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În acest sens au fost organizate în permanenţă controale în pieţe, Bazarul Milcov şi 

Târgul Auto, atât cu personalul direcţiei cît şi controale mixte, la care au participat agenţi 

din cadrul Politiei Locale cât şi angajaţi ai Direcţiei Regionale de Metrologie Legală. 

În urma controalelor efectuate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate de 

Politia Locala, un număr de 5 cântare depistate cu defectiuni sau neverificate au fost 

sigilate si proprietarii lor sanctionati. 

O preocupare permanenta la nivel de directie si in colaborare  si cu sprijinul 

Politiei Primariei este asigurarea ordinei si linistii publice, prin depistarea persoanelor care 

incalca normele de convietuire sociala, ordinea si linistea publica. Totodata au fost 

efectuate controale in vederea depistarii si indepartarii falsilor producatori agricoli. 

luandu-se măsuri de trimitere spre anulare a 6 certificate de producător 

   Tot pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor în pieţe, 

Direcţia Administrare  s-a implicat activ în realizarea următoarelor obiective majore: 

- Asfaltarea aleelor principale din  Targul Auto Serbanesti, alei pe care sunt expuse 

spre vanzare, saptamanal, circa 850 de masini; 

- Asfaltarea cu pietris a suprafetei interioare din Piata de Gross, marindu-se astfel 

suprafata de parcare comerciala, folosita in special pentru comercializarea en 

gros a strugurilor de vin;  

- Repararea barierelor de trecere si montarea de noi camere video in Targul Auto 

Serbanesti, in vederea supravegherii activitatii, in scopul prevenirii incidentelor 

de orice fel; 

- Repararea hidroizolatiei  la Piata Sud, respectiv acoperisul zonei de platou  

acoperit, pentru inlaturarea disconfortului si pagubelor create prin inflitrarea apei 

de ploaie, atat pe marfa expusa la vanzare cat si asupra cumparatorilor. 

- La Piata de Gros au fost reparate luminatoarele din hala, pe langa care se inflitra 

apa in boxele de depozitare en gros a produselor de catre producatorii agricoli. 

Tot în această perioada au fost efectuate deratizări şi dezinsecţii,pentru a nu crea 

disconfort utilizatorilor şi cumpărătorilor. Zilnic s-a efectuat salubrizarea pietelor. 

Echipa de muncitori calificati au asigurat in permanenta repararea si vopsirea 

tarabelor utilizate in piete, cat si a celor folosite pe sectoarele de vanzare create sezonier, 

cum ar fi pentru comercializare de rasaduri, de flori in ghivece sau de pepeni si varza de 

toamna. De asemeni acestia se preocupa de intretinerea instalatiei electrice folosita pentru 

alimentarea cantarelor electronice. 

         Pe parcursul anului 2014 au fost eliberate un numar de  aprox. 800 autorizatii de 

functionare si profil de activitate, din care un numar de aproximativ 250 au fost vizate 

lunar, ca urmare a achitarii taxei anticipate de ocupare a locului de desfasurare a activitatii. 

           Din gestionarea economica a contractelor de inchiriere si de utilitati cu agentii 

economici au rezultat un numar de aproximativ 4000 de     facturi emise si incasate. 

 În anul 2014 au fost organizate licitaţii pentru închirierea a 84 de amplasamente 

situate în Bazarul Milcov, în vederea ocupării lor cu construcţii provizorii pentru 

desfăşurarea activităţii de comercializare produse industriale. De asemeni, a fost 

organizată o licitaţie pentru ocuparea a 10 suprafeţe de teren situate în Oborul Şerbăneşti, 

pentru alimentaţie publică. 

     Drept urmare, pentru societaăţile adjudecătoare s-au încheiat un număr de aprox. 80 de 

contracte de închiriere şi de utilităţi, contrcate care au fost facturate, urmărite şi încasate. 
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Directia Administrare Baze Sportive 
         

          Directia Administrare Baze Sportive are in componenta trei sectii si un efectiv de 

41 angajati si are ca principale activitati administrarea eficienta a acestora prin mentinerea 

in stare de functionare a tuturor instalatiilor si echipamentelor aferente sectiilor in scopul 

de a oferi conditii cat mai bune de agrement si relaxare a cetatenilor Municipiului Bacau 

dar si sportivilor de performanta ce efectueaza antrenamente si participa la concursuri si 

competitii pe si in bazele puse la dispozitie de Primaria Municipiului Bacau. 

1.Sectia Bazinul de Inot Acoperit: 

Acesta ofera: 

 servicii pentru recreerea populaţiei;  

 activităţi didactico – pedagogice prin cursurile de iniţiere înot pentru toate 

categoriile de vârstă ale populaţiei; 

 cerinţele practicării sportului de performanţă (înot, sărituri în apă); 

 buna desfăşurare a concursurilor interne şi internaţionale în colaborare cu Federaţia 

Română de Nataţie și Pentatlon Modern (FRNPM) şi Federaţia Internaţională de 

Nataţie Amatori (FINA). 

    Astfel numai in anul 2014 s-au desfasurat in incinta bazinului urmatoarele activitati 

sportive si socio-culturale la care Primaria Municipiului Bacau prin Directia Administrare 

Baze Sportive a fost partener sau initiator: 

 

 02-06 aprile-Campionatul National de Seniori si Juniori la inot –in parteneriat 

cu Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern; 

 10-13 aprilie-Campionatul National de Juniori-sarituri in apa; 

 10-11 mai –Cupa Bistritei la inot; 

 2-20 iunie- S.C.Antena Group S.A. Bucuresti-Splash-vedete la apa; 

 11-13iulie -Campionatul National de copii si juniori A,B,C,D-sarituri in apa; 

 25-26 august-Cupa Delfinul la sarituri in apa copii 6-10ani; 

 11-12 octombrie-Cupa Bacaului la Inot –editia a –VII-a; 

 30 octombrie –organizarea actiunii filantropice SWIMATHON 

 11-13 noiembrie-Campionatul National de Copii 10-11 ani-Inot;  

 27-30 noiembrie – Campionatul de Semifond de inot; 
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     Pentru buna desfasurare a acestor activitati,dar si a celor de agrement D.A.B.S. a 

efectuat in anul 2014 o serie de activitati de achizitie dar si de reparatie si intretinere a 

instalatiilor electrice,termice dar si a instalatiilor si echipamentelor sportive: 

 reparatie platforme sarituri 

 reparatie instalatie electrica,tablou electric si reparatii motoare pt recircularea 

agentului termic 

 constructie platforma demontabila,panouri metalice afisaj 

 achizitie aspirator subacvatic 

 achizitie masina spalat,curatat si dezinfectat suprafete pardoseala 

 reparatie instalatie iluminat sala bazinelor. 

 constructie podium premiere 

2.Sectia Baze Sportive: 

Aceasta sectie are in componenta urmatoarele baze sportive: 

 Stadionul Municipal Bacau 

 Complexul Sportiv Constantin Anghelace 

 Strandul Letea 

 Baza sportiva Lucretiu Avram 

     Aici isi desfasoara activitatea o serie de cluburi,atat de seniori cat si juniori care 

efectueaza antrenamente,jocuri de pregatire si oficiale. 

Astfel pentru a asigura conditii de pregatire cat mai bune sportivilor in anul 2014 s-au 

efectuat o serie de reparatii si reabilitari,dupa cum urmeaza: 

la Complexul Sportiv Constantin Anghelache 

 Reparatii tribune oficiale si pt public 

 Construire porti si gard imprejmuitor tribune public si oficialitati 

 Montare cabine oficialitati si presa 

 Reabilitare porti acces baza sportiva 

 Igienizare cantonament 

      De asemeni angajatii sectiei efectueza zilnic activitati de intretinere a suprafetelor de 

joc(cosit,irigat,compactat),de igienizare a tribunelor,a cantonamentului,precum si a 

celorlalte spatii aferente complexului sportiv. 

 

la Baza sportiva Lucretiu Avram 

 Igienizare cladiri administrative 
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 Reaparatii instalatii termice si sanitare 

 Raparatii acoperis cladire administrativa 

Activitati curente de intretinere gazon si terenuri (compactat,irigat,tuns,cosit) 

la Strandul Letea 

Strandul Letea este un obiectiv de relaxare si agrement pus la dispozitie de Primaria 

Municipiului Bacau tuturor cetatenilor municipiului 

Pentru buna desfasurare a activitatii la Strandul Letea,D.A.B.S a intreprins in anul 2014 

urmatoarele lucrari: 

 Reaparatii rigole bazine 

 Reparatii bazine 

 Lucrari de curatare si  amenajare a spatiilor verzi 

 Lucrari de amenajare a terenului de nisip 

 Constructie cabine dresing 

 Reparatii instalatii sanitare  

     De asemenea pentru tot sezonul estival,pe parcursul programului de agrement,pentru 

evitarea oricaror accidentari D.A.B.S a incheiat contracte cu societati abilitate pentru a 

oferi servicii de prim ajutor si salvamar. 

   Angajatii D.A.B.S. efectueaza regulat activitati de inlocuire si tratare a apei si de spalare 

si dezinfectare a bazinelor astfel incat sa fie asigurate toate conditiile igienico-sanitare 

impuse de lege. 

3.Sectia Interventii si Administrare Cimitire 

    In cursul anului 2014 a fost preluat obiectivul Cimitir Uman Sarata II de la Serviciul 

Investitii si a fost definitivat Regulamentul de Organizare si Functionare a 

acestuia,urmand ca la inceputul anului 2015 sa fie dat efectiv in functiune. 

 

 

     De asemeni pe langa activitatile curente D.A.B.S a efectuat si o serie de actiuni si 

activitati care au venit in completare si in sprijinul activitatii generale a Primariei 

Municipiului Bacau: 

 Reparatii la Monumentul-Cimitirul Poligonul de Tragere-monument,platforma 

ceremonial 

 Constructie platforme mobile pentru oficialitati 

 Organizare evenimentul –Revelionul Impreuna 2015 

 Montare locuri de joaca  si foisoare la urmatoarele adrese: 

- Str.Bradului nr.19 



 6 

- Str.Florilor nr.1 

- Parc Gheraiesti 

- Str.Letea nr.17 

- St.Republicii nr. 76 

- Str.Electricienilor nr.6 

 Organizare in parteneriat cu Federatia Romana de Tenis si SCM Bacau a 

evenimentului –Trofeul Municipiului Bacau la tenis,in perioada 23mai-1iunie. 

 Sprijinirea compartimentului Sport Cultura Sanatate in demersuri privind 

cabinetele scolare in perioadele de sustinere a examemenelor de capacitate si 

bacalaureat precum si in campaniile de vaccinare nationale. 

            Pe parcursul anului 2014, Directia Administrare Baze Sportive a incheiat diverse 

protocoale de colaborare si contracte de inchiriere a bazelor sportive  si de agrement pe  

care le are spre administrare, rezultand doar din aceste contracte venituri de aprox . 

100.000 lei. 

 

          Directia de Asistență Socială 

 
Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău este coordonată de Primarul 

Munincipiului Bacău si are ca obiect principal de activitate înfăptuirea masurilor de 

protecţie si asistenta sociala adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Bacău 

pentru protejarea persoanelor care datorita unor motive de natura economica, fizica, 

psihica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile 

capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.  

Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău realizează masurile de asistenta sociala 

in domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate in nevoie în conformitate cu 

legislaţia în vigoare 

Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău funcţionează ca instituţie 

publică de specialitate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu 

personalitate juridică, în conformitate cu   art. 113 din Legea 292/2011 a asistenţei sociale 

şi art. 2 din Hotărârea  nr. 90 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a directiei de asistenta socială, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

  Directia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău a desfăşurat, în anul 2014, 

următoarele activităţi adiacente: 

- distribuirea de tichete valorice pentru pensionarii din municipiul Bacău cu 

venituri echivalente sau mai mici de 786 lei conform Hotărârii Consiliului Local Bacău 

nr. 306/2011 cu toate modificările şi completările ulterioare, astfel: 
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 semestrul I 2014 – distribuite un număr de 139.950 bucăţi tichete / 
13.995 persoane; 

 semestrul II 2014 – distribuite un număr de 137.530 bucăţi tichete / 
13.753 persoane; 

- distribuirea abonamentelor gratuite pentru transportul urban cu mijloace de 

transport în comun -  un număr de  61.260 bucăți abonamente, pentru 

următoarele categorii de persoane: 

o donatori de sânge   

o veterani de război şi văduve de razboi, persoane care au obţinut titlul de 

Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989, urmaşii de erou 

martir 

o pensionarii la limită de vârstă ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici 

de 630 lei  

o pensionarii de invaliditate ale căror pensii sunt echivalente sau mai mici de 

630 lei    

o pensionarii de urmaş care au împlinit vârsta de 60 ani ale căror pensii sunt 

echivalente sau mai mici de 630 lei   

o persoane cu handicap şi însoţitorii/asistenţii personali  - legitimaţii 

distribuite prin D.G.A.S.P.C. Bacău – circula gratuit un nr. de aproximativ 

3000 de persoane cu handicap lunar si se deconteaza lunar un nr. de 1144 

legitimatii. 

- distribuirea de ajutoare alimentare în cadrul Programului POAD 2014, la 

peste 7.500 de beneficiari, următoarelor categorii de persoane: 

- persoane cu handicap gr.I şi II, adulţi şi copii, neinstituţionalizate  

- beneficiari ai venitului minim garantat  

- beneficiari ai alocatiei de sustinere familială  

- pensionarii cu pensii de până la 400 lei  

- şomerii cu indemnizatii de până la 400 lei  

- primirea si verificarea cererilor si declaratiilor pe propria raspundere privind 

ajutorul pentru incalzirea locuintei. 

 

BIROUL PROTECŢIA COPILULUI 

 

1. COMPONENŢA BIROULUI:  

- 1 inspector de specialitate- şef birou 

            - 5 inspectori de specialitate 

            - 1 inspector 

În conformitate cu prevederile legislative în domeniul protecţiei copilului, Biroul 

Protecţia Copilului desfăşoară activităţi de identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor 

aflaţi în dificultate, de prevenire a situaţiilor de risc, de prevenire a abandonului şi 

separării copilului de familia sa, de reintegrare a copilului în familie, precum şi alte acţiuni 

care vizează respectarea drepturilor copilului. În acest scop activitatea 

inspectorilor/inspectorilor de specilitate din Biroului Protecţia Copilului este centrată pe 

următoarele aspecte: 
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 Asigurarea consilierii şi informării familiilor cu copii în întreţinere asupra 

drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra 

serviciilor disponibile pe plan local;  

 Vizitarea periodică la domiciliu a familiilor şi copiilor care beneficiază de 

servicii şi prestaţii şi evaluarea din punct de vedere social, psihologic, 

medical şi legal a situaţiei acestora, pe baza unui formular de anchetă 

socială;  

 Întocmirea planurilor de servicii atât pentru copiii aflaţi în dificultate în 

vederea prevenirii abandonului sau a instituirii unei măsuri de protecţie cât 

şi pentru familiile copiilor care sunt reintegraţi în familie;  

    Urmărirea evoluţiei dezvoltării copilului (monitorizare postreintegrare) 

şi a modului în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc 

obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială şi a fost reintegrat în familia sa;  

 Intervenţia pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru 

înregistrarea tardivă a naşterii acestuia;  

 Promovarea protecţiei copilului prin alternative de tip familial (plasament 

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

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

 Prevenirea abandonului copilului, a abuzului şi a neglijării sub orice 

formă, precum şi a tuturor fenomenelor care determină intrarea copilului în 

dificultate;  

 Eliberarea dovezilor pentru părintele/părinţii care pleacă la muncă în 

străinătate (în baza unui contract de muncă) şi ai căror copii rămân în grija 

altor persoane;  

 Întrunirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru dezbaterea 

cazurilor intrate în atenţia BPC  

 Prezentarea cazurilor copiilor aflaţi în situaţii de risc, în vederea prevenirii 

abandonului acestora de către părinţi către HHC România  

În conformitate  cu legislaţia privind drepturile copilului şi a atribuţiilor ce le revin, 

inspectorii Biroului Protecţia Copilului au efectuat în perioada anul 2014 un număr total 

de 3195 anchete, adrese, rapoarte , referate, planuri de intervenţie.   

În vederea prevenirii separării copilului de familie sau a reintegrării acestuia în 

familia de origine au fost întocmite planuri de servicii, după cum urmează: 

Situaţia privind Planurile de servicii întocmite de inspectorii Biroului 

Protecţia Copilului 

Scopul Planului de Servicii număr 

reintegrarea copilului în familie 2 

prevenirea separării copilului de familie 95 

instituire/schimbare măsură de protecţie 5 

total cazuri/an 102 
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Inspectorii Biroului Protecţia Copilului au desfăşurat şi activităţi auxiliare 

specificului activităţii, constând în: 

  - Eliberarea de abonamente pentru transport public local  pentru pensionari de 

invaliditate, limită de vîrstă;  

  - Distribuirea de produse PEAD, etc.. 

BIROUL PREVENIRE ŞI COMBATERE A SĂRĂCIEI 

 
Biroul Prevenire şi Combatere a Sărăciei funcţionează în cadrul Directiei de 

Asistenţă Socială a municipiului Bacău având ca obiect principal de activitate: protejarea 
persoanelor singure sau a familiilor care, din cauza unor factori de natură economică, 
psihică, fizică sau socială nu-şi pot asigura singure nevoile sociale, încadrându-se astfel 
în categoria persoanelor marginalizate social.  

În completarea legilor cu caracter general privind domeniul asistenţei sociale –
Legea nr.292/2011 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi Legea nr.116/2002 
privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale – activitatea Biroului presupune 
în principal, aplicarea prevederilor Legii.nr.416/2001 – actualizată - privind venitul 
minim garantat, pe cele ale Legii.nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, dar şi 
activităţi adiţionale, cu caracter social. 
 
3. OBIECTIVELE BIROULUI PREVENIRE ŞI COMBATERE A SĂRĂCIEI : 

a) Prestaţii acordate pentru anul 2014: 
Prestaţii acordate în anul 2014 – buget de stat: 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE AJUTOR Nr. dosare/ 
nr.beneficiari 

CHELTUIT 
(RON) 

1. Ajutor social  237 dosare/387 
beneficiari 

0 

2. O.U.G. 70/2011 (lemne) 104   dosare 17 886 LEI 

 
 
Prestaţii acordate în anul 2014 – buget local: 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE AJUTOR Nr. dosare/ 
nr.beneficiari 

CHELTUIT 
(RON) 

1. Ajutor lemne – beneficiari 
ajutor social 

133 31 494 LEI 

2. Ajutor urgenţă 53 dosare 106 515 LEI 

 
b) Beneficiari de masă la Cantina Municipală pe anul 2014 – în medie 73 beneficiari/lună : 

Luna Total 
beneficiari 

Total dosare 
 

Ianuarie 124 52 

Februarie 119 48 

Martie 145 64 

Aprilie 104 52 
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Mai 110 53 

Iunie 90 46 

Iulie 48 29 

August 15 8 

Septembrie 5 4 

Octombrie 12 6 

Noiembrie 12 6 

Decembrie 94 42 

 
 
 
 
c) Îndeplinirea procedurilor de înhumare ale unor cadavre neidentificate, 

respectiv persoane decedate fără susţinători legali; în perioada 1 ianuarie 2014  – 31 
decembrie 2014, inspectorii din cadrul Biroului au dus la îndeplinire procedurile de 
înhumare pentru 2  cadavre. 

d) Efectuarea în teren de anchete sociale pentru diferitele motive ale 
solicitanţilor cum ar fi: 

- Întocmirea de dosare și efectuarea de anchete sociale pentru acordarea 
ajutorului social în baza Legii 416/2001 – 122 cereri din care 96 au fost 
soluţionate favorabil; 

- anchete sociale pentru acordarea de masă la cantina socială în baza Legii 
208/1997 – 130 cereri din care 109 au fost soluţionate favorabil; 

- asigurarea de servicii în cadrul Centrului de Cazare Temporară pentru 
Persoanele fără Adăpost, respectiv cazare și servicii colaterale pentru 32 
persoane și masă pentru 25 persoane/zi, în perioada noiembrie 2013-martie 
2014; 

- ajutoare de urgenţă – 64 cereri,  din care aprobate – 47 dosare şi plătite în 
anul 2014 un număr de 53 dosare,  6 dosare fiind aprobate din anul 2013; 

- ajutoare de urgență acordate familiilor beneficiare de ajutor social ca 
urmare a decesului unui membru/persoana singură- 8 dosare; 

- anchete sociale pentru completarea dosarului de locuinţă socială – 15 ; 
- anchete sociale ca urmare a înscrierii în audienţă a cetăţenilor la Primarul 

Municipiului Bacău - 14; 
- anchete socicale privind acordarea sprjinului financiar  pentru diverse 

trebuinţe -64;  
- anchete sociale și răspunsuri ca urmare a sesizărilor Spitalului Județean de 

Urgență Bacău – 13; 
- anchete sociale și răspunsuri ca urmare a sesizărilor Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău – 10; 
- anchete sociale și răspunsuri ca urmare a sesizărilor unor diverse instituții  și 

petenți– 191; 
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- efectuarea de anchete sociale pentru reducerea cu 50% a taxei de 
salubrizare conform HCL nr. 378/2013, cu modificările și completările 
ulterioare – 1779 cereri din care 1555 cereri aprobate și 224 cereri respinse ; 

 e) Întocmirea şi tehnoredactarea anchetelor sociale conform celor constatate în 
teren; întocmirea răspunsurilor pentru petenţi, conform legislaţiei în vigoare, în 
termen legal; sesizarea în scris, respectiv redirecţionarea petiţiilor în 
conformitate cu prevederile legale, către instituţiile de competenţă, acolo unde 
este cazul – 225; 
f) Primirea cererilor și declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili 
petrolieri pe perioada sezonului rece 2014- 2015 – 114 cereri aprobate și  11 
cereri respinse.  
g) Primirea cererilor și declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică pe perioada sezonului 
rece 2014- 2015 , precum și efectuarea anchetelor sociale conform prevederilor 
legale - 34 cereri aprobate și  4 cereri respinse.  
 h) Eliberarea de abonamente pentru transportul public pentru veteranii de 
război, văduve de veteran, eroii Revoluţiei din decembrie 1989 şi pensionarii de 
urmaş ; 
 i) Distribuirea de tichete valorice pentru categoriile de persoane defavorizate – 
pensionari. 

 j) Alte activităţi, survenite urmare a unor situaţii deosebite. 
 
BIROUL PERSOANE VÂRSTNICE ŞI CU HANDICAP 

 

Conform Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcției de Asistenţă Socială a 
Municipiului Bacău, în cadrul Biroului Prevenire şi Combatere a Sărăciei componența 
este de 10 posturi ;   în prezent îşi desfăşoară activitatea  9 salariaţi. 

 

1. GRUPURI ŢINTĂ:  

 persoane vârstnice  

 persoane cu handicap  

 persoane aflate in centre rezidenţiale de recuperare şi reabilitare sau care solicită 
internarea într-un centru 

 asistenţi personali şi reprezentanţii legali ai persoanelor cu handicap grav 

 persoane aflate în situaţie de risc şi solicită internare în căminul pentru persoane 
vârstnice  

 
2. OBIECTUL ACTIVITĂŢII: 

 efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele cu probleme de sănătate care urmează să 

fie încadrate în grad de handicap sau pentru persoanele care sunt deja încadrate în grad 

de handicap grav, accentuat sau mediu şi urmează a fi reevaluate de către Comisia de 

Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, 
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 efectuarea anchetelor sociale în vederea internării persoanelor vârstnice într-un 

centru de recuperare şi reabilitare din judeţul Bacău; 

 efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele vârstnice şi întocmirea dosarelor de 

internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău, 

 efectuarea anchetelor sociale şi încadrarea unui asistent personal pentru persoana cu 

handicap grav, 

 întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiei de însoţitor pentru persoanele cu 

handicap grav sau pentru reprezentanţii lor legali, 

 efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele aflate în situaţie de risc în vederea 

includerii în programul de îngrijire la domiciliu în colaborare cu organizaţiile non-

guvernamentale; 

 efectuarea anchetelor sociale pentru reprezentanţii legali ai persoanelor cu 

handicap care doresc să depună dosarul în vederea obţinerii scutirii de la plata 

taxei de drum,  

 efectuarea anchetelor sociale pentru Casa Judeţeană de Pensii, necesare în dosarul 

de contestaţii al persoanelor cu handicap care doresc să se pensioneze pe caz de 

boală, 

 efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele care au întocmit diferite sesizări 

precum şi redactarea răspunsurilor către petent. 

 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014 : 

1. efectuarea unui număr de 2195 anchete sociale în vederea completării dosarului depus la 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pentru evaluarea şi 
reevaluarea medicală a persoanei, în vederea obţinerii unui grad de handicap, pentru a 
beneficia de facilităţi,  conform legislaţiei în vigoare; 
2. efectuarea unui număr de 163 anchete sociale în vederea completării dosarului depus la 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru internarea persoanelor cu 

handicap în centre de recuperare şi reabilitare din judeţul Bacău precum şi reevaluarea persoanelor 

deja internate; 

3. efectuarea anchetelor sociale şi întocmirea documentaţiei necesare pentru întocmirea sau  

prelungirea contractelor de muncă a unui nr de 185 asistenţi personali angajaţi de către 

Direcţia de Asistenta Sociala Bacău; 

4. efectuarea unui număr de 131 anchete sociale pentru obţinerea  rovignetei.  

5. întocmirea a 246 dosare noi de acordare a indemnizaţiei de însoţitor pentru persoanele 

cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi 

Ministerului Administraţiei Publice nr.794/380 din 18.12.2002, privind modalitatea de 

plata a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap 

grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal;  

6. întocmirea a 49 de dosare de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice,  

7. întocmirea şi eliberarea a  97 adeverinţe pentru persoanele cu handicap - nevăzători;  
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8. prelungirea acordării indemnizaţiei de însoţitor conform Ordinului Ministerului Sănătăţii si 

Ministerului Administraţiei Publice nr.794/380 din 18.12.2002, privind modalitatea de plată a 

indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, precum 

şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal în baza certificatului de încadrare în 

grad de handicap nou emis; 

9. verificarea activităţii  asistenţilor personali la locul de muncă respectiv domiciliul 

persoanei cu handicap grav prin întocmirea fişelor de monitorizare; 

10. actualizarea dosarelor persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanţilor legali ai acestora 

consemnând modificările cuvenite, respectiv: 

 obţinerea unui nou certificat de încadrare în grad de handicap al persoanei cu 

handicap; 

 schimbarea domiciliului bolnavului; 

 schimbarea domiciliului reprezentantului legal; 

 schimbarea privind  starea civilă a reprezentantului legal  sau persoanei cu 

handicap; 

 decesul bolnavului; 

 decesul reprezentantului legal; 

 schimbarea opţiunii persoanei cu handicap grav cu privire la modul de 

acordare a indemnizaţiei de însoţitor; 

11. întocmirea  lunară a listelor cu beneficiarii indemnizaţiei de însoţitor şi verificarea  statelor de 

plată ale acestora. 

12. întocmirea  rapoartelor de evaluare pentru persoanele vârstnice  îngrijite la domiciliu în 

colaborare cu organizaţiile non-guvernamentale  a unui nr de 200 persoane beneficiare lunar, 

13. consilierea persoanelor care au solicitat informaţii cu privire la orice problemă a 

persoanelor cu probleme de sănătate, persoane cu handicap, persoane vârstnice, în vederea 

obţinerii unor facilităţi în baza legislaţiei în vigoare. 

14. întocmirea  răspunsurilor în scris la 62 sesizări ale unor persoane sau instituţii de stat 

sau private, cum ar fi Preşedinţia României, Instituţia Prefectului, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Poliţia Municipiului Bacău, Primăria Municipiului 

Bacău 

 

OBIECTIVELE BIROULUI PERSOANE VÂRSTNICE ŞI CU HANDICAP 

ÎNDEPLINITE ÎN ANUL 2014 

A. Obiective generale:  

1. Crearea, menţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie 
de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii 
sociale a persoanei în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. 

2. Respectarea convenţiilor de parteneriat încheiate cu alţi furnizori de servicii 
sociale si contractelor de acordare a serviciilor sociale.  

3. Determinarea implicării familiei persoanelor vârstnice şi persoanelor cu handicap 
în procesul de furnizare a serviciilor sociale. 
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4. Prevenirea şi depăşirea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă în 
scopul păstrării autonomiei persoanelor vârstnice; 

5. Protecţia socială a persoanelor vârstnice în scopul prevenirii marginalizării şi 
excluziunii sociale. 

6. Crearea şi dezvoltarea serviciilor adecvate nevoilor persoanelor vârstnice oferite 
într-un mod prietenos şi profesionist care să fie accesibile oricărei persoane. 

7. Prevenirea şi depăşirea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă în 
scopul păstrării autonomiei persoanelor cu handicap; 

8. Protecţia socială a persoanelor cu handicap în scopul prevenirii marginalizării şi 

excluziunii sociale; 

9. Promovarea serviciilor de îngrijire şi recuperare la domiciliul persoanelor cu handicap 

nedeplasabile ca o alternativă la sistemul rezidenţial; 

B. Obiective principale:  

1. Sensibilizarea şi informarea  populaţiei cu privire la serviciile sociale acordate de 
către Direcţia de Asistenţă Socială prin Biroul de Persoane Vârstnice şi cu 
Handicap.  

2. Identificarea persoanelor si familiilor aflate in dificultate precum si a cauzelor care 
au generat vulnerabilitate şi nevoie socială. 

3. Consilierea, orientarea şi ajutorul pentru realizarea demersurilor necesare 
obţinerii drepturilor sociale, prin prezentarea în comisia de evaluare medicală în 
vederea încadrării într-un grad de handicap. 

4. Elaborarea planului de intervenţie, participarea la elaborarea planului 
individualizat de asistenţă şi îngrijire pentru fiecare persoană aflată în nevoi. 

5. Participarea la monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor sociale oferite de 
către Biroul Persoane Vârstnice şi cu Handicap. 

6. includerea persoanelor în vârstă aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală  în 

programele de îngrijire la domiciliu desfăşurate în parteneriat cu ONG-uri; 

7. orientarea persoanelor vârstnice către centrele de zi sau a celor cu handicap în 

centre de recuperare şi reabilitare din judeţ, în situaţia în care familia lărgită nu 

poate asigura îngrijirea necesară. 

8. acordarea de servicii în cadrul centrului de zi în scopul prevenirii marginalizării şi 

pentru reintegrarea socială prin antrenarea la activităţi culturale şi sociale.    

9. orientarea persoanelor vârstnice sau a celor cu handicap către centre de zi, în care 

se asigură servicii de kinetoterapie, consiliere psihologică şi consultanţă, servicii 

de recreere, divertisment, socializare; 

BIROUL ALOCAŢII FAMILIALE 

1. ORGANIZAREA  BIROULUI ALOCAŢII FAMILIALE 

Conform organigramei, biroul este compus din 11 posturi. În anul 2014 au lucrat 

efectiv 1 şef de birou, 6 inspectori de specialitate cu studii superioare şi 1 inspector cu 

studii medii. 
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2. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE BIROULUI ALOCAŢII FAMILIALE 

Obiectul de activitate al Biroului Alocaţii Familiale constă în punerea în aplicare a 

legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei sociale a familiei şi a copilului prin acordarea 

drepturilor legale cuvenite familiilor cu copii în întreţinere, care se încadrează în 

reglementările legale.  

Activitatea Biroului Alocaţii Familiale este îndreptată pentru protecţia socială a 

următoarelor grupuri ţintă: 

1. Familia formata din femeia necasatorita si copil (recunoscut de tata, cu obligatii de 

intretinere stabilite in sarcina tatalui); nu locuiesc impreuna cu tatal; 

2. Familia formata din femeia necasatorita si copil (recunoscut de tata, fara obligatii de 

intretinere stabilite in sarcina tatalui); nu locuiesc impreuna cu tatal; 

3. Familia formata din sot, sotie si copii, sotii fiind despartiti in fapt, cu obligatie de 

intretinere fata de copii stabilita in sarcina sotului care nu locuieste cu acestia; 

4. Familia formata din sot, sotie si copii, copiii locuind la bunici, in alta localitate decat 

cea de domiciliu a familiei; 

5. Mama minora si copilul sau nou-nascut, care locuiesc impreuna cu familia de 

provenienta a mamei minore(incluzand parinti, frati); 

6. Familia formata din parinti(soti) si copiii acestora, dintre care unul din soti locuieste cu 

copiii aflati in intretinere, iar celalalt sot locuieste/lucreaza in alta localitate/in 

strainatate(cu sau fara forme legale); 

7. Persoane care au parasit domiciliul familiei si traiesc in uniune consensuala cu alti 

parteneri, in conditiile in care una dintre aceste personae sau ambele sunt casatorite, avand 

prpriile familii cu copii, dar si copiii lor impreuna; 

8. Familia formata din parinti si copii, dintre care unul sau mai multi copii au implinit 

varsta de 18 ani si urmeaza in continuare cursurile scolare, in conditiile legii; 

9. Familie formata din parinti si copii, dintre care unul sau mai multi copii au implinit 

varsta de 18 ani si nu mai urmeaza cursurile scolare; 

10. Familie formata din parinti si copii care urmeaza cursurile scolare in cadrul 

programelor educationale de tip,,A doua sansa,; 

11.Familiile care au copii aflati intr-o institutie care ofera servicii de tip rezidential(scoli 

speciale, scoli de reeducare etc.); 

12. Familia cu unul sau mai multi copii, asupra unuia dintre acestia fiind instituita masura 

de plasament/plasament in regim de urgenta la o familie/institutie;  

 13. Copiii în vârstă de până la 18 ani indiferent dacă urmează o formă de învăţământ şi cei 

care au depăşit această vârstă dacă urmează cursuri de învăţământ liceale sau profesionale. 

 

          În aplicarea dispoziţiilor legale prevăzute în domeniul protecţiei sociale a familiilor 

cu copii în întreţinere Biroul Alocaţii Familiale a urmat următorul plan de activitate:  

1. Consilierea persoanelor cu privire la prestaţiile sociale de care pot beneficia; 

2. Informarea solicitantului cu privire la actele necesare pentru acordarea alocaţiei 

pentru sustinerea familiei, alocaţiei de stat, indemnizaţiei de creştere a 

copilului, stimulentului de insertie, a indemnizatiei de crestere pentru copiii cu 

handicap, ajutorului lunar pentru persoanele cu dizabilitate, 

3. Înregistrarea cererilor de acordare a alocaţiei de stat;  

4. Înregistrarea cererilor de acordare a indemnizaţiei de creşţere; 



 16 

5. Înregistrarea cererilor de acordare a stimulentului de inserție; 

6. Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii de alocaţii de stat şi înaintarea lui 

lunar, la Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău; 

7. Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii de indemnizaţiei de creşţere şi 

înaintarea lui, lunar, la Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Bacău; 

8. Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii stimulentului şi înaintarea lui, 

lunar, la Agenţia Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău; 

9. Întocmirea dispoziţiei, borderoului şi statului de plată  cu beneficiarii de 

alocaţii pentru nou-născuţi şi înaintarea documentelor, lunar, la Agenţia 

Judeţeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău; 

10. Înregistrarea cererilor de acordare a alocaţiilor pentru sustinerea familiei 

11.  Efectuarea anchetelor sociale pentru beneficiarii de alocaţii pentru sustinerea 

familiei, 

12. Întocmirea referatelor, dispoziţiilor de stabilire, modificare, încetare a 

dosarelor; 

13. Eliberarea de adeverinţe şi de răspunsuri la cererile solicitanţilor. 

            Actele necesare pentru acordarea drepturilor privind alocaţiile pentru 

familiile cu copii în întreţinere, plafonul veniturilor nete pe membru de familie, 

cuantumurile prestaţiilor de asistenţă socială acordate acestora precum şi modul de 

gestionare a fondurilor destinate plăţii alocaţiilor, cheltuielile administrative 

aferente, modalităţile de stabilire şi plata acestor drepturi se reglementează prin 

hotărâri ale guvernului. 

1. Alocaţia pentru sustinerea familiei 

 Beneficiari: 

 Familiile formate din soţ, soţie şi copii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în 

întreţinerea acestora si frecventează cursurile şcolare,  locuiesc împreună şi au realizat 

venituri nete pe membru de familie de până la  530 lei. 

 Familia formata din persoana singura si copii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în 

întreţinerea acestora si frecventează cursurile şcolare si care locuiesc impreuna cu aceasta, 

frecventează cursurile şcolare şi au realizat venituri nete pe membru de familie de până la  

530 lei. 

 Barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei în vârstă de 

până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acestora, frecventează cursurile şcolare, locuiesc 

impreuna şi au realizat venituri nete pe membru de familie de până la  530 LEI. 

 Stabilirea şi plata drepturilor: Alocaţia pentru sustinerea familiei se acordă lunar pe bază 

de cerere şi declaraţie tipizată însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi 

veniturile acesteia care se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială 

domiciliază sau îşi are reşedinţa familia. 

 Obligaţii: 

 Familiile care beneficiaza de alocatie pentru sustinerea familiei au obligatia sa 

prezinte din 3 in 3 luni declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si 

veniturile realizate de aceasta. 
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 Familiile care beneficiaza de alocatie pentru sustinerea familiei au obligatia să 

comunice in scris primarului in termen de maximum 5 zile orice modificare cu privire la 

componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de aceştia. 

 Respingere, suspendare, încetare: 

 respingere – venituri pe membru de familie mai mari de 530 lei, situaţie juridică a 

familiei nestabilită legal şi refuzul de a furniza informaţii necesare pentru intocmirea 

anchetei sociale. 

 încetare – beneficiarul nu mai indeplinea condiţiile legale de acordare a dreptului 

la alocaţie. 

 

2. Alocaţia de stat pentru copii 

 Titular şi beneficiar al dreptului de alocatie de stat    pentru copii este copilul, iar alocaţia 

se plăteşte unuia dintre părinţi în baza acordului acestora. 

 Condiţia – toţi copiii cu vârsta de până la 18 ani.  

 Stabilirea dreptului la alocatie de stat pentru copii se face pe baza cererii tipizat depusă de 

reprezentantul legal în numele copilului si a actelor din care rezulta indeplinirea conditiilor 

de acordare a acestui drept. 

 

3. Indemnizaţia pentru creşterea copilului 

 Beneficiari – unul dintre părinţii copilului nou - născut care, in ultimul an anterior datei 

nasterii acestuia, a realizat timp de 12 luni:  

 venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal. De indemnizatia prevazută de prezenta ordonanta de 

urgenta a beneficiat, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului. 

 venituri din activităţi independente; 

 persoanele care au frecventat cursuri preuniversitare şi universitare fără 

întrerupere; 

 una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a incredintat copilul in 

vederea adoptiei sau care aveau copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, 

precum si persoana care a fost numita tutore. 

 Cuantum – 600 lei lunar sau 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 

12 luni anterioare naşterii copilului, pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani 

sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani.   

 Stabilirea şi plata drepturilor - Indemnizaţia pentru creşterea copilului s-a cuvenit pentru 

fiecare nastere sau, dupa caz, pentru primii toţi copii nascuti vii. 

            În cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera dreptul la 

indemnizaţia de creştere a copilului s-a acordat o singura indemnizatie, prelungindu – se 

atât concediul pentru creştere cât şi durata de plată a indemnizaţiei. 

In perioadele in care beneficiarii dreptului la indemnizatia de creştere a copilului 

au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 
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571/2003 s-a acordat un stimulent in cuantum lunar de 500 lei, situatie in care plata 

indemnizatiei s-a suspendat. 

        În anul 2014 activitatea Biroului Alocaţii Familiale a inclus şi realizarea unor 

acţiuni suplimentare activităţii regulate: 

 Distribuirea, la domiciliul asistaţilor sociali, şi eliberarea, la sediul Direcției de 

Asistenţă Socială, a abonamentelor gratuite pentru transportul în comun, diferitelor 

categorii sociale reglementate de lege: pensionari, donatori de sânge – domiciliaţi în 

Municipiul Bacău; 

 Efectuarea anchetelor sociale pentru ajutoarele de incălzire; 

 Distribuirea  la domiciliul pensionarilor cu domiciliul în municipiul Bacău a 

tichetelor valorice; 

 Distribuirea de alimente conform PEAD la anumite categorii de persoane 

defavorizate din municipiul Bacău. 

 

3.  OBIECTIVELE BIROULUI ALOCAŢII FAMILIALE PE ANUL 2014 

În aplicarea dispoziţiilor legale prevăzute în domeniul protecţiei sociale a 

familiilor cu copii în întreţinere Biroul Alocaţii Familiale a urmat următorul plan de 

activitate: 

a) identificarea familiilor formate din soţ, soţie şi copii aflaţi în întreţinere acestora 

care nu au împlinit vârsta de 18 ani si frecventeză cursurile şcolare, cu plafonul 

veniturilor nete pe membru de familie mai mic decât cel stabilit prin hotărîrea 

guvernului pentru a beneficia de protecţie socială prin acordarea dreptului la 

alocaţie pentru sustinerea familiei 

b) identificarea familiilor formate din persoană singură şi copii aflaţi în întreţinere 

acesteia, care nu au împlinit vârsta de 18 ani, frecventeză cursurile şcolare, cu 

plafonul veniturilor nete pe membru de familie mai mic decât cel stabilit prin 

hotărîrea guvernului pentru a beneficia de protecţie socială prin acordarea dreptului 

la alocaţie pentru sustinerea familiei 

c) consilierea familiilor în care se află copii de vârstă şcolară, care nu frecventează 

cursurile şcolare, în vederea şcolarizării acestora pentru a putea beneficia de 

alocaţie pentru sustinerea familiei, 

d) consilierea persoanelor cu copii în întreţinere, care nu sunt ocupate profesional, în 

găsirea unui loc de muncă, prin îndrumarea acestor persoane către AJOFM Bacau, 

târguri şi burse ale locurilor de muncă, recalificare şi reconversie profesională, în 

vederea creşterii veniturilor familiei determinând astfel reducerea numărului de 

beneficiari ai alocaţiei pentru sustinerea familiei. 

e) monitorizarea familiilor beneficiare ai alocaţiei pentru sustinerea familiei asupra 

situaţiei familiale, situaţiei juridice a copiiilor, frecventării cursurilor şcolare de 

către aceştia şi a veniturilor nete realizate pe membru de familie in vederea 

respectării condiţiilor legale de acordare a acestei forme de protecţie socială. 

f) dotarea cu medii informatice şi programe informatice a biroului. 

g) soluţionarea problemelor privind necesarul de personal din cadrul biroului, având 

în vedere complexitatea cadrului de măsuri legale din domeniul protecţiei copilului 

şi al familiei, tendinţa ascendentă a sporului de natalitate, şi existenţa numărului 

mare de dosare aflate în plată, care trebuie monitorizate constant. 
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h) consilierea familiilor în care se află copii  cu handicap pentru a beneficia de 

indemnizatie lunara sau sprijin lunar pentru cresterea copilului cu handicap cu 

varsta de pana la 7 ani, 

i) consilierea persoanelor cu handicap cu copii in varsta de pana la 2 ani pentru a 

beneficia de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului. 

 

 
CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE 

           Incepînd cu data de 01.07.2009 s-a infiinţat “ Centrul de zi pentru 

copilul cu nevoi speciale” Bacău, situat in Str. Oituz , nr.72, ca urmare a 

fuzionării “ Centrului de zi pentru copilul cu handicap”  Bacău şi a Centrului 

de zi pentru copilul cu handicap “Ghiocelul” Bacău, conform Hotarîrii 

Consiliului Local al Municipiului Bacau Nr.232 din 30.07.2009 privind 

aprobarea modificării şi completării organigramei,  a numărului de personal , 

a statutului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Serviciului Public de Asistenţă Socială al Municipilui Bacău ; 

ORGANIZAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU  COPILUL CU NEVOI SPECIALE 
1. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE ” CENTRULUI  DE ZI PENTRU COPILUL CU 

NEVOI SPECIALE“  

Descrierea activitatilor desfasurate: 

Activitatile sunt propuse conform obiectivelor de dezvoltare institutionala si 

raspund nevoilor beneficiarilor (copiilor cu nevoi speciale). 

          CZD dezvolta activitati de informare la  nivelul comunitatii in ceea ce priveste 

serviciile oferite si beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora cu ajutorul 

materialelor informative (pliante, fluturaşi, scrisori deschise ). 

 

1. Activitatile educationale  

 CZD ofera copilului dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, fiecare copil 

beneficiaza de un program educational individualizat, elaborat de educatorul  

specializat; 

 obiectivele activitatilor educationale sunt adaptate nivelului si potentialului de 

dezvoltare al fiecarui copil in parte, precum si tipului dizabilitatii; 

 activitatile educationale se desfasoara individual sau in grupuri mici de copii, tinand 

cont de varsta copiilor si de achizitiile pe care le au; 

 

2.Activitati  de abilitare si reabilitare 

 CZD ofera copiilor activitati variate si eficiente de abilitare si reabilitare in 

conformitate cu nevoile specifice; 

 CZD asigura recuperarea kinetoterapeutica, psihologica, logopedica a beneficiarilor 

atit in cadrul centrului , cit si in serviciile ambulatorii  in functie de afectiune sau tipul 

de dizabilităţi. 

 fiecare copil beneficiaza de servicii de calitate de abilitare/reabilitare realizate de 

personal specializat; 
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 activitatile de abilitare/reabilitare pot fi:  

 kinetoterapie si masaj; 

 terapie psiho-motrica si de abilitate manuala; 

 terapii prin invatare (de exemplu, reprezentare, dezvoltarea imaginatiei, a atentiei, 

memoriei, inteligentei, creativitatii etc.); 

 organizarea si formarea autonomiei personale (de exemplu, educatie perceptiva, 

igiena personala, formarea deprinderilor de autoservire, autogospodarire, etc); 

 reorganizarea conduitelor si restructurarea perceptiv-motorie; 

 diverse forme de psihoterapie. 

            Specialistii implicati in reabilitare fac demersuri constante pentru a realiza o 

colaborare stransa cu familiile astfel incat o parte din aceste activitati sa fie continuate cu 

copiii si in familie, in conformitate cu recomandarile specilistilor responsabili. 

CZD oferă şi servicii ambulatorii de specialitate( kinetoterapie, psihologie, 

logopedie) pentru beneficiarii cu / fără dizabilităţi, care au bilet  trimitere de la medicul 

specialist 

( neuropsihiatru, ortoped, neurolog,etc) sau medicul de familie; 

 

3.Activitati recreative si de socializare. 

 CZD ofera copiilor activitati recreative si de socializare pentru a se realiza un echilibru 

intre activitatile de invatare si reabilitare , pe de o parte, si cele de relaxare si joc, pe de 

alta parte. 

 personalul educational elaboreaza programul activitatilor recreative si de socializare, 

inclusiv a perioadelor de somn si de odihna, tinand cont de preferintele si 

particularitatile fiecarui copil; 

 activitatile recreative si de socializare sunt planificate impreuna cu ceilalti specialisti 

evitand suprasolicitarea copiilor; 

 copii, potrivit varstei, gradului de maturitate si tipului dizabilitatii si/sau gradului de 

handicap, precum si parintii sunt informati asupra oportunitatilor recreative si de 

socializare promovate in CZD si in afara acestuia (in comunitate), precum si asupra 

modului in  care pot fi sprijiniti pentru a participa la acestea. 

 fiecare copil este ajutat sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu parintii, alti adulti 

importanti pentru el, cu copiii din CZD si cu alti profesionisti implicati in derularea 

planului de servicii personalizat. 

 personalul este format corespunzator pentru a contribui la dezvoltarea afectiva a 

copilului, prin comunicare verbala si nonverbala.    

 

4.Activitati de orientare scolara si profesionala si consiliere psihologica . 

 CZD ofera copiilor sprijin  pentru orientarea scolara si profesionala, precum si 

consiliere psihologica si consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de 

specialitate considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale; 

 copii beneficiaza de servicii de consiliere si orientare scolara so profesionala de 

calitate; 

 in situatia in care copilul nu beneficiaza de orientare scolara in baza unei hotarari a 

comisiei pentru protectia copilului sau in sprijinul luarii acestei decizii, psihologul 
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elaboreaza programul de orientare scolara si profesionala care contine obiective 

specifice in functie de particularitatile fiecraui copil; 

 parintii sunt implicati in operationalizarea obiectivelor de interventie stabilite prin 

programul de orientare scolara si profesionala; 

 activitatea de consiliere se desfasoara la cerere sau ori de cate ori psihologul considera 

ca este in beneficiul copilului, in raport cu varsta, nivelul de dezvoltare si nevoile 

acestuia; 

 

5. Activitati de consiliere si sprijin pentru parinti. 

 CZD ofera parintilor consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de 

specialitate considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale; 

 

 

6. Activitati de colaborare  cu profesionistii si institutiile relevante. 

 CZD colaboreaza cu celelalte servicii comunitare pentru asistenta copiilor si familiile 

lor, inclusiv cu profesionistii din domeniu; 

 copiii si familiile lor beneficiaza de servicii de calitate in functie de nevoile pe care le 

au, inclusiv cele identificate de specialistii centrului de zi pentru copiii cu dizabilitati, 

in vederea prevenirii abandonului si institutionalizarii copiilor; 

 CZD colaboreaza cu toti actorii sociali implicati in implementarea planului de servicii 

personalizat cu scopul prevenirii abandonului si institutionalizarii copilului si 

integrarii/includerii sociale a acestuia; 

 in vederea indeplinirii misiunii sale, CZD colaboreaza in retea cu toate serviciile si 

programele comunitare, regionale si nationale de asistenta si protecie a copilului si 

famili CZD a colaborat, prin intermediul Directiei de Asitenta Sociala, cu 

Universitatea din Bacau, Facultatea de Stiinţe ale Mişcării , Sportului şi Sănătăţii, 

Catedra de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională -  efectuarea activităţii de practică de 

catre studentii facultatii ; 

 CZD a colaborat, prin intermediul Directiei de Asistenta Sociala, cu Asociaţia Creştină 

de Caritate şi Ajutor  « Ovidenia 2005 » . 

 CZD a colaborat, prin intermediul Directiei de Asistenta Sociala, cu 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, cu Autoritatea de Sănătate Publică Bacău, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, Căminul pentru 

persoane vîrstnice Bacău, diferite  ONG-uri. 

 CZD a colaborat, prin intermediul Directiei de Asistenta Sociala, cu diferiţi voluntari ;  

 

4. CZD dezvolta activitati cuprinzand programe specifice pentru prevenirea 

comportamentului abuziv al parintilor si a violentei in familie, contribuie la 

depistarea precoce a situatiilor de risc ce pot determina separarea copilului de 

parintii lui. 
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2. ACTIVITATEA REALIZATĂ  IN 2014 CONCRET CU REALIZĂRI: 

 Activitatea socială desfasurată in cadrul « Centrului de zi pentru copilul cu nevoi 

speciale «   Bacău,  in  anul  2014: 

  Numarul copiilor cu nevoi speciale care au beneficiat de serviciile Centrului de zi 

pentru copilul cu nevoi speciale, in anul 2014 : 32 de beneficiari  

             Numărul copiilor cu nevoi speciale care au beneficiat de serviciile de recuperare , 

in regim  ambulatoriu de specialitate, in cadrul Centrului de zi pentru copilul cu nevoi 

speciale Bacau, in anul 2014 : 27 de beneficiari 

              Numărul total de beneficiari care au frecventat Centrul de zi pentru copilul 

cu nevoi speciale  Bacău, in anul 2014 : 59 de beneficiari 

 Rezultatele obtinute in urma interventiei realizate in cadrul centrului : 
 In anul 2014, din totalul de 32 de copii beneficiari ai serviciilor centrului, un 

numar de 10 copii a fost integrati in invăţămant  special şi invăţămant de masă. 

 

        Numărul de  copii beneficiari ai Centrului de zi pentru copilul cu nevoi 

Speciale  Bacau, pentru care exista program personalizat de interventie:  32 copii 

 

Rezultatele activitatii: 

     Obiectivele propuse si inscrise in programul personalizat de intervenţie (PPI) urmează 

realizarea de achiziţii in toate ariile de dezvoltare (motric, cognitiv, educational, lingvistic, 

social). Obiectivul final al Centrului de zi este integrarea/ reintegrarea socială a 

beneficiarilor si integrarea scolară a acestora. 

     De asemenea, prin consilierea familiei se asigură o mai bună inţelegere a nevoilor 

copilului cu nevoi speciale si a modalităţilor in care acesta poate fi ajutat. In acest fel se 

asigură participarea familiei la terapie, o mai bună relaţionare intre membrii familiei si se 

previne abandonul.  

         Achiziţiile realizate de beneficiar, in Centrul de zi, ii asigură posibilităţi crescute de 

integrare scolară creînd posibilitatea formării scolare, asigurînd astfel premisele formarii 

profesionale in viitor. 

 

Efecte benefice ale activitatii la nivelul comunitatii: 

 Implicarea mass-media, realizarea de activitati in comun cu şcoli si grădiniţe de masă, 

activitati in care copilul se poate intalni, cunoaşte si socializa; 

Una din modalităţile de informare a comunităţii o reprezintă pliantele Centrului, care 

cuprind toate activităţile şi serviciile oferite copilului. Distribuirea acestor pliante are 

rolul de a ne mediatiza in intreaga comunitate a municipiului Bacău. 

       La serbarile si manifestarile organizate de Centrul de zi s-au realizat fotografii cu 

toate momentele existente in cuprinsul acestor activitati; acestea au fost expuse, pe site-ul 

instituţiei, pentru a realiza o mai buna cunoastere a modalitatilor de interventie individuala 

si de grup prin care Centrul de Zi  se face remarcat. 

        O modalitate importanta de informare o constituie parintii copiilor beneficiari, care 

fiind multumiti de calitatea serviciilor oferite si de progresele inregistrate de copiii lor, au 

fost reclamă pozitivă a centrului, făcand cunoscută activitatea noastra si altor familii 

interesate direct. 
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       Prin distribuirea pliantelor, a crescut interesul comunitatii pentru Centrul de zi si drept 

urmare am primit solicitarea voluntarilor pentru a efectua activitati de voluntariat in 

centrul nostru. 

 

CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL AFLAT IN DIFICULTATE BACĂU 

ORGANIZAREA” CENTRULUI  DE ZI PENTRU COPILUL AFLAT IN 

DIFICULTATE” BACĂU 

   Structura de personal, conform Statului de Personal al Directiei de 
Asistenţă Socială a Municipiului Bacău ,  se compune din 6 posturi, astfel : 

a) Personalul de  Conducere :  Şef de  Centru                          

b) Personalul de educatie : asistent social / educator 

c) Personal de deservire generală: ingrijitor 

INCADRARE: 

a) Personalul de  Conducere :  Şef de  Centru  -1 post                        

b) Personalul de educatie : asistent social  /  educator - 3 posturi  

c) Personalul de deservire generală: ingrijitor - 1 post 

 

2. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE ” CENTRULUI  DE ZI PENTRU COPILUL  

AFLAT IN DIFICULTATE“ BACAU 

       Activitatile sunt propuse conform obiectivelor de dezvoltare institutionala si raspund 

nevoilor beneficiarilor. 

          CZ dezvolta activitati de informare la  nivelul comunitatii in ceea ce priveste 

serviciile oferite si beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora cu ajutorul 

materialelor informative (pliante). 

 

1.Activitatile educationale 

 CZ ofera copilului dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, fiecare copil 

beneficiaza de un program educational individualizat, elaborat de educator ; 

 obiectivele activitatilor educationale sunt adaptate nivelului si potentialului de 

dezvoltare al fiecarui copil in parte; 

 activitatile educationale se desfasoara individual sau in grupuri mici de copii, tinand 

cont de varsta copiilor si de achizitiile pe care le au; 

 

2.Activitati recreative si de socializare 

 CZ ofera copiilor activitati recreative si de socializare pentru a se realiza un echilibru 

intre activitatile de invatare , pe de o parte, si cele de relaxare si joc, pe de alta parte. 

 personalul educational elaboreaza programul activitatilor recreative si de socializare, 

inclusiv a perioadelor de somn si de odihna, tinand cont de preferintele si 

particularitatile fiecarui copil; 

 activitatile recreative si de socializare sunt planificate impreuna cu ceilalti specialisti 

evitand suprasolicitarea copiilor; 
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 copii, potrivit varstei, gradului de maturitate si parintii sunt informati asupra 

oportunitatilor recreative si de socializare promovate in CZ si in afara acestuia (in 

comunitate), precum si asupra modului in  care pot fi sprijiniti pentru a participa la 

acestea. 

 fiecare copil este ajutat sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu parintii, alti adulti 

importanti pentru el, cu copiii din CZ si cu alti profesionisti implicati in derularea 

planului de servicii personalizat. 

 personalul este format corespunzator pentru a contribui la dezvoltarea afectiva a 

copilului, prin comunicare verbala si nonverbala.   

 

3.Activitati de orientare scolara si profesionala si consiliere psihologica  

 CZ ofera copiilor sprijin  pentru orientarea scolara si profesionala, precum si consiliere 

psihologica si consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de specialitate 

considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale; 

 copii beneficiaza de servicii de consiliere si orientare scolara so profesionala de 

calitate; 

 in situatia in care copilul nu beneficiaza de orientare scolara in baza unei hotarari a 

comisiei pentru protectia copilului sau in sprijinul luarii acestei decizii, psihologul 

elaboreaza programul de orientare scolara si profesionala care contine obiective 

specifice in functie de particularitatile fiecraui copil; 

 parintii sunt implicati in operationalizarea obiectivelor de interventie stabilite prin 

programul de orientare scolara si profesionala; 

 activitatea de consiliere se desfasoara la cerere sau ori de cate ori psihologul considera 

ca este in beneficiul copilului, in raport cu varsta, nivelul de dezvoltare si nevoile 

acestuia; 

 

4.Activitati de consiliere si sprijin pentru parinti 

 CZ ofera parintilor consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de 

specialitate considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale; 

 

5.Activitati de colaborare  cu profesionistii si institutiile relevante 

 

 CZ colaboreaza cu celelalte servicii comunitare pentru asistenta copiilor si familiile 

lor, inclusiv cu profesionistii din domeniu; 

 copiii si familiile lor beneficiaza de servicii de calitate in functie de nevoile pe care le 

au, inclusiv cele identificate de specialistii centrului de zi, in vederea prevenirii 

abandonului si institutionalizarii copiilor; 

 CZ colaboreaza cu toti actorii sociali implicati in implementarea planului de servicii 

personalizat cu scopul prevenirii abandonului si institutionalizarii copilului si 

integrarii/includerii sociale a acestuia; 

 in vederea indeplinirii misiunii sale, CZ colaboreaza in retea cu toate serviciile si 

programele comunitare, regionale si nationale de asistenta si protecie a copilului si 

familiei. 

 

6. CZ dezvolta activitati cuprinzand programe specifice pentru prevenirea 

comportamentului abuziv al parintilor si a violentei in familie, contribuie la depistarea 

precoce a situatiilor de risc ce pot determina separarea copilului de parintii lui. 
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3. ACTIVITATEA REALIZATĂ IN 2014 CONCRET CU REALIZĂRI: 

 

 Activitatea socială desfasurată in cadrul « Centrului de zi pentru copilul aflat in 

dificultate «  Bacău, in  anului 2014: 

  Numarul copiilor  care au beneficiat de protectie in cadrul Centrului de zi , in anul 

2014 : 25 de beneficiari. 

Rezultatele obtinute in urma interventiei realizate in cadrul centrului : 
       In anul 2014, din totalul de 25 de beneficiari  ai serviciilor centrului, un numar de 6 

copii au fost integrati in invatamant de masa – şcoală şi grădiniţă. 

      Numarul de copii beneficiari ai Centrului de zi pentru care exista program personalizat 

de interventie: 25 

Rezultatele activitatii: 
     Obiectivele propuse si inscrise in programul personalizat de interventie (PPI) urmeaza 

realizarea de achizitii in toate ariile de dezvoltare (motric, cognitiv, educational, lingvistic, 

social). Obiectivul final al Centrului de Zi este integrarea/ reintegrarea socială a 

beneficiarilor si integrarea scolară a acestora. 

     De asemenea prin consilierea familiei se asigura o mai buna intelegere a nevoilor 

copilului si a modalitatilor in care acesta poate fi ajutat. In acest fel se asigura o mai buna 

relationare intre membrii familiei si se previne abandonul. Achizitiile realizate de copil in 

Centrul de Zi ii asigură posibilitati crescute de integrare scolara creeind posibilitatea 

formarii scolare, asigurand astfel premisele formarii profesionale in viitor. 

Efecte benefice ale activitatii la nivelul comunitatii: 

 Implicarea mass-media, realizarea de activitati in comun cu scoli si gradinite , activitati 

in care copilul se poate intalni, cunoaste si socializa; 

Una din modalităţile de informare a comunităţii o reprezintă pliantele Centrului, care 

cuprind toate activităţile şi serviciile oferite copilului. Distribuirea acestor pliante are 

rolul de a ne mediatiza in intreaga comunitate a municipiului Bacău. 

       La serbarile si manifestarile organizate de Centrul de Zi s-au realizat fotografii cu 

toate momentele existente in cuprinsul acestor activitati; acestea au fost expuse in Centrul 

de Zi şi pe site-ul instituţiei, pentru a realiza o mai buna cunoastere a modalitatilor de 

interventie individuala si de grup prin care Centrul de Zi  se face remarcat. 

        O modalitate importanta de informare o constituie parintii copiilor beneficiari, care 

fiind multumiti de calitatea serviciilor oferite si de progresele inregistrate de copiii lor, au 

fost reclama pozitiva a centrului facand cunoscuta activitatea noastra si altor familii 

interesate direct. 

       Prin distribuirea pliantelor, a crescut interesul comunitatii pentru Centrul de Zi si 

drept urmare am primit solicitarea mai multor voluntari pentru a efectua activitati de 

voluntariat in centrul nostru. 

 

 CENTRUL DE ZI “CLUBUL PENSIONARILOR” 

 Proiecte si parteneriate 

1. Proiect multilateral cu elevii Colegiului Tehnic de Comunicatii N.V.Karpen  

Bacău; 

         Tema: “Dialog intre generatii – adolescenta, tineretea, maturitatea, batranetea.” 
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2. Proiect cu studentii de la Universitatea V.Alecsandri - Centrul European de 

Informare    “EUROPE DIRECT”; 

          Tema: “Partener social in educatie” 

3. Proiect cu elevii de la Colegiul National Catolic “Sf.Iosif” Bacău; 

          Tema: “Dialog pentru transmiterea de modele si lectii de viata cu impact 

pozitiv” 

4. Proiect comunitar cu elevii de la Colegiul National “Gh.Vrânceanu” Bacău; 

          Tema: “De la suflet la suflet” 

5. Proiect cu copiii de la Asociatia „OBLIO SI PRIETENII” Bacau; 

          Tema: “Citeste o carte nepotului tau” 

6. Parteneriat cu copiii de la Grădinița “RAZA DE SOARE” Bacău; 

          Tema: “Calatorii prin lumea artistilor” 

7. Protocol de colaborare cu Școala “Nicolae Iorga” Bacău. 

          Tema: “Anotimpurile copilariei” 

8. Protocol de colaborare cu Sectia 2 Politie Bacau 

          Tema: “Prevenirea si combaterea faptelor antisociale” 

 

 

 Activități 

            Activități de informare: ziare, reviste, vizionări TV. 

 Activități de recreere: șah, table, rummy, tenis de masă. 

 Activități de socializare și comunicare:  

              Invitati –medici ( interne, cardiologie, oftamologie, ORL, DSP, nutritie, etc.) 

                                 - psihologi 

                                 - furnizori de utilități ( CRAB, CET) 

           - juriști 

           - administratie locală ( consilieri) 

                - politie 

           - director Casa de Pensii Bacău 

          - preoti. 

 Activități de ecologizare a mediului înconjurător 

- plantare de flori, copaci; 

- colectare de gunoaie; 

- colectare de materiale reciclabile în colaborare cu elevii de la Colegiul 

N.V..Karpen Bacău; 

- campanie de cules plante medicinale. 

Activități culturale ( omagierea unor evenimente) : 

 -ziua poetului Mihai Eminescu; 

 -ziua Unirii Principatelor Române; 

 -ziua Mărțișorului; 

 - ziua femeii; 

 -ziua copilului; 

 -ziua pensionarului; 

 -ziua Națională a României. 

Vizionări piese de teatru si spectacole la Teatrul Municipal G.Bacovia și Teatrul de 

vară Radu Beligan. 
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Vizite la muzee: - Muzeul de istorie “Iulian Antonescu”, 

     - Muzeul de stiinte naturale “Ion Borcea” 

Vizite la Vivariu si Observatorul Astronomic Bacău. 

Activități sportive : 

- Cross, ședinte de masaj, aerobic, kinetoterapie, reflexoterapie ( cu 

ajutorul voluntarilor de la Facultatea de Kinetoterapie Bacău). 

Concursuri de dans, șah table, rummy si tenis de masă. 

- Concursuri pe teme gastronomice.   

Activități de ergoterapie: 

- Confectii tablouri din piele; 

- Confectii pernute cadou; 

- Confectii hainute pentru copii ce provin din familii sărace; 

- Tricotat fulare si caciuli copii. 

Terapie occupatională : 

 -Confectii felicitări pentru  1-8 martie si sărbătorile de iarnă. 

Cursuri de informatică la Biblioteca Judeteană Bacău. 

Cursuri de limba engleză, italiană și franceză. 

Activități de frizerie, coafură, manichiură. 

Activități de ajutorare: cazuri sociale în parteneriat cu elevii de la Colegiul 

National “Gh.Vrânceanu” pentru - copii de la Centrul de zi “ O școală pentru toti” 

din cartierul Izvoare 

           - beneficiari aflati in nevoi Căminul pentru Persoane Vârstnice Hârja si 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Mărgineni. 

Excursii interne: -  manastiri din judetul Bacău Mănăstirile Ciolpani, Runc, Tisa 

Silvestri, Pogleț; 

- mănăstiri din Moldova Agapia, Văratic, Voronet, Putna, Pîngărați, 

Petru Vodă; 

- sejur la mare -Eforie Sud; 

- sejur la munte –Predeal. 

Excursii externe: Grecia, Turcia, Bulgaria. 

            Vizitarea centrului de delegatii din mai multe  țări: Grecia, Italia, Slovenia, 

Portugalia, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Turcia, etc. 

            Sărbătorirea zilelor de naștere a beneficiarilor: 

 - zile onomastice; 

 - zile aniversare (ziua femeii, ziua pensionarului,etc); 

 - șezători; 

 - microrevelion ; 

 - revelion. 

 Spectacole prezentate de formatia de dansuri si grup vocal, scenete, piese de treatru 

ale Centrului de zi “Clubul Pensionarilor”. 
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CENTRUL DE ZI “O SCOALA PENTRU TOTI “ 

 

1. ORGANIZAREA CENTRULUI DE ZI ,,O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI” 

PE PARCURSUL ANULUI 2014 ŞI-AU DESFĂŞURAT ACTIVITATEA ÎN 

CADRUL CENTRULUI DE ZI UN ASISTENT SOCIAL CU STUDII SUPERIOARE ŞI 

UN ÎNGRIJITOR. 

 

2. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE CENTRULUI DE ZI ,,O ŞCOALĂ 

PENTRU TOŢI” 

 Centrul de zi ,, O şcoală pentru toţi” se adresează unei comunităţi alcătuite cu 

preponderenţă din rromi, care se caracterizează printr-un nivel scăzut de trai, educaţie şi 

igienă precară, iar rata infracţionalităţii este foarte ridicată. Persoanele vizate din cadrul 

acestei comunităţi sunt adulţi nealfabetizaţi şi copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 14 ani, ce 

au ca trăsătură comună faptul că se află în situaţie de risc social. 

 O parte din părinţii copiilor din grupul ţintă, datorită unei educaţii precare şi a 

gradului mare de sărăcie, preferă să trimită copiii de vârstă şcolară şi preşcolară la cerşit, 

la furat sau să desfăşoare alte activităţi necorespunzătoare vârstei lor. 

 Prin crearea Centrului de zi ,,O şcoală pentru toţi”, Consiliul local al Municipiului 

Bacău prin Direcţia de Asistenţă Socială, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Bacău, Direcţia de Sănătate Publică Bacău, Fundaţia de Sprijin Comunitar şi Asociaţia 

Romstar îşi propune să arate că nu ignoră diversitatea problemelor sociale şi cauzele care 

au împins comunitatea ( căreia îi aparţine grupul ţintă) către o accentuată marginalizare 

socială, ci îşi propune extinderea serviciilor existente. 

3. ACTIVITATEA CENTRULUI DE ZI ,,O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI” 

REALIZATĂ ÎN ANUL 2014 

 În anul 2014, Centrul de zi ,,O şcoală pentru toţi” a avut ca beneficiari un număr de 46 

de copii, din care 17 preşcolari iar 29 elevi în clasele I-VIII. 

 Funcţionarea pe termen lung a acestui Centru de zi pentru promovarea educaţiei şi a 

igienei personale, pentru copiii marginalizaţi social, cu preponderenţă rromi, care a 

funcţionat şi funcţionează în prezent. 
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 Un grup de consiliere ce a desfăşurat activităţile de consiliere şi educaţie în privinţa  

igienii personale şi a sănătăţii;consiliere în privinţa efectuării lecţiilor pentru 29 de 

copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani, elevi ai şcolii primare sau gimnaziale sau în 

pericol de abandon şcolar; consiliere socială pentru oricare din persoanele din grupul 

ţintă. 

 Programarea activităţilor astfel încât rezultatul să fie modificarea sau formarea de 

valori morale, sociale, educaţionale pentru subiecţii acestui program precum şi  

reducerea marginalizării şi excluderii sociale a acestora şi pe cât posibil a familiei lor. 

 Asigurarea măsurilor de igienă personală. 

 Susţinerea activităţii specifice grupului de grădiniţă pentru copiii preşcolari. 

 Pregătirea lecţiilor zilnice date ca teme pentru acasă, pentru copiii care au urmat 

cursurile şcolii primare şi gimnaziale. 

 Pregătirea elevilor corigenţi sau în pericol de corigenţă. 

 Susţinerea activităţilor de club şi organizarea periodică de serbări şi manifestări 

culturale pentru copiii din grupul ţintă. 

 Închiderea cazului la expirarea contractelor. 

 Evaluarea periodică a situaţiei sociale a familiei copilului. 

 Consilierea familiei cu privire la drepturile şi obligaţiile copilului şi a părinţilor 

acestuia. 

 Prevenirea şi atenuarea situaţiilor de abandon şcolar. 

 Colaborare cu şcoala ,,Octavian Voicu”. 

 Colaborare cu Poliţia pentru rezolvarea cazurilor problemă din şcoală. 

 Medierea conflictelor între părinţii beneficarilor, copii, cadre didactice. 

 Asigurarea de rechizite şi alte materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii. 

 Colaborare cu Grădiniţa ,,Oblio” – ,,Ziua copilului” 

 Asigurarea cadourilor de 1 iunie de către Direcţia de Asistenţă Socială. 

 Colaborare cu Grădiniţa 32 cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. 

 Monitorizarea situaţiei şcolare a copiilor. 

 Efectuarea periodică a vizitelor la domiciliul beneficiarilor. 

 Colaborare cu echipa DAS. 
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 Efectuarea a 46 de anchete sociale, contracte, cereri de înscriere pentru întocmirea 

dosarelor beneficiarilor de la centrul de zi începând cu data de 15.09.2013.   

 CENTRUL DE CAZARE TEMPORARĂ A PERSOANELOR FĂRA ADĂPOST 

Obiectivele şi Scopul Centrului de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost 

din  Municipiul Bacău 

Asigurarea protecţiei sociale persoanelor adulte fără adăpost care au domiciliu 

sau reşedinţa în Municipiul Bacău. 

 Persoana adultă fără adăpost este persoana cu vârsta de peste 18 ani care nu are 

locuinţă şi care locuieşte pe stradă (parcuri, pieţe, scări de bloc, etc.) sau într-un adăpost 

improvizat (barăci, clădiri dezafectate, subsoluri, etc.), care se află într-o situaţie de criză 

la nivel psihic, relaţional, de sănătate, social, juridic şi care nu are posibilitatea de a realiza 

prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă. 

Obiectiv general: 

- Prevenirea şi depăşirea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă 

în scopul reintegrării persoanelor fără adăpost; 

- Protecţia socială a persoanelor fără adăpost în scopul prevenirii marginalizării şi 

excluziunii sociale. 

 

Nu pot beneficia de serviciile oferite de adăpost: 

- persoanele care au un comportament necorespunzător, fiind sub influenţa 

băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Se va căuta totuşi acordarea unui 

adăpost în regim de urgenţă, în condiţii minime, în măsura posibilităţilor;                             

- persoanele cu boli contagioase (HIV-SIDA, TBC, boli cu transmitere sexuală, 

hepatită virală, parazitoze), care ar prezenta un pericol pentru ceilalţi 

beneficiari; 

- persoanele aflate în episod psihotic; 

- cei cunoscuţi ca violenţi. 

Este interzis accesul în adăpost cu arme, obiecte contondente, alcool, droguri sau 

alte obiecte care ar putea pune în pericol sănătatea sau viaţa beneficiarilor şi a 

personalului. 

 

Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău 

funcţionează temporar în cadrul Taberei pentru sinistraţi din Calea Moldovei  nr.96-98. 

Acesta a funcţionat pe toată perioada anului 2014, iar în sezonul rece s-a înregistrat 

un număr maxim de 12 beneficiari/noapte. Beneficiarilor li s-a acordat o masă seara.  

     

SERVICIUL IMPLEMENTARE PROGRAME SI ACHIZITII PUBLICE 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI IMPLEMENTARE PROGRAME SI ACHIZITII 
PUBLICE 

 

Conform Organigramei – 8 posturi: - 1 post Şef Serviciu 

- 6 posturi inspectori de specialitate 

- 1 post inspector  
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Activitatea Serviciului Implementare Programe este desfăşurată efectiv de 2 inspectori de 

specialitate. 

 

2.  OBIECTUL DE ACTIVITATE  AL SERVICIULUI IMPLEMENTARE PROGRAME SI 

ACHIZITII PUBLICE  

Conform atribuţiilor din Fişa Postului principalele activităţi şi atribuţii ale angajaţilor 
Serviciului Implementare Programe sunt: 

 atrage resurse financiare, materiale şi umane prin elaborarea unor proiecte în 

parteneriat cu ONG-urile sociale din municipiul Bacău; 

 elaborează Planul anual de servicii sociale comunitare pentru categoriile 

populationale defavorizate ale municipiului Bacău; 

 întocmeşte rapoarte de specialitate privind propuneri de subcontractare sau 

subvenţionare a unor servicii sociale de către Consiliul Local al Municipiului Bacău; 

 monitorizează serviciile sociale comunitare prestate categoriilor populationale 

defavorizate ale municipiului Bacău, in colaborare cu ONG-urile sociale sau direct de 

către acestea, prin subcontractare de servicii in baza legilor speciale din domeniul 

asistentei sociale; 

 identifica surse de finanţare in domeniul asistentei si protecţiei sociale; 

 realizează pliante publicitare in scopul promovării serviciilor sociale ale Directiei 

de Asistenta Sociala a municipiului Bacău; 

 facilitează comunicarea si cooperarea la nivel local si regional in ceea ce priveşte 

organizaţiile non-profit; 

 promovarea vieţii asociative pe plan local prin încurajarea proiectelor in parteneriat 

intre ONG-uri si Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău; 

 organizează voluntariatul; 

 asigura consultanta pe perioada derulării proiectelor; 

 asigura realizarea strategiei de dezvoltare anuala a serviciilor sociale precum si cele pe 

termen mediu si lung; 

 colaborează cu Biroul Financiar Contabil pentru întocmirea proiectului bugetului anual 

al  serviciilor sociale  si urmăreşte eficienta cheltuielilor bugetare, raportat la încadrarea in 

strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

 elaborează proiecte ale strategiilor anuale pe termen mediu şi lung referitoare la 

serviciile sociale comunitare pentru categoriile populaţionale defavorizate ale municipiului 

Bacău; 

 elaborează, sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de 

atribuire; 

 elaborează documentaţia de atribuire, cu sprijinul celorlalte compartimente de 

specialitate, în funcţie de specificul documentaţiei respective şi de complexitatea 

problemelor care urmează a fi rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire; 

 asigură codificarea produselor, serviciilor în sistemul de grupare şi codificare 

C.P.V.- Regulamentele (CE) nr.2195/2002 si 2151/2003 privind Vocabularul comun al 

achizitiilor publice; 

 stabileşte circumstanţele de încadrare, prevăzute de lege pentru aplicarea fiecărei 

proceduri sau pentru cumpărarea directă; 

 aplică şi finalizează proceduri de atribuire; 
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 propune şi supune aprobării ordonatorului principal de credite, constituirea 

comisiilor care întocmesc documentaţia de atribuire în vederea participării la procedura de 

atribuire, precum şi comisiile de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

 participă la comisiile de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

 asigură realizarea publicităţii anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire 

pe baza documentelor transmise de comisiile constituite în acest scop; 

 organizează proceduri de achiziţii publice şi asigură secretariatul Comisiei de 

evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, servicii şi lucrări; 

 analizează programul în cadrul fiecărui contract, pentru furnizare produse, prestări 

de servicii, execuţie lucrări  în colaborare cu compartimentele cu atribuţii în domeniu; 

 întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentu fiecare contract de bunuri, servicii şi 

lucrări atribuit; 

 ia măsuri privind înştiinţarea Ministerului Finanţelor Publice asupra procedurii de 

atribuire ce urmează a fi derulată, la data iniţierii procedurii de achiziţie publică a 

contractelor prevazute la art. 1 alin. 2 din OUG nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a 

aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică; 

 organizează  procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, prin:  

 licitatie deschisa sau restransa,  

 dialog competitiv,  

 negociere cu sau fara publicarea prealabila a unui anunt de participare,  

 cerere de oferte,  

 concurs de solutii  

 participă la desfăsurarea procedurilor de licitatie; 

 realizează contractele de achizitie publică; 

 elaborează documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publică; 

 publică anunturile de intentie, de participare, si de atribuire a contractelor de 

achizitie publica pe SEAP si MONITORUL OFICIAL; 

 întocmeşte note justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire 

propusă este alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; 

 întocmeşte dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract de furnizare, prestari 

servicii si executie lucrari atribuit; 

 întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice; 

 operează modificări în programul anual al achiziţiilor publice;  

 verifică cuprinderea în programul anual al achiziţiilor publice a contractului de 

achiziţie publică; 

 întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice, pe baza solicitărilor primite de 

la compartimente, care cuprinde totalitatea contractelor de furnizare, de lucrări şi de 

servicii, pe care Directia de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău intenţionează să le 

atribuie în decursul anului bugetar următor, ţinînd cont de : 

a) necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii; 

b) gradul de prioritate al necesităţilor precizate la litera a.; 

c) anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea 

în considerare inclusiv a posibilităţii de a obţine fonduri suplimentare în urma unei 

eventuale rectificări ale bugetului; 

 solicită fiecărui compartiment din cadrul Directiei de Asistenţă Socială a 

municipiului Bacău  necesarul de produse, servicii şi lucrări, a căror dobândire face 
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obiectul contractelor de furnizare, de servicii, respectiv de lucrări, în vederea întocmirii 

programului anual al achiziţiilor publice; 

 realizează contracte de furnizare, lucrari si servicii, cuprinse in Programul anual al 

achizitiilor publice, cu următoarele activităţi:  

1. Pregatirea contractului de achizitie publica  

2. Scrierea contractului  

3. Verificarea contractului  

4. Incheierea si semnarea contractului de catre partile implicate  

 elaborează si finalizează contracte de furnizare, servicii si lucrari cuprinse in 

Programul Anual al Achizitiilor Publice; 

 elaborează şi redactează contractele de achiziţie publică încheiate de DAS cu 

persoane fizice sau juridice, a actelor adiţionale care conţin modificări pe durata derulării 

acestora; 

 

3. ACTIVITATEA „SERVICIULUI IMPLEMENTARE PROGRAME SI ACHIZITII 

PUBLICE” REALIZATE ÎN ANUL 2014 

Implementare Programe 
 

 Gestionarea resurselor financiare provenite prin Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013, care are sursele de finanţare de la Fondul European de Dezvoltare Regională, 
având ca Autoritate de Management, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor. În acest context este pregătit şi promovat, în vederea obţinerii finanţării, un 
proiect de investiţii care se încadrează pe Programului Operaţional Regional 2007 – 2013: 

 
 „Reabilitare imobil strada Milcov cu destinatia de Centrul de Cazare Temporară 

a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” care se încadrează pe Axa 
prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, 
Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub – 
domeniul: Poli de dezvoltare urbană;  

 
Promovarea şi implementarea proiectului  susmenţionat implică urmărirea, de către 

managerul de proiect, desemnat din cadrul Serviciul Implementare Programe, a derulării 
proiectului şi a respectării condiţiilor impuse de Ghidurile Solicitantului în vederea 
obţinerii finaţărilor nerambursabile.  

 
 Implementarea Strategiei Directiei de Asistenţă Socială Bacău în domeniul 

asistenţei sociale 2009 – 2013. 
 Colaborare pentru ca proiectarea şi dotările necesare pentru proiectul „Clubul 

pensionarilor II”, cu finanţare integrală de la bugetul Consiliului Local Bacău, să fie 
conform cerinţelor privind acreditarea serviciului social. Necesitatea înfiinţării acestui 
centru a fost pentru acoperirea numărului mare de solicitări de la Clubul pensionarilor 
înfiinţat deja şi pentru  prevenirea fenomenul de excluziune socială la care sunt expuse 
persoanele în vârstă prin creerea un loc special amenajat în care persoanele vârstnice să 
îşi petreacă timpul liber în mod constructiv, prin desfăşurarea de activităţi recreative.  
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 Membru activ al Grupului de Coordonare Locală Bacău iniţiat de Societatea de 

Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (S.E.C.S.)  si participare la Campanii Naţionale pentru 
drepturile persoanelor seropozitive din România.   

 
 

 Participare la întâlnirile Grupului de lucru privind Strategia judeţeană antidrog 
precum şi la realizarea Planului de acţiune . 

 Studierea posibilităţilor înfiinţării de centre medico-sociale locuinţe protejate si 
Structuri de economie sociala. 

 Întocmirea afisului şi pliantului informare privind compartimentele şi centrele 
Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău  – servicii oferite, beneficiari, date de 
contact, misiune. 

 Servicii de informare şi suport pentru persoanele care au solicitat telefonic sprijin 
în situaţie de criza privind violenţa intrafamilială. 

 Participare la întâlniri de lucru iniţiate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie cu 
sprijinul ONG-urilor pe tema violenţei domestice .  

 Studierea posibilitaţilor de a obţinre finanţare pentru acest obiectiv, în special a 
ghidurilor de finanţare Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Agenţia Naţională 
pentru Romi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Familiei şi Banca Mondială - Proiectul privind incluziunea socială a 
populaţiei de etnie romă.  

 Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în ceea ce priveşte integrarea în 
câmpul muncii. 

 Participarea la întâlniri de lucru pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ şi implicit 
a sistemului de integrare / reintegrare a persoanelor privative de libertate în societate, 
după executarea pedepsei cu Penitenciarul Bacău .  

 Participarea la sesiunile de informare şi formare privind propuneri de proiecte, 
prevenirea suspiciunilor de frauda pentru finanţare din Fondul Social European şi 
Programul Operaţional Regional. 

 Colaborarea cu reprezentanţii locali si regionali pentru obtinerea de finantare 
pentru patru proiecte  prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, cererea de propuneri de proiecte nr. 168/2014 „Dezvoltarea 
economiei sociale”, finanțată din DMI 6.1. „Promovarea incluziunii sociale”; actiune 
pentru îmbunatatirea situatiei grupurilor vulnerabile, promovarea si dezvoltarea de 
activitati in domeniul antreprenoriatului social (inclusiv dezvoltarea de intreprinderi sociale 
ale economiei sociale). 

 Documentarea şi pregătirea materialelor pentru solictarea licenţierii serviciilor 

sociale oferite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1440/2004 privind condiţiile şi 

procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de 

familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv 

de ocrotirea părinţilor săi. 

 Studierea oportunităţilor de înfiinţare a unei reţele de voluntariat al Directiei de 

Asistenţă Socială a municipiului Bacău . 
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 Colaborare pentru aplicarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana al 

Municipiului Bacău, conform POR Axa Prioritara 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor – centre urbane de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 Planuri integrate de 

dezvoltare urbană sub-domeniul Poli de dezvoltare urbană. 

 Analizarea oportunităţilor de a obţine finanţare pentru alte servicii sociale necesare 

acoperirii nevoiei sociale identificate la nivelul comunităţii şi pentru îmbunătăţirea 

serviciilor existente pentru a fi conforme cu standardele sociale şi/sau cadrul legislativ.  

Activitatea Serviciului Implementare Programe include, alături de activitatea 
specifică, şi pe cea de achiziţie publică desfăşurată conform legislaţiei în vigoare, 
respectiv Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii. 

 
Achiziţii Publice 
 

 Elaborarea Planului Anual al Achiziţiilor Publice al Directiei de Asistenţă Socială 

a municipiului Bacău  conform Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, şi 

modificarea acestuia în funcţie de fiecare rectificare bugetară.  

 Verificarea fiecărei achiziţii efectuate, în ceea ce priveşte cuprinderea ei în Planul 

Anual al achiziţiilor publice. 

 Efectuarea achiziţiilor publice prin Sistemul Electonic de Achiziţii Publice, în 

vederea respectării dispoziţiilor legale ale art. 66^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1660 / 

2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006, care 

prevede obligativitatea autorităţii contractante de a utiliza mijloacele electronice 

pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, 

într-un procent de cel puţin 40% din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate 

de aceasta în cursul anului respectiv. 

 Reabilitarea Sediului Direcției de Asistență Socială a municipiuuli Bacău din 

strada Ștefan cel Mare nr. 17A. 

  În decursul anului 2014 au fost efectuate un număr de 172 achiziţii directe din 

catalogul electronic existent pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, în valoare totală 

de 45.693,77 lei fara TVA. 

 Au fost întocmite acte premergătoare (referat de necesitate, notă justificativă 

privind selectare procedură, notă justificativă privind stabilirea criteriului de calificare şi 

selecţie, notă justificativă privind stabilirea criteriului de atribuire, notă justificativă 

privind estimarea valorii de achiziţie), documentaţia tehnico – economică, documentaţia 

pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi comisia de recepţie a lucrărilor, 

documentaţia evaluării şi atribuirii contractelor de lucrari si servicii necesare asigurarii 

bunei functionari a institutiei noastre.  

 Au fost întocmite acte premergătoare (referat de necesitate, notă justificativă 

privind selectare procedură, notă justificativă privind stabilirea criteriului de calificare şi 

selecţie, notă justificativă privind stabilirea criteriului de atribuire, notă justificativă 

privind estimarea valorii de achiziţie) pentru achiziţia serviciilor de tiparire a imprimatelor 

de tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău distribuite semestrial, a 

cererilor imprimate personalizat pentru acordarea tichetelor pentru pensionari și a cererilor 
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tipizat pentru efectuarea anchetelor sociale pentru beneficiarii de ajutoare pentru încălzirea 

locuintei etc. 

 

Alte activităţi 

Participarea la activităţile desfăşurate de Directia de Asistenţă Socială a municipiului 

Bacău în afara atribuţiilor curente, şi anume la distribuirea, la domiciliu, a tichetelor 

valorice pentru pensionarii care se încadrează în cuantumul stabilit de Hotararea de 

Consiliu Local. 

BIROUL RESURSE UMANE,  SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 

 

1. ORGANIZAREA BIROULUI RESURSE UMANE, SANATATEA SI 

SECURITATEA MUNCII 

Conform Statului de Functii al Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Bacău nr. 301/29.12.2014 numărul de posturi prevăzut 

este de 6 salariaţi ( şef birou -1; inspector de specialitate- 4; inspector SSD-1 ), ocupate 

fiind 4, dar in anul 2014 în cadrul biroului şi-au desfăşurat activitatea 2 angajati, ceilalti 2 

fiind delegati cu preluare de sarcini in cadrul altor birouri. 

                           

2. PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE BIROULUI RESURSE UMANE, 

SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII  

 asigură recrutarea şi angajarea personalului pe baza de competenţă, prin 

concurs conform prevederilor legale; 

 organizează conform legislaţiei in vigoare concursurile pentru ocuparea 

posturilor vacante din aparatul propriu şi verifică îndeplinirea de către participanţi 

a condiţiilor prevăzute de lege; 

 urmăreşte  respectarea  legalităţii  privind  angajarea  şi  acordarea tuturor 

drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul propriu cat 

si a asistentilor personali pentru persoane cu handicap; 

  operează efectiv în registrul general de evidenţă a salariaţilor, date cu caracter 

personal ale acestora,   cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2011 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date; 

 analizează  propunerile  de  structuri  organizatorice  ale  compartimentelor 

Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău si pregăteşte documentaţia 

pentru elaborarea organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului 

Bacău; 

 pregăteşte documentaţia necesară in vederea elaborării Regulamentului de 

Organizare  şi  Funcţionare  al Direcţiei de  Asistenţă  Socială  a municipiului   

Bacău,   Regulamentului  Intern  şi a  altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a 

Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău; 

 pregăteşte documentaţia necesară intocmirii Statului de funcţii; 

 ţine evidenţa fişelor de post şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din 

Regulamentul de Organizare si Funcţionare; 

 răspunde de aplicarea corecta a legislaţiei de salarizare; 

 întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste 

programul normal de lucru şi urmăreşte încadrarea în plafonul stabilit de lege; 
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 controlează respectarea disciplinei muncii; 

 stabileşte nevoile de pregătire si perfecţionare ale salariaţilor; 

 efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea 

sau încetarea contractului de munca al personalului angajat; 

 întocmeste contractele individuale de muncă, propune promovarea în funcţii, 

întocmeste deciziile de sancţionare disciplinară şi încetare a contractului individual 

de muncă; 

 ţine evidenţa concediilor anuale, a concediilor medicale, a concediilor fară 

plată şi a sancţiunilor; 

 răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care 

revin în competenţa serviciului; 

 eliberează adeverinţe pentru calitatea de salariat la cerere; 

 îndeplineste toate activităţile legate de gestionarea asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav conform legislaţiei in vigoare; 

 întocmeste contractele de muncă ale asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav ; 

 verifică zilnic şi lunar situaţia asistenţilor personali în plată, a celor sistaţi din 

plată pe cauze de încetare a contractelor de munca ale acestora, in condiţiile legii; 

 asigură şi răspunde de luarea tuturor măsurilor de sănătate şi securitate în 

muncă în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău; 

 ia masuri pentru asigurarea fiecărui loc de muncă cu instrucţiuni tehnice si de 

sănătate şi securitate a muncii specifice activităţii; 

 organizează instruirea periodică la locul de munca a personalului cu privire la 

funcţionarea, exploatarea şi întreţinerea echipamentelor tehnice în condiţii de 

siguranţă, cunoaşterea şi aplicarea normelor şi instrucţiunilor de lucru şi sănătate şi 

securitate în muncă; 

 întocmeşte deciziile aferente, urmăreşte avizarea şi semnarea lor; 

 rezolva in termenul legal corespondenta legata de asistenţii personali ai 

persoanelor  cu handicap  grav ; 

 întocmeşte raportări si situaţii statistice legate de asistenţii personali ai 

persoanelor  cu  handicap  grav  si le transmite compartimentelor interne si 

instituţiilor externe solicitante; 

 înaintează lunar Biroului Financiar Contabil următoarele documente: 

- foaia colectiva de prezenta, verificata si semnata de şefii 

- compartimentelor Direcţiei de Asistenta Sociala a municipiului Bacău; 

- prezenta pentru orele suplimentare ; 

- certificatele medicale; 

- înştiinţările pentru concediu de odihna solicitate cu plata in avans; 

- deciziile privind modificarea sporurilor de vechime ale salariaţilor. 

 păstrează confidenţialitatea datelor din serviciul îndeplinit; 

  propune participarea angajaţilor la cursuri de perfecţionare si organizează 

cursuri de perfecţionare, stabilind priorităţile pe domenii de activitate; 

 face propuneri pentru intocmirea planului de formare profesionala; 
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 răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului şi predarea 

acestora la arhiva  instituţiei; 

 îndeplineşte orice alte măsuri şi acţiuni de asistenţă socială stabilite de 

legislaţia in vigoare, hotarari ale consiliului local, dispoziţii ale primarului sau ale 

directorul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău; 

 îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducere. 

 

3. ACTIVITATEA REALIZATA IN 2014 

  -   La data de 31 decembrie 2014  în aparatul propriu erau încadrate 74 persoane, din 

care 3 persoane aveau contractul de muncă suspendat pentru concediu  creşterea 

copilului până la vârsta de 2 ani, iar o persoana ( ingrijitoare)  se afla in concediu 

medical de la data de 14 septembrie 2014. 

  -   Pe parcursul anului 2014, 1 angajat din aparatul propriu si-a incetat activitatea ca 

urmare a incetarii contractului individual de munca perioada nedeterminata, la 

solicitare,  si au fost incadrate un număr de 4 persoane ( 1 inspector de specialitate, 1 

inspector, 1 asistent social si 1 ingrijitor).  

         -    In anul 2014, Organigrama si Regulamentul de organizare si funcționare ale  

Directiei de Asistenta Socială a Municipiului Bacău sunt cele aprobate prin prin HCL 

nr.246/31.07.2013  . 

  -   S-a pregătit documentaţia necesară pentru modificarea Statului de funcţii al  

Directiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău cu respectarea prevederilor legale 

ale Legii-cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 

publice, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice şi a Hotararii nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru serviciile sociale, care s-a aprobat prin HCL nr.301/ 29.12.2014.. 

 -    S-au intocmit acte aditionale la contractele individuale de munca ale salariatilor  

in cazul modificarii acestora in ceea ce priveste : locul de munca, salariul sau felul 

muncii ( in vederea respectarii prevederilor Legii nr.53/2003-Codul Muncii “ 

republicată“si a Legii nr.284/2010). 

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

precum şi a orelor suplimentare pentru care s-a întocmit documentaţia necesară în 

vederea acordării de timp liber. 

        -     La data de 31 decembrie 2014 erau încadraţi  348 asistenţi personali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        -   S-au intocmit dosare privind gestionarea asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap astfel: 200  contracte individuale de munca puse in plata( noi, precum si 

reinnoire perioada determinata) și   65   contracte individuale de munca  încetate. 

În acest sens s-au întocmit 267 decizii privind angajarea, încetarea, suspendarea 

contractelor de muncă, respectiv 345 pentru acordarea drepturi băneşti persoanelor cu 

handicap pe perioada concediilor de odihna ale asistentilor personali.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Lunar s-au adus la cunoştinţa Biroului Financiar-Contabil : foaia colectivă de prezenţă, 

certificatele medicale,  înştiinţările pentru concediile de odihnă şi modificările 

gradatiilor privind vechimea in munca ale salariaţilor. 
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- S-au eliberat adeverinţe de salariat, necesare la diferite instituţii atât pentru personalul 

din aparatul propriu cât şi pentru asistenţii personali, respectiv aproximativ  800 

adeverinţe. 

- Au fost întocmite şi depuse la Casa de Pensii un număr de 8 dosare de pensionare. 

- Conform H.G.500 /2011 privind registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare, s-a întocmit şi înaintat către Inspectoratul 

Teritorial de Muncă Bacău, Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor în format 

electronic şi au fost operate şi trimise on-line către ITM Bacău toate modificările  

survenite.   

- S-au întocmit situaţii statistice legate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 

şi situaţiile statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale  cerute de Direcţia 

Judeţeană de Statistică. 

- S-au întocmit răspunsuri la petiţiile angajaţilor din aparatul propriu, asistenţi personali. 

- S-a asigurat secretariatul pentru toate comisiile de examinare in vederea  angajării si 

promovării in grade/trepte superioare pentru salariatii instituției. 

- S-au intocmit situatii centralizatoare referitoare la participarea salariatilor la cursuri de 

calificare/perfectionare a salariatilor institutiei, la evaluarea performantelor 

profesionale ale acestora, etc. 

- S-a asigurat secretariatul comisiei de monitorizare a controlului intern managerial 

conform O 946/2005  cu completările si modificarile ulterioare. 

- S-a intocmit documentatia necesara respectarii prevederilor Legii nr.319/2006 privind 

sănătatea şi securitatea muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, periodic s-a 

urmărit efectuarea instructajului de protectia muncii de catre fiecare sef de 

compartiment şi s-a efectuat supravegherea sănătăţii angajaţilor prin efectuarea, din 

fondurile angajatorului, a examenului  medical la angajare, periodic sau la reluarea 

activităţii.  

 

4. OBIECTIVELE BIROULUI RESURSE UMANE, SANTATEA SI 

SECURITATEA MUNCII  

- Evaluarea resurselor umane existente, precum şi a nevoilor de formare şi 

perfecţionare profesională; 

- Perfecţionarea personalului din aparatul propriu cât şi a asistenţilor personali prin 

participarea la cursuri specifice activităţii acestora; 

- Respectarea obiectivelor, termenelor, masurilor prevazute in programul de dezvoltare 

a sistemului de control intern/managerial; 

- Informarea salariaţilor privind atribuţiile, obligaţiile şi drepturile acestora specificate 

în Legea nr.53 - Codul Muncii „ „republicată”, Contractul Colectiv de Muncă, 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Directiei de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bacău, Fişa  postului, Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, precum si 

prevederile noile legislatii; 

- Acordarea drepturilor salariaţilor conform legislaţiei în vigoare Legea-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

(promovarea acestora, acordarea salariilor corespunzătoare, acordarea concediilor de 



 40 

odihnă,  compensarea cu timp liber a orelor efectuate suplimentar,  acordarea altor 

drepturi, etc.) 

-  Respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii.      

 

OFICIUL JURIDIC 

 

1.  COMPONENŢA OFICIULUI JURIDIC 

 

În cadrul Oficiului Juridic îşi desfăşoară activitatea un singur angajat. 

 

2. ACTIVITATEA OFICIULUI JURIDIC  ÎN ANUL 2014 

 

În cadrul Oficiului Juridic s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- Asigurarea bazei de documentare juridică şi legislativă a Direcţiei de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bacău; 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr 18 de proiecte de hotărâri ale Consiliului Local 

al municipiului Bacău în domeniul asistentei sociale; 

- Întocmirea si fundamentarea de proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al 

municipiului Bacău în domeniul transportului public cu mijloace de transport in comun; 

- Prezentarea proiectelor menţionate mai sus spre avizare Compartimentului de lucru al 

Consiliului Local Bacău; 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 955 de decizii ale directorului Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bacău în ceea ce priveşte încadrarea si încetarea 

activităţii asistenţilor personali, acordarea de indemnizaţii persoanelor cu handicap; 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 106 de decizii ale directorului Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bacău în ceea ce priveşte acordarea mesei la Cantina 

Municipală; 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 332 dispoziţii ale Primarului Municipiului 

Bacău în ceea ce priveşte acordarea/neacordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea 

venitului minim garantat;  

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 8 dispoziţii ale Primarului Municipiului 

Bacău în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare de înmormântare în cazul decesului unei 

persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de 

ajutor social; 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 47 de  dispoziţii ale Primarului 

Municipiului Bacău în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare de urgenţă; 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 8 de dispoziţii ale Primarului Municipiului 

Bacău în ceea ce priveşte acordarea ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne. 

- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 121 de decizii ale directorului  Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bacău în ceea ce priveşte personalul  Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bacău, asistenţii maternali profesionişti, precum şi 

activitatea Biroului Financiar Contabil din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bacău. 
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- Formularea de proiecte de convenţii, contracte si acte administrative ale Direcţiei de 

Asistenţă Socială a municipiului Bacău; 

- Evidenţa şi urmărirea din punct de vedere juridic a derulării parteneriatelor cu 

organisme private in domeniul asistentei sociale;  

- Acordarea de consultanta juridica beneficiarilor serviciilor oferite de Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bacău si răspunsuri la petiţii ce vizau domeniul juridic; 

- Participarea la audienţele susţinute de Directorul Direcţiei de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bacău; 

- Formularea de avize scrise la solicitarea conducerii, întocmirea de note (interne, de 

informare); 

- Redactarea în colaborare cu salariaţii Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bacău a materialelor informative referitoare la specificul activităţii biroului, atât cele de 

zi cu zi, în funcţie de activitatea biroului, cât şi cele la solicitarea  Directorului Direcţiei 

de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău  sau cele către alte instituţii; 

- Avizarea pentru legalitate a tuturor actelor emise de Direcţiei de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bacău sau a acelora în care serviciul este parte; 

- Reprezentarea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău pe baza mandatului 

directorului Directiei de Asistenta Sociala in fata instanţelor judecătoreşti si 

instrumentarea cauzelor in care instituţia figura ca parte;  

- Încheierea de contracte necesare desfăşurării activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bacău (prestare activităţi medicina muncii, contracte de finanţare 

nerambursabilă pentru activitatea de asistenţă socială, etc.) 

- Participarea la întrunirea Comisiilor sociale în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a 

Municipiului Bacău privind contractele de finanţare nerambursabilă, potrivit Legii nr.  

350/2005. 

BIROU FINANCIAR CONTABIL 

1. Componenţa biroului 

Conform Organigramei şi a Statului de Funcţii ale DAS Bacău,  sunt prevăzute 9 

posturi, în prezent îşi desfăşoară activitatea 1 şef birou, 4 inspectori de specialitate. 

 

2. Obiect de activitate 

- efectuarea operaţiunilor financiar-contabile ce stau la baza plăţii drepturilor şi 

facilităţilor financiare acordate persoanelor aflate în dificultate –ajutor încălzire CET,  

ajutoare lemne, ajutoare de urgenţă, ajutoare de înmormântare, tichete assist pentru 

pensionari, abonamente pentru transportul public urban, precum şi  prelucrarea 

informatica a datelor conform ordinului 1849/2008, cu privire la monitorizarea unor 

drepturi de natură salarială, 

- calcularea şi plata salariilor, indemnizaţiilor şi drepturilor de personal, cu luarea în 

considerare a modificărilor intervenite în legislaţia în domeniu, precum şi întocmirea 

declaraţiei 205 şi a declaraţiei 112 către Ministerul finanţelor publice. 

- verificarea dosarelor de ajutor social, 
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- verificarea, înregistrarea şi evidenţierea informatică a tuturor mişcărilor 

patrimoniale ale mijloacelor fixe, obiecte de inventar şi alte materiale; 

- inventarierea anuală a bunurilor şi organizarea casării, declasării şi valorificării 

bunurilor rezultate din casare; 

- evidenţierea contabilă şi urmărirea modului de cheltuire a fondurilor de investiţii; 

- întocmirea bilanţului contabil, contului de execuţie bugetară precum şi alte situaţii 

trimestriale; 

- alte situaţii statistice către Administraţia Financiară şi Direcţia de Statistică Bacău. 

- acordarea de finanţări nerambursabile conform Legii 350/2005, 

- prelucrarea datelor contabile în noul program de evidenţă contabilă şi verificarea 

corectitudinii acestora. 

 

3. Sinteza activităţii pe 2014 

 Managementul financiar a urmărit utilizarea raţională şi eficientă a fondurilor 

alocate de la Bugetul de stat şi bugetul local, care au acoperit atât cheltuielile curente cât şi 

cele de investiţii. 

 Pentru desfăşurarea activităţii în anul 2014 instituţiei i-au fost repartizate 

următoarele credite bugetare:  

- cheltuieli de personal – pentru personalul DAS – 1.450.000 lei 

                                     - pentru asistenţii personali – 4.440.000 lei 

- cheltuieli materiale – 6.040.000 lei 

- cheltuieli cu asistenta socială – 10.517.886 lei ( venitul minim garantat, aj incălzire, 

tichete, aj urgenta) 

- cheltuieli cu asociaţii şi fundaţii – 370.000 lei 

-cheltuieli de capital – 517.900 lei 

Total credite bugetare -  23.335.786 lei, gradul de utilizare a acestora fiind de 97,866 % 

efectuându-se următoarele plăţi: 

- cheltuieli de personal – pentru personalul DAS – 1.397.518lei 

                                      - pentru asistenţii personali – 4.361.285 lei 

      - cheltuieli materiale – 5.897.008,86 lei 

- cheltuieli cu asistenta socială – 10.157.095,13 lei(indemnizaţiile persoanelor cu 

handicap, aj incălzire, tichete, aj urgenta, tichete) 

- cheltuieli cu asociaţii şi fundaţii – 369.521,23 lei 

-cheltuieli de capital – 175.348,65 lei 

Total cheltuieli – 22.357.776,87 lei 

 În cursul anului 2014 s-au derulat proiecte aprobate în domeniul asistenţei sociale 

conform Legii 350/2005 şi a Ghidului Solicitantului privind finanţările nerambursabile din 
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fondul bugetului local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, pentru 

următoarele fundaţii: 

- Fundaţia de Sprijin Comunitar cu proiectul „Servicii de ingrijiri comunitare pentru 

persoanele varstnice din Municipiul Bacau" – 58.651 lei; 

- Fundaţia de Sprijin Comunitar cu proiectul „Centrul comunitar mozaic" – 14.426 lei; 

       - A.S.C.H.N. „Centrul Daniel”cu proiectul „Acceptarea – cheia integrării”– 28.692 

lei; 

- ACCMA Betania „Centrul de integrare al tinerilor” – 104.344 lei 

- ACCMA Betania „Centrul de zi pentru copii cu autism” in suma de 97.104 lei. 

- Societatea Naţionala de Cruce Roşie  cu proiectul „Centrul de Servicii de ingrijire si 

asistenta la domiciliu pentru persoane varstnice"Deschideti o usa" – 31.496 lei 

- ACCA Ovidenia cu proiectul „Masa pe roti”- 0 lei 

- Asociaţia Caritas Bacău cu proiectul Locuinţă protejată pentru vârstnici  - 22.223,87 

lei 

- Asociaţia Trust orfelinat Ungureni – Centru rezidenţial reţea de apartamente sociale – 

10.663,07 lei 

 Au fost alocate sume prin HCL 283/19.12.2014 pentru participarea municipiului 

Bacău în calitate de partener împreuna cu Asociaţia Nevazatorilor din România cu ocazia 

Pomului de Crăciun – suma fiind de 1.200 lei şi prin HCL 284/19.12.2014 pentru 

participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu Asociaţia Naţionala a 

surzilor, în vederea organizării evenimentului Sunetul Crăciunului in toate casele în sumă 

de 3.000  lei. 

 Conducătorul acestui birou a asigurat şi acordat viză pentru controlul financiar 

preventiv asupra operaţiunilor patrimoniale ale instituţiei desemnate prin decizia 

directorului DAS Bacău. Nu s-au înregistrat refuzuri de viză. 

 
COMPARTIMENTUL SECRETARIAT REGISTRATURĂ 

1 .  COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT REGISTRATURĂ   

În cadrul compartimentului Secretariat-Registratură, pe parcursul anului 2014 şi-au 

desfăşurat activitatea 2 angajaţi. 
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2.  OBIECTUL DE ACTIVITATE  AL COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT 

REGISTRATURĂ 

 asigura accesul neîngrădit al populaţiei la informaţiile privind drepturile 

acesteia  la protecţie  şi  asistenta  sociala precum si  la formalităţile şi 

documentaţia care sunt necesare pentru obţinerea acestor drepturi, in condiţiile 

impuse de legislaţia în vigoare ; 

 face revista presei zilnic, prezentând o sinteza a acesteia şefului ierarhic 

superior; 

 comunica celor interesaţi deciziile şi hotărârile şefului ierarhic superior; 

 înregistrează si păstrează evidenta actelor primite si emise; 

 permite cunoaşterea reţelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate şi  

diversificate in baza Legii nr. 292/2011 a a asistentei sociale şi a celorlalte legi 

speciale care acţionează în domeniul protecţiei/asistenţei sociale persoanelor 

interesate ; 

 facilitează accesul categoriilor populaţionale supuse riscului marginalizării 

sociale la prestaţiile si serviciile oferite de Directia  de Asistenta Sociala a 

municipiului Bacău direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de 

servicii sociale; 

 asigura cunoaşterea reţelei de instituţii de Asistenta Sociala sau instituţii de 

Protecţie Speciala care asigura servicii socio-medicale de tip rezidenţial, aflate 

in coordonarea Ministerului Muncii si Solidarităţii Sociale sau după caz, a 

Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap de către toţi cei interesaţi; 

 preia de la solicitanţi/petiţionari cererile, petiţiile depuse de aceştia si le 

transmite compartimentelor responsabile de rezolvarea lor; 

 asigura transparenta activităţii Directia de Asistenta Sociala a municipiului 

Bacău prin oferirea tuturor informaţiilor solicitate de către cetăţeni, in 

conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes 

public; 

 ţine un registru general de intrare - ieşire pentru înregistrarea cererilor 

solicitanţilor   şi   a   răspunsurilor   compartimentelor   de   specialitate   ale 

Directia de Asistenta Sociala a municipiului Bacău privind modurile si 

termenele de rezolvare a acestora ( în anul 2014 s- au înregistrat de la 1 la  

20444 poziţii); 

 tine   un   registru de evidenţă specială  pentru   înregistrarea   petiţiilor   si   a   

răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Directia de Asistenta Sociala 

a  Municipiului Bacău privind modul si termenele de rezolvare a acestora ( în 

anul 2014 s-au înregistrat de la 40501 la 40625 poziţii); 

 ţine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de la Guvern, 

Preşedinţie,   Avocatul  Poporului   şi   alte   organe  centrale   şi   locale  ale 

administraţiei de stat si a răspunsurilor compartimentelor de specialitate din 

cadrul Directiei  de Asistenta Sociala a municipiului Bacău privind modul şi 

termenele de rezolvare a acestora ( în anul 2014 s au înregistrat de la 40000 

la  40002  poziţii); 

 se ocupa de expedierea corespondentei către persoane/instituţii care s-au 

adresat Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Bacău în scris; 
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 păstrează confidenţialitatea datelor din serviciul pe care ii îndeplineşte; 

 respecta normele de sănătate şi securitatea muncii si P.S.I.; 

 îndeplineşte şi alte sarcini primite de la directorul Directiei de Asistenta Sociala 

a Municipiului Bacău; 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE ŞI PSI 

1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE 

ŞI PSI  

 - inspector de specialitate- 1 post ;   

 -  inspector  -  4 posturi ;          

-  şofer -1 post ;           

-  personalul de curăţenie – 2 posturi. 

Efectiv își desfășoară activitatea 6 salariati. 

 

2. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI 
    -   Gestionează întregul patrimoniu DAS :  clădiri , terenuri , mijloace fixe , obiecte de 

inventar ; 

    -   Face aprovizionarea cu tot ce este necesar pentru servicii , birouri , centre de zi ;  

    -   Încheie contracte cu furnizorii si prestatorii de servicii pentru asigurarea de energie 

termică  , energie electrică , gaze , apă , canalizare , gunoi etc ; 

    -   Asigură buna funcţionare a aparaturii de birotică şi a mijloacelor din dotare  ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    -   Se îngrijeşte de obţinerea  tuturor avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare , conform 

normelor legale apărute ;  

    -   Ţine evidenţa Fişelor de instructaj şi asigură instruirea personalului in domeniul 

Situaţiilor de urgenţă şi P.S.I. ;  

    -   Asigură buna funcţionare de ARHIVARE  a documentelor emise de DAS pe baza 

NOMENCLATORULUI aprobat ; 

    -   Asigură şi urmareşte paza şi securitatea sediilor , a bunurilor aflate in dotare , 

păstrarea si inventarierea  acestora anual ;  

 
2. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE 
ŞI PSI ÎN ANUL 2014 

   - În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al DAS Bacău , aprobat prin 

Hotarîrea Consiliului Local Bacău  nr. 104 din 31.03.2003 , personalul  încadrat  la acest  

compartiment a  desfăşurat  în perioada menţionată mai sus urmatoarele activitaţi :  

    S-a întocmit necesarul de mijloace fixe şi a obiectelor de inventar , a rechizitelor , 

materialelor de întreţinere si curăţenie , a pieselor de schimb pentru aparatura de birotică si 

auto , pe baza referatelor de propuneri primite de la compartimentele de lucru ;   

    Pe baza necesarului , s-au încheiat contracte ferme cu furnizorii desemnaţi dupa ofertele 

de preţ primte şi s-a efectuat aprovizionarea cu toate materialele necesare ;  

   Pentru utilitaţi s-au incheiat contracte cu furnizorii de prestări servicii , pentru energia 

termică , energia electrică , gaze , apă ,urmărindu-se derularea corectă a acestora ;  

    S-au aprovizionat centrele de zi ,, O Şcoală pentru toţi ” , ,,Clubul 60 +”, centrele pentru 

copiii cu handicap ,, Copilul aflat in dificultate ” ,  ,,Copilul cu nevoi speciale ” ; 

    S-a asigurat permanent buna funcţionare a aparaturii de birotică şi a mijloacelor auto din 

dotare ; 




