( asistenți sociali, educatori, psiholog si asistent  medical) au 

realizat evaluarea inițială a celor 47 de beneficiari, au elaborat Programul personalizat de 

intervenție pentru fiecare beneficiar si anexele corespunzătoare fiecărui PPI (fisa de servicii, fisa 

de reevaluare, raport trimestrial de evaluare  a PPI, fisa de monitorizare).  

 

Documente elaborate de personalul de specialitate. 

 

Nr. crt. Documente întocmite Număr de documente 

1. Fise de evaluare inițiala  30 

2. Program personalizat de 

intervenție 

60 

3. Fisa de servicii 60 

4. Fisa de reevaluare  54 

5. Fisa de monitorizare 72 

6. Raport trimestrial de 

evaluare a PPI 

72 

7. Program educațional  47 

 

In anul 2021 prezenta copiilor in centru a fost buna, acest lucru s-a datorat legăturii 

strânse dintre centru si familie, dar și activităților variate organizate de personalul de educație. 

 Pentru a preveni riscul de abandon școlar al copiilor, pe parcursul anului 2021 am 

asigurat orele online la centrul de zi. In aceasta perioada am avut o strânsă colaborare cu părinții 

și cu cadrele didactice. Responsabilizarea copiilor și încurajarea muncii individuale, folosirea de 
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metode de lucru adaptate nivelului de dezvoltare al copilului, implementarea programelor 

educaționale specifice fiecărui copil au avut au contribuit la îmbunătățirea situației școlare a 

beneficiarilor si la prevenirea abandonului școlar. Educatorii/instructorii de educație au 

implementat si Programul de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă pentru fiecare 

dintre cei 47 de beneficiari ai centrului. 

 Copiii din centrul de zi sunt copii care au si o situație școlară mai dificilă. Pentru acești 

copii este nevoie de o perioadă mai îndelungată de muncă susținută cu ei și familiile acestora 

pentru atingerea obiectivelor stabilite. Derularea acestor servicii necesită multă  răbdare și 

creativitate din partea personalului implicat in acordarea de servicii sociale. In anul școlar 

2021/2022, toți beneficiarii centrului de zi au promovat anul de studiu. 

 In acest an  copii nu au avut probleme de sănătate, a fost asigurata alimentația acestora cu 

respectarea meniului zilnic atât caloric cat și valoric. Copiii necesită sprijin în formarea unor 

deprinderi de alimentație sănătoasă conform vârstei, iar unii dintre părinți necesită îndrumare  în 

susținerea alimentației sănătoase  a familiei . 

 În acest an au beneficiat de cursuri doi dintre angajați- educator și psiholog. 

Atât personalul centrului cât și beneficiarii au folosit în mod judicios materialele pe care 

le-au avut in folosință. Instituția funcționează in baza Autorizației sanitare de Funcționare și a 

Autorizației Sanitar-veterinare de funcționare(pentru blocul alimentar). La nivelul instituției s-a 

efectuat periodic instruirea SSM  si instruirea PSI de către personalul cu atribuții in acest sens. 

Au fost asigurate contractele cu agenții economici și de prestări servicii pentru buna desfășurare 

a activității in anul 2021. 

In anul 2021 Centrul de Zi in parteneriat cu Parohia nr. 3 Negrești a implementat 

proiectul de educație spirituală Mergem înainte!, proiect care și-a propus susținerea copiilor si a 

familiilor lor in context pandemic prin activități de educație spirituală si activități de dezvoltare a 

abilităților sociale. Grupul țintă a fost format din 21 de copii beneficiari ai serviciilor oferite de 

Centrul de Zi , 14 părinți și 4 voluntari ai centrului, elevi care provin de la liceul din localitate. 

Valoarea proiectului finanțat de Fundația World -Vision, biroul zonal Iași- Vaslui a fost de 2000 

lei, cofinanțarea de 10% din valoarea proiectului a fost asigurată de partenerul nostru, Parohia nr. 

3 Negrești, reprezentat de părintele paroh  Dudău Virgil. 

În luna februarie beneficiari și voluntari au fost implicați in campania Negreștiul 

colectează  selectiv- un mediu sănătos începe de acasă! 

În perioada aprilie-iunie 2021 am implementat proiectul Școala Părinților, proiect finanțat 

de Fundația World-Vision. Cele cinci sesiuni de informare s-au desfășurat cu un număr de 11 

părinți și au urmărit responsabilizarea părinților, cum să stabilească reguli și limite pentru copii, 

implicarea copiilor și participarea acestora in viața familiei și a comunității, riscuri la care sunt 

expuși copiii in lumea modernă, modalități de intervenție in situație de risc . 

In perioada iulie-august, pe parcursul a cinci săptămâni am desfășurat programul Școala 

de vară, si cu participarea voluntarilor. In acest program am avut o colaborare foarte frumoasa cu 

Biblioteca Constantin Macarovici din oraș, cu care am desfășurat activități comune, atât la sediul 

centrului de zi cat și la biblioteca. La activitățile comune au participat beneficiari de la ambele 

instituții.  

La ediția din anul 2021 de la Târgul Proiectelor Comunitare, organizat de Fundația World 

Vision – biroul zonal Iași Vaslui- la categoria Cel mai bun proiect pentru protecția copilului a 

fost desemnat proiectul Împreună pentru viitorul copiilor.  

Pe parcursul anului 2021 am beneficiat de donații de rechizite din partea Parohiei 

Parpanița. In luna decembrie, cei 30 de copii beneficiari ai centrului au beneficiat de cadouri de 

la Moș Crăci un printr-o campanie susținută de reprezentanți ai băncii Raiffeisen- Iași. In cadrul 

acestei campanii copii au primit încălțăminte, îmbrăcăminte și dulciuri. 

Alte evenimente care au fost marcate impreuna cu beneficiarii in acest an au fost :- Ziua 

Culturii Naționale - 15 ianuarie  

-  Ziua Internațională a Femeii - 8 martie 

- Ziua Internatională a Copilului - 1 iunie 

- Activitate de informare de prevenirea violenței și delincvenței juvenile 
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- Ziua Internațională a Drepturilor Copilului - 20 noiembrie 

- Ziua Națională a  României - 1 decembrie 

- Sfântul Nicolae - 6 decembrie  

- Ziua Internațională a Drepturilor Omului - 10 decembrie 

- Moș Craciun  

 

IV. Centrul de Tineret 

Centrul funcţionează in cadrul DAS ca instituţie 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, 

desfăşurând 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 trening-uri, acces la calculator, 

unde pot deprinde meşteşuguri tradiţionale, 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 defavorizaţi social, aflaţi în situaţii 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 2021, centrul a obținut licența de furnizare a serviciilor sociale eliberată de către 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale.  

Activităţile desfăşurate în cadrul Centrului de Resurse Comunitare/Centrului de Tineret 

au fost cuprinse în planul de acțiune pentru anul 2021 și au fost realizate în parteneriate. 

Planificarea activităților, în perioada anului școlar, a pus accentul pe componenta educațională. 

Conform procedurilor de lucru din cadrul Centrului de Resurse Comunitare, personalul de 

specialitate a încheiat 13 contracte de acordare servicii pentru beneficiari. Ulterior au fost 

elaborate 13 Planuri Personalizate de Intervenție (PPI) pentru copiii beneficiari, în care s-au 

stabilit obiectivele serviciilor acordate, au fost încheiate 15 contracte de voluntariat cu tinerii din 

comunitate, care au prestat servicii de voluntariat. 

În anul 2021, de serviciile centrului au beneficiat 65 de copii/tineri și familiile acestora. 

În identificarea beneficiarilor Centrului de Resurse Comunitare/Centrului de Tineret am 

colaborat cu înstituțiile de învățămănt, membrii comunității, prin  adresare directă către familii 

căt și referire cazuri de către personalul de specialitate din cadrul DAS Negrești. 

În perioada pandemiei activitatea centrului nu a fost suspendată. Beneficiarii au primit 

suport tehnic și sprijin în accesarea  platformelor educaționale on-line cu respectarea normelor de 

igienă. 

Printre principalele activități: 

➢ Vizite în teren, întocmirea dosarelor beneficiarilor; 

➢ Participarea personalului la activități , traininguri, cursuri, desfășurate on-line; 

➢ Activităţi educaţionale – supraveghere și sprijin în efectuarea temelor, accesarea platformelor 

școlare on-line; 

➢ Activităţi recreative și de socializare – jocuri, concursuri, ştafete sportive, sărbătorirea zilelor 

de naştere, ieşiri în aer liber, excursii, etc. 

➢ Activităţi de creaţie – decorațiuni Crăciun, confecționare mărțișoare cu participarea la Tărgul 

de primăvară Vaslui,  quilling, modelaj în lut, picturi pe sticlă; 

➢ Activităţi de formare a unor deprinderi de igienă personală, comportament civilizat, integrare 

socială, de prevenire a unor eventuale comportamente delicvente, sesiuni de informare, 

conştientizare, de dezvoltare personală, campanii sociale, de informare și prevenire a 

fenomenului de abuz/neglijare/exploatare. 

➢ Activităţi de informare, consiliere psiho-sociale individuale și de grup,  filantropice, 

patriotice, culturale,  care au ca scop dezvoltarea abilităţilor de comunicare și a stimei de sine; 
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➢ Activități de vacanță pentru copii/tineri din comunitate  

➢ Activități de grup cu voluntarii centrului 

➢ Activități  de ecologizare și protecţia mediului în cadrul campaniei ”Negreştiul colectează 

selectiv” în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui) 

➢ Activități de socializare și petrecere a timpului liber cu tinerii în cadrul cercului de  chitară, 

cercului de limbă engleză și jocuri de masă ,,Board games,,- în parteneriat cu Liceul Tehnologic 

,,Nicolae Iorga,, 

➢ Activități de organizarea evenimentelor festive din viața beneficiarilor(marcarea zilelor de 

naștere), aniversarea a 8 ani de activitate a centrului 

➢ Activități on-line pe diverse tematici cu beneficiarii, cu partenerii din alte județe, R.Moldova  

➢ Activităţi suport educațional pentru părinţi (Modul “Şcoala Părinţilor”); 

➢ Activități publice, prilejuite sărbătorilor internaționale și naționale anuale conform 

calendarului. 

Pe lăngă activitățile de bază, în perioada anului 2021, Centrul de Resurse 

Comunitare/Centrul de Tineret a implementat 3 proiecte, finanţate de fundaţia World Vision, 

realizate în parteneriat cu parteneri din țară și de peste Prut: “Plan de acţiune comunitară pentru 

prevenirea abandonului şcolar”, “Plan de educaţie remedială”, “Şcoala părinţilor”. De suport 

educational au beneficiat 10 părinți. 

Valoarea totală a proiectelor: 6700 lei donații, 500 lei contribuția comunității. 

Pe  parcursul anului echipa centrului, susținută de voluntari, a inițiat și a desfășurat 5 

campanii.  

De asemenea, împreună cu beneficiarii și voluntarii centrului au fost marcate sărbătorile 

culturale și sociale conform calendarului și planului de acțiune: “Ziua poetului Mihai Eminescu – 

15 ianuarie”, “Ziua Internațională a Nonviolenței în școală” – 30 ianuarie, “Ziua siguranței pe 

internet” – 9 februarie, participarea la Targul de Primăvară Vaslui – 26 februarie, “Ziua 

internațională a Femeii” – 8 martie, “Ziua Mondială a Asistenței Sociale” – 16 martie, “Ziua 

mondială a Sănătății” – 8 aprilie, “Ziua Internațională a Familiei” – 12 mai, “Ziua Internațională 

a Copilului” – 1 iunie, ”Ziua Iei – 24 iunie, “Ziua Centrului” – 23 iulie, “Ziua Internațională 

împotriva Exploatării Sexuale și Traficului Femeilor și Copiilor” – 28 septembrie, “Ziua 

Internațională a persoanelor vărstnice” – 1 octombrie, ,,Carnavalul Halloween on-line” – 29 

ocrombrie, “Ziua Internațională a Nevăzătorilor” – 13 noiembrie, “Ziua Internațională a 

Drepturilor Copilului” – 20 noiembrie, “Ziua Națională a Romaniei” – 1 decembrie, “Ziua 

Internațională a Voluntarilor” – 5 decembrie, Vizite la bătrăni cu voluntarii în cadrul campaniei 

“Fii Moș Crăciun pentru un bătrăn”, Activitate de Crăciun “În prag de sărbători” – 25 decembrie. 

Pentru buna desfășurarea a  activităților centrului,  în acest an am beneficiat de sprijin din 

partea unor sponsori. Astfel Mitropolia Ortodoxă Romănă a Germaniei, Europei Centrale și de 

Nord ne-a asigurat  sandwichiurile pentru prănzul beneficiarilor,  Parohia Sfănta Treime 

Parpanița ne-a oferit rechizite școlare în valoare de 1838,50 lei,  Asociația “Șansa ta București” 

și SC “Amitrei AGIP”  Piatra Neamț ne-au sprijinit în asigurarea cadourilor pentru beneficiari cu 

ocazia Crăciunului. 

Pentru buna desfășurare a activităților am avut o colaborare permanentă cu cadrele 

didactice. 

Pe lăngă activitățile nominalizate,  am fost și rămănem gazda evenimentelor, desfășurate 

în comunitate. Activitățile din cadrul Centrului de Resurse Comunitare/Centrului de Tineret au 

fost realizate astfel încăt să îndeplinească misiunea centrului, obiectivele  stabilite pentru fiecare 

beneficiar, avănd ca scop încurajarea socializării, implicării și dezvoltării capacităților 

copiilor/tinerilor pentru a preveni marginalizarea, excluziunea socială, fenomenul de 

Abuz/Neglijare și Exploatare.  

 

V. Asistenţa medicală comunitară 

Obiectivul principal al asistenţei medicale comunitare în anul 2021 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.  



 17 

Asistența medicală comunitară se realizează pe baza nevoilor medico-sociale identificate 

prin catagrafia populației aparținând grupurilor vulnerabile din orașul Negrești, cât și din cele 6 

sate componente: Valea Mare, Poiana, Cioate, Glodeni, Căzănești, Parpanița. 

Scopul asistenței medicale comunitare constă în îmbunătățirea stării de sănătate a populației 

prin asigurarea echitabilă a accesului la servicii de sănătate a tuturor persoanelor din fiecare 

comunitate, indiferent de statutul socio-economic, nivelul de educație, etc. 

Activitați desfășurate:  

      

- Mobilizare  la vaccin  -  226  copii; 

- Consiliere si informare privind  importanta si beneficiile  vaccinului  impotriva  virusului  

SARS   CoV-2  -2438 persoane; 

- Campania de informare urban si rural privind” Maratonul de vaccinare”, au fost vaccinate 

358 persoane; 

- Campania  de  informare  la  domiciliul  mamelor  despre  beneficiile  alimentatiei la san -

35 mame; 

- Campanie  de  informare  la domiciliu despre contraceptie -264 femei; 

- Campanie  de  informare  si  mobilizare  a  femeilor  cu  varsta  ani  privind  testarea „ 

Babes  Papanicolau” pentru  depistarea  Cancerului de col  uterin.  Au fost  examinate si  

testate  un  numar  de 70  femei  de  Caravana  IRO  Iasi; 

- Sesiunea de informare  a elevilor de la scolile si gradinitele  din mediul rural privind „ 

Importanta Igienei  orale”  si „ Periajul  corect  al dintilor” -164 copii care au primit 

produse de igiena si  materiale informative de la „Crucea  Rosie”; 

- Am  monitorizat  un  numar  de  49 gravide  din care 8 au fost insotite la medicul 

specialist; 

- Am monitorizat  un  numar  de 35 nou nascuti; 

- Am colaborat cu medicii de familie si am solicitat deplasarea la domiciliu persoanelor 

varstnice nedeplasabile pentru consultatie si tratament; 

- Am sprijinit  personalul  DSP  in efectuarea anchetelor epidemiologie la persoanele 

depistate cu Covid pozitiv si familiile acestora  -32 persoane; 

- Am sprijinit un numar de 18 gravide prin transmiterea documentelor la CAS Vaslui  

pentru asigurare; 

- Am sprijinit si programat la medicii de familie un numar de 64 persoane pentru vaccinare  

impotriva  virusului SARS-CoV-2; 

- Am monitorizat un numar de 78 persoane varstnice singure din mediul urban si rural si au 

fost sprijinite pentru  procurarea retelor de la medicul de familie; 

- Am  solicitat Serviciul de urgenta 112 pentru 15 persoane; 

- Am sprijinit si insotit un numar  de 28 persoane  in  vederea investigatiilor  si controalelor  

medicale  pentru  stabilirea  diagnosticului si  a  unui  tratament  adecvat; 

- Am colaborat telefonic cu medicii de specialitate din judetul Vaslui si Iasi  pentru 

programare -26 persoane; 

- Am  consiliat un numar de 384 persoane care au primit pachete cu produse alimentare si 

de igiena de la  POAD  privind importanta alimentatiei sanatoase si depozitarea corecta 

a alimentelor , folosirea corecta a produselor de igiena. 

  

❖ Asistenţa medicală din cabinete medicale şcolare 

Servicii oferite în cabinetele medicale şcolare: 

1. Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari și/ sau elevi, 

prin : identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii, gestionarea 

circuitelor funcţionale, verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică, 

verificarea condiţiilor și a modului de preparare și servire a hranei. 
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2. Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale și colective, prin servicii curente, 

triaj epidemiologic. 

3. Servicii de examinare a stării de sănătate, prin evaluarea stării de sănătate, monitorizarea 

copiilor cu afecţiuni cronice, elaborarea raportărilor curente pentru sistemul 

informaţional din sănătate, eliberarea documentelor medicale necesare. 

4. Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale, prin acordarea de îngrijiri pentru 

afecţiuni curente. 

5. Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos, prin educaţia pentru sănătate. 

Obiectivul principal al activităţilor de medicină şcolară în anul şcolar 2021 a fost de a 

asigura o dezvoltare psihosomatică armonioasă a preşcolarilor și şcolarilor care au 

frecventat unităţile de învăţământ din oraşul Negreşti, prin aplicarea metodelor de 

prevenţie adecvate.  

Activitatea personalului a fost orientata spre prevenirea îmbolnavirilor, depistarea 

precoce a focarelor de infectie si acordarea primului ajutor în caz de urgenta si pentru 

luarea masurilor de igiena corespunzatoare în vederea răspândirii virusului Sars Cov 2. 

 În anul 2021 a fost asigurată asistenţa medicală preventivă și curativă prin intermediul 

celor 3 puncte de lucru ale cabinetului medical scolar respectiv Liceul Tehnologic „Nicolae 

Iorga”, Scoala Gimnazială “Mihai David” și Grădinița cu program prelungit 

„Norocel”,pentru un număr de  1700 copii înscrişi în formele de învăţământ, din care      

1640 elevi și  60 preşcolari. 

Activități: 

• a fost efectuat triajul epidemiologic zilnic pentru toți elevii preșcolari și școlari 

înscriși în grădinițe, școală și liceu, în perioada în care unitatile au fost deschise; 

• împreună cu medicul şcolar au fost efectuate examinările medicale de bilanţ al stării 

de sănătate, cu respectarea desfăşurătorului activităţilor lunare din Ordinul nr. 

653/2001 privind asistenţa medicală a preşolarilor, elevilor și studenţilor; 

• au fost efectuate măsurătorile somatometrice și înregistrate în fişele medicale ale 

preşcolarilor/elevilor rezultatele aprecierilor somatoscopice, precum și copiii armonic 

sau dizarmonic dezvoltaţi; 

• cazurile aflate în evidenţa specială au fost în permanenţă monitorizate, iar cazurile 

vechi au fost trimise la medici specialişti pentru stabilirea stadiului bolii 

dispensarizabile; 

• s-au efectuat zilnic controale privind respectarea normelor de igienă, în diverse 

compartimente ale unităţii de învăţământ (spaţii de învăţământ, de cazare și de 

alimentaţie), iar neconformităţile au fost aduse la cunoştinţa conducerii unităţilor de 

învăţământ; 

• în toate unităţile de învăţământ personalul medical a desfăşurat activități de educaţie 

pentru sănătate cu părinţii, cu copiii și cu personalul didactic auxiliar din grădiniţă și 

respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor și al cadrelor didactice.  

• Temele de educaţie pentru sănătate abordate în 2021 au fost: 

- regui elementare privind alimentatia si prevenirea obezitatii la copii si adolescenti  

-reguli privind activitatile de igiena dentara (programul COLGATE)  

- reguli si masuri de igiena la pubertate  

- riscuri in cazul fumatului , cosumului de alcool si de droguri 

      - cum sa ne ferim de virusi 

      - la ce sunt bune legumele si fructele 

      - igiena dintilor 

      - cum sa fim copii curati 

- regulile de curățenie și igienă ce sunt aplicate în vederea prevenirii răspândirii 

infecției cu virusul SARS-CoV 2; 

• personalul de îngrijire din toate unităţile de învăţământ a fost instruit pe teme 

igienico-sanitare în vederea prevenirii răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV 2; 
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• s-a asigurat în permanenţă acoperirea nevoilor de medicamente, materiale sanitare, 

substanţe dezinfectante, birotică, obiecte de inventar ale cabinetelor medicale din 

unităţile de învăţământ; 

• s-a asigurat încheierea contractului pentru gestionarea deşeurilor periculoase rezultate 

din activităţile medicale desfăşurate în cabinet. 

 

Servicii de îngrijire la domiciliu 

În anul 2021, au fost oferite servicii de îngrijire la domiciliu unui număr de 7  beneficiari 

(persoane vârstnice) aflate în situație de dependenţă socio-medicală.  

Beneficiarii au primit ajutor și îngrijire adecvată pentru menținerea pe cât posibil a 

autonomiei funcționale și pentru a-și continua viața în propria locuință, demnitate și respect. 

Îngrijitorii la domiciliu oferă următoarele activități specifice:  

• ajutor pentru activități de bază ale vieții zilnice: igienă corporală, îmbrăcare/dezbrăcare, 

hrănirea și hidratarea, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare, plata 

facturilor; 

• ajutor pentru activități instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei sau livrarea 

acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de 

transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și 

gestionare a bunurilor, activități de petrecere a timpului liber; 

 

Alte activități desfăşurate de DAS 

❖  A fost instalat sistem de monitorizare video la Centrul de zi. 

❖ Am obținut o donație de 4 boilere apă caldă de la Arctic prin intermediul 

Organizației Crucea Roșie Vaslui. 

❖ Am incheiat un parteneriat cu Asociația Sansa Ta București în urma căruia 100 

de copii vulnerabili au beneficiat de îmbrăcăminte, dulciuri, rechizite, cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă. 

❖ Am distribuit pachete cu produse alimentare, donate de Asociația Pro-Life, copiilor care 

au ambii părinți plecați în străinătate. 

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

două centre și a cabinetelor medicale școlare, 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 Direcţiei în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice. 

 

Director executiv, 

Camelia Rotariu  


