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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 11 posturi ocupate și 6 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 17 
posturi ocupate și 1 post vacant. 
7. Serviciul Cabinete Medicale Şcolare şi Universitare - Număr de posturi aprobate – 
152,  din care 147 posturi ocupate și 5 posturi vacante. 
8. Serviciul Cabinete Stomatologice Şcolare şi Universitare - Număr de posturi 
aprobate – 53,  din care 51 posturi ocupate și 2 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 4 posturi 
ocupate și 3 posturi vacante. 
 
Compartimente: 
1. Compartiment Asistenţi Personali şi Indemnizaţii Pentru Persoane cu Handicap 
Grav - Număr de posturi aprobate – 790,  din care 761 posturi ocupate (3 personal DAS şi 
758 asistenţi personali) și 29  posturi vacante (29 asistenţi personali). 
2. Compartimentul Comunicare, Registratura, Relația cu publicul și evaluare inițială 
- Număr de posturi aprobate – 2,  din care 1 post ocupat și 1 post vacant. 
3. Compartimentul Juridic - Număr de posturi aprobate – 2,  din care 2 posturi vacante. 
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 1 post ocupat. 
 
Centre sociale de zi şi rezidenţiale 
1. Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Vovidenia” – Număr de posturi aprobate – 
6,  din care 6 posturi ocupate. 
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2. Centrul de zi pentru persoane cu deficienţe de auz şi vorbire „Sf. Prooroc 
Zaharia” – 6,  din care 6 posturi ocupate. 
3. Centrul de servicii integrate pentru victimele violenţei în familie – 6,  din care 6 
posturi ocupate. 
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 4 posturi ocupate. 
6. Cantina socială - Număr de posturi aprobate – 6,  din care 5 posturi ocupate. 
 
Instituţii subordonate (ordonatori terţiari de credite): 
1. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Număr de posturi aprobate 
– 85,  din care 68 posturi ocupate și 17 posturi vacante. 
2. Căminul de Bătrâni „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – Număr de posturi 
aprobate – 57,  din care 51 posturi ocupate și 6 posturi vacante. 
 
II. RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2020 

 
1. SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, PROTECŢIA MINORILOR ŞI FAMILIEI 

 
1. Servicii sociale pentru copii 
✓ Anchete sociale: 1227 (pentru încadrarea în grad de handicap şi orientare şcolară a 
copiilor cu dizabilităţi – 906; solicitate de Poliţie – 110; solicitate de IML – 8; pentru familiile 
copiilor ocrotiţi în centrele de plasament – 134; pentru centre de zi – 2; Bani de liceu – 67); 
✓ Monitorizare copii încadraţi în grad de handicap – 90 contracte, 64 fişe de monitorizare; 
✓ Consiliere, informare şi intervenţie primară – 155 de familii cu 276 de copii cazuri 
aflate în evidenţă, 131 Fişe/rapoarte monitorizare; 
✓ Evaluare situaţiei socio-familiale: 568 (cazuri sesizate de diverse instituţii – 517; risc de 
abandon şcolar – 51); 
✓ Dispoziţii: 168 (curatelă specială – 91; autorizare a tutorilor/părinţilor – 77); 
✓ Plan servicii în vederea prevenirii separării copilului – 34 cazuri noi; 
✓ Monitorizare cazuri tutele minori – 7 cazuri active pe parcursul anului. 
2. Servicii sociale pentru copii cu părinţi plecaţi în străinătate 
✓ Monitorizarea copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate – 77 de familii cu 119 copii, 33 
fişe de monitorizare; 
✓ Notificări privind intenţia părinţilor de a pleca în străinătate – 15 familii cu 25 copii. 
3. Servicii sociale acordate persoanelor adulte cu dizabilităţi 
✓ Anchete sociale: 3724 (pentru încadrare grad de handicap – 3297; pensie de 
invaliditate – 427); 
✓ Dispoziţii: 176 (curatelă specială – 56; autorizare a tutorilor – 32; descărcări de gestiune 
curatori/tutori – 88). 
4. Servicii sociale acordate familiilor şi persoanelor singure 
✓ Anchete sociale 1.850 (solicitate de instanţa – 961; pentru instituirea curatelei/tutelei de 
către instanţa de judecată – 208; pentru desfacerea căsătoriei la notariat – 362; pentru 
persoanele internate în spital – 67; pentru persoanele aflate în custodia Penitenciarului – 
41; pentru persoanele ocrotite în unităţile de îngrijire medico-socială – 101; bursă studenţi 
– 23; la solicitarea poliţiei – 87); 
✓ Identificare nevoi cazuri diverse, răspunsuri/ sesizare caz – 487; 
✓ Monitorizare gravide cu risc social şi mame minore – 28 cazuri în evidenţă; 
✓ Mediere părinţi privind nerespectarea programului de vizită minori – 41; 
✓ Evaluare situaţiei socio-familiale pentru răspuns la Fişe Audienţe – 187 cazuri. 
5. Servicii sociale acordate persoanelor vârstnice  
✓ Anchete sociale: 106 (pentru instituţionalizare – 83; pentru îngrijire la domiciliu – 23); 
✓ Acordarea de asistenţă juridică – 38 contracte, 5 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, 5715 
solicitări (2686 solicitări pentru persoane din Republica Moldova cu cetăţenie română, 2844 
solicitări pentru cetăţeni români, 176 solicitări pentru cetăţeni români cu copii născuţi în 
spaţiul U.E., 9 solicitări pentru cetăţeni străini cu rezidenţa în România); 
✓ Au fost primite, înregistrate, verificate, procesate şi înaintate către A.J.P.I.S Iaşi, 811 
solicitări alocaţie de stat pentru copii cu handicap; 
✓ Au fost întocmite 12 adrese/ confirmare de schimbare a reprezentantului legal, 33 
adrese comunicare/ solicitare informaţii, 300 confirmări de stabilire a reprezentantului legal, 
2533 răspunsuri pentru solicitările venite prin intermediul mail-ului; 
✓ Au fost efectuate 19 anchete sociale; 
✓ S-a realizat informarea unui număr de aproximativ 2870 persoane. 
3. Alocaţia pentru susţinerea familiei: 
✓ Au fost înregistrate 121 solicitări noi; 
✓ Au fost încetate 100 dosare de alocaţie pentru susţinerea familiei; 
✓ Au fost înregistrate 97 documentaţii pentru modificarea beneficiului, 1260 documentaţii 
pentru menţinerea în plată a beneficiului; 
✓ Au fost efectuate 468 anchete sociale, 1308 verificări în sistemul Patrimven,; 
✓  Au fost verificate şi întocmite documentele necesare pentru 125 situaţii, suspiciunile fiind 
semnalate de A.J.P.I.S Iaşi; 
✓ Au fost întocmite 310 referate în vederea acordării, încetării sau recuperării dreptului; 
✓ Au fost emise şi comunicate 310 dispoziţii; 
✓ Au fost înaintate 290 documentaţii către A.J.P.I.S. Iaşi; 
✓ Au fost întocmite 104 adrese comunicare/ solicitare informaţii; 
✓ Au fost întocmite 67 răspunsuri pentru solicitările venite prin intermediul mail-ului 

Numărul mediu de dosare aflate în monitorizare a fost de 168 cu un număr de 
aproximativ 460 copii. 
4. Indemnizaţia/stimulentul pentru creşterea copilului:  
✓ Au fost primite, înregistrate, verificate, procesate şi înaintate către A.J.P.I.S Iaşi,  4207 
solicitări (2868 solicitări noi de acordare a indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea 
copilului, 1339 solicitări de modificare a indemnizaţiei/stimulentului pentru creşterea 
copilului); 
✓ Au fost întocmite 39 adrese comunicare informaţii, 5095 răspunsuri pentru solicitările 
venite pe mail, efectuate 179 anchete sociale pentru acordarea acestui beneficiu; 
✓ S-a realizat informarea unui număr de aproximativ 3850 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, 206 
solicitări; 
✓ Au fost efectuate 19 anchete sociale pentru acordarea acestui beneficiu. 
6. Preluare solicitări acordare ajutoare de urgenţă: 
✓ Au fost primite, înregistrate şi verificate prin anchetă socială 393 solicitări (153 în cadrul 
campaniei “Ziua internaţională a femeii”, 108 în cadrul campaniei „Copii de nota 10” şi 132 în 
cadrul campaniei „Implică-te şi tu poţi fi Moş Crăciun!”). 
7.Monitorizarea persoanelor vârstnice fără susţinător legal precum şi a persoanelor 
aflate în autoizolare la domiciliu: 
✓ Au fost monitorizate 32 persoane vârstnice fără susţinător legal; 
✓ Au fost monitorizate 314 persoane aflate în autoizolare la domiciliu. 
8. Distribuire tichete sociale pe suport electronic pentru masă caldă:  
✓ Au fost efectuate 136 vizite la domiciliul personelor vârstnice defavorizate în vederea 
distribuirii tichetelor sociale pe suport electronic pentru masă caldă. 
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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. 
1. Venitul minim garantat  
✓  Au fost aprobate un număr de 171 solicitări de drepturi noi, 45 cereri privind 
modificarea dreptului, fiind efectuate 627 anchete sociale; 
✓ Au fost repartizate 175 de persoane apte de muncă pentru efectuarea orelor de muncă 
în folosul comunităţii (o medie de 58 persoane lunar), dintre care 152 persoane (cu o 
medie de 50 persoane lunar) au efectuat 2.047 ore de muncă în folosul comunităţii; 
✓  Au fost primite 857 documente sau solicitări din partea beneficiarilor de ajutor social şi 
au fost eliberate 123 adeverinţe pentru alte instituţii (C.A.S., medicul de familie, spital, 
Cantina de Ajutor Social, D.F.L. ); 
✓   Au fost emise 327 dispoziţii acordare, modificare, reluare, suspendare, încetare, 
necesare pentru plata ajutorului social, borderourile aferente şi rapoartele statistice; 
✓ Au fost efectuate 335 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 2.256 persoane singure şi 1.150 familii,  cu o medie lunară de 
(188 persoane singure și 96 familii), respectiv un număr de 6.075 persoane. 
2. Ajutoarele privind încălzirea locuinţei  
✓ Cereri primite: 490 – ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu agent termic, 239 – ajutorul 
pentru încălzirea locuinţei cu gaz metan, 31 – ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu 
energie electrică, 274 – ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi combustibili 
solizi, 64 – documente privind modificări/încetări de drepturi; 
✓ Anchete efectuate: 244 – ca urmare solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 
lemne sau combustibili solizi de către beneficiarii de venit minim garantat, 28 – ca urmare 
solicitării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică; 
✓ Dispoziţii: 1.158 – privind aprobarea/respingerea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei 
pentru diversele tipuri de agenţi de încălzire, 2 – privind recuperarea sumelor încasate 
necuvenit, 17 – privind plata ajutoarelor de încălzire a locuinţei; 
✓ Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu: agent termic, acordate din bugetul local – 524 
beneficiari mediu lunar; agent termic, acordate din bugetul de stat – 514 beneficiari mediu 
lunar; gaz metan, acordate din bugetul de stat – 285 beneficiari mediu lunar; energie 
electrică,  acordate din bugetul de stat – 33 beneficiari mediu lunar; lemne şi combustibili 
solizi, acordate din bugetul de stat – 59 beneficiari mediu lunar. 
* Notă: Ajutoarele pentru încălzirea locuinței au fost acordate în perioada ianuarie-martie 
2020, noiembrie-decembrie 2020. Astfel, numărul mediu lunar de beneficiari este raportat 
la 5 luni. 
3. Acordarea ajutoarelor de urgenţă în bani şi/sau natură  
✓ Au fost primite 1.655 de solicitări pentru care au fost efectuate 1.566 anchete sociale, 
au fost emise 150 dispoziţii de sprijin financiar (ajutor de urgenţă sau de înhumare, 
ajutoare în natură); 
✓ Au fost transmise 242 răspunsuri şi au fost identificate 2.079 persoane pentru care au 
acordate ajutoare în natură; 
✓ Au fost distribuite 1.222 tichete sociale valorice pentru pensionari. 
4. Gratuitate pe mijloacele de transport în comun  
✓  Au fost eliberate 4.690 legitimaţii noi/vize/adeverințe valabile până la eliberarea 
cardului SeniorIS; 
✓ S-au actualizat fişierele informatice cu evidenţa persoanelor către care au fost eliberate 
legitimaţii de transport în comun prin centrele CTP; 
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✓ S-au verificat şi emis documentele privind plata dreptului de gratuitate pe mijloacele de 
transport în comun pentru un număr mediu lunar de 5.489 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) 
pentru 557 persoane/lunar. 
5. Facilităţi la tariful de salubritate  
✓  A fost verificată baza de date cu beneficiarii prestaţiei – 9.878 persoane, cu o medie 
lunară de 823 persoane. 
6. Gratuitate lapte praf  
✓  S-au distribuit către 1.226 beneficiari (cu o medie lunară de 102 copii) un număr de 
2.360 de cutii  (respectiv 1.886,46 kg) lapte praf acordat copiilor nou născuţi, până la 
vârsta de 1 an. 
7. Stimulentul educaţional  
✓ Au fost primite 26 solicitări noi, pentru care s-au efectuat 26 anchete sociale, şi  au fost 
emise 31 dispoziţii privind aprobarea acordării stimulentului educaţional; 
✓ S-a pregătit statul de plată aferent celor 377 de beneficiari. 
8.Distribuirea pachetelor de igienă către beneficiarii din grupul țintă a Programului 
Operațional a Persoanelor Defavorizate 2019 - 2021  
✓ Au fost primite 1385 pachete de igienă de la furnizori, pentru fiecare din cele două tranșe,  
670 de pachete de igienă din redistribuire între și intra județean respectiv 1385 pachete cu 
alimente, și 533 pachete cu alimente din redistribuire; 
✓ Au fost distribuite 3440 de pachete de igienă, 1918 de pachete cu alimente pentru 
beneficiarii de pe listele inițiale, precum și pe cele suplimentare pentru diverse categorii ( 
beneficiari venit minim garantat, alocație pentru susținerea familiei, persoane fără adăpost, 
persoane carantinate, persoane cu nevoi speciale); 
✓ Au fost primite 697 de solicitări pentru acordarea de pachete de igienă sau pachete cu 
alimente de la persoane dependente ( persoane cu nevoi speciale – gradul grav și 
accentuat) 
✓ Au fost efectuate 697 de anchete sociale pentru acordarea de pachete de igienă sau 
pachete cu alimente de la persoane dependente ( persoane cu nevoi speciale – gradul grav 
și accentuat) 
9.Activități de monitorizare a persoanelor autoizolate la domiciliu, precum și a 

persoanelor vârsnice de peste 65 ani, fără susținători legali, fără venit sau a 

persoanelor fără venituri, ca urmare a instituirii stării de urgență conform prevederilor 

Decretului nr.195/16.03.2020 și a Ordonanţelor Militare nr.1 și 2 din martie 2020  

✓ Au fost monitorizați telefonic 15.167 persoane aflate în autoizolare;  
✓ Au fost primite 154 de corespondențe electronice; 
✓ Au fost consiliate aceste persoane pentru obţinerea unor beneficii sociale; 
✓ A fost pregătit un proiect de Hotărâre de Consiliu Local, privind pachete de urgență 
acordate persoanelor afectate de răspândirea Covid-19, în perioada stării de urgență. 
10. Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, conform O.U.G. 
nr.133/2020.   
✓ S-a pregătit documentația necesară derulării Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei 
mai defavorizați prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin 
educațional ( 500 lei / an școlar). 
✓ Au fost primite 616 de solicitări, pentru un număr total de 1084 minori; 
✓ Au îndeplinit condițiile de acordare un număr de 545 de cereri, pentru un număr de 968 de 
copii, 
✓ Au fost respinse 65 de solicitări, pentru un număr de 116 copii, care au depășit plafonul de 
acordare în ceea ce privește venitul net/membru de familie. 
✓ A fost prelucrat un fișier electronic cu un număr de 568 de copii din ciclul primar și 
gimnazial care îndeplineau condițiile de acordare, primit de la ISJ Iași, astfel că s-au 
observat un număr de 194 de copii care erau deja în evidențele noastre. 
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✓ Beneficiarii finali au fost 42 de copii preșcolari, 508 de copii din ciclul primar, 418 de copii 
din ciclul gimnazial. 
 
 
11.Tichetele sociale pe suport electronic pentru masă caldă 
✓ Au fost efectuate 366 anchete sociale pentru persoanele vârsnice; 
✓ Au fost distribuite 322 carduri pentru pensionarii cu vârsta de peste 75 de ani, 266 
persoane n-au fost găsite la domiciliu pentru înmânarea cardului, iar în 33 de situații nu au 
mai fost eligibili (beneficiarii au decedat ori au venituri din pensii mai mari de 800 lei, sunt 
plecați în străinătate ori au refuzat ridicarea lui). Au fost distribuirte și 18 carduri pentru 
persoanele fără adăpost; 
✓ S-a pregătit documentația necesară derulării prevederilor O.U.G. nr.115/2020, respectiv a 
Schemei naționale de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele fără adăpost, 
prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde (S.N.S.P.V.P.A) în 
valoare de 180 lei lunar; 
12.Distribuirea măștilor de protecție conform prevederilor O.U.G. nr.78/2020 
✓ Au fost distibuite pachete cu câte 50 de măști, pentru 3.400 beneficiari, astfel: 399 
beneficiari de venit minim garantat, 397 beneficiari de alocație pentru susținerea familiei, 
1.716 de persoane pensionare cu pensia sub 704 lei, 888 persoane cu nevoi speciale, cu 
veniturile sub 704 lei; 
✓ Au fost lăsate la domiciliul beneficiarilor invitații pentru 1423 de persoane; în 58 de situații 
persoana nu a fost identificată sau era stabilită în străinătate. Au fost identificate și 16 cazuri 
de persoane decedate. 
13. Ajutorul financiar acordat părinților pentru bone  
✓ A fost primită 1 solicitare şi a fost emisă 1 dispoziţie privind aprobarea acordării ajutorului 
financiar pentru bonă cu luna octombrie 2020. 
 
4. SERVICIUL RESURSE UMANE 
 
1. Activităţi specifice personalului propriu: 
✓ S-a elaborat şi întocmit structura de personal prin iniţierea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare, pentru: H.C.L. nr. 116/28.02.2020; 
✓ S-au întocmit 200 de documente specifice cu privire la combaterea efectelor pandemiei 
de COVID – 19, în conformitate cu  Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
✓ S-au gestionat 107 dosare profesionale; 
✓ S-au întocmit 214 dispoziţii (modificare gradaţie, angajare, numire în funcţie publică, 
suspendare, înlocuire pe perioada concediului de odihnă, constituire comisie, suspendare 
contract individual de muncă, detașare personal, încetare activitate, etc); 
✓ S-au verificat şi înregistrat 661 cereri de concedii de odihnă, 245 concedii medicale, 
228 pontaje; 
✓ S-au eliberarat adeverinţe (bancă/vechime în muncă, care atestă calitatea de asigurat 
pentru medicul de familie/spital) – 350; 
✓ S-a gestionat baza de date a salariaților din aplicația Revisal prin modificări si 
actualizări periodice în conformitate cu prevederile legale, s-a actualizat şi 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 107 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; 
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✓ S-a întocmit documentaţia necesară scoaterii la concurs pentru 2 posturi contractuale 
vacante de execuţie şi pentru 2 funcţii publice; 
✓ S-a întocmit două situaţii către Serviciul de Audit Public Intern din cadrul Municipiului 
Iaşi; 
✓ S-a organizat și întocmit documentația necesară desfășurării examenului de promovare 
în grad imediat superior pentru 5 funcții publice de execuție. 
2. Activităţi specifice Cabinetelor Şcolare şi Universitare 
✓ S-au gestionat dosare personale – 200; 
✓ S-au întocmit dispoziţii (angajare, suspendare, încetare, detașare, modificare gradație, 
transfer, acord indemnizație hrană) – 191; 
✓ S-au verificat şi înregistrat 731 cereri de concedii de odihnă, 342 concedii medicale 
şi pontaje lunare pentru 200 salariaţi; 
✓ S-au eliberat adeverinţe (bancă/vechime în muncă, care atestă calitatea de asigurat 
pentru medicul de familie/spital) – 520; 
✓ 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 calculat nominal pentru 200 angajaţi indemnizația de hrană; 
✓ S-a întocmit documentaţia necesară pentru 6 dosare în vederea pensionării; 
✓ S-a întocmit documentaţia necesară scoaterii la concurs pentru 38 posturi contractuale 
vacante de execuţie. 
 
5. SERVICIUL BUGET CONTABILITATE 
 
Activităţi specifice bugetului 
Raportări lunare, trimestriale și anuale: 
✓ Darea de seama contabilă – raportare trimestrială și anuală (31.03.2020, 30.06.2020, 
30.09.2020 și 31.12.2020);  
✓ 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 desfăşurată 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, anexe FEN, etc.);  
✓ Referate privind virările de credite, suplimentările și diminuările de credite cu 
respectarea încadrării în creditele bugetare aprobate (19 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 (1530 de facturi şi 551 de NIR-uri);  

  - încasări și plăți derulate prin casa și conturile deschise la trezorerie în baza 
documentelor justificative; 
  - acordarea unui număr de 2394 ajutoare sociale. 
✓ Întocmirea lunară a balanței de verificare și asigurarea concordanței între 

conturile sintetice și 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;  
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✓ Acordarea vizei C.F.P.P. pentru un număr de 2.260 ordonanţări;  
✓ Evidența plăţilor către Fundaţia „Hecuba”și verificarea decontarii sumelor alocate în 

cursul anului 2020; 
✓  S-a urmărit legalitatea, necesitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare în limita şi 
cu destinaţia aprobată prin bugetul local şi de stat; 
✓ S-au întocmit situații pentru Curtea de Conturi; 
✓ S-au înregistrat situațiile privind donațiile de la Crucea Roşie în evidența contabilă; 
✓ Situații privind cheltuielile efectuate pentru Situația de urgență COVID 19 pentru PMI 
Iaşi; 
✓ S-a întocmit raportul privind distribuirea Tichetelor sociale către pensionari; 
✓ S-a întocmit raport privind pachetele distribuite  pentru persoane izolate  la domiciliu; 
✓ S-au întocmit situații pentru Curtea de Conturi Iaşi privind starea de urgenţă; 
✓ S-au verificat tichetele achiziționate pentru donatorii de sânge; 
✓ S-a ţinut evidenţa documentelor cu regim special şi anume: tichete sociale şi bonuri de 
carburant. 
 
6. SERVICIUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE 
 
1. Activităţi de gestiune 
✓ S-au eliberat produse în baza a 527 referate de solicitare materiale; 
✓ S-au întocmit  308 note intrare/recepție; 
✓ S-au eliberat 635 bonuri mișcare materiale/mijloace fixe. 
2. Activităţi specifice conducătorilor auto 
Total deplasări: 2.045 (pentru efectuare de anchete sociale, depunere documente 
judecătorie, AJPIS, Primăria Iaşi, Trezorerie, bănci). 
3. Activităţi de multiplicare documente în cadrul instituţiei 
Total: 174.846 (copii xerox A4 – 172311 şi A3 – 2535). 
4. Activităţi pe linie de SSM-SU-ISCIR-PAZĂ 
✓ Instructaje pe linie de: SSM-SU – 954 salariați; SSM-SU-probațiuni – 44 persoane. 
✓ Verificări ale supapelor compresoarelor existente la sediul DAS/ centrele subordonate/ 
cabinetele medicale stomatologice școlare și universitare – 220, ale activității de pază la 
sediul DAS – 12. 
5. Alte activităţi 
✓ Întocmirea referatelor de necesitate – 118; 
✓ Întocmirea raportului săptămânal de constatare conform deciziei 122/30.01.2018 privind 
respectarea normelor PSI – 42; 
✓ Semnare ordonațări de plată – 2219; 
✓ Monitorizare persoane care efectuează orele de muncă neremunerată în folosul 
comunității – 82; 
✓ Au fost finalizate branșamentele la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă pentru 

un număr de 18 puncte termice aflate în administrarea Direcției de Asistență Socială, astfel 

D.A.S. a semnat cu operatorul SC APAVITAL SA contracte de furnizare în nume propriu; 

✓ Au fost realizat branșamentul electric definitiv (la EON) la PT 14 Dacia (Baia Municipală, 

str. Buridava nr. 11). 

 
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 număr de 88 cabinete 
medicale şcolare și 7 cabinete medicale universitare.  
1. Activități specifice Cabinetelor Medicale Școlare: 
✓ S-au efectuat 9553 măsurători școlare somatometrice, 35192 consultaţii, 35650 
tratamente; 
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✓ S-au examinat cu ocazia triajului epidimiologic 150509 elevi şi preşcolari;                                                                                                                                                                             
✓ S-au efectuat 4784 examene medicale de bilanţ, privind starea de sănătate a elevilor; 
✓ S-au înregistrat 1388 de cazuri școlare de boli transmisibile depistate cu ocazia triajului 
epidemiologic; 
✓ Au fost identificate 85 cazuri școlare noi de boli dispensarizabile depistate cu ocazia 
examenelor medicale bilanț; 
✓ S-au efectuat 86 ore educație pentru sănătate în cadrul școlar; 
✓ S-au identificat 171 de cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate la elevii din alte 
clase; 
✓ S-a evidențiat prezența a 19982 cazuri școlare de boli acute diagnosticate cu ocazia 
consultațiilor la cerere; 
✓ Au fost examinați 812 de elevi în vederea participării la competiții sportive; 
✓ S-au acordat 1087 de scutiri medicale școlare pentru orele de educație fizică; 
✓ Au fost examinați 554 elevi şi preşcolari în vederea plecării în tabere și excursii; 
✓ S-au acordat 14538 scutiri medicale școlare de absențe sau vizări ale scutirilor eliberate 
de alte unități medicale; 
✓ S-au realizat 3210 controale în diverse compartimente din unitatea de învățământ 
arondată, concretizate în note de control; 
✓ S-au vizat 704 meniuri săptămânale în cantinele școlare ori în blocurile alimentare din 
grădinițe; 
✓ S-au desfășurat 1211 instruiri școlare pe probleme igienico-sanitare ale personalului 
îngrijitor. 
2. Activități specifice Cabinetelor Medicale Universitare 
✓ S-au efectuat 1436 examene medicale de bilanț a stării de sănătate, 4031măsurători 
somatometrice, 13148 consultaţii, 1473 tratamente; 
✓ S-au înregistrat 46 de cazuri de boli depistate cu ocazia examenului medical de bilanț; 
✓ S-au depistat 206 cazuri noi de afecțiuni dispensarizabile la studenții din alți ani de studiu 
decât la cei de bilanț al stării de sănătate; 
✓ S-au examinat 883 studenţi din evidenţa specială trimişi la specialişti pentru stabilirea 
stadiului bolii; 
✓ S-au efectuat 627 ore educație pentru sănătate; 
✓ S-a evidențiat prezența a 6831 cazuri de boli acute diagnosticate cu ocazia consultațiilor la 
cerere; 
✓ S-au acordat 122 scutiri medicale pentru orele de educație fizică; 
✓ Au fost examinați 22 studenţi în vederea plecării în tabere și excursii; 
✓ S-au acordat 1104 scutiri medicale universitare pentru absențe sau vizări ale scutirilor 
eliberate de alte unități medicale; 
✓ S-au realizat 422 controale în diverse compartimente din unitatea de învățământ arondată, 
concretizate în note de control; 
✓ S-au vizat 86 meniuri în cantinele studențești; 
✓ S-au desfășurat 342 instruiri universitare pe probleme igienico-sanitare ale personalului 
îngrijitor; 
✓ S-au vizat 1397 documente medicale pentru burse medicale; 
✓ S-au eliberat 1004 de adeverinţe medicale pentru înscrierea într-o nouă treaptă de 
învăţământ. 
 
8. SERVICIUL CABINETE STOMATOLOGICE ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE 

 
            În cadrul serviciului Cabinete Stomatologice Şcolare si Universitare sunt 19 cabinete 
stomatologice şcolare și 3 cabinete stomatologice universitare. 
1. Activităţi specifice Cabinetelor Stomatologice Şcolare 
✓ Examene medicale de bilanţ al stării de sănătate oro-dentară (cl a XII-a) – 486; 
✓ Cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile depistate cu ocazia examenelor medicale de bilanţ 
– 540; 
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✓ Cazuri noi de afecţiuni dispensarizabile la elevii din alţi ani de studiu decât la cei de bilanţ 
al stării de sănătate oro-dentară – 3606; 
✓ Ore de educaţie pentru sănătate – 1883; 
✓ Cazuri noi de boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere – 622; 
✓ Scutiri medicale – 185; 
✓ Elevi examinaţi periodic stomatologic – 1853; 
✓ Elevi trataţi pentru carii dentare – 577; 
✓ Elevi la sfârşitul ciclului primar şi gimnazial la care s-a întocmit bilanţul de sănătate oro-
dentară – 252; 
✓ Total consultaţii – 3425; 
✓ Total tratamente – 5268; 
✓ Număr total bolnavi consultaţi şi trataţi – 5756; 
✓  Elevi pentru care s-a realizat triaj observaţional şi termometrizare zilnică – 14266; 
✓ Triaj epidemiologic – 925. 
2. Activităţi specifice Cabinetelor stomatologice universitare 
✓ Ore educaţie pentru sănătate – 103; 
✓ Cazuri boli acute diagnosticate cu ocazia consultaţiilor la cerere – 557; 
✓ Studenţi examinaţi periodic stomatologic – 262; 
✓ Studenţi trataţi pentru carii dentare – 217; 
✓ Total consultaţii – 1124; 
✓ Total tratamente – 1745. 
3. Activități administrative: 
✓ S-au efectuat 68 vizite la cabinetele şcolare şi 38 vizite la cabinetele universitare, pentru 
identificarea eventualelor probleme administrative  în vederea soluţionării lor; 
✓ S-a actualizat normarea şi repartizarea personalului medico-sanitar pentru 91 cabinete 
şcolare şi universitare, cât şi pentru 21 cabinete stomatologice şcolare şi universitare – 3 
etape ; 
✓ S-au întocmit  referate pentru: 
- achiziţionarea şi distribuirea a 5000 flyere în unităţile de învăţământ, pentru prevenirea 
răspândirii infecţiilor respiratorii – 2 referate, 54 procese verbale; 
- achiziţionarea şi repartizarea de maşti, mănuşi, săpun lichid şi dezinfectanţi, pentru 112 de 
unităţi şcolare şi universitare, cu scopul de a preveni răspândirea gripei şi infecţiilor 
respiratorii (Sars-Cov-2) – 16 referate (3 etape); 
- achiziţionarea şi repartizarea medicamentelor, materialelor sanitare şi a dezinfectanţilor 
(buget de stat) către toate cabinetele medicale – 8 referate, 107 procese verbale;  
- achiziţia şi repartizarea tipizatelor şi formularelor cu regim special – 2 referate, 9 procese 
verbale; 
- multiplicarea şi distribuirea adeverinţelor medicale pentru un număr de 7 cabinete medicale 
universitare – 2 referate; 
- ridicarea deşeurilor cu lista locaţiilor pentru 22 cabinete stomatologice şi 45 cabinete 
medicale – 2 referate;  
- achiziţionarea a 4 unituri dentare pentru utilarea a 4 cabinete stomatologice – 1 referat. 
✓ S-a asigurat prezenţa personalului medical la bazele de agrement, pentru lunile  iulie şi 
august; 
✓ S-a efectuat planificarea achiziţiilor de medicamente, materiale sanitare şi dezinfectanţi 
pentru anul  2021 – 4 referate; 
✓ S-a monitorizat primirea şi recepţionarea medicamentelor şi materialelor sanitare pentru 
anul şcolar 2020-2021 (buget de stat şi buget local): 108 repere pentru medicamente, 
materiale sanitare şi dezinfectanţi; 
✓ 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 – 2 referate; 
✓ S-a întocmit o situaţie cu programul de lucru al cadrelor medicale din fiecare unitate de 
învăţământ – 198 persoane; 
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✓ S-a întocmit şi transmis către DSP situaţia privind datele de contact a tuturor cadrelor 
medicale în vederea implicării acestora în efectuarea anchetelor epidemiologice; 
✓ S-au întocmit documente/ adrese de corespondenţă cu unităţile de învăţământ în care 
sunt cabinete medicale – 21 adrese; 
✓ S-a realizat inventarierea pentru mijloace fixe şi obiecte de inventar din 21 cabinete 
stomatologice şi 95 cabinete de medicina generală aflate în unităţile de învăţământ de pe 
raza municipiului Iaşi; 
✓ Identificarea şi transferul de obiecte de inventar între cabinete, în funcţie  de necesităţile 
acestora - 13 referate; 
 În perioada în care şcolile şi universităţile şi-au desfăşurat cursuri on-line, cadrele 
medicale au efectuat următoarele activităţi: 
- asistenţă medicală în centrele de carantină în perioada stării de urgenţă;  
- anchete epidemiologice şi emiterea deciziilor de carantinare (D.S.P; ISU); 
- introducerea datelor Capesaro (D.S.P); 
- recoltări teste Covid, recoltări analize sânge (Serviciul de Ambulanţă,Spitale,DSP);   
- vaccinări antigripale, triajul personalului didactic din unităţile de învăţământ; 
- participarea la efectuarea vaccinărilor împotriva Covid-19, în centrele de vaccinare de pe raza 
Municipiului Iaşi.  
 
9. BIROUL ACHIZIŢII ŞI PRELUCRAREA DATELOR 
 
✓ Achiziţii directe offline realizate pentru serviciile cuprinse în anexele P.A.A.P.,  care nu 
au fost identificate pe platforma SICAP sau realizate în conformitate cu prevederile art.V, 
pct.38, alin. 3, lit.a,b,c din H.G. nr.419/2018 – 33; 
✓ Achiziţii directe offline realizate pentru lucrările cuprinse în anexele P.A.A.P.,  care nu 
au fost identificate pe platforma SICAP sau realizate în conformitate cu prevederile art.V, 
pct.38, alin. 3, lit.a,b,c din H.G. nr.419/2018 – 2; 
✓ Achiziţii directe offline realizate pentru bunurile şi produsele cuprinse în anexele 
P.A.A.P., care nu au fost identificate pe platforma SICAP sau realizate în conformitate cu 
prevederile art.V, pct.38, alin. 3, lit.a,b,c din H.G. nr.419/2018 – 17; 
✓ Achiziţii directe de servicii cuprinse în anexele P.A.A.P, realizate prin licitaţie electronică 
din catalogul SICAP – 62; 
✓ Achiziţii directe de lucrări cuprinse în anexele P.A.A.P, realizate prin licitaţie electronică 
din catalogul SICAP – 2; 
✓ Achiziţii directe de bunuri şi produse cuprinse în anexele P.A.A.P, realizate prin licitaţie 
electronică din catalogul SICAP – 420; 
✓ Procedura simplificată pe 12 loturi, realizată online pe platforma SICAP, într-o singură 
etapă, finalizată cu atribuirea a 12 acorduri cadru, respectiv atribuirea a unui număr de 12 
contracte subsecvente la acordurile cadru; 
✓ Procedura simplificată pe 7 loturi, realizată online pe platforma SICAP, într-o singură 
etapă, aflată în curs de derulare, în vederea atribuirii unor contracte de furnizare materiale 
de protecţie şi substanţe dezinfectante în cadrul proiectului ”Sprijin pentru persoanele 
vulnerabile în contextul epidemiei COVID-19”.; 
✓ Actualizarea anexelor şi a Programului anual de achiziţii pentru anul 2020; 
✓ Întocmirea anexelor Programului anual de achiziţii directe şi a Programului anual de 
achiziţii pentru anul 2021; 
✓ 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 SICAP şi pe pagina web a instituţiei la secţiunea achiziţii; 
- întocmirea comenzilor şi transmiterea lor către furnizori, în vederea livrării produselor 
alimentare conform acordurilor cadru, a contractelor subsecvente încheiate, precum şi 
monitorizarea acestora. 
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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 –187, cereri reţineri cotizaţii sindicat/C.A.R. – 4, adrese înfiinţare/sistare popriri – 
211. 
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 (2456 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 – 2456 ordonanţări de plată/ 2456 propuneri de angajare; 
✓ S-au întocmit 227 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; 
✓ 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 reprezentȃnd 
concedii medicale; 
✓ S-a ţinut evidenţa cheltuielilor de personal pe structura clasificaţiei bugetare; 
✓ S-au întocmit şi eliberat adeverinţe pentru somaj – 60; 
✓ S-au calculat şi s-au plătit diferenţe pentru salariile DAS aprilie 2015 - iulie 2016, conform 
Hotărȃrii civile nr.1519/2018; 
✓ S-a întocmit documentaţia privind decontarea indemnizaţiilor de concediu pentru părinţi 
conform LG 19 /2020 şi OUG 147 / 2020 către AJOFM Iaşi. 
3.  Activităţi desfăşurate prin bancă și casierie: 
✓ S-au efectuat plăţi prin casierie pentru indemnizaţii handicap grav aferente concediilor de 
odihnă ale asistenţilor personali – 675 beneficiari, ajutoare de urgenţă, de înhumare şi de 
deces – 176 beneficiari, salarii şi concedii de odihnă solicitate cu plata în avans aferente 
DAS, AP, cabinete medicale – 143 beneficiari, avansuri de trezorerie acordate salariaţilor – 
56, diurnă, cazare şi transport; 
✓ S-au distribuit şi înregistrat vouchere de vacanţă pentru asistenţii personali şi salariaţii 
DAS – 651 beneficiari; 
✓ 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 – 3 beneficiari; 
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✓ 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 – 84; 
✓ S-au distribuit 1420 tichete de masă donatorilor de sȃnge din Municipiul Iaşi conform 

H.C.L. nr.313/17.08.2020, privind acordarea unor facilităţi băneşti către donatorii de sȃnge 

şi/sau plasmă; 

✓ S-a efectuat plata către 349 donatori de plasmă conform H.C.L. nr.313/17.08.2020, privind 

acordarea unor facilităţi băneşti către donatorii de sȃnge şi/sau plasmă; 

✓ 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 – 9447 
beneficiari; 
✓ S-au efectuat plăţi pentru indemnizaţiile lunare de handicap grav şi s-au înregistrat în 
programul NEXUS – 408 OP-uri; 
✓ S-au întocmit, s-au transmis în format electronic 120 borderouri pe bănci comerciale 
pentru beneficiarii de I.H.G. şi situaţia plăţilor prin aplicaţia PRESTAJ; 
✓ S-au efectuat plăţi pentru: gratuităţile pe mijloacele de transport în comun – 12 OP-uri, 
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 – 2018  
OP- uri; 
✓ S-au efectuat  lunar plăţi pentru cheltuieli de personal şi materiale către Fundaţia Hecuba. 
✓ S-au întocmit proiecte de angajament, situaţia angajamentelor legale  pentru investiţii şi 
ordine de plată pentru Buridava, Direcţia de Asistenţă Socială şi s-au înregistrat pe articole 
bugetare în programul NEXUS – 9 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 – 287 beneficiari; 
✓ S-au plătit subvenții căldură Veolia, ajutoare încălzire lemne pentru beneficiarii V.M.G. si 
alte categorii; 
✓ S-au efectuat plăţi pentru acţiunile socio-culturale, desfăşurate în data de 24 ianuarie,  13 
septembrie şi 15 decembrie – 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 31.12.2020; 
✓ 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; 
✓ S-a întocmit situaţia fluxurilor de trezorerie pentru anul 2019 şi  trimestrele I-IV 2020; 
✓ 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: 
- 155 contracte individuale de muncă cu toate documentele anexe; 
- 252 acte adiţionale de prelungire a contractelor individuale de muncă, 705 acte 
adiţionale de majorare a salariului;  
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- 705 dispoziţii de majorare a salariului, 104 dispoziţii de modificare a gradaţiei, 137 
dispoziţii de încetare a contractelor individuale de muncă, 3 dispoziţii de prelungire a 
suspendării contractului individual de muncă, 8 dispoziţii de suspendare a contractului 
individual de muncă pentru creştere copil, 10 dispoziţii de încetare a suspendării a 
concediului pentru creştere copil; 
✓  S-au gestionat un număr mediu de 742 dosare/lunar; 
✓ S-au efectuat 366 deplasări în teren, din care 159 pentru efectuarea de anchete 
sociale la angajare şi 207 anchete sociale de verificare a activităţii asistentului personal; 
✓ S-au întocmit:  
- 675 referate şi 675 dispoziţii pentru acordarea indemnizaţiei pentru persoanele cu 
handicap pe perioada de efectuare a concediilor de odihnă ale asistenţilor personali; 
- 40 state de plată pentru acordarea indemnizaţiei pentru persoanele cu handicap pe 
perioada de efectuare a concediilor de odihnă ale asistenţilor personali; 
- 40 adrese oficiale către Consiliul Local şi 40 adrese către Instituţia Prefectului Iaşi pentru 
arhivarea dispoziţiilor; 
- Declaraţia L153 - venituri salariale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 
grav; 
- 554 dosare noi privind acordarea indemnizaţiei de handicap grav cu însoţitor; 
- 511 prelungiri privind acordarea indemnizaţiei de handicap grav cu însoţitor; 
- 563 dispoziţii de acordare, 12 dispoziţii modificare reprezentant legal, 460 dispoziţii 
de încetare drepturi privind indemnizaţia de handicap grav cu însoţitor, 1845 dispoziţii de 
modificare cuantum indemnizaţie; 
✓ S-au eliberat 970 de adeverinţe pentru asistenţi personali şi 245 adeverinţe 
indemnizaţie cu handicap grav cu însoţitor; 
✓ S-au gestionat un număr mediu de 1900 dosare/lună; 
✓ S-au contactat 620 persoane cu handicap/familia/reprezentanţii legali, în vederea 
completării dosarelor cu termen; 
✓ S-au verificat 620 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 47.701 de documente – ieşire în registrul de 
corespondenţă; 
✓ S-au expediat 4.052 plicuri de corespondenţă din care 2.474 plicuri recomandate cu 
confirmare de primire şi 1.578 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 10 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 50 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; 
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✓ S-a verificat și aplicat viza de legalitate pentru: 
- 68 de contracte de prestări servicii, de furnizare pentru structurile din cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Socială;  
- 6 contracte de achiziție produse/servicii/lucrări şi 6 acte adiționale la contractele care au 
suferit modificări. 
3. Activități specifice întocmirii și verificării acordurilor de parteneriat 
✓ S-a întocmit, avizat sau prelungit un număr de 41 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 cerere de chemare în judecată. 
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; 
✓ Înregistrarea în registrele recomandate de Colegiul Consilierilor Juridici a documentelor 
specifice compartimentului juridic. 
 
 
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 – 237 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; 
✓ 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; 
✓ Au fost prelucrate tabelele cu persoanele intrate in ţară, necesare pentru monitorizarea 
acestora pe perioada de carantină sau autoizolare – 298 tabele;   
✓ Prelucrarea datelor persoanelor testate SARS Cov-2 de la Centrele DAS - introducere si 
monitorizare date in Platforma CaPeSaRo – 582 persoane; 
✓ S-au realizat fotografii la acţiunile D.A.S. Iasi („Ziua Unirii Principatelor Române”, “8 
Martie” „Implică-te! Şi tu poţi fi Moş Crăciun”, “Copii de nota 10”) – 4 acţiuni; 
✓ A fost asigurat suportul tehnic pentru serviciul Tel Verde (au fost activate şi setate 
telefoanele folosite de către operatorii desemnaţi); 
✓ Au fost realizate materiale de informare privind protecţia populaţiei impotriva 
coronavirusului în urma hotărârilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului 
Iaşi; 
✓ Inrolare şi monitorizare date în Platforma Punctul de Contact Unic Electronic (PCUe); 
✓ A fost realizată împreună cu D.L.E.P. baza de date a persoanelor în vârstă de peste 65 de 
ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor pentru sprijinirea acestora; 
✓ 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 – 76 intervenţii; 
✓ Calculatoare devirusate – 30 devirusări; 
✓ Instalări, verificări sau remedieri probleme imprimante – 50 intervenţii; 
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✓ Instalări, verificări sau remedieri probleme reţeaua calculatoare – 48 intervenţii; 
✓ Instalări, verificări sau remedieri probleme reţeaua telefonică (fax) – 24 intervenţii; 
✓ Remedieri probleme ale reţelelor de calculatoare de la centrele D.A.S. – 5 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 – 101 postări; 
✓ S-a actualizat pagina de facebook cu informaţii privind activităţile din cadrul D.A.S – 263 
postări; 
✓ S-au oferit răspunsuri la întrebările petenţilor şi s-au actualizat informaţii diverse pe pagina 
de facebook. 
 
15. COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ 
 
✓ Sprijinirea persoanelor vârsnice, autoizolate și cu dizabilități în perioada derulării stării de 
urgență: preluare rețetă de la medic – 73 persoane, achizitie medicamente – 77 persoane, 
efectuarea de cumpărături – 160 de persoane, plată facturi – 31 persoane, transportarea şi 
oferirea pachetelor alimentare gratuite – 20 persoane; consilierea şi informarea privind 
COVID – 200 persoane; 
✓ Sprijinirea elevilor de etnie romă  în obținerea dispozitivelor electronice necesare studierii 
online – 10 persoane, în obținerea pachetelor gratuite – 50 persoane; 
✓ Catagrafierea persoanelor de etnie romă – 185; 
✓ Asistarea persoanelor de etnie romă pentru înscrierea la medicul de familie – 20; 
✓ Asistarea persoanelor de etnie romă înprocesul de vaccinare – 55; 
✓ Sprijinirea persoanelor în obţinerea: cărţilor de identitate – 46, cerificatelor de nastere – 
16, pensiei de invaliditate – 168, certificatelor de handicap – 205, certificatelor medicale de 
constatarea capacității de muncă – 41, ajutorului de urgenţă – 21, azil\centru medical – 11; 
✓ Acordarea informaţiilor necesare întocmirii dosarului pentru: alocaţia de susţinerea familiei 
– 191persoane, venitul minim garantat – 250 persoane, alocaţie de stat – 49 persoane, 
îndemnizația de creşterea copilului – 35 persoane, locuinţă socială – 55 persoane, spălătorie 
socială – 76 persoane, card de sănătate – 17 persoane, cantina socială – 28 persoane, card 
de sănătate – 5 persoane, tichete educaţionale – 87 persoane, rechizite şcolare – 125 
persoane, cadouri pentru Crăciun – 54 persoane, azil – 7 persoane. 
✓ Sprijinirea persoanelor de etnie romă în obţinerea documentelor necesare întocmirii 
dosarului de VMG , ASF, rechizite şcolare şi tichete educaţionale – 130 persoane; 
✓ Sprijinirea persoanelor de etnie romă victime ale violenţei domestice – 7 persoane; 
✓ Sprijinirea persoanelor vârsnice – 77 persoane; 
✓ Identificarea persoanelor adulte suspecte de TBC, hepatită, cancer, astm, epilepsie, 
diabet, HTA  HIV –  142 persoane; 
✓ Însoţirea gravidelor la controale periodice – 32 persoane; 
✓ Catagrafierea gravidelor – 13 persoane; 
✓ Catagrafierea lehuzelor – 15 persoane; 
✓ Catagrafierea nou- născutilor – 15 persoane; 
✓ Monitorizaregravide – 32 persoane; 
✓ Îndrumarea, facilitarea 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) –  346 persoane; 
✓ Organizarea acţiunilor medicale: obezitate la copii, hepatită, TBC, fumat, igienă personal 
şi a copiilor, alimentaţie copii, planning familial, pediculoză, vaccinare, contracepție și donare 
de sânge – 269 persoane; 
✓ Îndrumarea şi însoţirea femeilor de etnie romă la cabinetele de planificare familială – 53 
persoane; 
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✓ Consiliere privind alimentaţia şi igiena copiilor – 201 persoane; 
✓ Consiliere în vederea evitării abandonului şcolar şi familial – 63 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 redactată cererea de finanţare şi completată documentaţia pentru Proiectul integrat 
de regenerare urbană şi socială în zona Cicoarei – Centrul multifuncțional „Cicoarei”; 
✓ A fost depusă la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale o cerere de subventie în valoare de 
483.840 lei pentru 600 de beneficiari persoane vârstinice sau cu dizabilităţi, în cadrul 
proiectului „Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul pandemiei COVID-19”; 
✓ A fost redactată cererea de finanţare şi completată documentaţia pentru proiectul „INEDIT 
– Inclusive Education by Innovative Therapies”; 
✓ Au fost organizare întâlniri cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean, Colegiului 
Tehnic „Ion Holban” şi ai Şcolii Gimnaziale „Constantin Păunescu” în vederea realizării unor 
parteneriate pentru implementarea proiectului „INEDIT – Inclusive Education by Innovative 
Therapies”; 
✓ S-a participat la focus grup şi la completarea chestionarelor privind evaluarea intervenţiilor 
POSDRU ȋn domeniul incluziunii sociale pentru proiectele POSDRU DMI 2.2 Prevenirea şi 
corectarea părăsirii timpurii a şcolii, organizat de Ministerul Muncii; 
✓ S-a participat la focus grup şi la completarea chestionarelor privind evaluarea intervenţiilor 
POCU ȋn domeniul incluziunii sociale pentru proiectele DMI 6.1 Dezvoltarea economiei 
sociale din POCU și POSDRU; 
✓ Au fost redactate 4 rapoarte privind perioada de sustenabilitate, inventarierea bunurilor și 
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 2019 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 2020; 
✓ 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 – 8 documente; 
✓ S-a centralizat Lista obiectivelor generale şi specifice cu indicatori de atingere a 
obiectivelor pentru anul 2020 – 24 documente; 
✓ S-a centralizat Lista activităţilor procedurabile pentru îndeplinirea obiectivelor specifice 
pentru anul 2019 – 24 documente; 
✓ S-au întocmit şi centralizat documentele privitoare la managementul funcţiilor sensibile – 
88 documente; 
✓ A fost actualizat Planul de măsuri privind activitatea de prevenţie şi limitare a răspândirii 
virusului SARS-Cov2 la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială în perioada stării de alertă cu 
ultimele modificări legislative, respectiv cu situaţia centralizată a programului de lucru pentru 
salariaţii de la sediul instituţiei; 
✓ A fost întocmit Raportul anual privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor la 
nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi pentru anul 2020; 
✓ Au fost întocmite situaţii centralizatoare la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi pentru 
anul 2020, transmise, împreună cu alte documente interne, către Serviciul Audit Intern din 
cadrul Primăriei Muncipiului Iaşi; 
✓ Raport privind monitorizarea performanţelor, conform Standardului 7 din O.S.G.G. nr. 
600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 
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✓ Anexa nr. 3 la O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice – Situaţie centralizatoare privind stadiul implementării SCIM; 
✓ Anexa nr. 4.2 la O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice – Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării; 
✓ Anexa nr. 4.3 la O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice – Raport asupra sistemului de control intern managerial. 
3. Alte activităţi 
✓ A fost actualizat Regulamentul de Ordine Interioară pentru Centrul Social de Urgenţă 
pentru Recuperare şi Integrare „C.A. Rosetti”; 
✓ A fost formulat și transmis către AJPIS Iași răspunsul solicitat prin Procesul Verbal de 
control nr. 385000/14.02.2020 întocmit în urma controlului inopinat efectuat la Centrul Social 
de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C.A. Rosetti”; 
✓ A fost pregătită toată documentația solicitată pentru analiză şi verificare de către Curtea 
de Conturi, conform Chestionarului privind evaluarea sistemului de control intern. 
 
 
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 2019 privind liberul acces la informațiile de interes public 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/200; 
- Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local Iaşi pentru anul 2020; 
2. Asigurarea transparenței și promovarea activităților DAS 
✓ Publicarea pe pagina de internet a D.A.S. a Raportului anual privind bunurile primite cu 
titlu gratuit în anul 2019; 
✓ Întocmirea de informări privind: 
- demersurile întreprinse în vederea identificării unui spațiu destinat carantinării persoanelor 
care se întorc din zonele afectate de infecția cu noul coronavirus - către Cabinet Primar; 
- dotarea cabinetelor medicale școlare și universitare precum și a cabinetelor stomatologice 
școlare și universitare cu echipamente noi - către Direcția de relații publice și transparență 
decizională , C.I.C Iași;  
- aprovizionarea unităților de învățământ cu materiale sanitare și dezinfectant, în vederea 
asigurării elementelor vitale, în contextul luptei cu o serie de viruși gripali - către Direcția 
Generală Tehnică și Dezvoltare; 
- modalitățile în care se pot efectua donații de alimente către beneficiarii Centrului  de 
Urgenţă pentru Recuperare și Integrare Socială “C.A. Rosetti” - către Instituția Prefectului 
Județului Iași; 
✓ Transmiterea unei informări către TELE MOLDOVA cu privire la servicii acordate 
membrilor din comunitate care se încadrează în categoria persoanelor vulnerabile; 
✓ Întocmirea unor materiale informative și selectarea de fotografii pentru promovarea 
acțiunilor departamentelor DAS pe facebook și pe site – 85 acţiuni. 
3. Activități desfășurate în contextul pandemiei COVID 19 
✓ Realizarea afișelor privind: 
- numere de telefon utile (Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, Spitalul de Boli Infecţioase Sf. 
Parascheva, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, Prefectura Iaşi); 
- păstrarea distanței de siguranță între cetățeni; 
- desfășurarea activității cu publicul; 
- preluarea și procesarea documentelor necesare deschiderii de drepturi și beneficii de 
asistență socială, conform legislației în vigoare, prin intermediul poștei precum și prin 
intermediul poștei electronice. 
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✓ Întocmirea de comunicate interne/ publice cu privire la măsuri luate de instituție în 
contextul COVID 19; 
✓ Întocmirea și revizuirea Planului de măsuri pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu 
coronavirus COVID-19, la nivelul D.A.S. Iași; 
✓ Centralizarea datelor referitoare la monitorizarea persoanelor vârstnice fără aparținători de 
pe raza municipiului Iași; 
✓ Revizuirea Planului de măsuri al Centrului  de Urgenţă pentru Recuperare și Integrare 
Socială “C.A. Rosetti” pentru prevenirea răspândirii COVID-19; 
✓ Întocmirea Procedurii de lucru pentru Centrul de Urgenţă pentru Recuperare și Integrare 
Socială “C.A. Rosetti” privind izolarea preventivă a personalului la locul de muncă conform 
Ordonanţei Militare nr. 8 din 9 aprilie 2020, în contextul pandemiei COVID-19; 
✓ Întocmirea Procedurii de lucru pentru Centrul Social Cu Destinaţie Multifuncţională 
„BUCURIA” privind izolarea preventivă a personalului la locul de muncă conform Ordonanţei 
Militare nr. 8 din 9 aprilie 2020, în contextul pandemiei COVID-19. 
4.  Alte activități 
✓ Evaluarea gradului de implementare a Planului de integritate al Direcției de Asistență 
Socială și întocmirea raportului cu privire la acesta;  
✓ Întocmirea listei obiectivelor și a activiților procedurale C.M.A.S. pentru 2020; 
✓ Reactualizare procedurile de sistem privind Comisia de Disciplină, Comisia de Cercetare 
Disciplinară; 
✓ Întocmirea Raportului anual privind gradul de implementare a Sistemului de Control Intern 
Managerial la nivelul D.A.S. Iași. 
✓ Desfășurarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control 
Intern Managerial: 
- întocmire răspuns către Serviciul Audit Public Intern-P.M.I. privind stadiul implementării 
recomandărilor Raportului de audit nr. 8130/100017/25.01.2019; 
- întocmire răspuns către Serviciul Audit Public Intern-P.M.I. privind stadiul implementării 
recomandărilor Raportului de audit nr. 47688/03.05.2019; 
- întocmirea Raportului anual privind respectarea Codului de etică de către personalul 
contractual al D.A.S. Iași. 

 
18. CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „VOVIDENIA” 
 

Începând cu 16 martie 2020, conform Planului de măsuri al Direcției de Asistență 
Socială Iași pentru perioada stării de urgență, a fost închisă activitatea Centrului de zi 
pentru persoane vârstnice ”Vovidenia” și a cluburilor pentru pensionari. Personalul 
Centrului a fost redistribuit până pe 15 mai 2020 la Centrul de zi pentru persoane cu 
deficiențe de auz și vorbire ”Sf. Prooroc Zaharia”, conform Dispoziției nr. 969/24.03.2020, 
pentru a se ocupa de monitorizarea persoanelor vârstnice fără susținători legali de pe raza 
Municipiului Iași, cu vârsta de peste 65 de ani, fără alte forme de ajutor.  

Începând cu 14 august 2020, personalul a fost redistribuit la alte structuri din cadrul 
D.A.S. După această dată, beneficiarii au fost implicați în activități, periodic, prin rotație, în 
număr redus. În anul 2020 s-a oferit asistență, suport, consiliere socială  la un număr de 
1017 persoane vârstnice aflate la risc social, ai centrului şi ai cluburilor. 

 

Intervalul 1.01.2020 – 15.03.2020 
1. Servicii sociale acordate ȋn cadrul Centrului de Zi ”Vovidenia”  
✓ Primirea, ȋnregistrarea și efectuarea de anchete sociale pentru un număr de 27 de 
persoane care au depus cereri de înscriere; 
✓ Încheierea contractelor de furnizare a serviciilor sociale – 5; 
✓ Efectuarea reevaluărilor sociale trimestriale – 136; 
✓ Ȋntocmirea deciziilor de sistare a serviciilor sociale – 5; 
✓ Elaborarea  planurilor individualizate de intervenţie – 5; 
✓ Reactualizarea planurilor individualizate de intervenţie – 136;  

✓ Ȋntocmirea fişelor de monitorizare a serviciilor – 384; 



21 
 

✓ Consiliere socială – 253 beneficiari; 
✓ Monitorizarea telefonică a beneficiarilor Centrului ”Vovidenia”/ cluburi – 270; 
✓ Informarea beneficiarilor privind drepturile şi obligaţiile – 27; 
✓ Actualizarea registrelor de evidenţă – 1169 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 – 27; 
✓ Beneficiari consiliaţi psihologic – 30;   
✓ Beneficiari terapie psihologică de grup – 70; 
4. Activităţi recreative  
✓ Spectacole organizate: 
- Viață plină de umor, momente susținute de Asociația Literară ”Păstorel” Iași (10 ianuarie) – 

65 participanţi; 
- ”Hai să dăm mână cu mână”, spectacol de muzică patriotică dedicat Micii Uniri (23 ianuarie) 

– 50 participanţi; 
- Momente de veselie oferite de studenți din cadrul Univ. Al.I.Cuza (29 ianuarie) – 60 

participanţi. 
- Sărbătorindu-l pe Eminescu   (15 ianuarie) – 50 participanţi; 
- Spectacol de muzică și poezie dedicat Dragostei (14 februarie) – 65 participanţi; 
✓ Cursuri: 
- de creaţie - confecţionare mărţişoare (14-16 februarie) – 11 participanţi; 
- de realizare a unor obiective decorative (6 martie) – 42 participanţi.  
✓ Vizită la  Grădina Botanică pentru expoziția de flori exotice (20, 27 februarie) – 60 
participanţi;     
✓ Excursie la Slănic Moldova (7-8 martie) – 81 beneficiari. 
✓ Seminarii organizate: 
- Cosmetica la vârsta a treia, în colaborare cu Asociația Brooks (17 ianuarie) – 10 
beneficiari; 
- Coafurile vârstei a treia, în colaborare cu Asociația Brooks (28 februarie) – 10 
beneficiari; 
- Prezentare de produse farmaceutice și de igienă personală (4 martie) – 30 participanţi. 
5. Activităţi desfăşurate în cadrul cluburilor 

✓ Eliberare legitimații de acces – 137; 
✓ Consiliere socială şi administrativă, informare – 300;  

✓ Întocmirea și afişarea graficelor de activităţi – 70 grafice; 
✓ Monitorizarea activităţii de igienizare – 16 deplasări (verificări); 
✓ Distribuirea materialelor de curăţenie – livrări săptămânale. 
6. Activităţi recreative în cadrul cluburilor: 
✓ Spectacole organizate cu ocazia: 
- Zilei de naștere a poetului Mihai Eminescu, în colaborare cu Asociația „Afect” (15 ianuarie) 
– 21 participanți din cadrul Clubului „Aleea Rozelor”; 
- Împlinirii a 4 ani de activitate a Clubului „Mircea cel Bătrân” (8 februarie) – 60 participanți 
din cadrul acestui club; 
- Dragobetelui, în colaborare cu Asociația „Afect” (25 februarie) – 15 participanți din cadrul 
Clubului „Aleea Rozelor”; 
✓ Activităţi de informare susținute de ofițeri din cadrul I.P.J. Iași (15 ianuarie, 25 
februarie) – 60 de participanți din cadrul Clubului „Mircea cel Bătrân”. 
 

Intervalul 16.03.2020 – 15.05.2020 
1. Activităţi organizatorice pentru monitorizarea persoanelor vârstnice peste 65 de ani: 
✓ Preluări telefonice – 531; 
✓ Efectuarea de cumpărături contra-cost – 127; 
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✓ Facilitarea primirii de hrană caldă de la B.A.S. al Mitropoliei – 16; 
✓ Facilitarea primirii de hrană contra-cost prin intermediul ALMA CATERING – 10; 
✓ Facilitarea primirii de pachete cu alimente de la C.C.I. Construct Iași – 8; 
✓ Preluare de rețete/livrare de medicamente – 18; 
✓ Acordare pachete gratuite de la Crucea Roșie – 66; 
✓ Acordare produse de igienă și curățenie, donație Casa Lebăda – 1; 
✓ Consiliere cu privire la asigurarea alimentelor de bază – 6692; 
✓ Actualizarea bazei de date a vârstnicilor fără susținători legali – 349; 
✓ Referirea de cazuri către Serviciul Social (H.C.L. 105/31.03.2020) – 128. 
2. Servicii sociale acordate beneficiarilor Centrului de Zi ”Vovidenia”  
✓ Ȋntocmirea fişelor de monitorizare a serviciilor – 384; 
✓ Monitorizarea telefonică a beneficiarilor Centrului ”Vovidenia”/listă de așteptare/cluburi 
– 338; 
✓ Actualizarea registrelor de evidenţă – 67 înregistrări. 
 

Intervalul 16.05.2020 – 31.12.2020 
1. Activităţi organizatorice pentru monitorizarea persoanelor vârstnice peste 65 de ani: 
✓ Monitorizarea telefonică a vârstnicilor din municipiul Iași (în perioada caniculară) – 4260; 
✓ Identificarea și monitorizarea vârstnicilor vulnerabili – 218; 
✓ Monitorizarea persoanelor vârstnice cu boli cronice – 150. 
2. Activități specifice acordării serviciilor sociale beneficiarilor Centrului ”Vovidenia”: 
✓ Întocmirea fișelor de monitorizare a serviciilor – 858; 
✓ Instruirea telefonică a beneficiarilor privind măsurile de prevenire a îmbolnăvirii cu SARS-
COV-2 – 173; 
✓ Monitorizarea telefonică săptămânală a beneficiarilor Centrului ”Vovidenia”/persoanelor 
aflate pe lista de așteptare – 198; 
✓ Actualizarea registrelor de evidenţă în suport hârtie/format electronic – 1310 înregistrări. 
3. Activități administrative – Vovidenia: 
✓ Efectuarea curăţeniei spațiilor interioare/exterioare ale Centrului; 
✓ Efectuarea igienizării cantinei sociale; 
✓ Confecționarea de huse pentru scaune (10 bucăți). 
4. Activităţi recreative:  
✓ Concurs de eseuri „Cel mai frumos eveniment din viața mea” (1 iulie) – 15 participanți; 
✓ Vizite la Grădina Botanică (9, 10, 15 iulie, 29 octombrie), la Mănăstirea Cetățuia (15, 17 
iulie, 14 noiembrie), la Muzeul Mitropolitan (24 iulie), la Bojdeuca lui Ion Creangă (5, 7 
august), la Muzeul Otilia Cazimir (14 august), Muzeul Municipal (9, 16 octombrie), la  
Galeriile de Artă „Dan Hatmanu” (15 octombrie), la Galeriile de Artă „Dumitru I. Grumăzescu” 
(23 octombrie), Muzeul Unirii (11 decembrie), Ateneu – Mica Pinacotecă din Jassy (14 
decembrie) – 283 participanți; 
✓ Seminarii desfășurate în aer liber: 
- Măsuri de protecție în zile caniculare (2 august) – 18 participanți;  
- Să ne amintim de locurile eminesciene (11 septembrie) – 30 participanți; 
- Cum să depășim singurătatea (14 septembrie) – 23 participanți; 
- Rescrierea poveștilor prin cardurile personale metaforice (24 septembrie) – 29 
participanți; 
✓ „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” – felicitarea telefonică a seniorilor din 
cadrul Centrului „Vovidenia” și a cluburilor (1 octombrie) – 385 beneficiari. 
 
19. CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE CU DEFICIENŢE DE AUZ ŞI VORBIRE „SF. 
PROOROC ZAHARIA” 
 

A avut un număr de 139 de beneficiari cărora li s-a asigurat: 
1. Servicii de asistență socială:   
✓ Consiliere socială – 32 beneficiari; 
✓ Kinetoterapie – 19 beneficiari; 
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✓ Educație pentru sănătate prin sport – 17 beneficiari; 
✓ Mediere în vederea angajării și consiliere pentru păstrarea locului de muncă – 24 
beneficiari; 
✓ Monitorizarea beneficiarilor prin mijloace de comunicare online – 472 persoane; 
✓ Monitorizarea beneficiarilor prin SMS – 228 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 – 7; 
✓ Plan personalizat – 288; 
✓ Fişă individuală de prezenţă –  396; 
✓ Fișă de monitorizare – 302; 
✓ Fișă evaluare – 283; 
✓ Fișă de închidere a cazului – 5; 
✓ Fişă kinetoterapie – 19; 
✓ Fişă sală sport – 17; 
✓ Raport de consiliere socială – 8; 
✓ Fişă monitorizare online – 472; 
✓ Fişă monitorizare SMS – 228; 
✓ Registul cu evidenţa serviciilor oferite beneficiarilor – 627 semnături. 
3. Activităţi de socializare și recreative:  
Au fost organizate 11 de activități dintre care: 
✓ „Frumusețe și încântare la Grădina Botanică” ( 19 februarie) – 15 participanți; 
✓ Celebrarea Zilei Internaționale a Femeii, prin activități dedicate beneficiarelor (6 martie) –  
13 participanți;  
✓ „Răsfăț și frumusețe pentru doamnele de la Centrul de Zi” (11 martie) – prin intermediul 
Școlii „Styllia Class” din Iași, beneficiarele au beneficiat gratuit de servicii de înfrumusețare  –  
5 participanți. 
✓ Cinstirea ocrotitorului Centrului, Sf Prooroc Zaharia, pe 4 septembrie – 30 beneficiari. 
4. Activități informative: 
Au fost organizate 20 de activități dintre care:  
✓ „Cum să ne protejăm împotriva gripei” (7 februarie) – activitate informativă privind riscurile 
îmbolnăririi de gripă, având ca invitat pe dr. Aliona Botez, medic specialist ORL la Policlinica 
Providența din Iași – 20  participanţi; 
✓ „ Recomandări pentru un stil de viață sănătos” (13 februarie) – activitate informative 
susținută de kinetoterapeutul Ovidiu Simion –  15 participanți; 
✓ „Principiile unei vieți fericite”, activitatea interactivă susținută de pr. Gheorghe Mihăilă, 
preot coslujitor la Parohia „Sf. Mahramă și Sf. Martiri Brâncoveni” Iași (5 martie) – 11 
participanţi; 
✓ Organizarea unor sesiuni de informare în vederea găsirii unui loc de muncă (1-9 
octombrie) – 23 beneficiari. 

În perioada 16 martie – 15 mai, conform Planului de măsuri al Direcției de Asistență 
Socială Iași pentru perioada stării de urgență, angajații centrului au monitorizat telefonic 
persoanele vârstnice fără susținători legali de pe raza Municipiului Iași, cu vârsta de peste 65 
de ani, fără alte forme de ajutor, desfășurând următoarele activități: 
✓ Preluarea telefonică a cazurilor – 350; 
✓ Referirea de cazuri către Serviciul Social (H.C.L. 105/31.03.2020) – 128; 
✓ Actualizarea bazei de date a vârstnicilor fără susținători legali – 2644; 
✓ Consiliere cu privire la asigurarea alimentelor de bază – 3772; 
✓ Achiziție de alimente – 114; 
✓ Preluare de rețete/livrare de medicamente – 16; 
✓ Acordare pachete gratuite de la Crucea Roșie – 66; 
✓ Acordare produse de igienă și curățenie, donație Casa Lebăda – 1; 
✓ Facilitarea primirii de hrană caldă de la B.A.S. al Mitropoliei – 5; 
✓ Facilitarea primirii de hrană contra-cost prin intermediul ALMA CATERING – 5; 
✓ Facilitarea primirii de pachete cu alimente de la C.C.I. Construct Iași – 8. 
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✓ Monitorizarea telefonică săptămânală a beneficiarilor Centrului ”Vovidenia” – 150. 
 
 

20. CENTRUL DE SERVICII INTEGRATE PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 
 
1. Servicii şi activităţi specifice asistenței sociale: 
✓ Găzduire pentru un total de 24 beneficiari, din care 9 adulţi şi 15 copii; 
✓ Consiliere psihologică pentru depăşirea traumelor, dezvoltarea personală a victimelor şi 
îmbunătăţirea relaţiei parentale – 22; 
✓ Consiliere vocaţională pentru integrare/ reintegrare profesională  – 3; 
✓ Informare şi consiliere în vederea rezolvării problemelor juridice: 
- Ordin de protecţie – 2 beneficiari; 
- Acţiune de divorţ – 2 beneficiari; 
- Pensie alimentară – 2 beneficiari; 
- Încredinţare minor – 2 beneficiari.  
✓ Informare şi consiliere ȋn vederea obţinerii de beneficii de asistenţă socială: 
- Hrană prin Cantina Socială – 2 familii beneficiare; 
- Beneficii sociale– 2 familii beneficiare. 
✓ Întocmire Contracte furnizare servicii – 9; 
✓ Întocmire Acte adiţionale de prelungire perioadă de rezidenţă – 4; 
✓ Decazări – 6; 
✓ Întocmire Anchete sociale – 6; 
✓ Întocmire Planuri individualizate de intervenţie – 11; 
✓ Întocmire Rapoarte de evaluare caz – 4; 
✓ Întocmire Fişe de evaluare/ reevaluare – 19; 
✓ Întocmire Rapoarte de întrevedere – 23; 
✓ Întocmire Rapoarte de convorbire telefonică – 16; 
✓ Adrese/   Răspunsuri alte instituţii – 8; 
✓ Întocmire/ actualizare/ completare Fişe de consultaţii medicale – 9; 
✓ Completare şi transmitere către ANES  a Fişei de monitorizare – trimestrial. 
2. Activităţi recreativ - educative: 
✓ „Eminescu prin ochi de copil” (15 ianuarie) – activitate instructiv-educativă, desfăşurată 
la sediul centrului, cu participarea a 4 beneficiari;  
✓ „Comunicarea non violentă la tineri” (26 februarie) – activitate instructiv- educativă, 
interactivă cu scopul angajării în activități pozitive,  identificării de calități personale pozitive, 
dezvoltării abilităților de viață și a competențelor social emoționale, desfăşurată la sediul 
centrului, cu participarea a 4 beneficiari;  
✓ „Suflet de copil - jocul ca terapie” (11 septembrie) – activitate educativ- terapeutică cu 
scopul consolidării relaţiei mamă-copil, vindecarea traumelor prin terapia jocului, desfăşurată 
la sediul centrului, cu participarea a 4 beneficiari; 
✓  „14 Octombrie, zi sfântă în lumea creştină!” (14 octombrie) – activitate recreativă cu 
scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă şi a competenţelor sociale, conştientizarea rolului religiei 
în formarea noastră ca indivizi, desfăşurată la sediul centrului, cu participarea a 4 
beneficiari; 
✓ „25 Noiembrie Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor” – 
activitate informativă cu scopul susţinerii importanţei conştientizării fenomenului de violenţă 
împotriva femeilor şi a mediatizării rolului serviciilor specializate oferite prin intermediul 
Centrului de Servicii Integrate pentru Victimele Violenţei în Familie, desfăşurată în mediul on-
line. 
3. Activităţi administrative: 
✓ Întocmire Proceduri Operaţionale după modificările de structură a instituţiei, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare – 6 Proceduri Operaţionale; 
✓ Întocmire documentaţie aferentă SCIM ( Managementul Riscurilor, Listă obiective, Listă 
activităţi procedurabile); 
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✓ Întocmire Plan de măsuri privind activitatea de prevenţie şi limitare a răspândirii 
virusului SARS-COV2 (COVID-19); 
✓ Instruire cu privire la măsurile privind activitatea de prevenţie şi limitare a răspândirii 
virusului SARS-COV2 (COVID-19), etape de vaccinare anti SARS-COV2 – periodic; 
✓ Instruire cu privire la regulamente, reguli PSI, colectarea selectivă a deşeurilor– 
periodic; 
✓ Asigurarea/verificarea programului de curăţenie/ întreţinere spaţii interior/ exterior– 
zilnic; 
✓ Actualizare Registru evidenţă beneficiari – periodic; 
✓ Actualizare Registru de informare beneficiari – periodic; 
✓ Actualizare Fişe de monitorizare caz – periodic; 
✓ Obţinere donaţii – 3. 
4. Alte activităţi : 
✓ Participare întâlnire de lucru la sediul asociaţiei Alternative Sociale pe problematica 
violenţei de gen (februarie 2020); 
✓ În perioada 11.03.2020-12.04.2020 centrul a fost destinat plasării în carantină a 
persoanelor suspecte de a fi infectate cu virusul SARS-COV2 ; 
✓ În perioada 12.04.2020- 05.05.2020 centrul a fost pus la dispoziţia instituţiei pentru 
cazarea personalului din centrele rezidenţiale DAS, în perioada de izolare la locul de muncă. 
✓ În perioada 06.05.2020-15.05.2020 personalul din centru a fost izolat la locul de muncă; 
✓ Raportare AJPIS, cu privire la monitorizarea personalului angajat şi al beneficiarilor pe 

perioada pandemiei – săptămânal; 

✓ Pregătire documentaţie solicitată de către AJPIS cu scopul evaluării şi monitorizării 

respectării standardelor minime de calitate, în vederea reacreditării serviciului social; 

✓ Monitorizare telefonică a persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu dizabilităţi, având în 
vedere instituirea codului galben de caniculă; 
✓ Asigurare asistenţă medicală primară conform Planului de măsuri privind activitatea de 
prevenţie şi limitare a răspândirii virusului SARS-COV2 (COVID-19); 
✓ Întocmire răspunsuri la solicitări din partea media/ studenţi, utilizate pentru cercetarea 
formativă cu privire la violenţa domestică; 
✓ Desfăşurare activităţi de practică de specialitate cu 7 studenţi (anul II/ III) ai Universităţii 

”Al. I. Cuza” Iaşi, Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială, februarie- martie 2020. 

 
 
21. CENTRUL SOCIAL CU DESTINAŢIE MULTIFUNCŢIONALĂ „BUCURIA” 
 
1. Servicii şi activităţi specifice asistenţei sociale  
✓ Servicii de găzduire pentru o medie de 16 beneficiari/lună, 32/an;  

✓ Întocmire anchete sociale – 12; 

✓ Evaluări/reevaluări ale nevoilor tinerilor integraţi în centru – 38;  

✓ Întocmirea planurilor de intervenţie individualizate – 38;  

✓ Şedinţe de monitorizarea lunară a situaţiei beneficiarilor – 213;  

✓ Consiliere psihologică primară a beneficiarilor – 18;  

✓ Întocmire raport de întrevedere – 67; 

✓ Asistenţă medicală primară – 12 fişe întocmite şi 2346 consultaţii (acte medicale);  

✓ Consiliere în găsirea unui loc de muncă – 12 consilieri cu integrare;  

✓ Întocmire fişă de consiliere socială – 5;  

✓ Întocmire raport de convorbire telefonică – 18;  

✓ Întocmire avertismente – 14;  

✓ Întocmire fişă de ieşire – 18; 

✓ Consiliere şi informare periodică cu privire la legislaţia în vigoare. 

2. Activităţi de socializare şi petrecerea timpului liber 
✓ Poveste despre Eminescu (15 ianuarie) – activitate eminesciană în cadrul căreia 
tinerii au făcut cunoscută viaţa şi opera literară lăsată de poet ca moştenire poporului; 
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✓ România mea iubită (24 ianuarie) – activitate menită să sporească interesul 
beneficiarilor asupra informaţiilor legate de personalităţile care au înfăptuit unirea; 
✓ Puzzel-ul – o activitate completă (29 ianuarie) – activitate recreativă în care tinerii şi-
au antrenat memoria în construirea unui puzzle; 
✓ Spune NU violenţei! (30 ianuarie) – celebrarea Zilei internaţionale a non-violenţei în 
şcoli prin activitatea ce a evidenţiat responsabilitatea socială vis-à-vis de acest subiect; 
✓ Primăvara în culori (19 februarie) – activitate recreativă prin care tinerii au învăţat să 
realizeze flori din hârtie de mătase şi pompoame în vederea decorării centrului;      
✓ Alimentaţie sănătoasă pentru un corp puternic (25 august) - dezbatere  interactivă 
dedicată alimentaţiei. 
3. Activităţi informative, seminarii pe următoarele teme de interes 
✓ Informare cu privire la noul Coronavirus (29 februarie) – activitatea informativă cu 
privire la riscurile şi modul de transmitere a Coronavirusului; 
✓ Epilepsia – noţiuni informative şi aspect de prim ajutor (10 Martie) – activitate 
informativă cu privire la riscurile şi modalităţile de a acorda primul ajutor în cazuri de 
epilepsie; 
✓ Covid-19 – impact psihologic asupra vieţii cotidiene (2 septembrie) – activitatea de 
informare şi dezbatere. 
4. Covid.19 
✓ În cursul anului 2020 au fost înregistrate în cadrul centrului un număr de 9 persoane 
confirmate cu Covid-19, dintre care un beneficiar a fost internat în spital. Săptămânal a fost 
testat personalul, iar la două săptămâni beneficiarii. Beneficiarii asimptomatici sau cu 
simptome minore au fost izolaţi imediat de ceilalţi beneficiari de către personalul centrului, în  
cameră situată la parter, beneficiind de toate condiţiile (cameră, bucătărie, baie proprie). 
✓ Conform Ordonanţei Militare nr.8 din 09.04.2020, pe perioada stării de urgență, a fost 

instituită măsura de izolare preventivă la locul de muncă pe o perioadă de 14 zile, iar prin 
rotaţie a personalului, s-a menţinut această măsură pentru o perioadă de 5 săptămâni. 
 
22. CENTRUL SOCIAL DE URGENŢĂ PENTRU RECUPERARE ŞI INTEGRARE „C.A. 
ROSETTI” 
 
1. Servicii psiho-socio-medicale  
✓ Consiliere psiho-socială, asistenţă medicală primară persoanelor fără adăpost pentru 
un număr lunar mediu de 20 de beneficiar; 
✓ Anchete sociale pentru cazare în centru, internare în centre medico-sociale  –  299; 
✓ Sprijin în vederea întocmirii dosarului pentru obţinerea cărţii de identitate – 37; 
✓ Informare ȋn vederea obţinerii de beneficii de asistenţă socială – 95; 
✓ Servicii medicale primare – 772 consultații; 
✓ Consiliere şi evaluare psihologică – 370 ședințe de consiliere; 
✓ Planuri de intervenţie – 219; 
✓ Rapoarte întrevedere – 213; 
✓ Igienizare/deparazitare (schimbare îmbrăcăminte, încălţăminte) – 299 beneficiari; 
✓ Ȋntocmire adrese/răspunsuri către unităţile spitaliceşti, penitenciare – 17; 
✓ Prelungire cazare – 201; 
✓ Fișe închidere caz – 55; 
✓ Contract servicii – 5; 
✓ Persoane cazate în sezonul rece  – 48 persoane. 
2. Activităţi de interactiv - educative și de petrecere a timpului liber 
✓  “Drumul către sine” (28 februarie), o dezbatere cu privire la depăşirea momentelor de 
criză personală – 15 beneficiari; 
✓ Activitate de igienizare a persoanelor fără adăpost (zilnic, în perioada 18 martie - 15 
mai) – 78 beneficiari; 
✓ Activitate de informare cu privire la prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 
la nivelul centrului (săptămânal, în perioada 18 martie - 15 mai) – 78 beneficiari; 
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✓ “De ce e bine să fim respectuoşi?” (14 august), terapeut Cătălina Costin a prezentat 
participanţilor ce este respectul de sine, ce presupune respectul faţă de ceilalţi  – 14 
participanţi; 
✓ „Cum gestionăm conflictele” (2 septembrie) – participanţii au primit informaţii utile 
privind medierea conflictelor şi au fost instruiţi să-şi gestioneze bine situaţiile conflictuale – 
9 beneficiari; 
✓ Identificarea persoanelor fără adăpost, efectuată cu sprijinul Poliției Locale Iași 
(activitate săptămânală); 
✓ Împodobirea bradului de Crăciun, activitate la care au participat toţi beneficiarii 
centrului; 
✓ Masa festivă, cu ocazia de Sărbătorii Naşterea Domnului și a Anului Nou, oferită de 
Primăria Municipiului Iași. 
      
 
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 – 6 persoane; 
✓ Prepararea şi distribuirea hranei pentru un număr mediu zilnic de 140 persoane, astfel: 
- 63 persoane beneficiare de ajutor social; 
- 2 persoane cu dizabilități; 
- 72 copii cu vârsta până la 18 ani; 
- 3 tineri care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ. 
✓ Asigurarea transportului hranei pentru 15 persoane nedeplasabile; 
✓ Verificare şi acordare servicii de cantină – 62 dosare; 
✓ Întocmirea anchetelor sociale – 93. 
2. Acțiuni sociale: 
- Sărbătorirea zilei de 24 ianuarie, prin prepararea a 3.000 de porții de ceai, a 600 litri de 
vin fiert şi distribuirea de 400 plăcinte;  
- În perioada martie – mai, cantina socială a asigurat zilnic hrană caldă și hrană rece 
pentru centrele municipiului Iași pentru un număr de 160 persoanele fără adăpost.  
 
 
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 

– 51; 

✓ Efectuarea anchetelor sociale – 19; 

✓ Planificarea, organizarea şi susţinerea întâlnirilor de grup şi individuale cu beneficiarii 

Centrului în vederea semnării actului adiţional de prelungire a contractului de furnizare a 

serviciilor sociale – 63; 

✓ Supravegherea situaţiei medicale a tuturor cazurilor în care copiii au absentat din  

motive medicale – 188; 

✓ Monitorizarea zilnică a motivului pentru care copiii nu sunt aduşi la grădiniţă, pentru o 

eventuală intervenţie pe caz – 83. 

2.Asigurarea intervenţiei specifice specialiştilor fundaţiei: asistent social şi 
psiholog 
✓ Convorbiri telefonice cu beneficiarii, în vederea identificării soluţiilor de îngrijire şi 

supraveghere a copiilor în context COVID-19, în vederea deschiderii gradiniţei/creşei, pe 

perioada verii – 50; 
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✓ 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 – 195;  

✓ Elaborarea de proceduri de lucru privind procesul educational, de îngrijire al copiilor şi 

desfășurarea sarcinilor zilnice de către fiecare categorie de personal;  

✓ Implementarea procedurilor de lucru pentru prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV -2; 

✓ Revizuirea bazei de date privind beneficiarii – 8; 

✓ Consiliere psihologică – 77 ședințe; 

3. Asigurarea educaţiei copiilor și a serviciilor de îngrijire şi supraveghere  
✓ În anul școlar 2019-2020, până pe 11 martie, au fost înscriși 63 de copii, respectiv în 

programele creșă – 18 copii și în programul grădiniță – 45 de copii. Asigurarea educației 

a fost realizată de către 6 educatoare, angajate ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi; 

✓ În anul școlar 2020-2021 conform noilor proceduri de lucru privind redeschiderea 

unităților de învățământ privind prevenirea îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2, sunt înscriși  41 

copii. Dintre aceștia 37 sunt înscrişi în programul de grădiniță în trei grupe (mică, mijlocie 

şi mare), iar 14 în programul de creșă.  

 Programul copiilor se desfășoară 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    
✓ Implementarea procedurilor de lucru pentru prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV -2; 

✓ 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 2020 – 29 (29 mame și 59 copii); 
✓ Familii monoparentale cazate în locuinţele protejate ale Fundaţiei Hecuba - 5 (5 mame 
și 8 copii); 
✓ Cazuri noi luate în evidenţă în vederea cazării în centru – 16; 
✓ Familii monoparentale decazate din centru – 12; 
✓ Familii monoparentale decazate din locuințele protejate – 2; 
✓ Planuri individualizate de intervenție – 12; 
✓ Contracte de rezidență temporară în centru – 17; 
✓ Contracte de servicii sociale în centru – 17; 
✓ Contracte de rezidență temporară în locuințele protejate – 3. 
2. Servicii de asistență psiho-socială și educațională 
✓ Asistenţa socio-psihologică, oferita prin ședințe de consiliere psihologică a 
beneficiarelor – 486; 
✓ Ședințe de consiliere pentru rezolvarea problemelor de sănătate – 98; 
✓ Ședințe de informare și consiliere socială – 43; 
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✓ Ședințe pentru planificarea bugetului – 38; 
✓ Întrevederi pentru rezolvarea problemelor diverse – 244; 
✓ Întrevederi pe cazuri în cadrul echipei interdisciplinară pentru adaptarea planurilor 
individualizate de intervenție unor linii de intervenție în funcție de nevoile specifice ale 
beneficiarilor – 123; 
✓ Ședințe de suport educațional pentru creșterea performanței școlare a copiilor – 34; 
✓ Ore de îngrijire şi supraveghere a copiilor asigurate de 4 educatori puericultori– peste 
4600 (în medie 390 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 – 34; 
✓ Beneficiare consiliate în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare şi relaţionare cu  
angajatorii – 14; 
✓ Beneficiare integrate pe piața muncii – 7. 
II. Monitorizarea de către 4 educatori puericultori a modului de respectare a 
Regulamentului de Ordine Interioară de către beneficiare, prin: 
✓ Asigurarea de sprijin a 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) solicitarilor de plecare din centru, 
cererilor de supraveghere a copiilor, declaraţiilor de supraveghere a copiilor de către o 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, cât şi a materialelor necesare pentru curățenia, igienizarea  și întreținerea 
CRMCAD, justificarea acestora și înaintarea spre aprobare; 
✓ 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; 
IV. Activităţi socio-educaționale și recreaționale 
✓ Clubul Sărbătoriților, activitate desfășurată lunar, în forme adaptate contextului 
pandemic; 
✓ Ziua Internațională a Femeii, sărbătorită într-un cadru special in colaborare cu Asociația 
”Ștergem o Lacrimă”; 
✓ Cadou de Paşte, 12 pachete conținând jocuri, dulciuri si ”pachete curățenie”; 
✓ Coșuri cu alimente pentru Paşte (16); 
✓ Sărbătorirea unor evenimente semnificative cu beneficiarii izolați preventiv; 
✓ Activitate de 1 iunie, sărbătorirea Zilei Copilului cu daruri oferite de sponsori, persoane 
fizice şi prin Asociația Ștergem o Lacrimă;  
✓ Activitate de informare organizată de Agenția Națională Împotriva Traficului de 
Persoane, împreună cu Poliţia de la Secția nr. 2; 
✓ Activități lunare de distribuire a produselor alimentare primite de la DAS, Asociația 
Ștergem o Lacrima sau persoane fizice; 
✓ Activități de distribuire a produselor alimentare desfășurate în situații de carantinare, 
izolare a beneficiarilor; 
✓ Activitate de distribuire a produselor de consum primite de la Euro-Wood cu ocazia 
Sfântului Nicolae; 
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✓ Pregătirea şi organizarea venirii lui Moş Crăciun şi a Spiridușului său, pentru a 
surprinde mamele şi copiii din Centru cu darurile așteptate si mult dorite. 
V. Activitati specifice contextului pandemic 
✓ Întocmirea de proceduri în acord cu Starea de Urgenţă/Alertă şi alte situații 
reglementate prin lege; 
✓ Ședințe individuale săptămânale pentru explicarea condițiilor de izolare şi măsurilor de 
prevenire; 
✓ Aprovizionare individuală beneficiari carantinaţi prin liste de cumpărături; 
✓ Adrese bilunare/săptămânale către DSP/DAS privind testarea periodică; 
✓ Efectuarea testării periodice personal ( bilunar/săptămânal), beneficiari (lunar/ bilunar); 
✓ Demersuri prin poşta electronică, întreprinse către diverse  instituții în vederea câștigării 
drepturilor cuvenite;  
✓ Colaborare cu Poliţia pentru identificarea persoanelor carantinate/izolate. 

 
   

26. CĂMINUL DE PENSIONARI „SF. CUVIOASĂ PARASCHEVA” 

   
  În anul 2020, 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 172 beneficiari.  
1. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartimentului resurse umane și 
control intern managerial  
✓ Gestionarea dosarelor de personal – 67, inclusiv actualizarea fișelor de post;  
✓ Documentația specifică pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante – 14; 
întocmirea contractelor individuale de muncă – 15;  
✓ Întocmire decizii: încetare – 11, reluare activitate – 1, majorări salarii, inventariere, 
comisii de disciplină, administrative, etc. – 133; 
✓ Întocmire dosare voluntari/ studenți – 5; 
✓ Înregistrare documente – 6.647; încasarea contribuției lunare de la beneficiari – 2.055; 
foi vărsământ către Trezorerie – 113; documente specifice Sistemului de Control                    
Intern Managerial – 6; 
✓ Revizuire Proceduri operaţionale Ediţia a II-a – 88; 
✓ Documentaţia aferentă Mangementului riscurilor pentru toate compartimentele din 
cadrul căminului – 58; 
✓ Completare formulare privind procesul de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la 
corupție, respectiv formulare specifice procesului de identificare a funcțiilor sensibile  – 4. 
2. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartimentului administrativ şi 
aprovizionare 
Administrare patrimoniu: 
✓ Organizarea, menținerea și monitorizarea activității de igienizare și dezinfecție pentru  
toate spațiile unității – zilnic;  
✓ Mijloacele fixe mobile și imobile: 
- reparații la instalația de apă – 467; intervenții la instalația electrică  la camere – 383; 
- intervenții la instalația termică – 88; instruire personal SSM și SU – 559; referate necesitate    
de aprovizionare – 414; referate necesitate  de eliberare din magazie – 497; aprovizionarea cu 
produse, materiale și alimente conform PAP. 
✓ Monitorizarea serviciilor de pază, igienizare dezinfecție a sectoarelor, echipamentelor, 
beneficiarilor, asigurarea hranei, îngrijirea și întreținerea utilajelor și echipamentelor.  
3. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartimentului achiziții 
✓ Documentație privind achizițiile prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice – 574;   
✓ Situația anuală privind monitorizarea gradului de realizare a achizițiilor publice   
planificate pentru anul 2020 – 1; 
✓ Întocmirea  Planului Anual de Achiziții pentru anul 2021; 
✓ Asigurarea aprovizionării cu bunuri materiale, produse alimentare și nealimentare; 
✓ Încheierea contractelor de furnizare produse în urma procedurii de licitație deschisă și a  
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celor de servicii. 
 
4. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartiment Financiar  
✓ Întocmirea statelor de plată, a declarațiilor 112, L153 angajamentele, ordonanțările și 
ordinele de plată aferente; 
✓ Înregistrarea facturilor primite – 1283; întocmirea NIR-urilor – 1059 și completarea 
fișelor de magazie; 
✓ Întocmirea bonurilor de consum  pentru alimente, materiale, combustibil, etc. – 1889; 
✓ Înregistrarea obligațiilor individuale de plată (1942) aferente contractelor beneficiarilor și 
înregistrarea chitanțelor (1832), încasărilor POS (75) și ordinelor de plată pentru 
încasarea contravalorii contribuției de întreținere de la beneficiarii internați (148); 
✓ 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 – 1669; 
✓ Întocmirea CEC-urilor de retragere de numerar (7), pe baza referatelor de necesitate 
pentru efectuarea plăţilor în numerar și întocmirea dispoziţiilor de plată prin casierie 
aferente – 10; 
✓ Demararea procedurilor și activităților privind inventarierea bunurilor materiale și 
patrimoniale de câte ori a fost necesar pe parcursul anului 2020 și finalizarea procedurilor 
de casare a bunurilor propuse spre casare în decembrie 2019. 
5. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartimentului de asistență, 
îngrijire socială și psihologică 
5.1.Servicii sociale acordate beneficiarilor 
✓ Asigură managementul de caz pentru un număr de 74 beneficiari; 
✓ Evaluare, reevaluare, actualizare dosare, fișe geriatrice, fișe monitorizare, planuri 
individualizate de asistență și îngrijire pentru 187 dosare beneficiari; 
✓ Triaj: 
- zilnic la camerele beneficiarilor – sectorul semidependenți și dependenți; 
- prin sondaj la camerele beneficiarilor independenți; 
- vizite/ intervenție la camere; 
- total – 12882. 
✓ Ședințe de consiliere socială – 1158; 
✓ Informarea potențialilor beneficiari/ aparținători privind condițiile de admitere – 54; 
✓ Ședințe informative pentru beneficiari – 21; 
✓ Organizarea activității de îndrumare și supervizare voluntari/ studenți – 4;  
✓ Documentația specifică pentru beneficiarii reintegrați în familie – 6; 
✓ Documentația specifică pentru încetare servicii – 24; 
✓ Întocmire proceduri de lucru specifice stării de alertă și stării de urgență – 14 proceduri; 
5.1.1.Servicii psihologice acordate aparținătorilor beneficiarilor 
✓ Informare, consiliere – 95; 
5.1.2.Activități realizate pentru îmbunătățirea calității serviciilor din instituție 
✓ Informarea și instruirea personalului – 1 temă; 
✓ Ședințe echipă interdisciplinară – 73 ședințe. 
5.2.Servicii psihologice acordate beneficiarilor 
✓ Vizite de monitorizarea a statusului psiho-afectiv al beneficiarilor – 4040 vizite;  
✓ Consiliere psihologică, mediere – 1125 ședințe; 
✓ Management de caz – 38 cazuri;  
✓ Evaluarea psihologică inițială, la admiterea beneficiarilor în cămin – 10 beneficiari;  
✓ Reevaluarea nevoilor beneficiarilor;  
✓ Revizuirea planurilor individualizate de asistență și îngrijire; 
✓ Completarea fișelor de evaluare/reevaluare psihologică;   
✓ Psihoeducația beneficiarilor – 12 teme; 
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✓ Activități desfășurate în contextul pandemiei Covid-19; informare, sprijin, suport, consiliere 
acordate beneficiarul precum și facilitarea rezolvării diverselor probleme cu care aceștia s-au 
confruntat pe perioada stării de urgență/alertă, în vederea asigurării standardelor de calitate 
a serviciilor acordate beneficiarilor; 
✓ Revizuirea procedurilor operaționale – 2 proceduri. 
5.2.2.Servicii psihologice acordate aparținătorilor beneficiarilor 
✓ Informare, consiliere – 95. 
5.2.3.Activități realizate pentru îmbunătățirea calității serviciilor din instituție 
✓ Informarea și instruirea personalului – 1 temă; 
✓ Ședințe echipă interdisciplinară – 50 ședințe; 
✓ Consiliere etică: 25 ședințe, 10 salariați, 10 rapoarte de consiliere. 
6. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartimentului de îngrijire spiritual-
religioasă 
✓ S-a asigurat asistență spiritual-religioasă specifică – 85 activități (Sf. Liturghie şi 
sfintele taine); servicii funerare – 47 activități; intervenții și implicări ale serviciului spiritual-
religios, precum și în echipa interdisciplinară – 154 activități; monitorizarea sectorului 
dependenți – 2100 activități. 
✓ S-au asigurat 1568 vizite pastorale, 490 activități de ceremonial aniversar şi onomastic. 
7. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartimenului de asistenţă, îngrijire 
fizică, medicală și kinetoterapie 
✓ Consultații de specialitate- reabilitare medicală –  113 consultații; 
✓ Fiziokinetoterapie individuală – 1944 ședințe; 
✓ Gimnastică medicală – 1633 ședințe; 
✓ Masaj – 4179 ședințe. 
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; 
✓ 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; 
✓ Activități și acțiuni organizate: 
- “Povestea Unirii” (24 ianuarie) participarea beneficiarilor la spectacolul, locația 
Cinematograful Victoria – 25 beneficiari; 
- “Mărțișor handmande pentru fiecare” (2 martie), activitate individuală – 164 beneficiari; 
- „Alături de cei dragi” (14-30 aprilie) –beneficiarii activi au fost ajutaţi în  utilizarea aplicațiilor 
online, pentru menținerea  legăturilor apropiate cu cei dragi – 100 beneficiari; 
- „Flori de primăvară” (25 mai) atelier de creație cu hârtie floristică – 6 beneficiari; 
- Omagierea, prin poezii și cântece, a poetului Mihai Eminescu, cu cazia împlinirii a 131 de 
ani de la trecerea în neființă (15 iunie) – 6 beneficiari; 
- „Cuvinte dezlegăm” (10 iulie), concurs individual de integrame și rebus sub – 8 beneficiari; 
- „Atelierul lui Moș Crăciun” (3-11 decembrie), atelier creativ pentru efectuarea ornamentelor 
specifice de sărbători – 5 beneficiari; 
 - „Cuvântul care zidește” (9 decembrie), întâlnire a membrilor cercului cultural-literar, în 
cadrul căreia au fost prezentate poeziile și biografia poetului Nechita Stănescu – 9 
beneficiari; 
- „Au venit colindătorii” (23 decembrie), concert de colinde susţinut în curtea căminului de 
către corul bărbătesc „Sf. Ioan Rusu” – 60 beneficiari. 
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27. CĂMINUL DE BĂTRÂNI „SFINŢII  CONSTANTIN ŞI ELENA” 

 
În anul 2020 Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” și-a desfășurat activitatea 

cu un număr de 50 angajați. Asistența și îngrijirea persoanelor vârstnice a fost acordată unui 
număr mediu de 112 beneficiari. 

1. Activităţi specifice Compartimentului resurse umane și control intern managerial  
✓ S-au gestionat dosarele personalului angajat – 50;  
✓ S-au întocmit decizii privind majorări salariale, decizii generate de prevederile legale 
necesar de aplicat urmare a stării de urgență instituită în contextul prevenirii răspândirii 
virusului Covid-19, încetare – 1, suspendare –1, decizii cu caracter administrativ, etc. –117; 
✓ S-a întocmit 1 contract individual de muncă, 50 fișe de evaluare; 
✓ S-au înregistrare documente – 1791; 
✓ S-au elaborate Proceduri operaționale –19; 
✓ S-au revizuit Proceduri operaţionale Ediţia II – 10; 
✓ Documentaţia aferentă Mangementului riscurilor pentru toate compartimentele din cadrul 
căminului – 22; 
✓ Completare formulare privind procesul de identificare a riscurilor și vulnevabilităților la 
corupție, respectiv formulare specifice procesului de identificare a funcțiilor sensibile  – 1; 
✓ A fost organizată o sesiune de informare a personalului cu privire la GDPR. 
2. Activităţi specifice Compartimentului achiziții 
✓ S-au realizat achiziții directe offline prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice – 129;   
✓ S-au realizat achiziții  online  prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice – 382;   
✓ S-au întocmit note justificative aferente achiziţiilor şi documentaţia necesară demarării 
procedurii simplificate de atribuire a contractelor de furnizare alimente pentru 12 luni; 
✓ Întocmirea  Planului Anual de Achiziții pentru anul 2021; 
✓ Asigurarea aprovizionării cu bunuri materiale, produse alimentare, nealimentare, materiale 
dezinfectante, obiecte de inventar şi mijloace fixe; 
✓ Încheierea contractelor de furnizare produse și servicii şi atribuirea acordurilor cadru pentru 
furnizarea de alimente; 
✓ S-a întocmit documentaţia necesară achiziţionării şi distribuirii voucherelor de vacanţă 
pentru personalul angajat. 
3. Activităţi specifice Compartimentului Financiar Contabil 
✓ S-au realizat raportări: dare de seamă contabilă – 4, monitorizarea cheltuielilor de personal 

–12, contul de execuție a bugetului instituției și activităților finanțate integral din venituri proprii 
– 12, raportare FOREXEBUG, Balanța de verificare, Cont Non Trezor, Plăți restante – 12; 
✓ S-au întocmit Referate privind virările de credite, suplimentările și diminuările de credite cu 
respectarea încadrării în creditele bugetare aprobate – 6; 
✓ S-au înregistrat facturile primite – 1181, au fost întocmite nir-urile aferente – 1007; 
✓ S-au Întocmit bonuri de consum  pentru alimente, materiale, combustibil, ș.a – 590; 
✓ Înregistrarea obligațiilor individuale de plată – 1312 și înregistrarea chitanțelor – 1493; 
✓ S-au verificat, aprobat și semnat ALOP-urilor aferente cheltuielilor efectuate, respectiv s-a 
aplicat viza C.F.P.P – 1377; 
✓ S-au întocmit cec-uri de retragere de numerar – 48, pe baza referatelor de necesitate și a 
statelor de plată, necesare efectuării plăţilor în numerar, s-au întocmit dispoziţii de plată prin 
casierie aferente – 38; 
✓ S-au realizat Foi vărsământ către Trezorerie – 40; 
✓ S-au realizat procedura privind inventarierea bunurilor materiale și nemateriale aferentă 
anului 2020; 
✓ S-au întocmit statele de plată – 12, declarațiilor 112, angajamentele, ordonanțările şi 
ordinele de plată aferente şi pontajele lunare. 
4. Activităţi specifice Compartimentului administrativ şi aprovizionare 
✓ Organizarea, menținerea și monitorizarea activității de igienizare și dezinfecție pentru toate 
spațiile instituţiei – zilnic;  
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✓ 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; 
✓ Deplasări efectuate cu autoturismele instituţiei, pentru depunere documente DAS, Primăria 
Iaşi, Trezorerie – 544. 
5. Activităţi specifice Compartimentului de asistență, îngrijire socială și psihologică 
✓ S-a asigurat managementul de caz pentru un număr mediu de 112 beneficiari; 
✓ Evaluare, reevaluare, actualizare dosare, fișe geriatrice, fișe monitorizare, planuri 
individualizate de asistență și îngrijire pentru 112 dosare beneficiari; 
✓ Vizite şi intervenții la camere:  

- zilnic sau aleatoriu la camerele beneficiarilor internați;  
- vizite sau intervenții la camere, când se impune sau se solicită. 
✓ Ședințe de consiliere socială – 750; 
✓ S-a realizat informarea potențialilor beneficiari/ aparținători privind condițiile de admitere – 
90; 
✓ Ședințe informative în contextul  prevenirii răspândirii virusului  Covid-19 precum şi pe alte 
teme – 228; 
✓ S-au întocmit fişe de consiliere şi monitorizare;    
✓ S-au întocmit rapoarte de întrevedere/telefonice pentru 86 beneficiari şi aparţinătorii 
acestora care au ieșit în familie sau care au fost internați în spital/stațiuni balneo-climaterice; 
✓ Documentația specifică pentru beneficiarii reintegrați în familie – 1; 
✓ Documentația specifică pentru încetare servicii – 27; 
✓ Ședințe consiliere psihologică și mediere – 940; 
✓ Ședințe de lucru, echipa interdisciplinară – 47; 
✓ Revizuire proceduri specifice compartimentului – 1; 
✓ S-au eliberat 1.229 bilete de învoire a beneficiarilor din centru; 
✓ S-au întocmit și expediat 54 adrese către instituții ale statului în vederea spijinirii 
beneficiarilor internați în centru; 
✓ S-au analizat 9 solicitări privind internarea în centru, din care au fost admise şi soluţionate 
9 cereri; 
✓ S-au realizat pentru un număr de 105 persoane vârstnice demersuri cu privire la avizarea 
(viza flotant și întocmire carte provizori); 
✓ S-au întocmit 86 de acte adiționale și angajamente noi de plată; 
✓ Inițiere/ organizare/ participare/ supraveghere activități de socializare. 
6. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartimentului de îngrijire spiritual-
religioasă 
✓ S-au oficiat 75 de Sfinte Liturghii; 3 slujbe de Vecernie; 5 slujbe ale Sf. Maslu; 122 
rugăciuni zilnice cu beneficiarii; vizite pastorale, împărtășirea bolnavilor, spovedania și 
socializarea – 144; activități de culturale și de socializare – 7. 

7. Activităţi specifice Compartimenului de asistenţă, îngrijire fizică, medicală 
✓ Exerciții de coordonare a mişcărilor, menținere a echilibrului, menținerea tonusului psiho-
fizic –  în medie 50 beneficiari; 
✓ Gestionarea prescripţiilor medicale/efectuarea tratamentului – 112 beneficiari; 
✓ S-au inițiat controale de specialitate în cadrul policlinicii „Pro Life Clinics - Iaşi”, Policlinica 
Industrială Iaşi, Spitalul Providenţa, pentru specializarile: cardiologie de 35 persoane, 
neurologie 25 persoane, psihiatrie 29 persoane; 
✓ S-a realizat vaccinarea antigripală în perioada octombrie - decembrie (44 beneficiari, 13 
salariaţi), în colaborare cu specialiştii de la D.S.P. Iaşi; 
✓ S-a acordat primul ajutor în caz de urgenţă fiind efectuate 85 solicitări  la 112; 
✓ S-au realizat internări în regim de urgență sau pentru investigații de rutină în cadrul 
spitalelor: Sf. Spiridon, C.I. Parhon – 60 de persoane; 
✓ S-a asigurat sprijinul în scopul obținerii de Bilete de Tratament și Odihnă, prin CJP Iași,  în 
stațiuni balneoclimaterice – 5 bilete; 
✓ S-au efectuat activităţi de aeroterapie zilnic în sezonul cald, pentru beneficiarii 
semidependenţi – 35 beneficiari; 
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✓ S-a realizat educaţie sanitară individualizată şi de grup în vederea prevenirii bolilor 
sezoniere, bolilor infecţioase şi parazitare pentru 112 beneficiari; 
✓ S-a asigurat instruirea personalului din cadrul tuturor compartimentelor în legătură cu 
măsurile stabilite la nivelul instituţiei, obligatoriu  de respectat în scopul prevenirii infectării cu 
Covid-19;  
✓ S-a asigurat monitorizarea şi asistenţa medicală, beneficiarilor identificaţi pozitiv în urma 
testării pentru Covid-19; 
✓ Masaje terapeutice, de întreținere, kinetoterapie  – 70 beneficiari; 
✓ Evaluare, reevaluare, actualizare dosare medicale – 112.  
8. Activităţi specifice personalului din cadrul Compartimentului de asistență, 
socializare, petrecerea timpului liber și ergoterapie 
- Activități permanente desfășurate în unitate (grupuri ocupaționale: desen, pictură,  
artizanat, șah, table, remi; vizionări tv; audiții muzicale; aniversări) – cu participarea unui 
număr mediu de 50 beneficiari; 
Activități desfăşurate pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19  
- S-a procedat la elaborarea unui plan de măsuri adaptat la situaţia actuală, cu respectarea 
legislaţiei şi a recomandărilor autorităţilor locale şi naţionale; 
- S-a întocmit Planul de măsuri în care au fost cuprinse o serie de reguli stabilite în scopul 
prevenirii și limitării îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2. Planul de Măsuri  a fost actualizat 
în concordanţă cu noile prevederi legislative, ori de câte ori au apărut modificări; 
- S-a monitorizat modul în care au fost aplicate şi respectate măsurile care sunt  adresate 
tuturor angajaților din cadrul căminului; 
- S-au asigurat toate diligenţele în scopul achiziţionării cantităţilor necesare de dezinfectanţi 
precum şi achiziţionării de echipament de protecţie (măşti, mănuşi chirurgicale, bonete, 
botoşei, combinezoane, viziere). 
 
 

  
III. ACȚIUNI SOCIO - CULTURALE 
 
❖ „Ziua Internaţională a Femeii” – eveniment prin care Primăria Municipiului Iași a acordat 
carnete cu tichete sociale valorice unui număr de 860 de doamne beneficiare de alocație de 
susținere, venit minim garantat, asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități și beneficiare 
de servicii specializate pentru mame și copii. Acțiunea a avut loc în Sala Unirii a 
cinematografului Victoria, unde a putut fi urmărit si un program folcloric organizat de Ateneul 
Național din Iași. 

 
❖ „Copii de nota 10” 
Acţiunea cultural-caritabilă, aflată la a XI-a ediție, a fost destinată copiilor din clasele 0-VIII, 
și a avut drept scop diminuarea fenomenului de abandon şcolar. Evenimentul a avut loc în 
Parcul Expoziției, unde unui număr de 550 de copii proveniți din familii defavorizate, li s-
au dăruit pachete cu rechizite școlare și dulciuri, aceștia beneficiind totodată și de un 
moment artistic susținut de copiii din cadrul Ateneului Național din Iași.  

 
❖ „Implică-te! Și tu poţi fi Moş Crăciun!” 
Prin această campanie, aflată la a XI-a ediție, 800 de copii proveniți din familii aflate în 
dificultate, au primit, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pachete cu dulciuri, articole de 
îmbrăcăminte și cărți, în valoare de 130 lei. Distribuirea pachetelor s-a făcut într-un cadru 
festiv, la sediul Direcției de Asistență Socială. 
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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. 
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. 
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. 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.  
3. Penitenciarul Iași 
Obiect de activitate: asigurarea cadrului necesar în vederea susținerii activităților de 
asistență socio-familială a persoanelor private de libertate. 
4. 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. 
5. 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. 
6. Poliția Locală 
Obiect de activitate: identificarea persoanelor care practică cerşetoria, combaterea 
cerșetoriei, şi sincronizarea activităților specifice care să contribuie la ȋmbunătăţirea calităţii 
vieţii prin susţinerea incluziunii sociale a acestei categorii de persoane vulnerabile; 
identificarea persoanelor făra adăpost şi contribuirea la ȋmbunătăţirea calităţii vieţii prin 
susţinerea incluziunii sociale a acestei categorii de persoane marginalizate; colaborarea 
dintre cele două instituții, beneficiar fiind Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele 
Violenței în Familie în vederea combaterii fenomenului violenței domestice. 
7. Spitalul Clinic de Urgență Județean „Sf. Spiridon” Iași 
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Obiect de activitate: sprijinirea persoanelor defavorizate aflate la situații de risc, a 
persoanelor fără adăpost/autonome. 
8. Consiliul Național al Dizabilității din România 
Obiect de activitate: apărarea și promovarea drepturile și interesele legitime comune tuturor 
persoanelor cu dizabilități din România. 
9. 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. 
10. Spitalul Clinic de Recuperare Iași 
Obiect de activitate: sprijinirea persoanelor marginalizate sau cu risc de marginalizare care se 
confruntă cu probleme medicale. 

11. 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. 
12. 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. 
13. Fundaţia Medicală Providenţa 
Obiect de activitate: consultarea, schimbul de informaţii, schimbul de experienţă și 
colaborare între părți în vederea dezvoltării de servicii socio-medicale pentru a veni în 
sprijimul persoanelor dezavantajate social din Municipiul Iaşi, precum şi dezvoltarea în 
parteneriat a unor strategii sociale. 
14. 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. 
15.  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. 
16. 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. 
17. Asociația „Clubul Sportiv Nicolina” 
Obiect de activitate: furnizarea de servicii sportive, sociale, recreere pentru îmbunătățirea 
calității vieții cotidiene a persoanelor aflate în nevoie. 
18. 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. 
19. 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. 
20. 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. 
21. Asociația „Surâsul Albastru” 
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Obiect de activitate: dezvoltarea sistemului de servicii de consiliere și asistență socială 
primară și specializată a copiilor cu autism. 
22. 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”. 
23. 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. 
24. Asociația Judeţeană a Pensionarilor Moldova Iaşi 
Obiect de activitate: furnizarea de servicii sociale, recreere pentru îmbunătățirea calității vieții 
cotidiene a persoanelor aflate în nevoi. 
25. 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. 
26. 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. 
27. 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. 
28. 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”. 
29. 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. 
sociale. 
30. 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. 
31. Fundația „Hecuba” 
Obiect de activitate: continuarea finanțării proiectelor, Centrul de servicii pentru Mamă și 
Copil și Centrul rezidențial pentru Mame și Copii în Dificultate. 
32. Fundația Solidaritate și Speranță Iași 
Obiect de activitate: prevenirea separării copiilor aflați în situații de risc de membrii familiilor 
lor, prevenirea abandonului școlar. 
33. 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. 
34. Parohia “Sfântul Mina” Iași  
Obiect de activitate: dezvoltarea serviciilor de asistență socială, culturale, de caritate și 
filantropice. 
35. Parohia “Sfântul Nectarie” Iași 
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Obiect de activitate: dezvoltarea serviciilor de asistență socială, culturale, de caritate și 
filantropice. 
36. Parohia „Sfântul Sava”  
Obiect de activitate: reglementarea și distribuția utilizării infrastructurii sociale pentru 
furnizarea de servicii sociale primare și specializate. 
37. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 
Obiect de activitate: acordarea de servicii socio-medicale/îngrijiri la domiciliu. 
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. 
 

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI 
 
În anul 2020, Direcția de Asistență Socială a atras un număr important de donații și 

sponsorizări care au fost oferite beneficiarilor aflați în monitorizarea serviciilor de specialitate. 
Distribuirea donațiilor a fost realizată atât de personalul instituției, partenerilor, precum și cu 
implicarea Asociației “Tinerii Salvează România” și a SC Better H&A SRL. Donațiile au 
cuprins preponderent: 
➢ pachete cu produse alimentare: aproximativ 1200 de beneficiari (persoane fără 
adăpost, persoane/familii vulnerabile, persoane vârstnice fără venituri/cu venituri reduse, 
centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice, centre aflate în izolare preventivă, publice şi 
private) 
o Societatea Națională de Cruce Roșie din România: 322 de pachete alimentare, 1.522 
iaurturi la 900 de grame/bucata, 1.000 prăjituri Kinder, 4.150 produse de tip croissant; 
o Parohia „Sf. Antonie cel Mare”: produse alimentare neperisabile și produse tradiționale 
pascale (cozonaci și ouă roșii); 
o Asociația NOVA VITA CRISTAL Iași: produse alimentare; 
o Spitalul de Recuperare Iași: 40 litri lapte și 80 cutii iaurt la 200 grame/bucata; 
o AGROPAN IMPEX: produse alimentare; 
o S.C. M&R S.R.L.: 54 kilograme salam; 
o SC DANONE  SRL: 5.626 iaurturi la 125 grame/bucata; 
o MEGA IMAGE: produse alimentare; 
o Persoane fizice: produse de patiserie. 
➢ hrană caldă: aproximativ 175 de beneficari (persoane fără adăpost, persoane vârstnice 
fără venituri, tineri proveniți din sistemul de suport al statului): 
o Fundaţia „Emmaus”: 75 porţii mic dejun/zi– acordate persoanelor fără adăpost din 
cadrul centrul temporar amenajat la Baia Populară; 
o Fundația pentru Educație Internațională: 75 de mese de prânz (2 feluri de mâncare) – 
acordate persoanelor fără adăpost din cadrul centrului temporar amenajat la Baia Populară; 
o Restaurant „Dopo-Poco”: 18 porţii mic dejun/zi – acordate beneficiarilor din Centrul 
Social cu Destinaţie Multifuncţională „Bucuria”; 
o Fundația „Solidaritate și Speranță”: 8 porţii de hrană caldă/zi distribuite persoanelor 
vârstnice fără venituri; 
o SC XERXESLUX SRL, prin restaurantul “La cumătru”: masă festivă (mic dejun, prânz, 
cină) acordată pentru 150 de persoane fără adăpost cu ocazia sărbătorilor pascale. 
➢ pachete cu produse de igienă şi de curăţenie: aproximativ 200 de beneficiari 
(persoane fără adăpost și familii defavorizate): 
o Societatea Națională de Cruce Roșie din România: 50 pachete igienă corporală, 
materiale de curăţenie - 160 litri; 
o Asociația Misiunea Creştină „Armata Salvării” din România: materiale sanitare și de 
curățenie pentru persoanele defavorizate; 
o Casa Lebăda SRL: pachete cu produse de igienă; 
o Uniunea Europeană: 60 pachete cu produse de igienă corporală acordate persoanelor 
fără adăpost de la Centrul Social de Urgenţă şi Integrare Socială “C. A. Rosetti”. 
➢ materiale sanitare – măști de protecție: 
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o Asociația Platforma RESET - 30 viziere 
o Departamentul pentru Situații de Urgență Iaşi – 5.500 buc. 
➢ articole de lenjerie și prosoape: aproximativ 75 de beneficiari (persoane fără adăpost 
din cadrul centrului temporar amenajat la Baia Populară) 
o Hotel Bellaria: 60 prosoape; 
o Fundaţia „Hecuba”: 50 prosoape; 
o Persoane fizice: articole de lenjerie. 
 
 

 
 
  Director Executiv,                                                                     Director Executiv Adjunct, 
  Luminița Munteanu                                                                   Daniel Ciobotaru  


