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I. PREZENTARE GENERALĂ – DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ IAŞI 
 

Instituţia are ca obiect principal de activitate înfăptuirea măsurilor de protecţie şi 
asistenţă socială pentru protejarea persoanelor care datorită unor motive de natură 
economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să 
îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.  

Direcția de Asistență Socială Iași îşi desfăşoară activitatea pe servicii, birouri, 
compartimente, centre sociale şi instituţii subordonate astfel: 
 
Servicii: 
1. Serviciul Autoritate Tutelară, Protecţia Minorilor şi a Familiei - Număr de posturi 
aprobate – 17, din care 12 posturi ocupate și 5 posturi vacante. 
2. Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii pentru Copii - Număr de posturi aprobate – 17, din 
care 10 posturi ocupate și 7 posturi vacante. 
3. Serviciul de Beneficii de Asistenţă Socială - Număr de posturi aprobate – 22,  din 
care 12 posturi ocupate și 10 posturi vacante. 
4. Serviciul Resurse Umane - Număr de posturi aprobate – 8,  din care 4 posturi ocupate 
și 4 posturi vacante. 
5. Serviciul Buget Contabilitate - Număr de posturi aprobate – 8,  din care 6 posturi 
ocupate și 2 posturi vacante. 
6. Serviciul Administrativ Aprovizionare - Număr de posturi aprobate – 18,  din care 18 
posturi ocupate și 0 posturi vacante. 
7. Serviciul Cabinete Medicale Şcolare şi Universitare - Număr de posturi aprobate – 
158,  din care 145 posturi ocupate și 13 posturi vacante. 
8. Serviciul Cabinete Stomatologice Şcolare şi Universitare - Număr de posturi 
aprobate – 53,  din care 45 posturi ocupate și 8 posturi vacante. 
 
Birouri: 
1. Biroul Achiziţii şi Prelucrarea Datelor - Număr de posturi aprobate – 6,  din care 3 
posturi ocupate și 3 posturi vacante. 
2. Biroul Financiar Salarizare - Număr de posturi aprobate – 7,  din care 5 posturi 
ocupate și 2 posturi vacante. 
 
Compartimente: 
1. Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii Pentru Persoane cu Handicap 
Grav - Număr de posturi aprobate – 790,  din care 773 posturi ocupate (3 personal DAS şi 
737 asistenţi personali) și 50  posturi vacante (0 personal DAS şi 50 asistenţi personali). 
2. Compartimentul Comunicare, Registratura, Relația cu publicul și evaluare inițială 
- Număr de posturi aprobate – 2,  din care 2 posturi ocupate. 
3. Compartimentul Juridic - Număr de posturi aprobate – 2,  din care 1 post ocupat și 1 
post vacant. 
4. Compartiment Informatic - Număr de posturi aprobate – 2,  din care 2 posturi ocupate. 
5. Compartiment Asistenţă Comunitară - Număr de posturi aprobate – 4,  din care 2  
posturi ocupate și 2 posturi vacante. 
6. Compartimentul Strategii Programe Proiecte in domeniul Asistenței Sociale și 
relația cu Asociațiile și Fundațile - Număr de posturi aprobate – 2,  din care 2 posturi 
ocupate. 
7. Compartiment Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori As. Socială şi Incluziune 
Socială - Număr de posturi aprobate – 3,  din care 3 posturi ocupate. 
 
Centre sociale de zi şi rezidenţiale 
1. Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Vovidenia” – Număr de posturi aprobate – 
6,  din care 5 posturi ocupate și 1 post vacant. 
2. Centrul de zi pentru persoane cu deficienţe de auz şi vorbire „Sf. Prooroc 
Zaharia” – 6,  din care 6 posturi ocupate. 
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3. Centrul de servicii integrate pentru victimele violenţei în familie – 6,  din care 5 
posturi ocupate și 1 post vacant. 
4. Centrul social cu destinaţie multifuncţională „BUCURIA” – 6,  din care 4 posturi 
ocupate și 2 posturi vacante. 
5. Centrul social de urgenţă pentru recuperare şi integrare „C.A. ROSETTI” – 6,  din 
care 6 posturi ocupate. 
6. Cantina socială - Număr de posturi aprobate – 6,  din care 6 posturi ocupate. 
 
Instituţii subordonate (ordonatori terţiari de credite): 
1. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Număr de posturi aprobate 
– 85,  din care 67 posturi ocupate și 18 posturi vacante. 
2. Căminul de Bătrâni „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – Număr de posturi 
aprobate – 57,  din care 50 posturi ocupate și 7 posturi vacante. 
 
II. RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2019 

 
1. SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, PROTECŢIA MINORILOR ŞI FAMILIEI 

 
1. Servicii sociale pentru copii 
 Anchete sociale: 1107 (pentru încadrarea în grad de handicap şi orientare şcolară a 
copiilor cu dizabilităţi – 823; solicitate de Poliţie – 73; solicitate de IML – 24; pentru familiile 
copiilor ocrotiţi în centrele de plasament – 122; pentru centre de zi – 6; Bani de liceu – 59); 
 Monitorizare copii încadraţi în grad de handicap – 192 contracte, 111 fişe de 
monitorizare; 
 Consiliere, informare şi intervenţie primară – 249 de familii cu 388 de copii cazuri 
aflate în evidenţă, 152 Fişe/rapoarte monitorizare; 
 Evaluare situaţiei socio-familiale: 490 (cazuri sesizate de diverse instituţii – 426; risc de 
abandon şcolar – 64); 
 Dispoziţii: 161 (curatelă specială – 92; autorizare a tutorilor/părinţilor – 69); 
 Plan servicii în vederea prevenirii separării copilului – 65 cazuri noi; 
 Monitorizare cazuri tutele minori – 13 cazuri active pe parcursul anului. 
2. Servicii sociale pentru copii cu părinţi plecaţi în străinătate 
 Monitorizarea copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate – 112 de familii cu 158 copii, 5 
dosare noi, 59 fişe de monitorizare; 
 Notificări privind intenţia părinţilor de a pleca în străinătate – 25 familii cu 27 copii. 
3. Servicii sociale acordate persoanelor adulte cu dizabilităţi 
 Anchete sociale: 4.671 (pentru încadrare grad de handicap – 4084; pensie de 
invaliditate – 587); 
 Dispoziţii: 306 (curatelă specială – 132; autorizare a tutorilor – 79; descărcări de 
gestiune curatori/tutori – 95). 
4. Servicii sociale acordate familiilor şi persoanelor singure 
 Anchete sociale 1.879 (solicitate de instanţa – 1.057; pentru instituirea curatelei/tutelei 
de către instanţa de judecată – 187; pentru desfacerea căsătoriei la notariat – 261; pentru 
persoanele internate în spital – 93; pentru persoanele aflate în custodia Penitenciarului – 
49; pentru persoanele ocrotite în unităţile de îngrijire medico - socială – 140; bursă 
studenţi – 36; la solicitarea poliţiei – 56); 
 Identificare nevoi cazuri diverse, răspunsuri/ sesizare caz – 343; 
 Monitorizare gravide cu risc social şi mame minore – 34 cazuri în evidenţă; 
 Mediere părinţi privind nerespectarea programului de vizită minori – 24. 
5. Servicii sociale acordate persoanelor vârstnice  
 Anchete sociale: 141 (pentru instituţionalizare – 124; pentru îngrijire la domiciliu – 17); 
 Acordarea de asistenţă juridică – 22 contracte, 3 evaluări în aşteptare. 
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2. SERVICIUL DE ALOCAŢII ŞI INDEMNIZAŢII PENTRU COPII 
 
1. Alocaţia de stat pentru copii: 
 Au fost primite, înregistrate, verificate, procesate şi înaintate către A.J.P.I.S Iaşi, 8159 
solicitări (4952 solicitări pentru persoane din Republica Moldova cu cetăţenie română, 
3038 solicitări pentru cetăţeni români, 168 solicitări pentru cetăţeni români cu copii născuţi 
în spaţiul U.E., 1 solicitare pentru cetăţeni străini cu rezidenţa în România). 
 Au fost întocmite 18 adrese/ confirmări de schimbare a reprezentantului legal şi 20 
adrese comunicare/solicitare informaţii; 
 Au fost efectuate 23 anchete sociale; 
 Au fost întocmite 386 confirmări de stabilire a reprezentantului legal; 
 S-a realizat informarea unui număr de aproximativ 1845 persoane. 
2. Alocaţia de stat pentru copiii cu handicap: 
 Au fost primite, înregistrate, verificate, procesate şi înaintate către A.J.P.I.S Iaşi, 662 
solicitări. 
3. Alocaţia pentru susţinerea familiei: 
 Au fost înregistrate 107 solicitări noi. 
 Au fost încetate 160 dosare de alocaţie pentru susţinerea familiei. 
 Au fost înregistrate 114 documentaţii pentru modificarea beneficiului. 
 Au fost înregistrate şi verificate 1342 documentaţii pentru menţinerea în plată a 
beneficiului. 
 Au fost efectuate 1654 verificări în sistemul Patrimven.  
 Au fost verificate şi întocmite documentele necesare pentru 204 situaţii/ suspiciuni 
semnalate de A.J.P.I.S Iaşi. 
 Au fost efectuate 431 anchete sociale. 
 Au fost întocmite 381 referate în vederea acordării, menţinerii, încetării sau recuperării 
dreptului. 
 Au fost emise şi comunicate 381 dispoziţii. 
 Au fost înaintate 392 documentaţii către A.J.P.I.S. Iaşi. 
 Au fost întocmite 77 adrese comunicare/ solicitare informaţii. 
 S-a realizat informarea unui număr de aproximativ 350 de persoane. 

Numărul mediu lunar de dosare aflate în monitorizare a fost de 191 cu un număr 
aproximativ de 462 copii. 
4. Indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului:  
 Au fost primite, înregistrate, verificate, procesate şi înaintate către A.J.P.I.S Iaşi,  4342 
solicitări (2839 solicitări noi de acordare a indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea 
copilului, 1503 solicitări de modificare a indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea 
copilului. 
 Au fost întocmite 13 adrese comunicare/solicitare informaţii, 1399 răspunsuri pentru 
solicitările venite prin intermediul mail-ului, efectuate 192 anchete sociale pentru acordarea 
acestui beneficiu. 
 S-a realizat informarea unui număr de aproximativ 1930 persoane. 
5. Indemnizaţia/sprijinul lunar pentru îngrijirea copilului 0 - 7 ani: 
 Au fost primite, înregistrate, verificate, procesate şi înaintate către A.J.P.I.S Iaşi, 175 
solicitări. 
 Au fost efectuate 16 anchete sociale pentru acordarea acestui beneficiu. 
6. Preluare solicitări acordare ajutoare de urgenţă: 
 Au fost primite, înregistrate şi verificate prin anchetă socială 228 solicitări (104 în 
cadrul campaniei „Copii de nota 10”,  124 în cadrul campaniei „ Implică-te şi tu poţi fi Moş 
Crăciun!”). 
 
3. SERVICIUL DE BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 Asigură acordarea beneficiilor de asistenţă socială, a gratuităţilor şi facilităţilor din 
fonduri de stat şi locale, în Municipiul Iaşi, precum şi acordarea de servicii sociale primare 
pentru persoanele singure şi familiile aflate în situaţii de risc: 
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1. Venitul minim garantat  
  Au fost aprobate un număr de 86 solicitări de drepturi noi și 46 cereri – privind 
modificarea dreptului, fiind efectuate un număr de 781 anchete sociale; 
 Au fost repartizate 883 de persoane apte de muncă pentru efectuarea orelor de muncă 
în folosul comunităţii (o medie de 73 persoane lunar), iar 790 persoane (cu o medie de 65 
persoane lunar) au efectuat un număr de 12.137 ore de muncă în folosul comunităţii; 
  Au fost primite un număr de 1.669 documente sau solicitări din partea beneficiarilor de 
ajutor social și au fost eliberate 91 adeverinţe pentru alte instituţii (C.A.S., medicul de 
familie, spital, Cantina de Ajutor Social, D.F.L. ); 
   Au fost emise 459 dispoziţii acordare, modificare, reluare, suspendare, încetare, 
necesare pentru plata ajutorului social, borderourile aferente situaţiei plăţii către A.J.P.I.S 
Iaşi, precum şi rapoartele statistice. 
 Au fost efectuate 86 verificări în urma documentelor primite de la A.N.A.F Iaşi/ sistemul 
Patrimven, pentru monitorizarea îndeplinirii condiţiilor de menţinere în plată a acestui 
beneficiu. 

În plată au fost 2.337 persoane singure şi 1.170 familii,  cu o medie lunară de 
(195 persoane singure și 97 familii), respectiv un număr de 6.629 persoane ( în medie 
523 persoane lunar), iar suma de care au beneficiat ca ajutor a fost de 762.558 lei (în 
medie 63546.5 lei lunar). 
2. Ajutoarele privind încălzirea locuinţei  
 Cereri primite: 687– ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu agent termic, 381 – ajutorul 
pentru încălzirea locuinţei cu gaz metan, 47 - ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu 
energie electrică, 159 - ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi combustibili 
solizi, 221 privind modificări/încetări de drepturi: 221. 
 Anchete efectuate: 119 anchete ca urmare solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinţei 
cu lemne sau combustibili solizi de către beneficiarii de venit minim garantat si 43 anchete 
ca urmare solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică; 
 Dispoziţii: 905 privind aprobarea/respingerea/modificarea/încetarea ajutoarelor 
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru diversele tipuri de agenţi de încălzire și 23 
privind plata sau recuperarea sumelor încasate necuvenit. 
 Adrese: 10. 
 Ajutoare aprobate pentru încălzirea locuinței cu: agent termic, acordate din bugetul 
local – 832 beneficiari mediu lunar; agent termic, acordate din bugetul de stat – 862 
beneficiari mediu lunar; gaz metan, acordate din bugetul de stat – 345 beneficiari mediu 
lunar; energie electrică,  acordate din bugetul de stat – 38 beneficiari mediu lunar; lemne şi 
combustibili solizi, acordate din bugetul de stat – 76 beneficiari mediu lunar. 
* Notă: Ajutoarele pentru încălzirea locuinței au fost acordate în perioada ianuarie-martie 
2019, noiembrie-decembrie 2019. Astfel, numărul mediu lunar de beneficiari este raportat 
la 5 luni. 
3. Acordarea ajutoarelor de urgenţă în bani şi/sau natură  
  Au fost primite un număr de 556 de solicitări pentru care au fost efectuate 423 
anchete sociale și  fost emise un număr de 157 dispoziţii de sprijin financiar (ajutor de 
urgenţă sau de înhumare, ajutoare în natură); 
 Au fost transmise 410 răspunsuri și identificate 1.582 persoane pentru care au 
acordate ajutoare în natură; 
 Au fost distribuite 13.414 tichete sociale valorice pentru pensionari. 
4. Gratuitate pe mijloacele de transport în comun  
  Au fost eliberate un număr de 5.600 legitimaţii noi/vize/adeverințe valabile până la 
eliberarea cardului SeniorIS. 
 S-au verificat şi emis documentele privind plata dreptului de gratuitate pe mijloacele de 
transport în comun pentru un număr mediu lunar de 6084 persoane cu nevoi speciale. 
 S-a verificat îndeplinirea condiţiilor legale de acordare gratuitate pe mijloacele de 
transport în comun conform legilor speciale (veterani de război, văduve de veterani, 
deţinuţi politici, strămutaţi, refugiaţi) pentru 671 persoane/lunar (prin efectuarea a 
151 anchete sociale). 
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5. Facilităţi la tariful de salubritate  
  A fost verificată baza de date cu beneficiarii prestaţiei – 10.711 persoane, cu o medie 
lunară de 892 persoane, fiind plătită contravaloarea corespunzătoare gratuității acordate. 
6. Gratuitate lapte praf  
  S-au distribuit către 1675 beneficiari ( cu o medie lunară de 139 copii) un număr de 
3719 de cutii  (respectiv 2632,6 kg) lapte praf acordat copiilor nou născuţi, până la vârsta 
de 1 an; 
7. Stimulentul educaţional  
 Au fost primite 35 solicitări noi, pentru care au fost efectuare 35 anchete sociale și 
elaborate 49 dispoziții privind acordarea dreptului; 
 S-a pregătit statul de plată aferent celor 512 de beneficiari (o medie de 51 de 
beneficiari lunar). 
 
4. SERVICIUL RESURSE UMANE 
 
1. Activităţi specifice personalului propriu: 
 S-a elaborat şi întocmit structura de personal prin iniţierea proiectelor de hotărâri privind 
aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare, pentru: H.C.L. nr. 55/28.02.2019, H.C.L. nr. 166/24.04.2019, H.C.L.nr. 
248/28.06.2019 şi H.C.L. nr. 431/29.11.2019; 
 S-au gestionat 116 dosare profesionale; 
 S-au întocmit 409 dispoziţii (modificare gradaţie, angajare, numire în funcţie publică, 
suspendare, înlocuire pe perioada concediului de odihnă, consituire comisie, suspendare 
contract individual de muncă, detașare personal, încetare activitate, etc); 
 S-au verificat şi înregistrat 756 cereri de concedii de odihnă, 151 concedii medicale, 
228 pontaje; 
 S-au eliberarat adeverinţe (bancă/vechime în muncă, care atestă calitatea de asigurat 
pentru medicul de familie/spital) – 250; 
 S-a gestionat baza de date a salariaților din aplicația Revisal prin modificări si 
actualizări periodice în conformitate cu prevederile legale, s-a actualizat si gestionat lunar 
baza de date a funcțiilor publice pe portalul A.N.F.P.; 
 S-a realizat activitatea de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului din 
cadrul serviciului și s-au gestionat fișele de evaluare a 116 salariați D.A.S. Iași; 
 S-au întocmit şi transmis 12 situaţii statistice S1 privind câştigurile salariale pentru 
Institutul de Statistică şi 12 situaţii privind cheltuielile de personal către Serviciul Buget 
Contabilitate;  
 S-a întocmit şi depus formularul A.N.A.F. L153 privind evidenţa personalului întocmit și 
actualizat lunar statul de funcţii; 
 S-a întocmit documentaţia necesară scoaterii la concurs pentru 10 posturi contractuale 
vacante de execuţie şi pentru 6 funcţii publice; 
 S-a întocmit o situaţie lunară către Serviciul de Audit Public Intern din cadrul 
Municipiului Iaşi, situația privind fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2020 
şi documentaţia aferentă celor 7 anexe pentru fundamentarea riscurilor pe Serviciul 
Resurse Umane pentru anul 2019; 
 S-a reactualizat nomenclatorul arhivistic pe Serviciul Resurse Umane pentru anul 2019;  
 S-a organizat și întocmit documentația necesară desfășurării examenului de promovare 
în grad imediat superior pentru 8 funcții publice de execuție şi pentru 4 angajaţi 
contractuali. 
2. Activităţi specifice Cabinetelor Şcolare şi Universitare 
 S-au gestionat dosare personale – 187; 
 S-au întocmit dispoziţii (angajare, suspendare, încetare, detașare, modificare gradație, 
transfer, acord indemnizație hrană) – 214; 
 S-au verificat şi înregistrat 449 cereri de concedii de odihnă, 189 concedii medicale 
şi pontaje lunare pentru 187 salariaţi; 
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 S-au eliberat adeverinţe (bancă/vechime în muncă, care atestă calitatea de asigurat 
pentru medicul de familie/spital) – 102; 
 S-au formulat cereri de finanţare pentru asigurarea sumelor necesare plăţii salariilor 
personalului sanitar – 12 şi s-au întocmit situaţii privind cheltuielile de personal către Serv. 
Buget Contabilitate – 12;  
 S-au modificat salarii, gradaţii salariaţi, s-a gestionat baza de date a salariaților din 
aplicația Revisal prin modificări si actualizări periodice în conformitate cu prevederile 
legale şi s-a actualizat lunar statul de funcţii; 
 S-a întocmit şi depus Declaraţia L153 - venituri salariale pentru persoane plătite din 
fonduri publice pentru personal medical; 
 S-a întocmit documentația necesară pentru trei comisii de cercetare disciplinară 
prealabile; 
 S-a calculat nominal pentru 187 angajaţi indemnizația de hrană. 
 
5. SERVICIUL BUGET CONTABILITATE 
 
Activităţi specifice bugetului 
Raportări lunare, trimestriale și anuale: 
 Darea de seama contabilă - raportare trimestrială și anuală (31.03.2019, 30.06.2019, 
30.09.2019 și 31.12.2019);  
 Monitorizarea cheltuielilor de personal – raportare lunară pentru activitatea proprie și a 
unităților subordonate . 
 Contul de execuție a bugetului instituției și activităților finanțate integral din venituri 
proprii a ordonatorilor terțiari; 
 Cont de execuție – raportare lunară - pentru activitatea desfasurată în Cabinetele 
medicale școlare și universitare, Centrele de zi, Cantina Socială, unități subordonate și 
activitate proprie; 
 Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli; 
 Raportări lunare în cadrul sistemului național de raportare FOREXEBUG (Balanța de 
verificare, Cont Non Trezor, Plăți restante, etc.);  
 Referate privind virările de credite, suplimentările și diminuările de credite cu 
respectarea încadrării în creditele bugetare aprobate (11 referate); 
 Transmiterea Necesarului de credite pe titluri și surse de finanțare – lunar; 
Activităţi specifice contabilităţii: 
 Înregistrarea zilnică, cronologică și sistematică a operațiunilor privind: 
 - întrările/ieșirile de bunuri de natura mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar a 
materialelor consumabile în gestiunile instituției (1331 de facturi şi 529 de NIR-uri);  

  - încasări și plăți derulate prin casa și conturile deschise la trezorerie în baza 
documentelor justificative; 
  - acordarea unui numar de 1948 ajutoare sociale;  
 Întocmirea lunară a balanței de verificare și asigurarea concordanței între 

conturile sintetice si analitice;. 
 Efectuarea inventarierii și valorificarea rezultatelor inventarierii anuale, casarea 
bunurilor de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar; 
 Evidența angajamentelor bugetare și legale pe capitole și titluri bugetare;  
 Acordarea vizei C.F.P.P. pentru un număr de 4.058_ ordonanţări;  
 Evidența plăţilor către Fundaţia „Hecuba”și verificarea decontarii sumelor 
alocate; 
  S-a urmărit legalitatea, necesitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare în limita şi 
cu destinaţia aprobată prin bugetul local şi de stat; 
 S-a ţinut evidenţa documentelor cu regim special şi anume: tichete sociale şi bonuri de 
carburant. 
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6. SERVICIUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE 
 
1. Activităţi de gestiune 
 S-au eliberat produse în baza a 370 referate de solicitare materiale; 
 S-au întocmit   324 note  intrare/recepție; 
 S-au eliberat  489 bonuri mișcare materiale/mijloace fixe. 
2. Activităţi specifice conducătorilor auto 
Total deplasări: 2.379 (pentru efectuare de anchete sociale, depunere documente 
judecătorie, AJPIS, Primăria Iaşi, Trezorerie, bănci). 
3. Activităţi de multiplicare documente în cadrul instituţiei 
Total:158.763(copii xerox A4-157416 şi A3-1347). 
4. Activităţi pe linie de SSM-SU-ISCIR-PAZĂ 
 Instructaje pe linie de: SSM-SU – 1173 salariați; SSM-SU-probațiuni –88 persoane. 
 Verificări:   
- ale supapelor compresoarelor existente la sediul DAS/centrele subordonate/cabinetele 
medicale stomatologice școlare și universitare – 324; 
- ale activității de pază la sediul DAS – 12. 
5. Alte activităţi 
 Întocmirea referatelor de necesitate – 76; 
 Întocmirea raportului săptămânal de constatare  conform deciziei 122/30.01.2018 
privind respectarea normelor PSI – 48; 
 Semnare ordonațări de plată – 1978; 
 Monitorizare persoane care efectuează orele de muncă neremunerată în folosul 
comunității – 121; 
 Au fost monitorizate lucrările de reparații finisaje exterioare la Centrul Rezidențial pentru 
Mame și Copii în Dificultate, Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenței în 
Familie; 
 Au fost monitorizate lucrările de reparații la instalația termică interioară la Centrul Social 
cu Destinație Multifuncțională “Bucuria”; 
 În scopul încheierii contractelor de furnizare a apei reci între Direcția de Asistență 
Socială și operatorul SC APAVITAL SA,  a fost monitorizată executatarea branșamente 
noi de apă rece la un număr de 18 puncte termice în care se desfășoară activități sociale; 
 Au fost executate și recepționate lucrările de construcții și instalații pentru amenajarea 
unui centru social destinat serviciilor de igienă corporală în incinta punctului termic PT14 
Dacia, situate pe str. Buridava nr.11 și lucrările impuse prin avizul de securitate la incendiu 
la Centrul de urgență pentru recuperare și integrare socială “C.A. Rosetti”. 

 
7. SERVICIUL CABINETE MEDICALE ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE 

Obiectul principal de activitate al Serviciului Cabinete Medicale Şcolare şi 
Universitare este asigurarea asistenţei medicale în grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ 
superior. 
În cadrul serviciului Cabinete Medicale Scolare si Universitare sunt un numar de 84 
cabinete medicale şcolare și 7 cabinete medicale universitare. Pentru anul şcolar 
2019-2020 numărul elevilor care sunt asistaţi medical, este de 48.699  din care: 6.164 
preşcolari; 24.937 şcolari clasele I-VIII; 20.366 elevi clasele IX – XII; numarul studentilor 
pentru anul universitar 2019 - 2020 este de 46.507. 
1. Activități specifice Cabinetelor Medicale Școlare: 
 S-au efectuat: 19.716 măsurători școlare somatometrice; 104.996 consultaţii; 87.116 
tratamente. 
 S-au examinat cu ocazia triajului epidimiologic un numar de 105.648                                                                                                                                                                                   
elevi şi preşcolari; 
 S-au efectuat 16.795 examene medicale de bilanţ, privind starea de sănătate a elevilor; 
 S-au înregistrat 2.667 de cazuri școlare de boli transmisibile depistate cu ocazia triajului 
epidemiologic; 
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 Au fost identificate 633 cazuri școlare noi de boli dispensarizabile depistate cu ocazia 
examenelor medicale bilanț; 
 S-au efectuat 8.588 ore educație pentru sănătate în cadrul școlar; 
 S-au identificat 277 de cazuri noi de afecțiuni dispensarizabile; 
 S-a evidențiat prezența a 52.457 cazuri școlare de boli acute diagnosticate cu ocazia 
consultațiilor la cerere; 
 Au fost examinați 5.630 de elevi în vederea participării la competiții sportive; 
 S-au acordat 2.659 de scutiri medicale școlare pentru orele de educație fizică; 
 Au fost examinați 12.718 elevi şi preşcolari în vederea plecării în tabere și excursii; 
 S-au acordat 23.505 scutiri medicale școlare de absențe sau vizări ale scutirilor 
eliberate de alte unități medicale; 
 S-au realizat 4.380 controale în diverse compartimente din unitatea de învățământ 
arondată, concretizate în note de control; 
 S-au vizat 1.476 meniuri săptămânale; 
 S-au desfășurat 1.476 instruiri școlare pe probleme igienico-sanitare ale personalului 
îngrijitor; 
 S-au eliberat un numar de 4.086 adeverinte medicale pentru inscrierea intr-o alta 
treaptă de învățământ; 
2. Activități specifice Cabinetelor Medicale Universitare 
 S-au efectuat: 3.653examene medicale de bilanț a stării de sănătate; 8.854măsurători 
somatometrice; 
 S-au înregistrat 114 de cazuri de boli depistate cu ocazia examenului medical de bilanț; 
 S-au depistat 338 cazuri noi de afecțiuni dispensarizabile la studenții din alți ani de 
studiu decât la cei de bilanț al stării de sănătate; 
 S-au efectuat 996 ore educație pentru sănătate; 
 S-a evidențiat prezența a 15.980 cazuri de boli acute diagnosticate cu ocazia 
consultațiilor la cerere; 
 Au fost examinați 482 studenţi în vederea plecării în tabere și excursii; 
 S-au acordat 1.544 scutiri medicale universitare pentru absențe sau vizări ale scutirilor 
eliberate de alte unități medicale; 
 S-au realizat 1.329 controale în diverse compartimente din unitatea de învățământ 
arondată, concretizate în note de control; 
 S-au vizat 178 meniuri în cantinele studențești; 
 S-au desfășurat 713 instruiri universitare pe probleme igienico-sanitare ale personalului 
îngrijitor; 
 S-au vizat 576 documente medicale pentru burse medicale. 
 S-au eliberat un număr de 1.282 de adeverinţe medicale pentru înscrierea într-o nouă 
treaptă de învăţământ. 
3. Activități administrative: 
 S-au efectuat 180 vizite la cabinetele şcolare şi 103 vizite la cabinetele universitare, 
pentru identificarea eventualelor probleme administrative  în vederea soluţionării lor; 
 S-au întocmit şi trimis  documente/adrese către D.S.P. cu privire la participarea cadrelor 
medicale la bacalaureat, olimpiade, concursuri sau acţiuni organizate de către  unitatile de 
invăţământ – 10 adrese; 
 S-a actualizat normarea şi repartizarea personalului medico-sanitar pentru 91 cabinete 
şcolare şi universitare cât şi pentru 21 cabinete stomatologice şcolare şi 
universitare, aferentă anului şcolar  2019-2020; 
 S-a monitorizat primirea şi recepţionarea  medicamentelor şi materialelor sanitare 
pentru anul şcolar 2019-2020: 38 repere pentru medicamente şi 58 repere pentru 
materiale sanitare şi dezinfectanţi; 
 S-a efectuat planificarea achiziţiilor de medicamente, materiale sanitare şi dezinfectanţi 
pentru anul  2020 – 8 referate 
 S-a întocmit şi transmis către DSP situaţia privind reţeaua de medicină generală şi 
dentară şcolară şi universitară – machetă şcolară, pentru anul şcolar 2018-2019.  
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 S-a întocmit situaţia pentru Direcţia de Sănătate Publică cu privire la necesarul de 
medicamente, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru baremul de dotare din cabinetele 
de medicină generală şi dentară, grupată distinct pe tipuri de cabinete: cantitate, 
valoare/luna: cantitate , valoare / 10luni: – 4 referate 
 S-a efectuat nomenclatorul arhivistic pentru cabinetele medicale şcolare şi universitare. 
 S-a realizat şi s-a raportat către DSP, situaţia cu Darea De Seamă privind Activitatea şi 
Morbiditatea la nivelul cabinetelor medicale şcolare şi studenţeşti, pentru anul 
şcolar/universitar 2018- 2019; 
 S-au întocmit documente/adrese de corespondenţă cu unităţile de învăţământ în care 
sunt cabinete medicale – 24 adrese; 
 S-au întocmit proceduri operaţionale Ediţia II revizuite după modificările de structură a 

instituţiei, în conformitate cu OSGG 600/2018 şi HCL nr.187/30.03.2018 - 5 proceduri 
operaţionale. 
 S-a realizat inventarierea pentru mijloace fixe şi obiecte de inventar din 21 cabinete 
stomatologice şi 90 cabinete de medicina generală aflate în unităţile de învăţământ de pe 
raza municipiului Iaşi;  

 
8. SERVICIUL CABINETE STOMATOLOGICE ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE 
            În cadrul serviciului Cabinete Stomatologice Şcolare si Universitare sunt un numar 
de 19 cabinete stomatologice şcolare și 3 cabinete stomatologice universitare. 
Pentru anul şcolar 2019-2020 numărul elevilor care sunt asistaţi stomatologic, este de 
45.303 iar numarul studentilor care beneficiază de servicii medicale stomatologice pentru 
anul universitar 2019 - 2020 este de 46.507. 
1. Activităţi specifice Cabinetelor Stomatologice Şcolare 
 Examene medicale de bilanţ al stării de sănătate oro-dentară (cl a XII-a) – 2.306; 
 Identificarea cazurilor noi de afecţiuni dispensarizabile depistate cu ocazia examenelor 
de bilant – 4.151; 
 Identificarea cazurilor noi de afecţiuni dispensarizabile la elevii din alți ani de studiu 
decât la cei de bilanț al stării de sănătate oro-dentară – 14.947; 
 Ore educaţie pentru sănătate – 2.902; 
 Cazuri noi de boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere – 2593 ; 
 Eliberarea de scutiri medicale – 722; 
 Elevi examinaţi periodic stomatologic – 10.497; 
 Elevi trataţi pentru carii dentare – 2.984; 
 Elevi la sfârşitul ciclului primar si gimnazial la care s-a întocmit bilanţul de sănătate oro-
dentară – 1.711; 
 Total consultaţii – 19.377; 
 Total tratamente – 27.332; 
 Număr total bolnavi consultaţi şi trataţi – 30.071. 
2. Activităţi specifice Cabinetelor stomatologice universitare 
 Ore educaţie pentru sănătate – 443; 
 Identificarea bolilor acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere – 3.254; 
 Studenţi examinaţi periodic stomatologic – 1.944; 
 Studenţi trataţi pentru carii dentare – 1.160; 
 Total consultaţii – 7.127; 
 Total tratamente – 11.392. 
 
9. BIROUL ACHIZIŢII ŞI PRELUCRAREA DATELOR 
 
 Achiziţii directe offline realizate pentru produsele, serviciile şi lucrările cuprinse în 
anexele P.A.A.P.ce nu au fost identificate pe platforma SICAP sau realizate în 
conformitate cu prevederile art.V, pct.38, alin. 3, lit.a,b,c din HG nr.419/2018 – 72; 
 Achiziţii directe de produse, servicii şi lucrări, cuprinse în anexele P.A.A.P, realizate prin 
licitaţie electronică din catalogul SICAP – 717; 
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 Procedura simplificată pe 13 loturi, realizată online, într-o singură etapă, finalizată cu 
atribuirea a 11 acorduri – cadru, respectiv atribuirea a unui număr de 22 contracte 
subsecvente la acordurile – cadru; 
 Negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare în vederea atribuirii unor 
contracte de furnizare produse alimentare pentru 2 loturi rămase neatribuite până la 
iniţierea şi finalizarea unei noi proceduri simplificate; 
 Procedura simplificată, online, într-o singură etapă, pentru 2 loturi rămase neatribuite, 
finalizată cu încheierea a 2 acorduri – cadru, respectiv a 4 contracte subsecvente la 
aceste acorduri – cadru; 
 Negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare în vederea atribuirii unor 
contracte de furnizare produse alimentare pentru 2 loturi cu acorduri-cadru încetate; 
 Procedură simplificată proprie cu atribuirea contractului de servicii de pază, 
monitorizare, intervenţie şi însoţire transport valori pentru anul 2020; 
 Actualizarea anexelor şi a Programului anual de achiziţii pentru anul 2019; 
 Întocmirea anexelor Programului anual de achiziţii directe și a Programului anual de 
achiziţii pentru anul 2020; 
 Alte activităţi realizate: 
- centralizarea achiziţiilor de produse, servicii, lucrări pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare 
în scopul asigurării şi urmăririi încadrării în prevederile aprobate conform bugetului de 
venituri şi cheltuieli; 
- întocmirea situaţiei trimestriale privind achiziţiile directe offline, grupate pe necesitate şi 
publicarea situaţiei în SEAP şi pe pagina web a instituţiei la secţiunea achiziţii; 
- întocmirea comenzilor şi transmiterea lor către furnizori, în vederea livrării produselor 
alimentare conform acordurilor-cadru şi contractelor subsecvente încheiate, precum și 
monitorizarea acestora. 
 
10. BIROUL FINANCIAR SALARIZARE 

Biroul Financiar-Salarizare asigură decontarea sumelor prin bancă şi prin casierie, 
întocmind instrumentele de plată pentru plăţile pe care le efectuează în cadrul biroului cu 
ordin de plată sau cu numerar, precum şi calculul şi plata drepturilor de natură salarială. 

1. Activitatea privind salarizarea personalului D.A.S.  
 S-au înregistrat în programul NEXUS: 
- Cereri virare salar pe card, mandate poștale, casierie –156; 
- Cereri reţineri cotizaţii sindicat/C.A.R. – 42; 
- Adrese înfiinţare/sistare popriri –267. 
2. Activități diverse: 
 În vederea calculării salariilor s-au verificat: concediile medicale, concediile de odihnă, 
dispoziţiile de angajare, încetare, detaşare, pontajele, veniturile brute cu statul de functii şi 
s-au întocmit statele de plată pentru fiecare formaţie de lucru – 120 state de plată. 
 S-a ţinut evidenţa şi s-au actualizat garanţiile materiale pentru gestionarii instituţiei, în 
baza contractelor de garanţie. 
 S-au întocmit situaţiile recapitulative,centralizatorul de viramente şi borderourile pentru 
eliberarea drepturilor salariale în vederea efectuării  controlului salariilor – 60 borderouri. 
 S-au calculat şi s-au întocmit statele de plată şi borderourile pentru plata drepturilor 
salariale aferente membrilor din comisiile de concurs – 4 borderouri. 
 S-au întocmit ordinele de plată pentru viramente carduri, mandate poştale, concedii de 
odihnă, popriri, rate, cotizaţii sindicat/C.A.R. şi contribuţii salariale către bugetul de stat şi 
bugetul asigurărilor sociale de stat (2736 OP-uri), s-au înregistrat în programul NEXUS - 
Modul financiar toate plăţile şi s-au întocmit ordonanţările de plată şi propunerile de 
angajare aferente salariilor – 2736 ordonanţări de plată/2736 propuneri de angajare. 
 S-au întocmit 216 borderouri pe bănci comerciale şi s-au transmis în format electronic 
către acestea, precum şi situaţia plăţilor prin aplicaţia PRESTAJ pentru asistenţii personali 
ai persoanelor cu handicap. 
 S-a depus lunar Declarația 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 
impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. 
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 S-au întocmit lunar ordine de plată reprezentând  vărsăminte de la persoane juridice 
pentru persoanele cu handicap neîncadrate în procent de 4% şi s-a depus Declaraţia 100 
 S-a depus lunar documentaţia la C.A.S. Iaşi, în vederea recuperării sumelor 
reprezentȃ nd concedii medicale. 
 S-a ţinut evidenţa cheltuielilor de personal pe structura clasificaţiei bugetare. 
 S-au întocmit şi eliberat adeverinţe pentru somaj – 54. 
3.  Activităţi desfăşurate prin bancă și casierie: 
 S-au efectuat plăţi prin casierie pentru: 
- Indemnizaţii handicap grav aferente concediilor de odihnă ale asistenţilor personali – 814 
beneficiari; 
- Ajutoare de urgenţă, de înhumare şi de deces – 160 beneficiari; 
- Salarii si concedii de odihnă solicitate cu plata în avans aferente DAS, AP, Cabinete 
medicale – 795 beneficiari; 
- Diurnă, cazare şi transport; 
- S-au distribuit şi înregistrat vouchere de vacanţă pentru asistenţii personali şi salariaţii 
DAS- 612 beneficiari; 
- Avansuri de trezorerie acordate salariaţilor – 68; 
 S-au încasat sumele neutilizate pentru avansuri cheltuieli materiale, s-au întocmit foile 
de vărsământ şi s-au depus în termen încasările în numerar; 
 S-a încasat lunar contribuţia pentru masă cantină – 2 beneficiari; 
 S-au efectuat deconturile de cheltuieli de transport în comun din ziua donării între 
localitatea de domiciliu înscrisă în actul de identitate şi localitatea unde îşi are sediul 
instituţia la care se efectuează donarea  şi dispoziţiile de plată către casierie –102. 
 S-a întocmit registrul de casă în baza documentelor justificative şi s-au înregistrat 
operaţiunile de încasări şi plăţi în programul NEXUS. 
 S-a efectuat plata diferenţei de 50% din valoarea tarifului de salubritate pentru veteranii 
de război, văduvele veteranilor de război, deţinuţii politici şi persoanele nevăzătoare – 
8893 beneficiari.  
 S-au efectuat plăţi pentru indemnizaţiile lunare de handicap grav şi s-au înregistrat în 
programul NEXUS – 282 OP-uri. 
 S-au întocmit 120 borderouri pe bănci comerciale pentru beneficiarii de I.H.G. şi s-au 
transmis în format electronic către acestea, precum şi situaţia plăţilor prin aplicaţia 
PRESTAJ. 
 S-au efectuat plăţi pentru: gratuităţile pe mijloacele de transport în comun – 14 OP., 
utilităţi şi materiale în baza ordonanţărilor de plată şi a propunerilor de angajare primite de 
la S.B.C. şi s-au înregistrat pe articole bugetare în programul NEXUS - Modul financiar – 
1.588  OP- uri. 
 S-au întocmit proiecte de angajament, situaţia angajamentelor legale  pentru investiţii şi 
ordine de plată pentru Centrul C.A. Rosetti, Buridava, Vovidenia, Bucuria şi s-au 
înregistrat pe articole bugetare în programul NEXUS – 7 OP-uri. 
 S-au distribuit stimulentele educaţionale acordate sub formă de tichete pentru copiii 
care provin din familii defavorizate în vederea creşterii accesului la educaţie–488 
beneficiari. 
 S-au plătit subvenții căldură Veolia, ajutoare încalzire lemne pentru beneficiarii V.M.G. 
si alte categorii. 
 S-au plătit şi gestionat tichete sociale acordate cu ocazia sărbătorilor Pascale pentru 
5.887 de beneficiari şi au fost distribuite 5.227 tichete şi de Crăciun pentru 10.803 de 
beneficiari şi au fost distribuite 7160 tichete. 
 S-au efectuat plăţi pentru acţiunile socio-culturale, desfăşurate în data de 24 ianuarie, 7 
septembrie şi 1decembrie – 4 OP – uri; 
 S-au inventariat: bunurile de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe în folosinţă,  
disponibilităţile băneşti din caseria instituţiei şi disponibilităţile aflate la bănci sau la 
Trezoreria Statului la data de 31.12.2019. 
 S-au actualizat procedurile operaţionale în conformitate cu O.S.G.G.600/2018, precum 
şi cu prevederile Regulamentului General privind protecţia datelor nr.679/2016. 
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 S-a întocmit situaţia fluxurilor de trezorerie pentru anul 2018 şi  trimestrele I-II 2019. 
 S-au întocmit lunar: cererea de finanţare şi decontul de cheltuieli către D.S.P. în 
vederea aprobării fondurilor necesare pentru plata salariilor la Cabinete Medicale şi 
Stomatologice Şcolare şi Universitare, situația statistică privind câştigurile salariale şi 
situaţia plăţilor planificate pe decade. 
 S-a exercitat viza de control financiar preventiv pe următoarele documente: 
ordonanţări de plată şi propuneri de angajare pentru drepturile de natură salarială, state de 
plată, dispoziţii de angajare, încetare, detaşare, promovare, suspendare, dispoziţii de plată 
şi încasare. 
 Datele din documentele prezentate la viza C.F.P.au fost înscrise în registrul privind 
operaţiunile prezentate la viză. 
 
11. COMPARTIMENT ASISTENŢI PERSONALI ŞI INDEMNIZAŢII PENTRU PERSOANE 

CU HANDICAP GRAV 
Activităţi specifice: 
 S-au întocmit, înregistrat şi transmis în Revisal: 
- 137 contracte individuale de muncă cu toate documentele anexe; 
- 147 acte adiţionale de prelungire a contractelor individuale de muncă;  
- 176 dispoziţii de încetare a contractelor individuale de muncă, 3 dispoziţii de prelungire 
a suspendării contractului individual de muncă, 13 dispoziţii de suspendare a contractului 
individual de muncă pentru creştere copil; 
  S-au gestionat un număr mediu de 770 dosare/lunar; 
 S-au efectuat 514 deplasări în teren, din care 137 pentru efectuarea de anchete sociale 
la angajare şi 337 anchete sociale de verificare a activităţii asistentului personal; 
 S-au întocmit:  
- 768 referate şi 768 dispoziţii pentru acordarea indemnizaţiei pentru persoanele cu 
handicap pe perioada de efectuare a concediilor de odihnă ale asistenţilor personali; 
- 50 state de plată pentru acordarea indemnizaţiei pentru persoanele cu handicap pe 
perioada de efectuare a concediilor de odihnă ale asistenţilor personali; 
- 50 adrese oficiale către Consiliul Local şi 50 adrese către Instituţia Prefectului Iaşi pentru 
arhivarea dispoziţiilor; 
- Declaraţia L153 - venituri salariale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 
grav; 
- 676 dosare noi privind acordarea indemnizaţiei de handicap grav cu însoţitor; 
- 503 prelungiri privind acordarea indemnizaţiei de handicap grav cu însoţitor; 
- 676 dispoziţii de acordare, 20 dispoziţii modificare reprezentant legal, 330 dispoziţii 
de încetare drepturi privind indemnizaţia de handicap grav cu însoţitor; 
 S-au eliberat 960 de adeverinţe pentru asistenţi personali şi 251 adeverinţe 
indemnizaţie cu handicap grav cu însoţitor; 
 S-au gestionat un număr mediu de 1798 dosare/lună; 
 S-au contactat 525 persoane cu handicap/familia/reprezentanţii legali, în vederea 
completării dosarelor cu termen; 
 S-au verificat 525 dosare în vederea prelungirii acordării indemnizaţiei cu handicap 
grav cu însoţitor;  
 S-au întocmit şi s-au înaintat lunar către Serviciul Buget Contabilitate borderourile 
pentru plată a indemnizaţiei de handicap cu insoţitor;  
 S-au întocmit şi înaintat către bănci borderourile pentru plata lunară a indemnizaţiei de 
handicap grav cu însoţitor şi Poştei Române borderourile împreună cu mandatele, în 
formă fizică şi electronică.  
 
12. COMPARTIMENTUL COMUNICARE, REGISTRATURA, RELAȚIA CU PUBLICUL ȘI 
EVALUARE INIȚIALĂ 

 
 S-a operat în registru un număr de 42.681 de documente – ieşire în registrul de 
corespondenţă; 
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 S-au expediat 4.312 plicuri de corespondenţă din care 1.776 plicuri recomandate cu 
confirmare de primire şi 2.536 plicuri fără confirmare de primire; 
 S-a distribuit corespondenţa zilnic către toate serviciile/ birourile/ compartimentele/ 
centrele din cadrul D.A.S. Iaşi. 
 
13. COMPARTIMENT JURIDIC 
 
1. Activități specifice redactării și întocmirii de adrese/notificări 
 S-a formulat și redactat un număr de 95 de adrese către diferite persoane fizice și 
juridice, înaintate spre soluționare prin rezoluția conducerii instituției. 
2. Activități specifice redactării și întocmirii contractelor/actelor adiționale 
 S-a verificat și avizat pentru legalitate un număr de aproximativ 64 de contracte de 
prestări servicii, de furnizare, de execuție lucrări, acorduri cadru de furnizare produse, 
contracte subsecvente încheiate de către instituție cu alte persoane fizice sau juridice; 
 S-a întocmit un număr de 17 acte adiționale la contractele care au suferit modificări; 
 S-a verificat și aplicat viza de legalitate pentru: 
- 46 de contracte de achiziție produse/servicii/lucrări pentru ordonatorul terțiar de credite 
Căminul de Pensionari “Sfânta Cuvioasă Parascheva” Iași și 1 act adițional la contractul 
care a suferit modificări; 
- 12 de contracte de achiziție produse/servicii/lucrări pentru ordonatorul terțiar de credite 
Căminul de Bătrâni “Sfinții Constantin și Elena” Iași și un număr de 14 acte adiționale la 
contractele care au suferit modificări. 
3. Activități specifice întocmirii și verificării acordurilor de parteneriat 
 S-a întocmit și avizat un număr de 36 de protocoale, acorduri de parteneriat și de 
acorduri de colaborare  încheiate/prelungite de către instituție cu diferite O.N.G.-uri și 
instituții publice.  
4. Acțiuni specifice întocmirii acțiunilor civile/căilor de atac/apărări 
 S-au formulat: 
- 9 întâmpinări în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată; 
- 1 răspuns la interogatoriul pârâtului; 
- 1 cerere de reexaminare. 
5. Alte activități 
 Avizarea pentru legalitate ale dispozițiile, contractelor individuale de muncă ale 
asistenților personali, precum și actelor adiționale la contractele de muncă ale asistenților 
personali emise de Serviciul Resurse Umane; 
 Asistarea unui număr de 22 persoane vârstnice la Biroul Notarial  Public în vederea 
încheierii unor acte juridice translative de proprietate, a bunurilor mobile sau imobile 
conform Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a  persoanelor vârstnice; 
 Monitorizarea persoanelor ce efectuează ore de muncă în folosul comunității – 90 
persoane în evidență; 
 Înregistrarea zilnică în registrele recomandate de Colegiul Consilierilor Juridici a 
documentelor specifice compartimentului juridic. 
 S-au formulat obiectivele, activităţile procedurabile ale compartimentului; 
 Au fost ȋntocmite procedurile specifice compartimentului 
 
14. COMPARTIMENT INFORMATIC 

 
1. Activităţi în colaborare cu serviciile, birourile si centrele instituţiei: 
 Au fost introduse în baza de date cereri pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinţei cu gaz metan pentru sezonul rece - 73 cereri; 
 S-au întocmit impreună cu Serviciul de Beneficii de Asistenţă Socială rapoartele 
necesare la efectuarea plăţilor către CTP Iaşi a gratuităţilor pe mijloacele de transport în 
comun (lunar) – 12 rapoarte; 
 S-a realizat inventarierea mijloacelor fixe în folosinţă şi a obiectelor de inventar de la 
centrele  din subordinea D.A.S.: - 5 centre;  
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 Au fost prelucrate bazele de date care se trimit şi se primesc de la Biroul Judeţean de 
Administrare a Bazelor de Date - 24 baze de date; 
 S-au realizat fotografii la acţiunile D.A.S. Iasi („Ziua Internaţională a Persoanelor 
Vârstnice”, „Ziua Internaţională a Persoanelor fără Adăpost”, „1 decembrie”, „Implică-te! Şi 
tu poţi fi Moş Crăciun” , “Seniorii anului 2019”, “Copii de nota 10”) - 6 acţiuni; 
 S-au pregătit materiale (invitaţii, afişe, diplome) pentru acţiuni ale D.A.S. (“Donează 
pentru un zâmbet”, „Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice”, “Seniorii anului 2019”) - 
4 materiale de prezentare 
 S-a participat la acţiunea “Copii de nota 10” unde s-au distribuit ghiozdane; 
 S-a acordat:  
- asistenţă la exportul datelor specifice Serviciului Alocaţii și Indemnizaţii; 
- asistenţă la întocmirea fişierelor cu salarii, fişierelor cu mandatele poştale; 
- asistenţă la listarea dispoziţiilor pentru indemnizatii persoane cu handicap 
- asistenţă la redactare a diferitelor documente (word, excel). 
- s-au realizat copii electronice ale unor documente pentru trimiterea către alte instituţii; 
2. Intreţinerea şi dezvoltarea reţelei de calculatoare: 
 Intervenţii depanare calculatoare – 118 intervenţii; 
 Instalare calculatoare: 5 instalări; 
 Calculatoare devirusate – 52 devirusări; 
 Instalări, verificări sau remedieri probleme imprimante – 60 intervenţii; 
 Instalări, verificări sau remedieri probleme reţeaua calculatoare – 77 intervenţii; 
 Instalări, verificări sau remedieri probleme reţeaua telefonică (fax) – 22 intervenţii; 
 Remedieri probleme ale reţelelor de calculatoare de la centrele D.A.S. – 25 intervenţii; 
 S-au asigurat upgrade-uri program Legislativ Legis – zilnic; 
 S-au instalat upgrade-uri şi s-au realizat backup-uri al programului financiar contabil 
Nexus; 
3. Mediatizare on-line: 
 A fost actualizată pagina de internet www.dac-iasi.ro cu informaţii de interes public 
privind activitatea D.A.S – 309 postări; 
 S-a actualizat pagina de facebook – 381 postări; 
 S-au oferit răspunsuri la întrebările petenţilor şi s-au actualizat informaţii diverse pe 
pagina de facebook. 
 
15. COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ 
 
Activităţi desfăşurate:  
 Catagrafierea persoanelor de etnie romă – 288 persoane; 
 Asistarea persoanelor de etnie romă în procesul de înscriere la medicul de familie – 52 
persoane; 
 Asistarea persoanelor de etnie romă în procesul de vaccinare – 54 persoane. 
 Sprijinirea persoanelor în obţinerea: 
- cărţilor de identitate – 103; certificatelor de naştere – 29; certificatelor de handicap – 183; 
- bursei sociale – 7; 
- pensiei de invaliditate – 162; 
- asigurării  CAS – 20 ;  
- agentului termic- 30; 
- ajutorului de urgenţă- 10; 
 Acordarea informaţiilor necesare întocmirii dosarului pentru: 
- alocaţia de susţinere a familiei – 137 persoane; alocaţie de stat – 59 persoane; 
indemnizatia de creştere a copilului – 23 persoane; 
- venitul minim garantat – 124 persoane; 
- locuinţă socială – 71 persoane; 
- spălătorie socială – 93 persoane; 
- cantina socială – 35 persoane; 
- card de sanatate – 10 persoane; 
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- tichet educațional – 12 persoane; 
- lapte praf – 15 persoane; 
- azil – 19 persoane. 
 Sprijinirea persoanelor de etnie rromă în obţinerea documentelor necesare întocmirii 
dosarului de VMG şi ASF – 70 persoane; 
 Sprijinirea persoanelor de etnie romă victime ale violenţei domestice – 44 persoane; 
 Identificarea persoanelor adulte suspecte de TBC, hepatită, cancer, astm, epilepsie, 
diabet, HTA  HIV – 94 persoane; 
 Însoţirea gravidelor la controale periodice – 49 persoane; monitorizarea gravidei – 37 
persoane; catagrafierea gravidelor – 23 persoane; 
 Catagrafiere nou - nascut – 25 persoane; 
 Catagrafiere lauză – 20 persoane; 
 Îndrumarea, faciliatarea şi însoţirea  persoanelor  bolnave  la controale de specialitate 
(Spitalul/Policlinica Providenţa, Maternitate, Spitalul „Sf. Maria”, Spitalul Paşcanu, Spitalul 
de Pneumofiziologie, Institutul de Oncologie, Spitalul de Psihatrie, Spitalul de Boli 
Infecţioase „Sf. Parascheva”, medic de familie) – 390 persoane; 
 Organizarea acţiunilor medicale: obezitate la copii, hepatită, TBC, fumat, igienă 
personală şi a copiilor, alimentaţie copii, planing familial, pediculoză, vaccinare, 
contraceptie si donare de sange – 316 persoane; 
 Îndrumarea şi însoţirea femeilor de etnie romă la cabinetele de planificare familială – 50 
persoane; 
 Consiliere privind alimentaţia şi igiena  copiilor –156  persoane; 
 Consiliere ȋn vederea evitării abandonului școlar  și familial – 35 persoane; 
 
16. COMPARTIMENT STRATEGII, PROGRAME PROIECTE ÎN DOMENIUL 
ASISTENȚEI SOCIALE ȘI RELAȚIA CU ASOCIAȚIILE ȘI FUNDAȚIILE 
 
1. Activităţi specifice de identificare şi monitorizare proiecte finanţare europeană: 
 A fost identificat în luna ianuarie ghidul de finanţare din cadrul programului  POR 4.3 
"Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în 
municipiile reşedinţă de judeţ din România"; 
 În perioada iunie-decembrie a fost redactată cererea de finanţare pentru Proiectul 
integrat de regenerare urbană şi socială în zona Cicoarei – Centrul multifuncțional 
”Cicoarei”; 
 A fost identificat în luna ianuarie ghidul de finanţare pentru Fondul Român de 
Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul 
"Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locală), 
finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, pentru apelul de propuneri de 
proiecte "Educaţie incluzivă pentru copii şi tineri în situaţii de risc"; 
 Au fost organizare întâlniri cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean, Colegiului 
Tehnic ,,Ion Holban” şi ai Şcolii Gimnaziale ,,Constantin Păunescu” în vederea realizarii 
unor parteneriate pentru implementarea proiectului ,,INEDIT – Inclusive Education by 
Innovative Therapies”; 
 În perioada februarie-august a fost redactată cererea de finanţare pentru proiectul 
"INEDIT – Inclusive Education by Innovative Therapies”; 
 S-a participat în luna martie la sesiunea de instruire POC RO-MD, organizată de către 
Secretariatul Tehnic Comun Iași pentru Programul Operațional Comun România-
Republica Moldova, sesiune aferentă a două apeluri de proiecte; 
 Au fost identificate  2 ghiduri de finanţare din cadrul Programului Operaţional Capital 
Uman; Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - 
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare şi 
Axa prioritară 12: Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea 
de servicii sociale la nivelul comunității; 
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 A fost identificat  apelul de propuneri de proiecte ”Dezvoltare locală”,  lansat în cadrul 
Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor", finanţat 
prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021; 
 Au fost redactate trei rapoarte privind perioada de sustenabilitate, inventarierea 
bunurilor si structura personalului a structurilor de economie socială create în cadrul 
proiectului ,,VAST – Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine”. 
2. Activităţi specifice domeniului Sistemului de Control Intern Managerial 
 S-a elaborat Raportul de implementare a S.C.I.M. pentru anul 2018 pe baza 
Chestionarelor de autoevaluare ale departamentelor din structura instituţiei – 1 adresă cu 
25 documente anexă; 
 S-a întocmit Programul de dezvoltare a S.C.I.M. pentru anul 2019; 
 S-au reactualizat dispoziţii privind: responsabilii cu riscurile, responsabilul cu raportarea 
declaraţiilor de avere şi interese, membrii comisiei de monitorizare SCIM, membrii comisiei 
de disciplină, responsabilul comisiei de inventariere şi evaluare bunuri cu titlu gratuit, 
membrii grupului de lucru pe SNA – 6 documente; 
 S-a centralizat Lista obiectivelor generale şi specifice cu indicatori de atingere a 
obiectivelor pentru anul 2019 - 22 documente; 
 S-a centralizat Lista activităţilor procedurabile pentru îndeplinirea obiectivelor specifice 
pentru anul 2019 - 22 documente; 
 S-au întocmit şi centralizat documentele privitoare la managementul funcţiilor sensibile 
– 88 documente; 
 S-a elaborat documentaţia aferentă Mangementului riscurilor – 110 documente; 
 S-a întocmit Registrul general de riscurilor la nivelul instituţiei pentru anul 2019; 
 S-au elaborat şi transmis documente justificative către Serviciului de Audit Intern din 
Primăria Iaşi; 
 S-au elaborat procedura de sistem Managementul funcţiilor sensibile;  
 S-au revizuit procedurile operaţionale ale Compartimentului Monitorizare, Analiză 
Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială şi ale Compartimentului 
Strategii, Programe, Proiecte în domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu Asociaţiile şi 
Fundaţiile; 
 A fost acordat suport la întocmirea şi definitivarea Procedurii operaţionale privind 
evidenţa donaţiilor şi sponsorizărilor primite, cod DAS/PO-04-15, pentru Serviciul Buget 
Contabilitate şi pentru cele 2 cămine din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi; 
 S-a întocmit, în colaborare cu membrii desemnaţi prin Dispoziţie, Procedura de lucru 
privind activitatea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă 
domestică. 
3. Alte activităţi 
 S-a efectuat verificarea respectării procedurilor de lucru pentru 19 cabinete 
stomatologice şcolare, conform Dispoziţiei nr.1323/14.06.2019, s-au întocmit 19 procese 
verbale de verificare, şi 2 rapoarte generale; 
 S-au desfăşurat activităţi specifice de secretariat în Comisia de Cercetare Disciplinară 
Prealabilă, conform Dispoziţiei de constituire a Comisiei nr.1828/24.10.2019; 
 S-a participat la dezbaterea în domeniul eticii şi integrităţii organizată de Centrul de 
Resurse Juridice. 
 
17. COMPARTIMENT MONITORIZARE, ANALIZĂ STATISTICĂ, INDICATORI 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ 
 
1. Activități pentru stabilirea indicatorilor de asistență socială și incluziune socială/ 
activități de monitorizare, raportare și planificare 
 Întocmirea: 
- raportului lunar D.A.S. – 12 rapoarte; 
- raportului de evaluare pe anul 2018 privind liberul acces la informațiile de interes public 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/200; 
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- Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local Iaşi pentru anul 2019; 
 Efectuarea verificărilor la centrele din structura DAS cu privire la gradul de 
implementare a standardelor de calitate impuse de modificările legislative; 
2. Promovarea activităților sociale DAS 
 Realizarea a 2 tipuri de broșuri cu prezentarea serviciilor precum și realizarea afișului 
în vederea participării la “Târgul de oferte de practică, voluntariat și internship în domeniul 
asistenței sociale”, organizat de Universitatea Al. Ioan Cuza; 
 Întocmirea de materiale informative privind: 
- serviciile sociale acordate persoanelor de vârsta a treia solicitate de Comitetul de dialog 
civic pentru problemele persoanelor vârstnice; 
- serviciile oferite în parteneriat cu Fundația Hecuba, prin centrul Rezidențial pemtru mame 
și Copii aflați în dificultate; 
- serviciile oferite în cadrul Centrului de Servicii Integrate pentru Victimele Violenței 
Domestice; 
- beneficiarii de gratuități, facilități oferite de DAS în comunitate; 
- acțiunile D.A.S. în vederea implementării Strategiei Naționale de integrare psiho-socială 
a persoanelor private de libertate; 
- serviciile acordate de instituție în vederea susținerii materialului cadrul evenimentului 
organizat de Universitatea Al.Ioan Cuza - Târgul de Cariere. 
3.Participări la evenimente/întâlniri precum: 
 Conferința "Săptămâna belgiană", organizată de Camera de Comerț Româno-Belgiană 
cu tema "Îngrijirea persoanelor vârstnice pe termen lung"; 
 Conferința internațională" Măsuri de combatere a muncii nedeclarate", organizată de 
Universitatea Al. Ioan Cuza Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor; 
 Colocviul “Pericolul bolșevic în România anului 1919-între realitate și instrumentare 
politică”, organizat la Muzeul Universității “Al. I. Cuza” din Iași, în data de  11 iunie 2019, 
proiect desfășurat în cadrul Programului Centenar al Primăriei Municipiului Iași în 
parteneriat cu Centrul de Istorie a Secolului 20 din cadrul Facultății de Istorie a 
Universității; 
 Manifestarea științifică "Centenarul tratatului de pace între puterile aliate și Austria", 
organizată de Primăria Municipiului Iași și  Facultatea de Istorie Iași; 
 Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 
Vărstnice; 
 Târgul de practică organizat de Universitatea Al. Ioan Cuza Iași - organizarea standului 
de prezentare D.A.S. în cadrul evenimentului (elaborarea afișelor și a broșurii de 
prezentare a serviciilor acordate de instituție în comunitate); 
 Masa rotundă organizată de Inspectoratul de Poliție Județean Iași și prezentarea unui 
material de bune practici privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate. 
4.  Alte activități 
 Desfășurarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei de monitorizare a Sistemului de 
Control Intern Managerial pentru anul 2019; 
 Desfășurarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei de disciplină; 

 
18. CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „VOVIDENIA” 

Îşi desfăşoară activitatea pentru un număr de 888 de beneficiari (150 de 
beneficiari din cadrul centrului şi 738 de beneficiari din cadrul celor 7 cluburi pentru 
pensionari). 
1. Servicii sociale acordate ȋn cadrul Centrului de Zi ”Vovidenia” 
 Primirea, ȋnregistrarea și efectuarea de anchete sociale pentru un număr de 91 de 
persoane care au depus cereri de înscriere; 
 Încheierea contractelor de furnizare a serviciilor sociale – 66; 
 Efectuarea reevaluărilor sociale trimestriale – 521; 
 Ȋntocmirea deciziilor de sistare a serviciilor sociale – 66; 
 Elaborarea  planurilor individualizate de intervenţie – 66; 

http://radioiasi.ro/stiri/regional/audio-iasi-targul-de-oferte-de-practica-voluntariat-si-internship-in-domeniul-asistentei-sociale/
http://radioiasi.ro/stiri/regional/audio-iasi-targul-de-oferte-de-practica-voluntariat-si-internship-in-domeniul-asistentei-sociale/
http://radioiasi.ro/stiri/regional/audio-iasi-targul-de-oferte-de-practica-voluntariat-si-internship-in-domeniul-asistentei-sociale/
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 Reactualizarea planurilor individualizate de intervenţie – 521;  
 Ȋntocmirea fişelor lunare de activitate – 1.364; 
 Consiliere socială – 686 beneficiari; 
 Informarea beneficiarilor privind drepturile şi obligaţiile – 101; 
 Actualizarea registrelor de evidenţă - 4.551 înregistrări. 
2. Servicii medicale primare  
 Evaluarea stării de sănătate/consultații medicale – 152; 
 Cursuri de educaţie pentru sănătate/menţinerea unui stil de viaţă sănătos – 6. 
3. Servicii de consiliere şi evaluare psihologică 
 Beneficiari evaluaţi psihologic - 91; 
 Beneficiari consiliaţi psihologic - 30;   
 Beneficiari terapie psihologică de grup - 68; 
4. Activităţi recreative  
 Concursuri: 
- de muzică și poezie ”Rămas bun, Toamnă”, 22 noiembrie – 60 participanţi; 
- de fotografie ”Copacii Primăverii”, 28 martie – 30 participanţi; 
- de rummy, finanțat de Primăria Iași, 6 iunie – 40 participanţi; 
- de rummy, finanțat de Primăria Iași, 13 decembrie – 20 participanţi; 
- de tradiții, abilitate și maturitate ”Seniorii Anului 2019”, 22 decembrie – 800 participanţi; 
 Cursuri:    
- de limbă engleză pentru începători, sesiunea a V-a (săptămânal, pe durata a 3 luni), din 
29 ianuarie – 20 participanţi; 
- de creaţie - confecţionare mărţişoare,  14-16 februarie – 11 participanţi; 
- de creație – confecționare ouă decorative de Paște, în colaborare cu Școala nr. 10, 12 
aprilie – 20 participanţi; 
- de limba engleză pentru începători, sesiunea a VI-a (săptămânal, pe durata a 3 luni) 
începând cu 10 octombrie – 20 participanţi;  
- de realizare a unor obiective decorative de Crăciun prin tehnica ”şerveţelului din hârtie”, 
10 noiembrie – 14 participanţi.  
 Spectacole organizate: 
- Celebrarea poetului Mihai Eminescu, 15 ianuarie – 35 participanţi; 
- ”Iubim românește, de Dragobete”, 22 februarie – 50 participanţi; 
- Spectacol de muzică şi dans, de Ziua Femeii, în parteneriat cu Asociația ”Ștergem o 
lacrimă”, 6 martie – 150 participanţi; 
- Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie – 500 participanţi; 
- Oferirea de daruri unei familii sărace cu mulți copii, 6 decembrie – 30 participanţi. 
 Vizite la: 
- Grădina Botanică, Secţia ”Sere”, 21 februarie – 20 participanţi;                                           
- Muzeul Mitropolitan, 14 august – 30 participanţi; 
- Ciric, 22 august – 33 participanţi; 
- Grădina Botanică, Expoziția ”Flori de toamnă”, 9 noiembrie – 35 de participanţi.                  
 Excursii cu participarea unui număr de 50 de beneficiari pe acţiune la Mănăstirea 
Cetățuia - 24 aprilie; Lacu Roșu, 20 - 22 iulie; Mănăstirea “Vlădiceni”, 5 septembrie; Slănic 
Moldova, 2-5 octombrie, Maramureș, 16-18 iulie, Clubul ”Mircea cel Bătrân”. 
 Seminarii organizate: 
- ”Așteptări și obiective pentru anul 2019” susținut de psiholog Nastasia Popa, 10 ianuarie 
– 30 participanţi; 
- “Terapii alternative în tratarea bolilor vârstnicilor” susținut de asistentul medical Silvia 
Vâlcu, 31 ianuarie – 36 de participanţi; 
- ”Recomandări privind protecția bunurilor personale în locuri aglomerate”, în parteneriat 
cu Inspectoratul Județean de Poliție Iași, 7 februarie – 27 participanţi; 
- ”Modul de calcul al pensiilor”, în parteneriat cu Casa Județeană de Pensii Iași, 8 
februarie – 37 participanţi; 
- “Educație pentru sănătatea plămânilor”, susţinut de dr. Zvetlana Bodi, 15 februarie – 30 
participanţi; 
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- “Importanța rugăciunii și a iertării”, prelegere susținută de preot Dumitru Carp, 14 martie 
– 30 participanţi; 
- "Coafuri potrivite pentru senioare", în parteneriat cu Asociația F.E.G., 22 martie – 9 
participanţi;  
- "Introducere în Qigong" susţinut de dr. Zvetlana Bodi, 12 aprilie – 30 participanţi; 
- "Măsuri de intervenție în caz de leșin în mijloacele de transport în común, susținut de 
voluntarii ”Crucii Roșii”, 15 mai – 25 participanţi; 
- ”Stimularea creierului prin compunere, exerciții de imaginație pe o temă dată”, 13 iunie – 
15 participanţi; 
- ”Minte sănătoasă în corp sănător”, susținut de dr. Zvetlana Bodi, 5 iunie – 25 
participanţi; 
- ”Măsuri de prevenire a efectelor caniculei”, susținut de voluntarii Crucii Roșii, 1 august – 
25 participanţi; 
- ”Frumusețea stă în tine”, în parteneriat cu Colegiul Tehnic ”Ion Holban”, 10 octombrie – 
30 participanţi; 
- ”Fii precaut! Evită înșelăciunile!”, în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Iași, 
14 noiembrie – 40 participanţi. 
5. Activităţi desfăşurate în cadrul cluburilor 
 Consiliere socială şi administrativă, informare – 750;  
 Întocmirea și afişarea graficelor de activităţi – 406 grafice; 
 Monitorizarea activităţii de igienizare – 320 deplasări (verificări); 
 Distribuirea materialelor de curăţenie - livrări săptămânale. 
6. Activităţi recreative în cadrul cluburilor 
 Spectacole organizate cu ocazia: 
- Tradiții la început de An Nou – Clubul ”Aleea Rozelor”, 6 ianuarie – 20 beneficiari; 
- Zilei poetului național Mihai Eminescu – Clubul ”Aleea Rozelor”, 15 ianuarie – 20 
beneficiari; 
- Declarării Iașului drept Capitală istorică a României – Clubul ”Moara de Foc”, în 
colaborare cu Școala ”Ion Creangă”, 23 ianuarie 2018 – 30 beneficiari; 
- Sărbătoririi poetului Grigore Vieru –  Clubul ”Aleea Rozelor”, 14 februarie – 14  
beneficiari; 
- Sărbătoririi Dragobetelui – Clubul ”Aleea Rozelor”, 24 februarie – 14 beneficiari; 
- Împlinirii.a trei ani de activitate a Clubului ”Mircea cel Bătrân”, 2 martie – 60 beneficiari; 
- Zilei scriitorului Ion Creangă – Clubul ”Aleea Rozelor”, 4 martie – 14 beneficiari; 
 Activităţi culturale şi de informare: 
- “Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului față de Persoanele Vârstnice", în colaborare 
cu Asociația ”Afect”, în cadrul Clubului “Aleea Rozelor”, 11 iunie – 12  beneficiari; 
- “Ziua Europeană pentru prevenirea furtului din locuințe" în cadrul Clubului pentru 
pensionari “Alexandru cel Bun”, în colaborare cu I.P.J. Iaşi, 19 iunie – 42  beneficiari; 
- “Prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului”, în cadrul Clubului ”Alexandru cel Bun”, 17 
noiembrie – 50 beneficiari. 
 Concursuri finanțate de Primăria Municipiului Iași: 
- tenis de masă, organizat în cadrul FIE 2019, Clubul ”Mușatini”, 19 mai – 18 beneficiari; 
- șah, organizat în cadrul FIE 2019, Clubul ”Mircea cel Bătrân”, 8 iunie – 36 beneficiari; 
- table, organizat în cadrul FIE 2019, Clubul ”Alexandru cel Bun”, 15 iunie – 62 
beneficiari; 
- table, Clubul ”Alexandru cel Bun”, 5 decembrie – 50 beneficiari; 
- table, Clubul ”Mircea cel Bătrân”, 5 decembrie, 5 decembrie – 50 beneficiari; 
- rummy, Clubul ”Moara de Foc”, 13 decembrie – 20 beneficiari; 
- tenis de masă, Clubul ”Moara de Foc”, 15 decembrie – 8 beneficiari. 
 
19. CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE CU DEFICIENŢE DE AUZ ŞI VORBIRE „SF. 
PROOROC ZAHARIA” 

A avut un număr de 149 de beneficiari cărora li s-a asigurat: 
1. Servicii de asistență socială:   
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 Consiliere socială – 36 beneficiari; 
 Kinetoterapie – 48 beneficiari; 
 Educație pentru sănătate prin sport – 32 beneficiari; 
 Mediere în vederea angajării și consiliere pentru păstrarea locului de muncă – 15 
beneficiari. 
2. Documente întocmite/completate: 
 Anchete sociale în vederea înscrierii la Centru, Contract pentru acordare de servicii 
sociale, Fişă de luare în evidenţă, Raport de întrevedere – 31; 
 Plan personalizat – 139; 
 Fişă individuală de prezenţă –  547; 
 Fișă de monitorizare – 336; 
 Fișă evaluare – 241; 
 Fișă de închidere a cazului – 49; 
 Fişă kinetoterapie – 48; 
 Raport de consiliere socială – 36; 
 Plan individualizat de intervenţie – 128. 
3. Activităţi de socializare și recreative:  
Au fost organizate 49 de activități dintre care: 
 „Sărbătorirea zilei de 8 martie”– 100  beneficiare; 
 „Inițiere în tehnica încondeierii ouălelor” (17 martie) – copii și adulți au participat la 
activitatea de încondeiat ouă, sub coordonarea dr. Eugenia Burlea – 64 beneficiari; 
 Curs de dans pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire (25 iunie), susținut de 
Emanuel Păduraru, instructor de dans popular – 10 beneficiari. 
4. Activități social-culturale sau informative 
Au fost organizate 49 de activități dintre care:  
 „Seminar informativ privind  modul de recalculare a pensiilor” (5 februarie) – 
Isabela Grigorovschi, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii Iași, a prezentat 
informații de maxim interes –  50 beneficiari; 
  „Sesiune de informare și integrare în muncă” (14 februarie), susținută de dna Oana 
Baban, manager Carrfour Market Tătărași, Păcurari, și dl Daniel Dascălu, administrator al 
Cooperativei Sociale “Verde Pentru Voi” –  15 beneficiari; 
 „Acțiunea terapeutică a Iertării” (1 aprilie) – informare susținută de pr. Gheorghe 
Mihăilă, de la Parohia “Sf. Mahrama și Sf. Mucenici Brâncoveni” din Iași – 25 beneficiari; 
 „Descoperirea Iașului cultural”, prin vizitarea a 14 monumente culturale ieșene; 
 Vizita specialiștilor din Republica Moldova (16 februarie) – 50 de persoane au vizitat 
Centrul și s-au familiarizat cu serviciile sociale oferite în cadrul centrului; 
 67 de elevi de la 3 instituții de învățâmânt din Iași au vizitat centrul și au avut întâlniri cu 
beneficiarii (Liceul “Al. I. Cuza”, pe 17 aprilie; Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, pe 28 
mai; Școala „Elena Cuza” din Iași, pe 11 iunie); 
 Au fost organizate 7 acțiuni social-filantropice – 225 de beneficiari. 
6. Excursii 

 Excursie la Cetatea de scaun a Sucevei și mănăstirile din zonă – 20 beneficiari. 
 
20. CENTRUL DE SERVICII INTEGRATE PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 
 
1. Servicii şi activităţi specifice asistenței sociale: 
 Găzduire pentru un total de 55 beneficiari, din care 21 adulţi şi 34 copii; 
 Consiliere psihologică pentru depăşirea traumelor, dezvoltarea personală a victimelor şi 
îmbunătăţirea relaţiei parentale – 50 ședințe de consiliere; 
 Consiliere vocaţională de grup  organizată săptămânal pentru integrare/ reintegrare 
profesională; 
 Consiliere parentală de grup – săptămânal; 
 Informare şi consiliere în vederea rezolvării problemelor juridice: 
- Obținerea ordinului de protecţie – 3 beneficiare; 
- Acţiune de divorţ – 1 beneficiară; 
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- Plângere poliţie – 1 beneficiară; 
- Plângere penală – 2 beneficiare; 
- Obținerea certificatului medico-lega l– 5 beneficiari. 
 Informare şi consiliere ȋn vederea obţinerii de beneficii de asistenţă socială precum 
hrană prin Cantina Socială – 4 familii beneficiare; beneficii buget local – 10 beneficiari. 
 Întocmire Contracte furnizare servicii – 37; 
 Întocmire Anchete sociale – 19; 
 Întocmire Planuri individualizate de intervenţie – 32; 
 Întocmire Fişe de evaluare/ reevaluare– 35; 
 Întocmire Rapoarte de întrevedere – 62; 
 Întocmire Rapoarte de convorbire telefonică – 49; 
 Adrese/   Răspunsuri alte instituţii– 14; 
 Completare şi transmitere către ANES  a Fişei de monitorizare- trimestrial. 
2. Activităţi recreativ - educative: 
 ,,Întâlnire cu un reprezentant al Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii”– 
ianuarie 2019, activitate informativ- educativă, desfăşurată la sediul centrului, având 
sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Agent Şef Adjunct Claudiu Mercaş – 4 
beneficiari;  
 ,,Vizită dulce la Cake Expert- Iaşi”– februarie 2019, activitate recreativ- educativă, 
desfăşurată la sediul laboratorului Cake Expert- Iaşi – 5 beneficiari;  
 ,,Toate-n lume au o MAMĂ”– martie 2019, activitate recreativă, desfăşurată la sediul 
centrului – 5 beneficiari; 
 ,,Frumuseţea trezeşte sufletul la viaţă”– martie 2019, activitate recreativă, 
desfăşurată la sediul centrului, având sprijinul Şcolii Alpha Beauty Iaşi – 5 beneficiari; 
 ,,Care sunt priorităţile pentru mine şi copilul meu în momentul de faţă?”– aprilie 
2019, activitate interactivă tip Focus- grup, desfăşurată la sediul centrului – 4 beneficiari; 
 ,,Ciclul violenţei”– aprilie 2019, activitate interactivă de informare şi conştientizare, 
desfăşurată la sediul centrului; parteneri/ invitaţi: beneficiari ai centrului, reprezentanţi ai 
Centrului Rezidenţial pentru Mame şi Copii în Dificultate- Hecuba, reprezentanţi ai 
Centrului de Urgenţă pentru Recuperare şi Reintegrare Socială” C.A. Rosetti”, studenţi 
practicanţi (anul I/II) ai Universităţii ” Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Departamentul Sociologie 
şi Asistenţă Socială – 11 participanți; 
 ,,Ajutoarele iepuraşului se pregătesc pentru sărbătorile pascale”– aprilie 2019,  
activitate recreativ- educativă, desfăşurată la sediul centrului; parteneri/ invitaţi: beneficiari 
ai centrului, studenţi practicanţi, (anul II) ai Universităţii ” Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 
Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială; număr de participanţi 11;  
 ,,15 Mai- Ziua Internaţională a Familiei”– mai 2019, activitate de informare şi 
conştientizare, desfăşurată la sediul centrului; parteneri/ invitaţi: beneficiari ai centrului, 
studenţi practicanţi (anul I/II) ai Universităţii ” Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Departamentul 
Sociologie şi Asistenţă Socială, număr de participanţi 11; 
 ,,Importanţa ocupării unui loc de muncă potrivit”– mai 2019, activitate de consiliere 
şi informare, desfăşurată la sediul centrului – 3 beneficiari; 
 ,,1 Iunie- Ziua Internaţională a Copilului”– iunie 2019, activitate recreativă, 
desfăşurată la sediul centrului – 6 beneficiari; 
 ,,Şotron- Festivalul copilăriei ”– iunie 2019, activitate ludo- recreativă, desfăşurată în 
Grădina Muzeului “Mihail Sadoveanu” Iaşi – 6 beneficiari;  
 “Stil de viaţă sănătos”– iulie 2019, activitate instructiv- educativă de informare şi 
conştientizare, desfăşurată în incinta Palatului Copiilor Iaşi, având sprijinul Asociaţiei “ 
Everest” – 7 beneficiari; 
  “Arca lui Noe”, o provocare pentru fiecare!– iulie 2019, activitate recreativ- 
terapeutică, desfăşurată  în Parcul“ Arca lui Noe” Bârnova, având sprijinul Fundaţiei Izvor 
Iaşi – 9 beneficiari; 
 “Distruge zidul indiferenţei. Traficul de persoane poate fi prevenit!”– august 2019, 
activitate preventiv- informativă, desfăşurată la sediul centrului, având sprijinul  Agenţiei 
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Naţionale Împotriva Traficului de Persoane- Centrul Regional Iaşi,          Insp. Spec. Elena 
Camelia Cora –7 beneficiari; 
 “În lumea Disney!”– august 2019, activitate instructiv- educativă, desfăşurată la sediul 
centrului – 9 beneficiari; 
 “În lumea copilăriei pe ritmuri muzicale!”– august 2019, activitate recreativ- 
interactivă, desfăşurată la sediul centrului, având sprijinul cantautorului Teodor Munteanu, 
– 14 beneficiari; 
 “Medierea legăturii profesionale între angajator şi persoanele vulnerabile social”– 
octombrie 2019, activitate de mediere şi informare profesională, desfăşurată la sediul unui 
angajator privat Iaşi – 3 beneficiari; 
 “Siguranţa de nota 10”– noiembrie 2019, activitate de informare şi prevenire a 
riscurilor la care sunt expuse adolescentele în mediul virtual şi fizic, desfăşurată la sediul 
centrului, având sprijinul Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, IPJ Iaşi, 
subinspector Ghiurţu Geanina – 6 beneficiari; 
 „Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei Împotriva Femeii”– noiembrie 
2019,  activitate de informare şi conştientizare, desfăşurată la sediul centrului – 7 
beneficiari; 
 „Creativitate de 1 Decembrie”– noiembrie 2019,  activitate recreativ- educativ-  
interactivă, desfăşurată la sediul centrului – 3 beneficiari;   
 „Magia Crăciunului se trăieşte in familie!”– decembrie 2019,  activitate recreativ- 
interactivă, desfăşurată la sediul centrului – 8 beneficiari.   
3. Alte activităţi : 
 Implementare modificări legislative cu privire la Standardele minime de calitate în 
domeniul serviciilor sociale, conform Ordinului 28/ 03.01.2019; 
 Participare  Seminar promovare/ informare “ Concept Barnahus- Model integrat de 
servicii de evaluare, audiere şi protecţie  a copiilor victime ai violenţei domestice”, 
organizat de “ Salvaţi Copiii România”; 
 Participare Proiect “ Meriţi să trăieşti fără teamă”, organizat de Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie Iaşi– 7 şedinţe; 
 Vizita oficială a Excelenţei Sale, dna Michele Ramis, Ambasador al Franţei în România 
şi a Alteţei Sale Regale Principesa Maria a României, 27.09.2019; 

 
 
21. CENTRUL SOCIAL CU DESTINAŢIE MULTIFUNCŢIONALĂ „BUCURIA” 
 
1. Servicii şi activităţi specifice asistenței sociale  
 Servicii de găzduire pentru o medie de 19 beneficiari/lună; 38/an;  

 Evaluări/reevaluări ale nevoilor tinerilor integraţi în centru – 48;  

 Întocmirea planurilor de intervenţie individualizate – 48;  

 Şedinţe de monitorizarea lunară a situaţiei beneficiarilor – 236;  

 Consiliere psihologică primară a beneficiarilor – 39;  

 Întocmire raport de întrevedere –186; 

 Asistenţă medicală primară – 20 fişe întocmite şi 400 consultaţii (acte medicale) ;  

 Consiliere în găsirea unui loc de muncă – 14 consilieri cu integrare;  

 Întocmire fişă de consiliere socială – 18;  

 Întocmire răspuns cerere privind acordarea serviciilor sociale în regim rezidenţial– 1;  

 Întocmire raport de convorbire telefonică – 29;  

 Întocmire avertismente – 37;  

 Întocmire proces verbal în urma raportului de eveniment – 8;  

 Întocmire fişă de ieşire – 18; 

2. Activităţi de socializare şi petrecerea timpului liber 
 Martie cu bucurie - 8 Martie – crearea de mărţişoare şi felicitări handmade;         
 Pregătiri pentru Sfintele Sărbători – 25 aprilie - decorarea ouălelor pentru masa de 
sărbători şi sărbătorirea zilei de naştere a unei beneficiare; 
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 Autogospodărirea de primăvară - 22 mai - participarea la curăţarea şi îngrijirea 
spaţiilor verzi din curtea centrului; 
 O lume minunată! - 1 Iunie – prepararea unor prăjituri cu implicarea tuturor 
beneficiarilor pentru a sărbători Ziua Internaţională a Copilului; 
 Evadare la munte - 13 iulie - Echipaţi corespunzător, plini de entuziasm şi veselie, au 
străbătut cărări de munte şi poteci, până au ajuns la una dintre bijuteriile Ceahlăului, 
Cascada Duruitoarea;      
 Trăire prin lectură – 20 septembrie – dezbaterea unor texte citite în scopul stimulării 
înţelegerea, interpretarea, creativitatea; 
 Ziua mondială fără maşini - 22 septembrie - parcurgerea unui  traseu  prin oraş şi 
discutarea despre impactul nociv pe care îl au noxele asupra mediului şi a sănătăţii; 
 Activităţi recreative - 27 septembrie - activitatea recreativă “Jocuri interactive” ce ajută 
la dezvoltarea limbajului, memoriei, atenţiei, precum şi imaginaţiei; 
 Excursie de o zi - 12 octombrie – vizitarea unor obiective turistice din zona Moldovei: 
Salina Cacica, Cetatea de Scaun a Sucevei şi Palatul lui Cuza de la Ruginoasa; 
 Ornamente de toamnă - 18 octombrie - exersarea abilităţilor în activităţi de bricolaj şi 
realizarea ornamentelor de toamnă şi colaje din frunze pentru înfrumuseţarea centrului; 
 Toamna Dovleceilor – 31 octombrie - sculptarea şi insufleţirea dovleceilor, realizarea 
de ornamente tematice pentru centru şi confecţionarea de măsti. La finalul activităţii s-au 
bucurat de o plăcintă de dovleac; 
 Cartea este o comoară - 27 noiembrie - insuflat interesul pentru citit tinerilor; 
 Ornamente de Crăciun – 28 noiembrie – crearea de decoraţiuni hand-made specifice 
sezonului de iarnă, atât pentru înfrumuseţarea centrului, cât şi pentru ornarea bradului de 
Crăciun; 
 Bucuria împodobirii bradului - 05 decembrie - împodobirea bradului; 
 Dărnicia lui Moş Nicolae - 06 decembrie - elevii din cadrul şcolii „Otilia Cazimir” din 
Iaşi le-au adus daruri tinerilor din centru, dorind să interacţioneze cu aceştia; 
 Retrospectiva anului 2019-12 decembrie-utilizarea materialelor foto-video cu ajutorul 
cărora au realizat unicitatea situaţiilor în care s-au aflat în decursul anului şi deplasarea pe 
bld. Ştefan cel Mare pentru a vedea spectacolul luminilor de Crăciun; 
 Tombola lui Moş Crăciun - 17 decembrie – primirea şi dăruirea de cadouri şi 
prepararea unor cornuleţe; 
 Bucurie pe patine - 18 decembrie – petrecerea timpului de calitate patinând; 
 Fii şi tu Moş Crăciun - 19 decembrie - îndeplinirea dorinţele trecute pe scrisorile 
adresate lui Moş Crăciun pentru elevii din cadrul Liceului „Victor Mihăilescu Craiu” din 
Belceşti;  
3. Activităţi informative, seminarii pe următoarele teme de interes 
 Informaţii de actualitate privind viruşii gripali – 18 ianuarie - seminar de informare 
privind măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor prin gripă şi alte infecţii respiratorii; 
 Rolul perseverenţei în viaţa noastră - 11 februarie – familiarizarea cu termenul, prin 
punerea în practică a unui exerciţiu intitulat “Visele noastre”; 
 Semnificaţia Postului Paştelui - 12 martie – informarea tinerilor despre perioada 
postului evidenţiindu-se astfel legătura dintre respectarea postului şi evoluţia spirituală a 
individului; 
 Tipuri de abuz şi repercursiunile acestora -19 martie – informare cu privire la tipurile 
de abuz, cauzele şi efectele acestora, realizând în acelaşi timp o comparaţie între trecut şi 
prezent; 
 Igiena dentară - 21 martie - informarea tinerilor despre modul corect de periaj al 
dinţilor, modalităţile de îngrijire a acestora şi despre afecţiunile care pot apărea ca şi 
consecinţă a neîngrijirii; 
 Cum putem comunica eficient - 27 martie – informare cu privire la tipurile, canalele şi 
componentele fundamentale ale comunicării, barierele întâlnite în comunicare şi 
instrumentele  pentru a comunica eficient. Asimilarea informaţiilor s-a realizat prin modul 
de învăţare experenţială după modelul Kolb; 



25 
 

 Totul despre bullying - 02 aprilie – informare cu privire la caracteristicile victimelor 
fenomenului de bullying, cauzele şi efectele acestuia şi modalităţile de prevenire şi 
combatere. Asimilarea informaţiilor s-a realizat prin vizualizarea unor filme de scurt metraj, 
prin discuţii libere şi activităţi pe echipe;    
 Curajul de a fi vulnerabil - 10 aprilie – informare cu privire la metode de identificare a 
vulnerabilităţilor şi au conştientizarea modului cum îi influenţează viaţa. Realizănd 
“Copacul fricii ” şi “Copacul curajului”, discutând temerile şi soluţiile acestora, tinerii au 
ajuns la concluzia că există o balanţă perfectă între slăbiciune şi putere; 
 Managementul furiei - 17 aprilie – dezbatere privind efectele ce le produce în plan 
psihologic şi fiziologic până la mecanisme de înlăturare a furiei. Activitatea a fost 
interactivă folosindu-se jocul pe echipe şi s-a încheiat cu o mică surpriză pentru un 
beneficiar al centrului, cu ocazia zilei sale de naştere; 
 Informare cu privire la proceduri şi regulamentele  - 08 mai - sesiune de informare 
pentru tinerii beneficiari în cadrul căreia s-a discutat despre activităţile şi serviciile derulate, 
procedurile utilizate, precum şi a oricăror alte aspecte considerate utile. Cu această 
ocazie, un beneficiar al centrului a fost sărbătorit, fiind ziua acestuia de naştere; 
 Alergiile sezoniere - 17 mai – sesine de informare referitoare la principale, cauze, 
simptome şi tratamentul acestora;     
 Toxiinfecţiile alimentare - 24 mai – discuţii cu privire la cauzele, simptomele, factorii 
de risc, dar şi modalităţile de prevenţie alea acestei infecţii digestive. Cu această ocazie, 
un beneficiar al centrului a fost sărbătorit de ziua sa de naştere;   
 Ziua eroilor şi Înălţarea Domnului - 06 iunie – discuţii despre cinstirea eroilor 
neamului românesc şi despre semnificaţia, tradiţiile şi obiceiurile de ziua Înălţării 
Domnului;    
 Familia contemporană - 21 iunie – discuţii în cadrul unui focus grup, în care 
beneficiarii  au dezbătut diverse aspecte legate de familie, cum ar fi problemele şi nevoile 
familiei din secolul XXI, importanţa acesteia pentru dezvoltarea individului, iar prin 
intermediul unui exerciţiu de imaginaţie, tinerii au vizualizat propria familie, cu 
caracteristicile ei. La finalul activităţii s-a sărbătorit ziua de naştere a unui beneficiar; 
 Sfaturi utile pentru zilele toride - 11 iulie - sesiune de informare cu privire la măsurile 
de protecţie împotriva caniculei, despre simptomele ce pot apărea şi despre alimentele şi 
băuturile recomandate. La finalul activităţii, unul dintre beneficiari a avut parte de o 
surpriză frumoasă cu ocazia zilei de naştere;    
 Cum să colectăm selectiv deşeurile? - 23 iulie - sesiunea de informare cu privire la 
colectarea selectivă a deşeurilor, a legislaţiei în vigoare şi penalităţile ce se aplică în caz 
de nerespectare a regulilor de depozitare a deşeurilor.  Prin intermediul unui joc interactiv, 
au conştientizat diferenţa dintre ceea ce se colectează şi ceea ce nu se colectează 
selectiv, avantajele colectării selective; 
 Dependenţa jocurilor de noroc - 06 august – discuţii despre simptomele şi efectele pe 
care le au jocurile asupra individului; 
 Frică vs. Anxietate - 04 octombrie - sesiunea de informare în cadrul căreia s-a pus 
accentul pe diferenţierea conceptelor şi tratamentul indicat în cazul tulburărilor de 
anxietate;    
 Obiceiuri şi tradiţii de Sărbători - 25 noiembrie - prezentarea învăţăturilor creştine 
despre post şi tradiţiile specifice acestei perioade. 
 
22. CENTRUL SOCIAL DE URGENŢĂ PENTRU RECUPERARE ŞI INTEGRARE „C.A. 
ROSETTI” 
 
1. Servicii psiho-socio-medicale acordate  
 Anchete sociale pentru cazare în centru, internare în centre medico-sociale  –  310; 
 Informare și sprijin în vederea întocmirii dosarului pentru obținerea CI – 37; 
 Informare ȋn vederea obţinerii de beneficii de asistenţă socială – 50; 
 Servicii medicale primare - 1.037 consultații; 
 Consiliere şi evaluare psihologică – 154 ședințe de consiliere; 
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 Integrare ȋn familia lărgită/comunitate – 34; 
 Planuri de intervenţie – 151; 
 Rapoarte întrevedere – 217; 
 Mediere în vederea inserției pe piața muncii – 29; 
 Mediere ȋn găsirea unui spaţiu locativ – 33; 
 Igienizare/deparazitare (schimbare îmbrăcăminte/încalţăminte), pentru un număr de  
320 de beneficiari, ȋn sezonul rece; 
 Ȋntocmire adrese/răspunsuri către unităţile spitaliceşti, penitenciare – 76; 
2. Activităţi de interactiv - educative și de petrecere a timpului liber 
 Abordarea tematicii violenţei începând cu formele de manifestare, ordin de protecţie, 
aspecte legislative, etc. –12 beneficiari; 
 Dezbatere despre agresiunea sexuală –13 beneficiari; 
 “Călătorie duhovnicească, înaintea Sărbătorii Invierea Domnului” la Mănăstirea 
“Hadâmbu”; 
 “Călătorie duhovnicească, în ţinutul mănăstirilor din judeţul Neamţ”; 
 Implicarea beneficiarilor în dezbaterea cu privire la prevenţia traficului de persoane în 
colaborare cu Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane - Iaşi; 
 “Terapia prin pictură”, unde beneficiarii Centrului au reuşit să intre în lumea culorilor – 
activitate desfăşurată la data de 25  iulie 2019; 
 “Curs de terapie prin metoda cardurilor metaforice OH”, - beneficiarii au reuşit să 
scoată la iveală trăiri, emoţii, gânduri, dorinţe, frici. – activitate desfăşurată la data de 01 
august 2019 – 8 beneficiari; 
 Participare la evenimentul în aer liber dedicat artei culinare câmpeneşti “Masă 
câmpenească” – 22 beneficiari; 
 Informare cu privire la legislația în vigoare din domeniul relaţiilor de muncă, aplicarea 
noilor prevederi legale privind munca nedeclarată, precum şi alte acte normative care 
reglementează domeniul muncii; 
 „Curăţenie de toamnă”, activitate eficientă prin care s-a îmbunătăţit aspectul 
camerelor, spaţiilor verzi, cu propuneri venite din partea beneficiarilor; 
 “Ziua Internaţională a persoanelor fără adăpost” ocazie cu care au fost invitaţi tineri 
actori din cadrul asociaţiei “ ART CIVICA”; 
 Participarea unui număr de 8 beneficiari la Planetariu din cadrul Facultăţii de 
Matematică; 
 Informare privind siguranţa personală pe care trebuie să le cunoască şi să le pună în 
practică pentru a evita riscul de a deveni o victimă – 17 beneficiari în data de 29.11.2019; 
 Crăciun la masă cu oamenii fără adăpost împreună cu fundaţia Harmony and Hope, 
unde aceștia au primit cadouri/îmbrăcăminte şi încăţăminte; 
 Impodobirea bradului de Craciun este o traditie importantă asociată sărbătorii 
Crăciunului, activitate la care au participat beneficiarii centrului “C.A.Rosetti”. 
      
23. CANTINA SOCIALĂ 

Cantina Socială Iași prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor 
aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite. 
1. Servicii sociale:   
 Consilierea pentru reintegrarea în câmpul muncii – 9 persoane. 
 Prepararea şi distribuirea hranei pentru un număr mediu zilnic de 125 persoane, astfel: 

- 58 persoane beneficiare de ajutor social; 
- 2 persoană cu dizabilități; 
- 62 copii cu vârsta până la 18 ani; 
- 3 tineri care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ; 

 Asigurarea transportului hranei pentru 10 persoane nedeplasabile; 
 Verificare şi acordare servicii de cantină – 27 dosare. 
 Întocmirea anchetelor sociale – 58. 
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2. Acțiuni sociale: 
- Sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie 2019 prin prepararea a 3.000 de porții de ceai, a 700 
litri de vin fiert şi distribuirea de 1.700 plăcinte;  
- Sărbătorile Iaşului  ediţia a XXVIII a – Eveniment care a necesitat mobilizarea 
personalului în prepararea a 30.500 ceaiurilor şi a mesei tradiţionale. 
- 1 Decembrie, Ziua Națională a României, prin prepararea a unui număr de 5000 de 
porții de fasole cu cârnați, vin fiert și ceai. 
 
24. CENTRUL DE SERVICII PENTRU MAMĂ ŞI COPIL „HECUBA” 
 
1. Activităţi specifice managementului pe caz, lucrul în echipa pluridisciplinară: 
 Efectuarea evaluărilor individuale, pentru a identifica situaţia psiho-socială a 
solicitantelor/beneficiarelor şi a familiilor de provenienţă, cât şi a nevoilor copiilor acestora 
– 114; 
 Efectuarea anchetelor sociale – 57; 
 Planificarea, organizarea şi susţinerea întâlnirilor de grup şi individual cu beneficiarii 
Centrului în vederea semnării actului adiţional de prelungire a contractului de furnizare a 
serviciilor sociale – 9; 
 Supravegherea situaţiei medicale a tuturor cazurilor în care copiii au absentat din  
motive medicale – 166; 
 Monitorizare zilnică a motivului pentru care copiii nu sunt aduşi la grădiniţă, pentru o 
eventuală intervenţie pe caz – 112; 
2. Asigurarea intervenţiei specifice specialiştilor fundaţiei: asistent social şi 
psiholog 
 Întocmirea actelor adiţionale pentru contractele de furnizare servicii sociale  
beneficiarilor pe perioada verii; în semestrul doi se reânoiesc contractele – 27; 
 Întocmirea rapoartelor  de întrevedere în vederea identificării  şi evaluării situaţiei 
actuale în care se află familia şi găsirea celor mai bune soluții în folosul beneficiarului şi a 
copiilor acestuia – 230;  
 Revizuirea bazei de date privind beneficiarii – 8; 
 Consiliere psihologică – 205 ședințe; 
3. Asigurarea educaţiei copiilor și a serviciilor de îngrijire şi supraveghere  
A fost realizată de către 6 educatoare, angajate ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi. 
118 de copii sunt înscrişi în programul de grădiniță în trei grupe, mică, mijlocie şi mare, și 
creșă în intervalul orar 06.30 - 18.30, beneficiind de activităţi educaţionale în conformitate 
cu obiectivele curriculei preşcolare precum și asigurarea a trei mese zilnice. 
4. Activităţi specifice    
 Întocmirea recepţiilor şi bonurilor de consum,colaborarea cu contabilitatea, lunar, privind 
informații financiare, achiziții, utilități, servicii; 
 Realizarea meniului săptămânal, întocmirea necesarului și aprovizionarea cu alimente 
şi materiale necesare desfăşurării activităţilor în grădiniţă; 
 Întocmirea programului de lucru al personalului din subordine; 
 Asigurarea asistenţei medicale prin: epicriza de etapă, întocmirea fişelor medicale, 
asistenţă medicală în caz de urgenţă, triajul copiilor (verificarea stării de sănătate 
corporală la venirea în grădiniţă), calcularea raţiilor alimentare. 
 
25. CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU MAME ŞI COPII ÎN DIFICULTATE „HECUBA” 

 
I. Asigurarea intervenţiei psihosociale specializate pe cazuri, de către 1 coordonator 
centru, 1 psiholog şi 1 asistent social  
1. Servicii de rezidență în centru și locuințele protejate 
 Familii monoparentale cazate în centru în anul 2019 – 33 (33 mame și 68 copii); 
 Familii monoparentale cazate în locuinţele protejate ale Fundaţiei Hecuba - 6 (6 mame 
și 9 copii); 
 Cazuri noi luate în evidenţă în vederea cazării în centru – 36; 
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 Familii monoparentale decazate din centru – 15; 
 Familii monoparentale decazate din locuințele protejate – 3; 
 Planuri individualizate de intervenție – 26; 
 Contracte de rezidență temporară în centru – 20; 
 Contracte de servicii sociale în centru – 20; 
 Contracte de rezidență temporară în locuințele protejate – 2. 
2. Servicii de asistență psiho-socială și educațională 
 Ședințe de consiliere psihologică a beneficiarelor – 127; 
 Evaluări psihologice –17; 
 Teste de personalitate aplicate beneficiarelor – 34; 
 Ședințe de consiliere de familie – 24; 
 Întrevederi pentru medierea conflictelor dintre beneficiare – 35; 
 Ședințe de consiliere și educație parentală – 198; 
 Ședințe de consiliere pentru stabilirea şi urmarea planului de viitor – 171; 
 Ședințe de consiliere pentru rezolvarea problemelor de sănătate – 118; 
 Ședințe de informare și consiliere socială – 80; 
 Beneficiare sprijinite în demersurile legale întreprinse pentru divorț, încredințare copii și 
ordin de protecție – 3; 
 Conturi de economii deschise pentru perioada de post-rezidenţă – 9; 
 Ȋ ntrevederi pe cazuri cu echipa interdisciplinară pentru adaptarea planurilor 
individualizate de intervenție unor linii de intervenţie în funcție de nevoile specifice ale 
beneficiarilor – 326; 
 Ședințe de suport educaţional pentru creşterea performanţei şcolare a copiilor – 34; 
 Ore de îngrijire şi supraveghere a copiilor asigurate de 4 educatori puericultori – peste 
4600 (în medie 385 ore/lună). 
3. Servicii de consiliere și sprijin pentru accesarea și/sau adaptarea pe piața muncii 
 Ședinţe de consiliere vocaţională şi profesională în vederea angajării, gestionării 
conflictelor de muncă, relaţiilor de muncă şi drepturilor angajaţilor – 70; 
 Beneficiare consiliate în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare şi relaţionare cu  
angajatorii – 9; 
 Beneficiare integrate pe piața muncii – 6. 
II. Monitorizarea de către 4 educatori puericultori a modului de respectare a 
Regulamentului de Ordine Interioară de către beneficiare, prin: 
 Asigurarea de sprijin beneficiarelor în prepararea hranei; 
 Repartizarea sectoarelor de curăţenie zilnică în spaţiile comune şi verificarea modului în 
care s-a efectuat curățenia; 
 Întocmirea de procese verbale în apartamente pentru identificarea micilor 
defecţiuni/stricăciuni şi verificarea gradului de curăţenie; 
 Procesarea (discutarea, aprobarea şi înregistrarea) cererilor de plecare din centru, de 
supraveghere a copiilor, a declaraţiilor de supraveghere a copiilor de altă beneficiară şi a 
cererilor de primire de vizite în centru; 
 Asigurarea continuității activității în zilele de sâmbătă şi duminică; 
 Completarea zilnică a documentelor şi registrelor aferente desfăşurării activităţii. 
III. Activități manageriale și administrative asigurate de către 1 coordonator de 
centru 
 Eficientizarea lucrului specialiștilor cu beneficiarii centrului prin supervizări individuale și 
de grup, precum și ședințe de lucru în echipă pe cazuri; 
 Întocmirea referatelor privind necesarul de materiale pentru remedierea defecțiunilor 
apărute și pentru materialele de curățenie necesare igienizării și întreținerii CRMCAD, 
justificarea acestora și înaintarea spre aprobare doamnei Director Executiv a Fundației 
HECUBA; 
 Realizarea pontajului lunar pentru angajații centrului; 
 Realizarea graficului lunar al educatorilor specializați; 
 Monitorizarea modului în care mamele respectă programul de curățenie și întreținere al 
centrului; 
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 Încasarea contribuțiilor mamelor la cheltuielile de întreținere; 
 Monitorizarea conturilor de economii ale mamelor. 
IV. Activităţi socio-educaționale și recreaționale 
 Organizarea evenimentului „Daruri pentru Mama”. Cu ocazia zilei de 8 Martie, 
mamelor din Centrul Rezidențial le-au fost oferite de către copiii lor felicitări confecționate 
de aceștia, sub îndrumarea personalului centrului, și cadouri din partea Fundației Hecuba. 
Toți beneficiarii centrului (copii și mame) au fost invitați să servească, împreună cu 
personalul centrului, dulciuri și sucuri.  
 Organizarea, la fiecare două luni, a evenimentului „Clubul sărbătoriților!”, pentru 
sărbătorirea beneficiarilor – mame și copii – care, pe parcursul ultimelor 2 luni, și-au 
aniversat ziua de naștere. Pentru eveniment s-au cumpărat bannere cu „La mulți ani!”, 
baloane, vuvuzele, dulciuri și sucuri, iar sărbătoriții au primit un mini tort cu lumânări, 
coifuri, confetti, etc.              
 Organizarea și desfășurarea a două activități specifice sărbătorilor pascale împreună cu 
copiii din centru, intitulate ”Coșulețele iepurașului de Paște” și “Vânătoarea de ouă”. În 
cadrul acestor activități copiii, sub îndrumarea personalului centrului și al studenților aflați 
în practică, au realizat coșulețe pe care le-au folosit la vânarea ouălor de ciocolată.                        
 Organizarea evenimentului „Daruri de Paște”. Cu ocazia zilelor pascale, familiilor 
monoparentale din Centrul Rezidențial le-au fost oferite (de către preotul Sebastian și 
colectivul Clinicii Stomatologice și de Ortodonție pentru copii din Boltă, condus de dna 
prof.dr. Zetu), cadouri constând în alimente, dulciuri, produse de igienă personală și 
obiecte de îmbrăcăminte.              
 Încheierea unui Acord de parteneriat cu Societatea Națională de Crucea Roșie – Filiala 
Iași și asigurarea cadrului necesar prezentării, de către voluntarii societății, a unui curs de 
prim ajutor pentru mamele și copiii din Centru Rezidențial.              
 Organizarea și primirea vizitei Ambasadorului Franței în România – doamna Michele 
Ramis, a Domnului Mihai Chirica - Primarul Municipiului Iași, a Alteței Sale Regale 
Prințesa Maria și a altor persoane pubice, la Centrul Rezidențial (27 septembrie). 
 Inițierea unui grup de suport pentru mamele singure în cadrul căruia sunt abordate teme 
de interes comun, pentru facilitarea învățării din experiențele celorlalte participante. 
 Asigurarea cadrului necesar desfășurării, de către voluntarii Asociației IMPACT Asachi, 
de activități distractive cu copii din Centrul Rezidențial. 
 Organizarea și desfășurarea evenimentului „Parada costumelor de Halloween”, cu 
participarea beneficiarilor centrului, mame și copii.           
 Organizarea evenimentului „Daruri de la Moș Nicolae”, în care reprezentanți ai 
Fundației „Harmony and Hope” au colindat și au oferit cadouri copiilor din centru. 
 Pregătirea recitalului de colinde susținut de către copiii din centru, în cadrul serbării de 
Crăciun a Fundației Hecuba. La finalul serbării, copiii au primit cadouri și au participat la o 
petrecere organizată de personalul centrului la restaurant. 

   
26. CĂMINUL DE PENSIONARI „SF. CUVIOASĂ PARASCHEVA” 

În perioada ianuarie – decembrie 2019 Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă 
Parascheva” şi-a desfăşurat activitatea cu un număr de 67 angajaţi. Serviciul de asistență și 
îngrijire a persoanelor vârstnice a fost acordat unui număr de 187 beneficiari.  
1. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartimentului resurse umane și 
control intern managerial  
 Gestionarea dosarelor de personal – (67), inclusiv actualizarea fișelor de post;  
 Documentațía specifică pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante – (7); 
întocmirea contractelor individuale de muncă (6);  
 Întocmire decizii: încetare (6), reluare activitate (1), detașare (6), transfer (1), majorări 
salarii, inventariere, comisii de disciplină, administrative, etc. (192); 
 Întocmire dosare voluntari/ studenți (8); 
 Parteneriate (15); 
 Înregistrare documente 5275 ; 
 Încasarea contribuției lunare de la beneficiari (2.086); 



30 
 

 Foi vărsământ către Trezorerie (160). 
 Documente specifice Sistemului de Control Intern Managerial (6). 
 Revizuire Proceduri operaţionale Ediţia II (89). 
 Documentaţia aferentă Mangementului riscurilor pentru toate compartimentele din cadrul 
căminului (58). 
 Completare formulare privind procesul de identificare a riscurilor și vulnevabilităților la 
corupție, respectiv formulare specifice procesului de identificare a funcțiilor sensibile  – (4); 
2. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartimentului administrativ şi 
aprovizionare 
 Organizarea, menținerea și monitorizarea activității de igienizare și dezinfecție pentru 
toate spațiile unității - zilnic;  
 Instructajul periodic la toți salariații conform graficului și tematicii de sǎnǎtate şi 
securitatea în muncǎ, apărare împotriva incendiilor- lunar (12); 
 Organizarea activităților de întreținere și reparație, inclusiv a celor de control în vederea 
păstrării în bune condiții a bunurilor unității, a  consumului rațional de energie, apa, 
combustibil, rechizite, consumabile de birou, precum și a altor materiale de uz gospodăresc; 
 Referate de necesitate și de eliberare de materiale (876).  
3. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartimentului achiziții 
 Documentație privind achizițiile prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (744);   
 Situația anuală privind monitorizarea gradului de realizare a achizițiilor publice planificate 
pentru anul 2019 (1); 
 Întocmirea  Planului Anual de Achiziții pentru anul 2020; 
 Asigurarea aprovizionării cu bunuri materiale, produse alimentare și nealimentare; 
 Încheierea contractelor de furnizare produse și servicii.  
4. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartiment Financiar Contabil 
 Întocmirea statelor de plată, a declarațiilor 112, L153 angajamentele, ordonanțările și 
ordinele de plată aferente; 
 Înregistrarea facturilor primite (1250), întocmirea nir-urilor (1040), și completarea fișelor 
de magazie; 
 Întocmirea bonurilor de consum  pentru alimente, materiale, combustibil, etc. (1809); 
 Înregistrarea obligațiilor individuale de plată (2157) aferente contractelor beneficiarilor și 
înregistrarea chitanțelor (2086) și ordinelor de plată pentru încasarea contravalorii 
contribuției de întreținere de la beneficiarii internați (31); 
 Întocmirea situațiilor și anexelor corespunzătoare fiecărei luni, respectiv: balanța, registru 
jurnal, situații lunare, bilanțurile trimestriale, situația plăţilor restante, monitorizarea 
cheltuielilor de personal, necesarul de credite bugetare, deschideri de credite bugetare 
trimestriale, transmise către D.A.S., Forexebug, Trezorerie;  
 Verificarea, aprobarea și semnarea ALOP-urilor aferente cheltuielilor efectuate (1377); 
 Întocmirea cec-urilor de retragere de numerar (10), pe baza referatelor de necesitate 
pentru efectuarea plăţilor în numerar și întocmirea dispoziţiilor de plată prin casierie 
aferente (22); 
 Demararea procedurilor și activităților privind inventarierea bunurilor materiale și 
patrimoniale de câte ori a fost necesar pe parcursul anului 2019 și finalizarea procedurilor 
de casare a bunurilor propuse spre casare în decembrie 2018. 
5. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartimentuui de asistență, îngrijire 
socială și psihologică 
 Asigură managementul de caz pentru un număr de 126 beneficiari; 
 Evaluare, reevaluare, actualizare dosare, fișe geriatrice, fișe monitorizare, planuri 
individualizate de asistență și îngrijire pentru 187 dosare beneficiari; 
 Triaj: 

o zilnic la camerele beneficiarilor – sectorul semidependenți și dependenți; 
o prin sondaj la camerele beneficiarilor independenți; 
o vizite/ intervenție la camere, când se impune sau se solicită;  
o total: 12882. 

 Ședințe de consiliere socială (1134); 
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 Informarea potențialilor beneficiari/ aparținători (73) privind condițiile de admitere; 
 Ședințe informative/ instruire pentru personalul de îngrijire (12); 
 Ședințe informative pentru beneficiari (12); 
 Organizarea activității de îndrumare și supervizare voluntari/ studenți, (19);  
 Documentația specifică pentru beneficiarii reintegrați în familie (3); 
 Documentația specifică pentru încetare servicii (23); 
 Ședințe consiliere psihologică și mediere (1238); 
 Ședințe de lucru – echipa interdisciplinară (48); 
 Revizuire proceduri specifice compartimentului (2); 
 Inițiere/ organizare/ perticipare/ supraveghere activități de socializare;  
 Consiliere etică salariați (21). 
6. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartimentului de îngrijire spiritual-
religioasă 
 S-a asigurat asistență spiritual - religioasă - activitatea liturgico-sacramentală specifică - 
299 activități (liturghie + taine); servicii funerare – (86) activități; intervenții și implicări ale 
serviciului spiritual-religios, precum și în echipa interdisciplinară - 256 activități; 
monitorizarea sectorului dependenți - 650 activități; 
 S-a asigurat colaborarea cu parteneri cultural-religioși în cămin și/sau în afara acestuia – 
132 colaborări; 
 S-au asigurat un număr de 1632 vizite pastorale; 305 activități de ceremonial aniversar şi 
onomastic, în prezența familiei și a celor dragi. 
7. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartimenului de asistenţă, îngrijire 
fizică, medicală și kinetoterapie 
 Monitorizarea funcțiilor vitale, scheme de tratament - 2860; 
 Consultații curative și intervenții medicale specifice, -19064  
 Masaje terapeutice, de întreținere, kinetoterapie și gimnastica medicală - 11454; 
 Investigații paraclinice în unități medicale specializate - 452  
 Colaborarea cu medici specialiști – 365; 
 Educație sanitară individualizată și în grup - 168;  
 Instruire personal de îngrijire- 12; 
 Informarea medicală a membrilor familiei beneficiarilor – 28;  
 Evaluare, reevaluare, actualizare dosare medicale – 187.  
8. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartimentului de asistență, 
socializare, petrecerea timpului liber și ergoterapie 
 Activități permanente desfășurate în unitate (grupuri ocupaționale: desen, pictură, cerc 
literar, artă culinară, grădinărit, artizanat, șah, table, remi; vizionări tv; audiții muzicale; 
aniversări și onomastici) - 720 activități/ 80 beneficiari (nr. mediu); 
 Activități ocazionale desfășurate în unitate împreună cu partenerii socio-culturali 
(spectacole prilejuite de zile simbolice, ateliere de lucru, prezentare de carte) – 82 
activități/ 147 beneficiari (nr. mediu);  
 Activități organizate de partenerii culturali în comunitate (festivaluri, spectacole, lansări 
de carte, emisiuni tv, concerte) 15 activități/ 90 de beneficiari (nr. mediu); 
 Vizite/excursii ( muzee, mănăstiri, Grădina Botanică) – 12 activități/70 beneficiari (nr. 
mediu).  

                   
27. CĂMINUL DE BĂTRÂNI „SFINŢII  CONSTANTIN ŞI ELENA” 

Activitatea a fost susținută de un număr 50 angajaţi care au asigurat servicii sociale 
pentru un număr mediu 119 beneficiari.   

1. Activitatea financiar–contabilă, achiziţii şi resurse umane  
 Întocmirea şi fundamentarea proiectului de Buget pentru anul 2020;  
 Aplicarea prevederilor H.C.L. nr. 164/2019, pentru corectarea HCL nr. 286/2017 prin 
aplicarea creşterii salarilor de bază cu 9,47%, incepând cu 01.04.2019; 
 Au fost gestionate 50 de dosare pentru personalul contractual şi actualizată baza de 
date a salariaților din aplicația Revisal în conformitate cu prevederile legale; 
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 Au fost întocmite 2 contracte individuale de muncă, deciziile de angajare și fișele de 
post anexe, 2 decizie încetare, 1 decizie de încetare detașare; 
 Au fost actualizate fişele de post, pentru un număr de 50 salariaţi; 
 Au fost întocmite 40 foi de vărsământ către Trezorerie;  
 Au fost întocmite statele de plată, declarațiile 112, angajamentele, ordonanțările și 
ordinele de plată aferente pentru fiecare lună; 
 S-au  înregistrat 1.343 facturi şi au fost completate fișele de magazie pe baza unui 
număr de 1.123 NIR-uri; 
 Au fost întocmite 211 bonuri de consum pentru alimente, materiale, combustibil, 
obiecte de inventar; 
 Raportări lunare în cadrul sistemului național de raportare FOREXEBUG (Balanța de 
verificare, Cont Non Trezor, Plăți restante, etc.);  
 Au fost verificate, aprobate și semnate un număr de 1.820 de propuneri de cheltuieli 
şi 1.820 ordonanţări de plată în baza cărora s-au efectuat plățile necesare; 
 Au fost întocmite 43 cec-uri de retragere de numerar, pe baza referatelor de 
necesitate pentru efectuarea plăţilor de materiale și cheltuieli; 
 Au fost întocmite 31 dispoziţii de plată prin casierie aferente referatelor de necesitate; 
 Ȋntocmirea şi fundamentarea Proiectului de Buget pentru anul 2019. 
 Activităţi specifice Achiziţiilor publice 
- S-au realizat achiziţii directe on-line din  catalogul SICAP – 352 achiziţii; 
- S-au realizat achiziţii directe offline înb afara catalogului SICAP – 171 achiziţii; 
- S-au întreprins toate etapele şi s-a finalizat Procedura de negociere fără publicare anunţ, 
la lotul „carne de porc”; 
- S-a demarat Procedura simplificată pentru atribuirea unui acord cadru de furnizare 
alimente pentru 12 loturi; 
- S-au întocmit, semnat şi supus vizei de legalitate compartimentului juridic din cadrul 
D.A.S Iaşi, contractele de prestări servicii; 
- S-a completat documentația specifică Controlului Intern Managerial  - OSGG NR.600/2018. 
2. Activități specifice compartimentului de Asistență și îngrijire socială 
 Identificarea și reevaluarea nevoilor beneficiarilor: 
-  S-au întocmit fișe de reevaluare, plan personalizat de îngrijire și asistență (57 fişe 
actualizate, inclusiv pentru persoanele nou internate), au fost completate 119 de fișe 
evaluare complexă și reevaluare. 
 Activităţi specifice managementului de caz:  
-  S-au eliberat cca. 789 bilete de învoire temporară și  de ieșire din Centru (vizite în 
familie, efectuarea cumpărăturilor, ridicarea rețetei medicale, ridicarea pensiei, etc.),  
-  S-au întocmit 19 fișe deces; 
- S-au întocmit rapoarte de întrevedere/telefonice pentru 52 beneficiari şi aparţinătorii 
acestora care au ieșit în familie sau care au fost internați în spital/stațiuni balneo-
climaterice;  
-  S-au analizat un număr de 36 solicitări privind internarea în centru, din care au fost 
admise şi soluţionate un număr de 21 de cereri; 
- S-au oferit informaţii cu privire la condiţiile de internare, 86 de informări;  
 Activităţi diverse: 
- S-au întreprins și realizat pentru un număr de 91 persoane vârstnice demersuri cu 
privire la avizarea cărţilor de identitate; 
- S-a asigurat consilierea beneficiarilor precum şi a susţinătorilor legali ai acestora cu 
privire la modificările intervenite la contribuţia de plată datorată de persoanele vârstnice – 
95 de persoane. 
3. Activități specifice compartimentului de Îngrijire psihologică 
 Asistență și îngrijire psihologică specifică:  
- ședințe de consiliere/mediere prin întâlniri de câte 5 zile, monitorizări prin fișe de 
evaluare în care au fost consemnate evoluțiile participanților, au fost înaintate concluziile; 
- vizite la camerele beneficiarilor, cca 4.200 vizite; 
- şedinţe de consiliere sau mediere individuală, întâlniri de monitorizare – 60; 
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- reevaluarea din punct de vedere al statusului psiho-afectiv un număr de 119 beneficiari; 
- revizuirea a 119 fișe de evaluare/reevaluare a nevoilor beneficiarilor; 
 Monitorizare, consiliere psiho-afectivă: 
- aplicarea de teste de personalitate precum și chestionare de măsurare a gradului de 
satisfacție pentru un număr de 70 beneficiari; 
- întâlniri de consiliere individuală – 119 întâlniri;  
- consiliere de grup – 35 beneficiari;   
 Monitorizare, activităţi de ergoterapie: 
- s-au făcut recomandări în scopul efectuării unei evaluări de specialitate, către instituţiile 
cu profil psihiatric pentru un număr de 20 beneficiari;  
- completarea unui număr de 46 fişe de monitorizare, 32 fişă grilă de evaluare a 
nevoilor, 50 fişe bilanţ psihopedagogic, 37 fişe de monitorizare a activităţilor; 
- asigurarea serviciilor de comunicare cu familia/prietenii prin intermediul mijloacelor de 
comunicare on-line –10 beneficiari; 

-  s-au organizat activităţi de ergoterapie şi terapie ocupaţională – 75 beneficiari; 
4. Activități specifice compartimentului de Îngrijire spiritual-religioasă 
 S-au organizat 137 activități în spiritul tradiției religioase (83 Sf.Liturghii, 23 Vercernii, 
31 Sf.Maslu). 
5. Activități specifice compartimentului de  asistență și îngrijire medicală 
 Exerciții de coordonare a mişcărilor, menținere a echilibrului, menținerea tonusului psiho-
fizic – 73 beneficiari; 
 Gestionarea prescripţiilor medicale pentru 119 beneficiari, cu efectuarea tratamentelor; 
 S-au inițiat controale de specialitate în cadrul policlinicii „Pro Life Clinics - Iaşi” pentru 
specializarile: cardiologie un număr de 39 persoane, neurologie 25 persoane, psihiatrie 
39 persoane; 
 S-a realizat vaccinarea antigripală în perioada ianuarie 2019 (51 beneficiari, 20 
salariaţi),  octombrie 2019 (31 persoane) în colaborare cu specialiştii de la Direcţia de 
Sănătate Publică; 
 S-a realizat educaţie sanitară individualizată şi de grup în vederea prevenirii bolilor 
sezoniere, bolilor infecţioase şi parazitare pentru 119 beneficiari; 
 S-a asigurat instruirea personalului din cadrul compartimentului infirmerie prin 
participarea la cursul “Noţiuni fundamentale de igienă” – 23 angajaţi; 
 S-a acordat primul ajutor în caz de urgenţă fiind efectuate 75 solicitări  la 112; 
 S-au realizat internări  în regim de urgență sau pentru investigații de rutină în cadrul 
spitalelor: Sf. Spiridon, C.I. Parhon, Spitalul de Oncologie – 70 de persoane; 
 S-a asigurat sprijinul în scopul obținerii de Bilete de Tratament și Odihnă (7 bilete), prin 
CJP Iași,  în stațiuni balneoclimaterice; 
 S-au efectuat activităţi de aeroterapie zilnic în sezonul cald, pentru beneficiarii 
semidependenţi – 35 beneficiari; 
6. Activitățile recreative 
- „Florea Albastră” - 15 ianuarie, seară de teatru, la Ateneu Iaşi – 5 beneficiari;  
- „Ion Roată şi Unirea″ - 23 ianuarie, seară de teatru, la invitația Teatrului Luceafărul, Iași – 
11 beneficiari; 
- „Cuibul de viespi″ - proiecție de film organizată în incinta Clubului Căminului – 20 
beneficiari; 
- „În memoriam Grigore Vieru″ - 07 februarie, eveniment organizat la Casa Cultură Mihai 
Ursachi – 10 de beneficiari; 
- „Iubire la puterea a treia″ - 14 februarie, seminar interactiv desfășurat în parteneriat cu 
Asociația Afect -12 beneficiari; 
- „Astă seară dansăm în familie" - 01 martie, vizionare film – 8 beneficiari; 
- „Confecţionăm mărţişoare″ - 01 martie, activitate organiză de reprezentanții Căminului cu 
participarea unui număr de 11 beneficiari; 
- „De ziua ta femeie″ - 08 martie, eveniment organizat în incinta Căminului prin 

colaborarea Colegiul „Sf.Nicolae"– 40 beneficiari; 
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- „Spectacol folcloric tradiţional" eveniment prezentat în sediul căminului de „Ansamblul 

C.Arvinte” – 40 beneficiari; 
- „Flora şi Fauna judeţului Iaşi″ - 15 aprilie, vizionare film documentar activitate 
organizată în parteneriat cu Asociaţia Ecologică AER – 10 beneficiari și 5 voluntari;  
- S-au organizat sesiuni de vizionare film în cadrul sălii de club a centrului respectiv: 
„Birlic”, „Isus din Nazaret” –15  beneficiari;  
- „Mandale″ - 23 aprilie, confecţionarea şi expunerea de obiecte decorative –25 de 
beneficiari; 
- „Pelerinaj la mănăstirile nemţene″ - 10 mai, excursie în nordul Moldovei – 32 beneficiari; 
- „Tanţa şi Costel″ - 15 mai, spectacol de teatru în sala clubului din incinta instituţiei în 
parteneriat cu un grup de actori amatorii – 30  beneficiari; 
- „Seara Românească″ - 21 mai, spectacol oferit beneficiarilor în incinta căminului cu 
participarea artiștilor de muzică populară din zonă – 25 beneficiari; 
- „Cine conduce?Tu sau furia?″ - 10 iunie, activitate oragnizată cu scop informativ şi 
terapeutic, invitat psihoterapeutul Violeta Șuvăială – 20 beneficiari; 

- „Florin Piersic....pur şi simplu!″ - 17 iunie, activitate multiculturală în cadrul Festivalului 

Filmului Românesc, la sala Unirea a Cinematografului Victoria  – 10 beneficiari; 
- Vizita Corului ucrainean „Anima şi Pervosvit” – 23 iulie, mini prezentare de arii corale – 
35 beneficiari;  
- „30 de minute de istorie”  - 18 august, activitate culturală – film documentar, oferit în 
cadrul Clubului Căminului pentru 20 beneficiari;  
- „Karaoke”- 8 septembrie, activitate de socializare cu rememorarea melodiilor de altă 
data, romanţe, şlagăre ale anilor 60-70 – 25 beneficiari.  
- „Ziua Internațioanală a Persoanelor Vârstnice” – 01 octombrie -  au fost organizate 
activităţi diverse (audiţii muzicale, concursuri cu premii, masă festivă)  – 45 beneficiari;  
- „Cuiul lui Pepelea” – 11 octombrie, piesă de teatru, Ateneu Tătărași  – 10 beneficiari;  
- „Întâlnire între generaţii” - 30 octombrie, cu participarea beneficiarilor căminului şi 
beneficiarilor Centrului de zi Vovidenia, în scop informativ şi de socializare –  20 de 
beneficiari;  
- „Clubul Bunicilor ” – 10 noiembrie, terapie ocupaţională în colaborare cu Asociaţia 
Femeilor Ortodoxe, activităţi de lucru manual, pictură, audiţii  muzicale – 20 beneficiari;  
- „Seara Românească " – 16 noiembrie spectacol cu muzică și dans popular organizat de 
Filiala ASCOR Iași, în cadrul Centrului de evenimente Agora – 20 beneficiari;  

- „Spectacol muzical" – 16 decembrie, îmbinare între genuri muzicale: folclor şi folk, 

spectacol oferit de invitaţii Rodica I.Grosu şi Valentin Alexiu – 30 beneficiari;  
- „Să întâmpinăm noul an” – 18 decembrie, seară dansantă şi masă festivă, în colaborare 

cu Restaurantul „La Castel" – participanţi 30 beneficiari; 

- „Tradiţii de Iarnă” –  activităţi specifice sărbătorilor de iarnă, în colaborare cu şcoli, 
asociaţii, firme private – cu participarea a 35 beneficiari; 

- Participare la Spectacol Concursul de tradiții, abilități și maturitate, locația - 
Cinematograful Victoria, organizat de D.A.S. al Primăriei Municipiului Iași, 22 decembrie - 
20 beneficiari; 
  

III. ACȚIUNI SOCIO - CULTURALE 
 

1. Tichete sociale valorice acordate persoanelor vârstnice cu ocazia Sărbătorilor 
Pascale – acțiune, aflată la ediția a XV-a, care a avut ca scop acordarea ajutoarelor sub 
formă de tichete sociale valorice, cu ocazia Sărbătorilor de Paşte, unui număr de 10.602 
de pensionari cu pensia până la 800 de lei. Carnetul cu tichete sociale valorice a fost de 
70 de lei (șapte tichete a 10 lei fiecare).  
                    
2.„Copii de nota 10” – acţiune, aflată la ediţia a IX- a, destinată copiilor proveniţi din 
familii defavorizate, clasele 0-VIII, de pe raza Municipiul Iaşi. Acţiunea a avut drept scop 
diminuarea fenomenului de abandon şcolar - 500 de copii au primit ajutoare de urgenţă în 
natură, cu o valoare de 123 lei/pachet alcătuit din: rucsac cu rechizite şcolare şi dulciuri. 
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3. Donează pentru un zâmbet – acțiune desfășurată în perioada  Sărbătorilor Pascale şi 
a Sarbătorilor de Iarnă, destinată persoanelor singure, persoanelor vârstnice şi familiilor 
vulnerabile din punct de vedere social, în cadrul căreia ieșenii au donat alimente 
neperisabile și materiale de curățenie pentru un număr de 55 beneficiari. 

 
4. „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” - 1 Octombrie – acțiune aflată la 
ediţia a III - a care a urmărit omagierea persoanelor vârstnice și promovarea îmbătrânirii 
active. Acţiunea a constat în organizarea unui spectacol de muzică şi dansuri populare 
susţinut de ansamblul folcloric al Companiei de Transport Public Iaşi, urmat de acordarea 
de diplome şi organizarea unei tombole pentru cele 500 de persoane beneficare ale 
serviciilor asigurate de Direcţia de Asistenţă Socială. 
 
5. Implică-te și tu poți fi Moș Crăciun – acțiune aflată la a VIII-a ediţie, desfășurată în 
perioada  sărbătorilor de iarnă, în parteneriat cu Iași TV Life, în urma căreia un număr de 
aproximativ 1000 de copii, proveniţi din familii vulnerabile, au primit cadouri în cadrul unui 
eveniment social-artistic. 
 
6. Tichete sociale valorice acordate pensionarilor cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă – 
acţiune aflată la a XVI-a ediţie prin care s-au distribuit în anul 2019 ajutoare sub formă de 
tichete sociale valorice, unui număr de 13.544 beneficiari din care 13.394 pensionari  
identificați cu pensia cuprinsă între 1-1000 lei şi 150 veterani de război, în conformitate cu 
prevederile H.C.L. nr. 294/2012. Carnetul cu tichete sociale valorice va fi de 70 lei (7 
tichete a 10 lei fiecare). 
 
7. Seniorii anului 2019, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, în 
colaborare cu Eurodemos și Kasta Morrely, cu sprijinul Ateneului Naţional din Iaşi și al 
postului Iaşi TV Life și cu ajutorul Mega image, au organizat acțiunea „Seniorii Anului” 
Ajuns la ediţia a II-a, evenimentul a constat într-un concurs de tradiţii, abilitate şi maturitate 
(trei probe: defilare în rochie de seară, proba de dans şi proba de cultură generală),  
pentru 13 perechi din care două perechi din Republica Moldova) și un spectacol de 
dansuri şi muzică populară, ai căror beneficiari au fost 800 de seniori din Municipiul Iaşi, la 
finalul căruia au primit cadouri surpriza. 
 
IV. CENTRE SOCIALE ÎN PARTENERIAT CU PAROHII ŞI ASOCIAŢII 

 
1. Centrul de Servicii Comunitare “Muşatini” înființat de către Direcția de Asistență 
Socială, în parteneriat cu Parohia “Sfântul Nectarie”, situat în PT 4 Alexandru cel Bun, str. 
Muşatini nr. 37-39, unde au loc activităţi precum:  
- cerc de pictură (36 copii); 
- cerc de terapie ocupațională (50 de tineri); 
- vizionarea de filme; 
- seminarii și dezbateri pe diverse teme la care sunt invitați să conferențieze specialiști în 
domeniul socio-uman (psihologi, sociologie, profesori universitari, medici, avocați, etc.); 
- expoziție permanentă de icoane; 
- concerte de muzică bisericească. 
 
2. Centrul de Servicii Comunitare „Moara de Foc” înființat de către Direcția de 
Asistență Socială, în parteneriat cu parohia „Sfântul Mina”, situat în PT 1 str. Nicolau nr. 
11prin care se acordă servicii comunitare unui număr de 70 de beneficiari (proiecții audio-
video (filme/documentare), concerte de muzică pastorală, pelerinaje, seminarii informative 
pe diverse teme de interes, hrană, îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare). 
 
3. Centrul de Servicii Social-Comunitare înființat de către Direcția de Asistență Socială, 
în parteneriat cu Parohia „Sf. Mahramă și Sf. Martiri Brâncoveni” Iași, săptămânal având 
loc activități pentru persoanele aflate la risc social din cartierul Cantemir. 
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4. Spălătoria socială se adresează unui număr de 70 de beneficiari lunar. Proiectul se 
desfășoară în parteneriat cu Asociația Misiunea Creștină "Armata Salvării”, Iași. 
 
5. Centrul Multifuncţional de servicii sociale comunitare pentru persoanele cu 
dizabilităţi este înfiinţat de Direcţia de Asistenţă Socială în parteneriat cu Asociaţia 
“Surâsul Albastru” şi asigură servicii pentru un număr de aproximativ 30 de copii pe lună. 
 
V. PARTENERIATE 
 
1. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Obiect de activitate: dezvoltarea serviciilor sociale în vederea combaterii marginalizării, 
excluziunii sociale și sprijinirii integrării sociale a tinerilor. 
2. Fundația Serviciilor Sociale „Bethany” 
Obiect de activitate: prevenirea separării unui număr cât mai mare de copii de familia 
biologică și extinsă; îmbunătățirea calității vieții familiilor aflate în dificultate și 
identificarea/implementarea unei măsuri de protecție specială pentru copii. 
3.  Fundația ,,Izvor”  
Obiect de activitate: consultarea, schimbul de experiență și colaborare între părți, accesarea 
de fonduri nerambursabile în vederea îmbunătățirii și armonizării practicilor și metodelor de 
intervenție în ceea ce privește persoanele vârstnice, aflate în fază terminală, cu boli 
incurabile. 
4. Congregația „Surorilor Providenței” 
Obiect de activitate: consultarea, schimbul de experiență și colaborare între părți, accesarea 
de fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea și armonizarea pentru protecția și 
promovarea drepturilor copilului, victimă a abuzului, neglijării, exploatării sau abandonului 
familial și social precum și pentru reducerea instituționalizării copilului. 
5. Asociația „Clubul Sportiv Nicolina” 
Obiect de activitate: furnizarea de servicii sportive, sociale, recreere pentru îmbunătățirea 
calității vieții cotidiene a persoanelor aflate în nevoie. 
6. Fundația de Cultură și Știință „Daco-România” 
Obiect de activitate: consultarea, schimbul de informații, schimbul de experiență și colaborare 
între părți, accesarea de fonduri nerambursabile în vederea îmbunătățirii și armonizării 
practicilor și metodelor de intervenție în ceea ce privește copii cu dizabilități de vârstă mică. 
7. Congregația „Fiicelor Sfintei Maria a Divinei Providențe” 
Obiect de activitate: consultarea, schimbul de informații, schimbul de experiență și 
colaborarea între părți, accesarea de fonduri nerambursabile în vederea îmbunătățirii și 
armonizării practicilor și metodelor de intervenție pentru persoanele vârstnice marginalizate. 
8. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași  
Obiect de activitate: furnizarea situațiilor centralizate cuprinzând persoanele cu dizabilități 
ieșite din plată, schimbările de grad și legitimațile eliberate pentru transportul urban al 
persoanelor cu handicap/asistenților personali ai acestora.  
9. Penitenciarul Iași 
Obiect de activitate: asigurarea cadrului necesar în vederea susținerii activităților de asistență 
socio-familială a persoanelor private de libertate. 
10. Parohia „Sfântul Sava” 
Obiect de activitate: dezvoltarea sistemului de servicii de consiliere și asistență socială 
primară și specializată a persoanelor cu deficiențe de auz și de vorbire. 
11. Asociația „Surâsul Albastru” 
Obiect de activitate: dezvoltarea sistemului de servicii de consiliere și asistență socială 
primară și specializată a copiilor cu autism. 
12. Fundația „COTE” 
Obiect de activitate: integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de 
protecție a copilului și sunt cazați în Centrul Social cu Destinație Multifuncțională „Bucuria”. 
 
 



37 
 

13. Asociația „Cristofor” 
Obiect de activitate: consultarea, schimbul de experiență și colaborarea între părți, activități 
sociale caritabile pentru persoane vârstnice, femei vulnerabile și copii aflați în situații de risc. 
14. Institutul Regional de Oncologie Iași 
Obiect de activitate: schimbul de informații, schimbul de experiență și colaborare între părți în 
vederea dezvoltării de servicii socio-medicale pentru persoanele dezavantajate social din 
Municipiul Iași precum și dezvoltarea în parteneriat a unor strategii sociale. 
15. Asociația Judeţeană a Pensionarilor Moldova Iaşi 
Obiect de activitate: furnizarea de servicii sociale, recreere pentru îmbunătățirea calității vieții 
cotidiene a persoanelor aflate în nevoi. 
16. Inspectoratul de Poliție Județean Iași  
Obiect de activitate: reducerea riscului infracțional și victimal în rândul cetățenilor, precum și 
pentru pregătirea polițiștilor în domenii de interes, prin elaborarea și derularea, în parteneriat, 
de proiecte, campanii și activități în domeniul prevenirii criminalității. 
17. Asociația „Misiunea Creștină Armata Salvării” din România 
Obiect de activitate: crearea de locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile, aflate la risc 
de marginalizare şi spălătorie socială - în care se vor desfășura activități curente de 
spălare/uscare/călcat îmbrăcăminte și lenjerie pentru persoanele fără adăpost. 
18. Centrul Diecezan Caritas Iași  
Obiect de activitate: prevenirea marginalizării și excluderii sociale a persoanelor și familiilor 
aflate în situații de risc și dificultate, cum ar fi boală, sărăcie, lipsa oportunităților de angajare, 
lipsa studiilor, precum și acordarea de asistență socială, îmbunătățirea stării de sănătate și 
creșterea calității vieții acestor categorii de persoane. 
19. Poliția Locală 
Obiect de activitate: identificarea persoanelor fără adăpost, combaterea fenomenului 
cerșetoriei prin contribuirea la îmbunătățirea calității vieții și susținerea incluziunii sociale. 
20. Fundația „Principesa Margareta a României” 
Obiect de activitate: creșterea nivelului de informare a vârstnicilor privind drepturile și 
beneficiile acestora prin proiectul „Telefonul Vârstnicului”, grupul țintă (vârstnici peste 65 de 
ani, indiferent de sex, din mediul urban și rural, vorbitor de limba română, cu acces la servicii 
de telefonie fixă/mobilă). 
Beneficiarii sunt persoane adulte cu vârsta peste 65 de ani din județul Iași, care au nevoie de 
sfaturi sau îndrumare către serviciile necesare, ori sunt afectate de izolare social și sărăcie. 
21. Asociația Centrul de Inițiativă „Alexandru cel Bun” 
Obiect de activitate: desfășurarea de activități specifice copiilor proveniți din familii aflate în 
dificultate, în Centrul social Galata - PT. Calea Galata. 
22. Parohia „Vovidenia” 
Obiect de activitate: dezvoltarea unui segment de activitate social pentru vârstnici, constând 
în terapie ocupațională prin activități meșteșugărești tradiționale (țesătorie, costume populare 
tradiționale, sculptură și împletituri) în cadrul Centrului pentru persoane vârstnice „Vovidenia”. 
23. Spitalul Clinic de Urgență Județean „Sf. Spiridon” Iași 
Obiect de activitate: sprijinirea persoanelor defavorizate aflate la situații de risc, a 
persoanelor fără adăpost/autonome. 
24. Consiliul Național al Dizabilității din România 
Obiect de activitate: apărarea și promovarea drepturile și interesele legitime comune tuturor 
persoanelor cu dizabilități din România. 
25. Asociația „Art Civica” 
Obiect de activitate: educație permanentă nonformală și dezvoltare personală, pentru 
categorii de persoane aflate în grupuri țintă, respectiv: membri ai familiilor vulnerabile, din 
punct de vedere social; persoane angajate sau voluntari care lucrează în programele 
destinate persoanelor vulnerabile; grupuri de suport. 
26. Fundația Medicală „Providența” 
Obiect de activitate: schimbul de informații, schimbul de experiență și colaborare între părți în 
vederea dezvoltării de servicii socio-medicale pentru a veni în sprijinul persoanelor 
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dezavantajate social din Municipiul Iași precum și dezvoltarea în parteneriat a unor strategii 
sociale. 
27. Fundația „Un Coup de Main d’Emmaus”  
Obiect de activitate: cooperarea în vederea identificării cazurilor sociale, sprijinirea 
desfășurării acțiunilor sociale stabilite de comun acord, consultarea, schimbul de informații, 
experiență și colaborarea între părți în vederea îmbunătățirii și armonizării practicilor și 
metodelor de intervenție pentru persoanele adulte fără adăpost, realizarea de programe 
comune în acest sens, distribuirea de materiale cu caracter informativ pentru aceste acțiuni. 
28. Fundația „Hecuba” 
Obiect de activitate: continuarea finanțării proiectelor, Centrul de servicii pentru Mamă și 
Copil și Centrul rezidențial pentru Mame și Copii în Dificultate. 
29. U.M Iași (Spitalul Militar de Urgență Iași) 
Obiect de activitate: monitorizarea și sprijinirea persoanelor aflate în situații de risc, a 
persoanelor cu dizabilități, în vârstă, fără adăpost, persoanelor care nu realizează venituri. 
30. Episcopia Romană-Catolică 
Obiect de activitate: creșterea calității vieții persoanelor și familiilor aflate în situații de risc și 
dificultate, prevenirea riscului de sărăcie și izolare socială. 
11. Fundația Solidaritate și Speranță Iași 
Obiect de activitate: prevenirea separării copiilor aflați în situații de risc de membrii familiilor 
lor, prevenirea abandonului școlar. 
32. Parohia „Sfânta Mahramă A Domnului și Sfinții Martiri Brâncoveni”  
Obiect de activitate: dezvoltarea serviciilor de asistență socială pentru cetățenii cu 
problemele de natură psiho-sociale-medicală. 
33. Parohia “Sfântul Mina” Iași  
Obiect de activitate: dezvoltarea serviciilor de asistență socială, culturale, de caritate și 
filantropice. 
34. Parohia “Sfântul Nectarie” Iași 
Obiect de activitate: dezvoltarea serviciilor de asistență socială, culturale, de caritate și 
filantropice. 
35. Parohia „Sfântul Sava”  
Obiect de activitate: reglementarea și distribuția utilizării infrastructurii sociale pentru 
furnizarea de servicii sociale primare și specializate. 
36. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 
Obiect de activitate: acordarea de servicii socio-medicale/îngrijiri la domiciliu. 
37. Poliția Locală, Direcția de Asistență Socială Iași, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Iași, Inspectoratul Județean de Poliție Iași 
Obiect de activitate: reducerea fenomenului de cerșetorie, în rândul minorilor și a persoanelor 
majore, persoane cu dizabilități, vârstnici și mame cu copii, precum implementarea 
proiectului „Cerșetoria este o infracțiune”. 
38. Asociația „Ștergem o Lacrimă„ 

Obiect de activitate: activități sociale caritabile pentru persoanele fără adăpost, persoane 
vârstnice, persoane vulnerabile și copii aflați în situații de risc. 
39. Spitalul Clinic de Recuperare Iași 
Obiect de activitate: sprijinirea persoanelor marginalizate sau cu risc de marginalizare care se 
confruntă cu probleme medicale. 
 

 
 
  Director Executiv,                                                                     Director Executiv Adjunct, 
  Luminița Munteanu                                                                   Daniel Ciobotaru  


