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În calitate de viceprimar al municipiului Hunedoara mi-au fost delegate de către Primarul 
Municipiului Hunedoara, mai multe atribuții în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 

Principala atribuție delegată este cea de ordonator de credite. De asemenea, am atribuții în 
ceea ce privește coordonarea Direcției de Asistență Socială, precum și a altor servicii publice 
subordonate Consiliului Local al Municipiului Hunedoara. 
 Conform prevederilor legale și programului săptămânal de audiențe, în fiecare zi de joi, 
începând cu ora 08:00, am stat la dispoziția cetățenilor și am încercat, alături de compartimentele de 
specialitate, să găsim o rezolvare la problemele solicitanților. 
 Încă de la numirea mea în funcția de viceprimar, pe lângă exercitarea atribuțiilor conferite 
direct de domnul Primar, de coordonare a unor structuri organizatorice, m-am implicat și în 
organizarea manifestărilor socio-culturale.  

În continuare, vă prezint raportul pe anul 2020, al Direcției de Asistență Socială, a cărei 
activitate o coordonez.   

 
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI HUNEDOARA 

 
 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Hunedoara (DAS) denumită în continuare 
direcţia, cu sediul în municipiul Hunedoara, Bld. Mihai Viteazu  nr. 7A , Complex Comercial  Piaţa 
Dunărea, este serviciul public de interes local, înfiinţat prin H.C.L. nr. 155/2018, cu personalitate 
juridică, în conformitate cu prevederile art. 41 alin (1) şi ( 2) şi  art. 113 din Legea 292/2011 a 
asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare  precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice 
de asistență socială și a structurii orientative de personal, începând cu data de 01.06.2018, în 
subordinea  Consiliului Local al Municipiului Hunedoara.  
  Direcția de Asistență Socială a Municipiului Hunedoara este structura specializată în 
administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. 
 Direcţia de Asistenţă Socială, prin măsurile şi acţiunile specifice, are drept scop dezvoltarea 
capacităţilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii 
vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială la nivelul localității. 
 Direcţia de Asistenţă Socială este este acreditată ca furnizor de servicii sociale de către 
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale conform certificatului de acreditare seria AF nr. 004454, 
eliberat în data de 24.07.2018. Direcţia  acordă  servicii sociale  în vederea prevenirii, limitării sau 
înlăturării efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, 
a persoanei vârstnice, persoanelor fără adăpost, a familiei, grupurilor ori comunităţilor, ce pot duce la 
marginalizare sau excluziune socială şi servicii medicale prin cabinetele şcolare de medicină generală 
şi stomatologică. 
 Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării  Direcției de Asistență Socială a 
Municipiului Hunedoara sunt următoarele: 
 Solidaritatea socială, principiu potrivit căreia comunitatea participă la sprijinirea 
persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale; 
 Subsidiaritatea, principiu potrivit căruia, în situația în care persoana sau familia nu îşi poate 
asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociate şi, 
complementar statul; 
 Respectarea demnității umane, principiu potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată 



dezvoltarea liberă şi deplină a personalității; 
 Universalitatea, principiu  potrivit căruia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, 
în condiţiile prevăzute de lege; 
 Parteneriatul, principiu potrivit căruia instituţiile publice şi organizațiile societății civile 
cooperează în vederea organizării şi dezvoltării serviciilor sociale;  
 Nediscriminarea, principiu potrivit căruia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi 
acțiuni de protecție socială, fără restricție sau preferință faţă de rasă, naționalitate, origine etnică, 
religie, categorie socială, etc. 
Pentru realizarea scopului şi obiectivelor pentru care se organizează, Direcţia de Asistenţă Socială 
îndeplineşte următoarele funcţii: 
• de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale  prin evaluarea 

nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului 

comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, 

violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc 

• de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi 

excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

•  de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a 

planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 

• de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 

acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale; 

• de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziție; 

• de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor 

autorități ale administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul 

asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unități administrativ- 

teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum şi cu persoanele 

beneficiare; 

• de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, 

grupurilor vulnerabile; 

• de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale 
 Direcția de Asistență Socială stabilește prin serviciile, birourile şi compartimentele de 
specialitate, măsuri individuale în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale a familiilor 
şi persoanelor aflate în situație de risc social. 
 Direcția de Asistență Socială Hunedoara  conform HCL nr.  79 /2020 a fost  organizată pe 
servicii, birouri şi compartimente, astfel: 
 I.  Serviciul de beneficii sociale, intervenție în situații de urgență şi protecţia copilului 
are în subordine următoarele structuri: 
1. Birou  de evidență şi plată a beneficiilor sociale şi cantina de ajutor social; 
2. Birou de intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri, prevenire 
marginalizare socială şi protecţia copilului. 
 II. Serviciul administrarea și acordarea serviciilor sociale specializate are în subordine: 
1. Biroul de evaluare inițială/reevaluare persoane cu dizabilități; 
2. Biroul de monitorizare persoane cu dizabilități și  asistenți personali; 
3. Centrul de zi pentru copii ”Lumină și Speranță”; 
4. Centrul Interactiv de Educație Nonformală și Voluntariat; 
5. Adăpostul de Urgență pe Timp de Noapte; 
6. Serviciul de Îngrijire și Asistență la Domiciliu; 
7. Centrul de Recreere Pensionari. 
           III. Birou achiziții publice, parteneriate, juridic și contencios. 

IV. Compartimentul comunicare, registratură, relații cu publicul și arhivă 
V. Compartimentul buget, finanțe-contabilitate. 
VI. Compartimentul resurse umane, salarizare 
VII. Compartimentul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială, 

incluziune socială şi dezvoltarea serviciilor sociale. 
VIII. Compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și 



relația   cu asociațiile şi fundațiile. 
IX. Serviciul  securitate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului.   
X. Serviciul de asistență medicală comunitară și școlară format din :  

1. Compartimentul de asistenți medicali comunitari; 
2. Compartimentul mediatori sanitari; 
3. Compartimentul medici școlari; 
4. Compartimentul asistenți medicali din cabinete medicale școlare; 
5. Compartimentul medici dentiști; 
6. Compartimentul asistenți medicali din cabinete medicale dentare; 
 
  SERVICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 
 Direcţia de Asistenţă Socială furnizează servicii sociale cu caracter primar şi servicii sociale 
specializate. 
 
   SERVICIILE CU CARACTER PRIMAR 
 În anul 2020 pentru furnizarea serviciilor sociale cu caracter primar s-a avut în vedere: 
- informarea cetățenilor referitor la  beneficiile de asistenţă socială privind: 
- combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială prin acordarea ajutorului social, ajutorului de 
încălzire a locuinţei cu gaze naturale/energie electrică/ lemne, ajutor lunar   în vederea plăţii 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare; 
- susținerea copilului şi a familiei prin alocații pentru copii, indemnizații şi stimulente pentru 
creșterea copilului, tichete pentru preșcolari, alocații pentru susținerea familiei; 
- sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale prin acordarea de indemnizații pentru persoane cu 
handicap şi a unor drepturi şi facilități potrivit legii; 
- acordarea tichetelor pentru masă caldă pentru  persoanele vârstnice peste 75 ani cu pensia minimă 
de 800 lei şi  pentru persoanele fără adăpost; 
-acordarea măştilor de protecţie împotriva COVID 19 pentru persoanele defavorizate (beneficiari 
VMG şi ASF); 
-acordarea produselor alimentare şi de igienă prin programul POAD pentru persoanele defavorizate 
(beneficiari VMG, ASF si alte persoane vulnerabile identificate de DAS) 
  
-preluarea, verificarea, înregistrarea  cererilor şi a documentației necesare  pentru obținerea 
beneficiilor  mai sus menționate; 
-efectuarea anchetelor sociale pentru stabilirea  dreptului la ajutor social,  la indemnizația de 
handicap, la alocație pentru susținerea familiei; 
-efectuarea anchetelor de reevaluare pentru toate categoriile menționate anterior; 
-actualizarea lunară a situației tuturor beneficiarilor aflați în evidenta noastră acolo unde au intervenit 
modificări privind situația familială şi socio-economică; 
-eliberarea de adeverințe pentru beneficiarii de ajutor social şi de indemnizație de handicap grav; 
-întocmirea rapoartelor statistice solicitate de instituțiile abilitate; 
-îndrumarea cetățenilor spre instituțiile competente  pentru rezolvarea problemelor acestora cum ar fi 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie 
Socială,,  Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă, instituţii de învăţământ, etc.  
 
  I. Serviciul de beneficii sociale,  intervenție în situații de urgență şi protecţia copilului  
 1. Birou  de evidență şi plată a beneficiilor sociale şi cantina de ajutor social a acordat 
beneficii de asistenţă socială după cum urmează: 
 Venitul  minim garantat se acordă în baza Legii nr. 416/2001 și are 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 anul 2020 s-au înregistrat un număr de 70 de acordări, 53  de încetări şi 485 reevaluari a 
situaţiilor beneficiarilor. Reevaluarea situaţiilor beneficiarilor se face semestrial sau ori de câte ori 



intervin modificări în componența familiei sau a veniturilor membrilor acesteia. Numărul mediu 
lunar de titulari de venit minim garantat în anul 2020  a fost de 181 dosare, numărul maxim de dosare 
a fost atins în luna august 2020 în număr de 193 dosare. În luna decembrie numărul dosarelor ce se 
aflau în plată a fost de 182 dosare. 

Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială,  în anul 2020, a plătit pentru ajutorul social 
acordat persoanelor din municipiul Hunedoara suma de 475940 lei. 

Pentru 30 de familii beneficiare de ajutor social din bugetul local s-a plătit suma de 8352 lei 
reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, pentru perioada sezonului rece.  

În perioada atării de urgenţă 16.03.2020-15.05.2020 persoanele beneficiare de ajutor social au 
fost monitorizate săptămânal, telefonic, pentru prevenirea  și limitarea răspândirii virusului COVID 
19, în  vederea identificării nevoilor/a situaţiilor de dificultate cu care se confruntă. 

Pentru susţinerea familiilor cu copii şi cu venituri reduse, se acordă sprijin financiar, în baza 
Legii nr. 277/2010, cu modificările şi completările ulterioare, alocația pentru susținerea familiei 
(ASF) . 

Scopul acestui ajutor este  completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor 
condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării de 
către copiii de vârstă şcolară, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme 
de învăţământ, organizate potrivit legii. 

Acest beneficiu de asistenţă socială este bazat pe  testarea mijloacelor de trai  a familiei. 
Preluarea, verificarea şi înregistrarea cererilor se realizează de către personalul D.A.S. 

Hunedoara, plata alocației pentru susținerea familiei se face de către Agenția Județeană de Plăți şi 
Inspecție Socială. 
 În anul 2020 au beneficiat de A.S.F. un număr mediu lunar de 141 de familii, din care 69 
familii monoparentale. În total au beneficiat un număr mediu lunar  de 327  copii.  
         Au solicitat acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei un număr de 43 de familii din care 20 
au fost comune cu ajutorul social. 

S-au înregistrat un număr de 50 de modificări de componenţă a familiei şi/sau de cuantum iar 
pentru  4 dintre acestea s- au realizat  recuperări de sume primite necuvenit. 

 S-au încetat 64 de dosare de alocaţie pentru susţinerea familiei în decursul anului 2020.  
Numărul total de anchete sociale, în anul 2020, a fost de 282, pentru stabiliri, modificări, 

reevaluări,  încetări. Anchetele de reevaluare se realizează la maxim şase luni – au fost efectuate  în 
medie   23-24  anchete sociale pe lună. 

  În luna iulie 2019 s-a primit de la AJPIS o situaţie a beneficiarilor de ASF cu suspiciunea 
nedeclarării unor venituri obţinute din jocuri de noroc, în anii 2017-2018, pentru care s-au efectuat 
adrese către firmele de jocuri de noroc şi în urma răspunsurilor primite, până la sfârşitul anului 2020, 
s-au  efectuat  30 dispoziţii de recuperare sume primite necuvenit.  

Stimulente educaţionale pentru preşcolari 
 Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor 
provenind din familii defavorizate vine în sprijinul preşcolarilor ce aparţin unor familii cu venituri 
reduse prin asigurarea unor tichete sociale cu scopul încurajării frecvenţei regulate a copilului la 
grădiniţă. 
 Stimulentele educaţionale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru 
achiziţionarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte şi/sau a rechizitelor. 
 Finanţarea acordării stimulentului educaţional se face din bugetul de stat. 

Pentru preşcolarii din municipiul Hunedoara, care frecventează regulat grădiniţa în perioada 
ianuarie-iunie  2020 au fost acordate un total de 204 tichete sociale pentru grădiniţă  iar  în perioada 
septembrie-decembrie 2020, un număr de  78 de stimulente educaţionale,  numărul mediu lunar fiind 
de  28 tichete sociale. 

Au fost încetaţi un număr de 5 titulari din care pentru o familie s-a efectuat şi recuperarea 
sumelor primite necuvenit.   

Valoarea  unui stimulent educaţional pentru un  preşcolar  în anul 2020 a fost de 50 lei lunar.    
Alocaţii de stat, indemnizaţii 
 În cursul anului 2020 au fost înregistrate un număr total de 246 cereri pentru alocaţia de stat, 
40 cereri pentru alocaţie de stat pentru copiii născuţi în străinătate, 250 de cereri pentru indemnizaţii 



pentru creşterea şi îngrijirea copilului de la 0-2 ani, 3 de cereri pentru indemnizaţii pentru creşterea şi 
îngrijirea copilului de la 2 -3 ani, 17  cereri pentru indemnizaţii pentru creşterea şi îngrijirea copilului 
cu handicap  de la 3-7 ani , 10 cereri de majorare a indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea 
copilului, 146 cereri  pentru  acordarea stimulentului de inserţie.   
 În urma solicitărilor primite de la AJPIS, privind clarificări la dosare de alocaţie de stat s-au 
efectuat 15 anchete sociale. 
 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei este o măsură de protecţie socială a 
populaţiei reprezentată de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile aferente 
încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece.  
            În anul 2020 au beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinţei un număr mediu de 237 de 
familii/ persoane, în funcţie de sursa încălzire a locuintei.  
 

Perioada Tip încălzire 
  Nr. mediu beneficiari 
ajutor încălzire cu gaze 
naturale 

Nr. beneficiari ajutor 
încălzire cu energie electrică 

Nr. beneficiari ajutor 
încălzire cu lemne  

Ianuarie 2020-
martie 2020 

244 
 

18 2 

Noiembrie 2020-
decembrie 2020 

181 14 1 

 
 Ajutorul de deces, în anul 2020 s-a acordat pentru un număr de 5 persoane, pentru 
îndeplinirea procedurilor de înhumare a unor persoane decedate fără susținători legali/beneficiare de 
ajutor social/ cu situaţie financiară precară, în  valoare totală de 4535  lei din bugetul local.  
        Aceste ajutoare  au fost acordate în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
completările şi modificările ulterioare conform HCL nr. 40/2007 şi  HCL nr. 185/2009.   
 
 Situaţia beneficilor sociale în anul 2020 
Nr. 
crt. 

Tip beneficiu Nr mediu  dosare/ 
nr. beneficiari 

Număr 
acordări 

Număr  anchete 
reevaluare 

Număr 
încetări 

1 Venit minim garantat (nr. mediu 
lunar in sezonul rece)   

181 70 485 53 

 2 Ajutoare încălzire (nr. mediu 
lunar in sezonul rece)   

237 237 - - 

3 Ajutoare de deces 12 - - - 

4 Ajutoare de urgenţă - 5 - - 

5 Alocaţia de susţinere a familiei 141 43 282 64 

6 Alocaţia de stat pentru copii 246 246 - - 

7 Alocaţia de stat pentru copii 
născuţi în străinătate 

40 40 - - 

8 Indemnizaţia pentru creşterea 
copilului 

250 250 - - 

9 Stimulent creştere copil 146 146 - - 

10 Stimulent educaţional  (nr. total) 282 282 - - 

 
Situaţia beneficiilor sociale acordate pentru copil şi familie 
 

Nr. 
crt. 

Tip beneficiu  Număr total beneficiari  
 



 Perioada  2017 2018 2019 2020 

3 Ajutoare de deces 9 4 12 5 

4 Ajutoare de urgenţă 0 1 0 0 

6 Alocaţia de stat pentru copii 358 323 338 246 

7 Alocaţia de stat pentru copii 
născuţi în străinătate 

19 52 65 50 

8 Indemnizaţia pentru creşterea 
copilului 

292 283 284 250 

9 Stimulent creştere copil 6 106 120 146 

 
Graficul beneficiilor sociale pentru susţinerea familiei şi a copilului  
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        După cum se poate observa în graficul de mai sus, numărul persoanelor care au solicitat: 
alocaţia de stat pentru copii, alocatia pentru copiii născuti în străinătate, indemnizaţia pentru creşterea 
şi îngrijirea copilului   a înregistrat o scădere  în anul 2020 faţă  de anul 2019. 

Numărul părinţilor care au solicitat stimulentul inserţie a înregistrat o creştere în anul 2020 
faţă  perioada 2017-2019. 
 Tabel de mai jos evidenţiază numărul de  beneficii sociale acordate în perioada 2017-2020  
pentru persoanele  fără venituri/cu venituri reduse din mun. Hunedoara. 
 

Nr. 
crt. 

Tip beneficiu/ titulari 2017 2018 2019 2020 

1 Venit minim garantat (mediu lunar)  252 199 179 181 

2 Ajutoare încălzire (mediu lunar in 
sezonul rece) 

686 401 285 237 

3 Alocaţia de susţinere a familiei 
mediu lunar) 

292 216 166 141 

4 Stimulent educaţional (număr 
mediu lunar) 

70 70 74 28 

 



 
Graficul evoluţiei titularilor de  beneficii sociale acordate pentru prevenirea sărăciei pentru 
persoanele cu domiciliul în municipiul Hunedoara. 
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 În anul 
2020 se observă o scădere a numărului titularilor de beneficii  de asistenţă socială, acest  fapt se 
datorează creşterii veniturilor, angajării beneficiarilor, obţinerea pensiei de limită de 
vârstă/invaliditate.  
 
 Cantina de ajutor social  
 
  În sprijinul persoanelor beneficiare de ajutor social/ persoane cu venituri foarte mici, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 208/1997, a H.C.L. nr. 57/2009, modificată şi completată cu 
H.C.L. nr. 66/2010 şi a H.C.L. nr. 397/2016, Direcţia de Asistenţă Socială a muncipiului Hunedoara a 
oferit hrană caldă sau rece.    
 Cantina de ajutor social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în 
situații economice, sociale sau medicale deosebite. Serviciile sociale oferite beneficiarilor prin 
Cantina de Ajutor Social reprezintă ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor 
sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor 
de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi 
creșterii calității vieții. Serviciile sociale oferite prin Cantina de Ajutor Social au caracter proactiv şi 
presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația socio-economică, starea de 
sănătate, nivelul de educație şi mediul social de viață al acesteia 
 În anul 2020  s-au înregistrat un număr de 82 de solicitări privind acordarea unei mese la 
cantina  şi s-au încetat 27 de dosare. În decursul anului 2020 s-au  acordat un număr mediu de 141 
porţii zilnic. Cheltuielile pentru  cantina de ajutor social în anul 2020 suportate din bugetul local a 
fost de  550. 946 lei. 
 Situaţiile beneficiarilor s-au reevaluat semestrial, înregistrandu-se un număr total 180 de 
reevaluari pe tot parcursul anului 2020. 

La data de 31.12.2020 erau în evidenţa DAS  77 de  dosare, avănd 144 de benefiicari    
         Situaţia acordării porţiilor de hrană prin cantina de ajutor social în perioada 2017-2020 
 

An 2017 2018 2019 2020 

Nr. mediu zilnic de  porţii 77 64 54 141 
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 Conform graficului de mai sus numărul porţiilor de hrană acordate prin cantina de ajutor 
social a crescut considerabil  în anul 2020,  cauză principala fiind  pandemia.   
  
  Biroul de Intervenție în Situații de Urgență, Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație, 
Repatrieri, Prevenire, Marginalizare Socială și Protecția Copilului. 
 
Munca funcționarilor publici, a asistentului social și a mediatorului școlar din cadrul biroului s-a 
concentrat pe parcursul anului 2020, cu precădere, pe următoarele tipuri de activități, acțiuni, 
demersuri și intervenții: 

• Asigurarea consilierii și informării familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și 
obligațiilor lor, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

• Întocmirea planurilor de servicii, atât pentru copiii aflați în dificultate, în vederea prevenirii 
abandonului sau a instituirii unei măsuri de protecție, cât și pentru familiile copiilor care sunt 
reintegrați în familie; 

• Urmărirea evoluției dezvoltării copilului (monitorizare postreintegrare) și a modului în care 
părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a 
beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa; 

• Intervenția pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea 
tardivă a nașterii acestuia; 

• Promovarea protecției copilului prin alternative de tip familial (plasament la familia extinsă 
sau la familia-substitut), precum și prin noile tipuri de servicii complementare în sprijinul 
copilului și al familiei sale; 

• Prevenirea abandonului copilului, a abuzului și a neglijării sub orice formă, precum și a 
tuturor fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate; 

• Eliberarea adeverințelor, în urma notificării, pentru părintele/ părinții care pleacă în străinătate 
și ai căror copii rămân în grija rudelor până la gradul al IV-lea; 

• Colaborarea cu școlile, în vederea identificării copiilor care au abandonat cursurile școlare sau 
care se află în situație de risc de abandon școlar; 

• Identificarea în comunitate a copiilor de vârstă școlară care nu frecventează o formă de 
învățământ; 

• Monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate; 
• Însoțirea reprezentanților DGASPC Hunedoara în situații care impuneau prezența 

reprezentanților DAS Hunedoara pentru întocmirea anchetelor sociale; 
 Pe parcursul anului 2020 au fost întocmite de către angajații din cadrul biroului următoarele 
documente: 

• 17 Notificări în monitorizare: 
- 17 adeverințe, 
- 85 vizite la domiciliu pt. delegări (85 rapoarte de vizită, fișe de observație, 20 fișe de 
identificare a riscurilor, 85 declarații) 



• 40 rapoarte trimestriale monitorizare tutelă: 
- 30 declarații copii, 
- 40 declarații adulți, 
- 4 adrese de înaintare. 

• 50 adrese către școli, grădinițe și creșă, transmitere situație nominală și numerică a copiilor cu 
părinți plecați în străinătate; 

•  centralizarea listelor transmise de către unitățile școlare pentru 713 elevi; 
• 4 fișe de monitorizare trimestrială a drepturilor copilului întocmite și transmise la DGASPC 

Hunedoara cu adresă de înaintare. 
• 492 vizite la domiciliu - copii cu părinți plecați în străinătate 

- 492 rapoarte; 
- 492 declarații; 
- 38 fișe de observație  si fișe de identificare a riscurilor; 
- 102 înștiințări în vederea prezentării la sediul DAS, în vederea clarificării situației minorilor. 

• 53 de adrese/ de solicitare și/ sau de răspuns de la /către alte instituții: Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului din alte 12 județe, judecătorii, spitale, poliția locală, 
poliția municipală, inspectorate de poliție din mai multe orașe și județe, organizații 
neguvernamentale; 

• 17 monitorizări pentru copii reintegrați în familie după încetarea măsurii de protecție specială 
a plasamentului la AMP sau în CM, sau aflați în situații de risc: 
- 72 rapoarte; 
- 72 declarații; 

• 2 anchete sociale pentru adopții; 
• 165 adrese transmise la DGASPC Hunedoara: 

- 90 reevaluări măsuri de protecție specială 
- 90 declarații, 
- 90 anchete sociale 

 sesizări DGASPC - 7 propuneri plasament în regim de urgență: 
- 14 declarații, 
- 7 anchete sociale; 
- 25 Anchete la copii aflați în situații de risc: 
- 25 declarații, 
- 14 fișe de identificare a riscurilor, 
- 30 rapoarte de consiliere/informare 

− 192 rapoarte de încetare a monitorizării copiilor cu părinți plecați în străinătate din motivul 
revenirii definitive în țară a părinților, al stabilirii definitive a familiei într-o altă țară, sau al 
împlinirii vârstei de 18 ani:  
- 140 declarații 

− 2 Dispoziții și referate  pentru prevenirea separării: 
- 8 vizite la domiciliu, 
- 2 declarații, 
-  2 anchete sociale, 
- 6 rapoarte de monitorizare, 

- 4 adrese de înaintare; 
- 2 planuri de servicii 

− 4 dispoziții de supraveghere specializată la domiciliul părinților. 
- 4 vizite la domiciliu, 
- 12 declarații, 

 4 anchete sociale, 
 4 planuri de servicii 

− Colaborarea cu școlile în vederea identificării problemelor cu care se confruntă elevii și care 
îi împiedică să urmeze regulat școala; 

− 20 de copii sprijiniți pentru înscrierea într-o formă de învățământ - verificare situație familială 
și consiliere în vederea depășirii cutumelor din comunitate; 



−  Anchete sociale la familii care au în întreținere copii cu risc de abandon școlar - 3 cazuri; 
− 12 cazuri de asistare la preluarea de minori cu măsură de protecție specială în regim de 

urgență, împreună cu reprezentanți ai DGASPC Hunedoara și ai Poliției municipale; 
− 25 de cazuri de însoțire reprezentanți DGASPC Hunedoara la intervenție în regim de urgență; 
− 25 anchete pentru copii care îndeplinesc condițiile de acordare de sprijin financiar prin 

Programul național de protecție socială ”Bani de liceu” 
− 4 anchete sociale pentru burse la facultate 

 
o Alte activitați realizate de personalul din cadrul biroului  

• Activitate de informare/ consiliere cu privire la prevenirea/ combaterea COVID 19; 
• Distribuire pliante și declarații pe propria răspundere în perioada stării de urgență; 
• Sprijin acordat persoanelor vârstnice  obținerea de medicamente (eliberare 

rețete+medicamente compensate/ la liber) și de produse alimentare și/ sau nealimentare pe 
toată perioada stării de urgență;  

• Distribuirea de produse alimentare provenite din donații unor familii defavorizate; 
• Distribuirea pachetelor de Crăciun copiilor din familii defavorizate din municipiul 

Hunedoara; 
• Distribuirea de produse de igienă și de produse alimentare acordate prin programul POAD, la 

sediul DAS Hunedoara/ la domiciliul beneficiarilor nedeplasabili;  
• Contactarea telefonică a pensionarilor și a reprezentanților legali ai copiilor cu părinți plecați 

la muncă în străinătate în perioada stării de urgență pentru a-i informa cu privire la activitățile 
de sprijin pe care Direcția de Asistență Socială le desfășoară în această perioadă; 

• Asigurare permanență pentru acordare sprijin în perioada stării de urgență; 
• Distribuirea măștilor de protecție la sediul DAS Hunedoara/ la domiciliul beneficiarilor 

vârstnici bolnavi;  
• Participare la distribuirea plicurilor cu tichete sociale electronice pentru masă caldă 

beneficiarilor – persoane vârstnice și celor din așezările informale. 
• Organizare eveniment „Nunta de Aur” 

o 67 vizite pentru comunicare invitații pentru evenimentul ”Nunta de aur”: 
o Acordarea unei  diplome şi a unui buchet de flori pentru familiile care au împlinit în anul 

2020,  50 de ani de la căsătorie 
• 800 pachete cu dulciuri pentru copii cu vârsta de până la 14 ani, recepționate și distribuite cu 

ocazia sărbătorilor de Crăciun; 
• relații cu publicul: informare, consiliere și îndrumare - aproximativ 300 persoane. 
• Aplicare Ordonanţă de Urgenţă nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în 

vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – 

POAD 
  Distribuire Produse de igienă 

Tranșa I 
- pregătire documente de informare publică, de recepție și de distribuire produse de igienă (ian. 

2020); 
- recepție și depozitare cantitate de 1358 de cutii cu produse de igienă (22 ian. 2020); 
- distribuire 1358 de cutii cu produse de igienă la 1358 de beneficiari eligibili pe liste inițiale și 

suplimentare (22 ian. - 19 martie 2020); 
- distribuire efectuată, atât la depozit, cât și la domiciliu; 
- întocmire documente de recepție, distribuție și de raportare finală la Instituția Prefectului. 
Tranșa a II -a 
- pregătire documente de informare publică, de recepție și de distribuire produse de igienă din 

tranșa a II-a (iunie 2020); 
- recepție și depozitare cantitate de 1358 de cutii cu produse de igienă (17 iun. 2020 din 

contractul de furnizare și de 147 de cutii din compensări (primite de la 3 unități administrativ-
teritoriale (5-6 aug. 2020); 

- distribuire 1505 de cutii cu produse de igienă la 1505 de beneficiari eligibili pe liste inițiale, 



suplimentare și de suplimentare (17 iun. - 14 aug. 2020); 
- distribuire efectuată, atât la depozit, cât și la domiciliu; 
- întocmire documente de recepție, distribuție și de raportare finală la Instituția Prefectului. 

  Distribuire Produse alimentare 

Tranșa I 
- pregătire documente de informare publică, de recepție și de distribuire produse alimentare 

(aug. 2020); 
- recepție și depozitare cantitate de 1358 de cutii cu produse alimentare (11 aug. 2020); 
- distribuire 1358 de cutii cu produse de igienă la 1358 de beneficiari eligibili pe liste inițiale și 

suplimentare (11 - 26 aug. 2020); 
- distribuire efectuată, atât la depozit, cât și la domiciliu; 
- întocmire documente de recepție, distribuție și de raportare finală la Instituția Prefectului. 
 Realizarea pe întreg parcursul anului, dar și în perioada de distribuire a produselor din POAD, 
a câteva măsuri auxiliare programului care au inclus: 

• Educație cu privire la asigurarea igienei corporale și a locuinței proprii; 
• Facilitarea accesului la serviciile medicale; 
• Orientarea către servicii sociale; 
• Orientarea în vederea inserției profesionale, precum și sprijin în căutarea unui loc de 

muncă. 
• Facilitarea accesului la servicii de consiliere juridică; 
• Recomandări culinare și sfaturi privind echilibrul nutrițional 

 Aplicare Lege nr. 146/ 2020 privind acordarea de măști pentru protecția cetățenilor români 

de virusul COVID-19: 
- recepție și depozitare cantitate de 130550 de bucăți măști (24 sept. 2020); 
- distribuire 52 350 buc. de măști de protecție la 1745 de beneficiari din categoriile eligibile (25 

sept. - 31 dec. 2020); 
- distribuire efectuată, atât la depozit, cât și la domiciliu. 
 Participare la aplicarea Măsurii „Sprijinirea categoriilor de persoane, cele mai defavorizate, 

care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic” din 
Programul Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) 2014 – 2020 

- distribuire la domiciliul beneficiarilor a cel puțin 150 de carduri (16 nov. - 31 dec. 2020). 
 Participare la Proiectul „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ 

!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 
2014 – 2020, implementat la nivel național de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu direcțiile generale de 
asistență socială și protecția copilului: 

- Sprijin acordat pentru două persoane din grupul-țintă vizat de proiect - victime ale violenței 
domestice - în completarea actelor și a formularelor necesare cuprinderii în grupul de beneficiari 
ai activităților și serviciilor oferite prin proiect și transmiterea lor la DGASPC Hunedoara. 
 
       COMPARTIMENTUL STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE ÎN DOMENIUL 

ASISTENȚEI SOCIALE ȘI RELAȚIA CU ASOCIAȚIILE ŞI FUNDAŢIILE 
 
 În anul 2020 Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și 
Relația cu Asociațiile şi Fundaţiile  a defăşurat următoarele activităţi: 
 Având în vedere schimbarea standardelor de calitate în anul 2019 personalul din cadrul  
compartimentului  a sprijinit furnizorii de servicii sociale de la nivel local în vederea  însuşirii  
modificările legislative ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului M.M.J.S. nr. 27/2019 privind 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor şi a 
Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor 
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale,  prin poşta 
electronică. 



           La nivelul municipiului Hunedoara, în Registrul electronic al furnizorilor de servicii sociale, la 
data de 31.12.2020 se aflau 13 furnizori, astfel: 
Servicii sociale licenţiate în  municipiul Hunedoara.la 31.12.2020 
 La nivelul municipiului Hunedoara furnizează servicii sociale doar 5 din cele 8 asociaţii sau 

fundaţii acreditate ca furnizori de servicii sociale, iar din cei 3 operatori economici acreditaţi doar 1 
este licenţiat pentru furnizarea de servicii sociale. 

  
 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Hunedoara este 
furnizor  public de servicii sociale cu sediul în Deva, dar are  în municipiul Hunedoara 5 servicii 
sociale licenţiate. 
 Furnizorii de servicii sociale publici: Direcţia de Asistenţă Socială Hunedoara şi Unitatea de 
Asistență Medico Socială ”Arsenie Boca” au obţinut pentru 7 servicii sociale, respectiv un serviciu 
social licenţa de funcţionare.  

S-a contactat telefonic toţi reprezentanţii bisericilor locale, pentru identificarea persoanelor 
vulnerabile, în vederea oferirii sprijinului în perioada stării de urgenţă prin acordarea ajutoarelor 
alimentare. 
 Pentru 70 cazuri sociale  DAS împreună cu   bisericile locale şi  furnizorii privaţi   de servicii 
sociale au distribuit pachete cu alimente şi produse de igienă 
    În luna martie 2020  s-a  solicitat de la  toate căminele de persoane vârstnice (publice şi 
private din judeţul Hunedoara  informatii privind persoanele vârstnice instituţionalizate.  

Totodată personalul din cadrul compartimentului a preluat, verificat, înregistrat cereri pentru 
obținerea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale cât și a ajutorului pentru plata apei și 
a canalizării, s-au întocmit referate, dispoziții de acordare a beneficiilor sociale. 
 Pentru Centrul de Recreere Pensionari la începutul anului 2020 s-au actualizat/ 
întocmit/completat 144 de dosare pentru persoanele care au solicitat acordarea serviciilor în cadrul 
centrului. S-au organizat  în cadrul centrului împreuna cu asistenţii medicali comunitari acţiuni de 

Furnizor public 

Asociaţii si fundaţii

Operatori economici 

DAS

DGASPC

Asociatii si fundatii

UAMS

Operatori economici



monitorizare a stării de sănătate a beneficiarilor centrului ( măsurare tensiune şi glicemie)  
 Personalul din cadrul compartimentulului, pentru un număr de 4 studenţi de la facultatea de 
Asistenţă Socială din Cluj Napoca şi Timişoara şi Alba Iulia,  a realizat supervizarea practicii de 
specialitate. 

S-a demarat scrierea  proiectului ”Suntem alături de voi!”, intervenţia    POCU 6.3 „Centru 
de zi pentru socializare vârstnici, servicii de asistenţă pentru mame minore, victime ale violenţei şi 
abuzurilor, persoane cu adicţii etc", apel de selecţie nr. POCU/GAL URBAN CORVINIA 
HUNEDOARA/2020/5/1/5.1, deschis în data de 16.10.2020.  La scrierea  proiectului   a participat 
personalul din cadrul Biroului de Monitorizare persoane cu dizabilități  și   asistenți personali 
precum și din cadrul Serviciului de Securitate în muncă, Situații de Urgență și Protecția Mediului. 

  Proiectul vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru: 
 - 190 persoane vârstnice,  din zone urbane marginalizate, care se află în risc de sărăcie/marginalizare 
socială, prin acordarea serviciilor sociale integrate (consiliere socială şi psihologică, informare şi 
îndrumare medicală, suport emoţional, acordare de sprijin prin pachete alimentare, îngrijire la 
domiciliu  , servicii socio-medicale, etc.); 
-10 mame minore din municipiul Hunedoara care au nevoie de servicii sociale integrate în vederea 
prevenirii exluziunii sociale 
-10 persoane cu adicţii care vor beneficia de sprijin în vederea depăşirii situaţiei de dificultate. 

Totodată compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și 
Relația cu Asociațiile şi Fundaţiile urmăreşte accesarea fondurilor nerambursabile pentru a 
îmbunătăţi  calitatea vieţii cetătenilor municipiului Hunedoara, a preveni marginalizarea socială,  a 
reduce numărul de persoane aflate în deprivare materială prin acordarea de beneficii şi servicii 
sociale centrate  nevoile reale în vederea depăşirii situaţiei de vulnerabilitate. 

 
  SERVICIUL ADMINISTRAREA ȘI ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE 
SPECIALIZATE 
 

Birou de evaluare inițială/reevaluare persoane cu dizabilități 
    Promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități reprezintă o obligație pentru 
autoritățile statului, pentru toate persoanele juridice de drept public şi privat, precum şi pentru toți 
cetățenii din România. 
     Statul, prin autoritățile administrației publice centrale şi locale, are obligația de a asigura 
măsurile specifice de protecție şi de asistență socială, în conformitate cu nevoile particulare ale 
persoanelor cu dizabilități, precum şi în funcție de situația familială şi socio-economică a acestora. 
    În baza principiului asigurării de oportunități egale, autoritățile publice competente au 
obligația să asigure toate măsurile necesare destinate persoanelor cu dizabilități în scopul: 
     a) accesului nemijlocit și neîngrădit la educație, sănătate, ocupare, justiție, precum şi la toate 
tipurile de servicii publice de interes general şi servicii sociale; 
     b) facilitării participării active la viața comunității din care face parte persoana şi a societății în 
general. 
   Persoanele cu dizabilități, în funcție de nivelul deficienței, gradul de afectare a funcțiilor şi a 
structurilor organismului, factorii de mediu şi personali, incapacitatea manifestată se încadrează în 
grade de handicap conform  Legii 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr.268/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protecția şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi ale Ordinului MMFPSPV nr.1985/2016 privind 
aprobarea metodologiei pentru evaluarea  şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu 
dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe 
educaţionale speciale. 

 
Principalele activități ale biroului în anul 2020 au fost: 

- s-au efectuat anchete sociale în vederea încadrării/reâncadrării în grad de handicap adulţi,  respectiv,  
încadrării/reîncadrării în grad de handicap copii pentru un număr de 532 de beneficiari; 



- s-au efectuat un număr de 30  anchete sociale pentru persoanele cu dizabilităţi şi aparţinătorii legali 
ai acestora în vederea internării/menţinerii în centre de asistenţă şi îngrijire specializată; 
- s-au eliberat carduri de parcare pentru un număr de 81 persoane cu handicap; 
- s-au întocmit dispoziţii a responsabilului de caz pentru fiecare copil  încadrat în grad de handicap;            
- s-a încheiat contractul cu familia copilului cu dizabilități şi /sau CES; 
- întocmirea şi comunicarea către DGASPC Hunedoara lunar a rapoartelor de monitorizare            
semestriale pentru un număr de 379 copiilor încadraţi  în grad de handicap; 
- s-au efectuat anchete sociale pentru persoanele care au întocmit diferite sesizări precum şi 
redactarea răspunsurilor către petent, pentru un număr de 16 beneficiari; 
- s-au întocmit anchete sociale în vederea acordării indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu 
handicap grav sau pentru reprezentanții lor legali; 
- s-au întocmit state de plată pentru  persoanele cu handicap grav, beneficiare de indemnizație lunară; 
- s-au efectuat anchete sociale de revizuire la un număr de 390 persoane cu handicap grav, beneficiare 
de indemnizație lunară; 
- s-au efectuat un număr de 49  anchete sociale pentru copii, în vederea orientării şcolare de către 
Serviciul de Evaluare, Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Hunedoara; 
- s-au verificat, centralizat și transmis un număr de 136 de cereri înregistrate pentru obţinerea 
rovinietei; 
       

Situaţia persoanelor cu handicap grav beneficiare de indemnizaţie lunară în anul 2020 
Numărul mediu lunar de indemnizaţii acordate în anul 2020 au fost de 435. 
S-au efectuat un număr de 100 anchete sociale de acordare a indemnizației lunare și tot atâtea 

dispoziții de acordare. 
S-au întocmit un număr de 152 dispoziții de încetare a indemnizației lunare, din diverse 

motive și anume: schimbare grad de handicap, schimbare opțiune, schimbare domiciliu din raza 
administrativ teritorială, deces. 
 

 Biroul de monitorizare persoane cu dizabilități și a asistenților personali 
Principalele activități ale biroului în anul 2020 au fost:  

- s-au efectuat  un număr de  60 anchete sociale de angajare  în calitate de asistent personal pentru persoana 
cu handicap grav; 
-s-au efectuat un număr de 51 anchete sociale de prelungire a contractului de muncă al asistentului personal; 

Luna  Acordari 
indemnizaţii 

Încetări 
indemnizaţii 

Nr. beneficiari 
indemnizatii 

Suma indemnizatiei 
lunare (lei) 

1 10 11 457 616036 

2 12 13 456 613340 

3 7 18 445 599860 

4 15 12 448 603904 

5 6 1 453 610644 

6 7 11 449 605252 

7 2 13 437 589076 

8 4 14 427 575596 

9 4 14 418 563464 

10 14 13 418 563464 

11 8 16 409 551332 

12 11 16 405 545940 

Total 100 152  7037908 

  



- s-au întocmit dispoziții de acordare a indemnizației, pentru persoana cu handicap grav, pe durata 
concediului de odihnă al asistentului personal; 
-s-au întocmit dispoziții de acordare a indemnizației, pentru persoana cu handicap grav, pe durata concediului  
medical al asistentului personal,  în anul 2020 am avut 11 persoane cu handicap grav, care au beneficiat 
de indemnizație pe durata concediului  medical al asistentului personal, iar suma totală acordată a fost de 
9765 lei; 
- s-au  întocmit situaţii statistice trimestriale N7 și N8 privind persoanele cu handicap grav, care au 
fost transmise către DGASPC Hunedoara; 
- s-a  întocmit semestrial Raport privind activitatea Biroul de monitorizare persoane cu dizabilități și  
asistenți personali din cadrul DAS Hunedoara, prezentat în ședința Consiliului Local, ulterior 
transmis către DGASPC Hunedoara; 
- în luna februarie au fost instruiți 260 de asistenți personali; 
- s-au efectuat anchete sociale de revizuire la 271 de persoane cu handicap grav, beneficiare de 
asistent personal; 
- s-a procedat la inscrierea a 36 de asistenti personali in proiectul „Dezvoltarea sistemului de 
asistenta sociala pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale” POCU/460/4/6/126924 
implementat de catre AJPIS Hunedoara in vederea formarii profesionale din cadrul proiectului; 
- s-au distribuit un număr 197 de voucere de vacanta pentru asistentii personali. 
           
     Dinamica angajării asistenţilor personali: 
 

Luna 
Persoane cu handicap 

Asistenți personali 
angajați 

Asistenți personali - 
încetat contract 
muncă Adulți Copii Total 

1 218 69 287 5 3 

2 220 69 289 6 3 

3 220 70 290 2 4 

4 217 71 288 1 3 

5 218 71 289 4 1 

6 218 72 290 3 4 

7 219 71 290 4 2 

8 222 70 292 3 4 

9 222 71 293 6 2 

10 234 72 306 17 5 

11 232 74 306 5 5 

12 229 76 305 4 4 

 
      Potrivit art. 37 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “pe 
perioada concediului de odihnă al asistentului personal, angajatorul are obligaţia de a asigura 
persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, iar “în situaţia în care angajatorul 
nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă  
indemnizaţia prevăzută la art.43 alin.(1) sau găzduirea într-un centru de tip respiro”. 
 Deoarece  DAS  nu a avut posibilitatea de a asigura înlocuitor asistentului personal și nici 
găzduirea într-un centru de tip respiro, la nivel local s-a luat hotărârea de a se acorda persoanelor cu 
handicap grav, indemnizaţia stabilită de lege. 
 În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 au beneficiat de indemnizația cuvenită pe durata  



concediului de odihnă al asistentului personal un număr de  285  persoane cu handicap grav, sumele 
fiind suportate din bugetul local,  în cuantum total de 384180 lei . 
  
 Alte activități realizate de personalul din cadrul biroului  
 În cadrul  Biroului de monitorizare persoane cu dizabilități și a asistenților personali s-au mai 
verificat,  centralizat  și transmis cereri pentru ajutorul de încălzirea locuinţei cu energie electrică 
conform OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare.  
Numărul de cereri pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu energie electrică în anul 2020 a fost de 
15 beneficiari. 
 În contextul existenței virusului COVID - 19  în municipiul Hunedoara și a Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, personalul 
birourilor au contribuit la următoarele activități în perioada 15.03.2020 - 31.12.2020: 
- la solicitările telefonice ale cetățenilor s-au efectuat cumpărături pe bază de proces verbal; 
- s-au distribuit produse de igienă și alimente; 
- s-au distribuit declarații pe propria răspundere și s-au consiliat cetățenii; 
- s-au distribuit carduri de hrană caldă pentru pensionari; 
- s-au distribuit măști; 
- s-au distribuit pachete pentru copii cu ocazia Sărbătorilor Pascale; 
- s-au monitorizat săptămânal starea de sanatate a persoanei cu dizabilitati si a asistentului personal 
prin comunicarea telefonica directa cu asistentul personal al persoanei cu dizabilitati. 
  
 SERVICIILE SPECIALIZATE 
 
            Centrul de zi „Lumină şi Speranţă” 

Centrul de zi „Lumină şi Speranţă” îşi desfăşoară activitatea în baza HCL 189/2016 şi oferă 
servicii pentru protecţia copilului.  

Misiunea centrului este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, 
pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, cât şi a unor 
activităţi de sprijin, consiliere și educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte 
persoane care au în îngrijire unul sau mai mulţi copii. 

Obiectul asistării în regim public a centrului de zi sunt copiii proveniţi din medii sociale 
marginalizate sau defavorizate, copii cuprinşi între vârsta de 6-16 ani. 

Activitatea centrului a fost menţinută de un număr de cinci persoane cu pregătire în 
următoarele domenii: asistență socială, asistență medicală, psihologie, etc. asigurând copiilor de 
vârstă şcolară suport în vederea prevenirii separării acestora de familie şi încurajării procesului 
educaţional prin creşterea frecvenţei cursurilor la învăţământul obligatoriu, reducerea abandonului şi 
absenteismului şcolar, prevenirea vagabondajului şi cerșetoriei. 

Serviciile sociale au fost oferite de personalul centrului, presupunând activităţi de: educație 
nonformală şi informală, activităţi recreative şi de socializare, servicii medicale primare, servicii de 
consiliere socială și psihologică, servicii de menţinere a capacităţii de funcţionare a organismului prin 
asigurarea unei mese calde, zilnic. 

În lunile ianuarie, februarie și prima parte a lunii martie a anului 2020, au beneficiat de 
serviciile centrului un număr total  de 19 copii, cuprinşi cu vârsta între 6 – 16 ani, proveniţi din 
familii defavorizate, aflate în situații de dificultate din municipiul nostru, capacitatea maximă a 
centrului fiind de 24 de copii. 

Activităţi de consiliere şi sprijin 
În decursul lunii februarie, a avut loc în incinta centrului o întâlnire cu părinţii copiilor, având 

primordialitate responsabilizarea lor cu privire la respectarea și garantarea drepturilor şi obligaţiilor 
pe care le au în vederea creşterii şi  educării copiilor.  

În această perioadă s-au efectuat  un număr de 5 vizite la domiciliul familiilor în vederea 
întocmirii rapoartelor de întrevedere care se completează semestrial. S-au revizuit  planurile 
personalizate de intervenţie, contractele cu familia şi s-au readaptat în funcţie de evoluţia şi 
necesităţile copilului, s-au completat fișele medicale, educaționale, psihologice. 

Servicii medicale 



Toţi copiii au beneficiat de asistenţă medicală primară, urmărindu-se starea de sănătate şi 
monitorizându-se dezvoltarea lor fizică potrivit vârstei, cât și monitorizare lunară a igienei corporale 
la fiecare beneficiar, iar în urma controlului copii au fost ajutați și sprijiniți în efectuarea dușului și 
igienizarea îmbrăcămintei personale. De asemenea s-a efectuat control în vederea combaterii 
pediculozei căt și a celorlalte afecțiuni ale pielii.  

Datorită instituirii stării de urgenţă, respectiv a stării de alertă, în contextul pandemiei 
activitatea centrului a fost suspendată, personalul fiind detașat în DAS, în funcție de nevoie.  

 
Adăpostul de Urgenţă pe Timp de Noapte 
Adăpostul de Urgenţă pe Timp de Noapte din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială cu sediul 

în municipiul Hunedoara, str. Rotarilor, nr. 70, aflat în incinta fostei unităţi militare, pavilionul nr. 28, 
funcţionează în baza H.C.L. nr. 188/2016, având  licenţa de funcţionare seria LF, nr. 0001337, 
valabilă pe o perioadă de 5 ani, de la data de 16.05.2017 la data 16.05.2022, emisă de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
 În cursul anului 2020, Adăpostul de Urgenţă pe Timp de Noapte a oferit servicii sociale unui 
numar de 19 de persoane conform listelor lunare întocmite, din care 2 persoane de sex  feminin şi 17 
de persoane de sex masculin. 
 Serviciile sociale oferite beneficiarilor, conform standardelor minime de calitate, sunt: 

 Cazare în Adăpost pe timpul nopţii între orele 19-07 (în perioada ianuarie 2020-martie 
2020) 

 Cazare şi  mâncare pentru persoanele beneficiare de servciile  AUTN (pentru perioada 16 
martie 2020-31 decembrie 2020)  

 Condiţii şi materiale igienico-sanitare pentru igienă personală; 
 Deparazitare; 
 Îmbrăcăminte de schimb; 
 Asigurarea unui pat individual cu obiecte de cazarmament igienizate; 
 Asigurarea unui spaţiu individual pentru păstrarea obiectelor personale; 
 Asigurarea curăţeniei, dezinfectarea şi dezinsecţia tuturor spaţiilor de locuit, grupurilor 

sanitare, sali de socializare şi săli de mese; 
 Îndrumare şi suport în vederea iniţierii demersurilor la diferite instituţii publice precum: 

D.A.S. în vederea obţinerii venitului minim garantat şi a serviciilor oferite prin Cantina de 
Ajutor Social, Primăria municipiului Hunedoara pentru accesarea informaţiilor necesare 
obţinerii unei locuinţe sociale sau convenabile, , ALOFM în vederea informării despre 
locurile de muncă vacante, SPCLEP Hunedoara pentru întocmirea actelor de identitate. 

 În contextul pandemiei de COVID-19, Adăpostul de Urgență pe Timp de Noapte a funcționat 
în regim de centru rezidențial, din data de 16.03.2020, de la data instaurării stării de urgență prin 
Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020. În această perioadă serviciile A.U.T.N. 
au fost completate prin modificarea programului de funcționare la 24 ore, asigurarea hrănirii zilnice,  
suplimentarea personalului pentru a asigura condiții de supraveghere permanentă, prepararea 
alimentelor și efectuarea curățeniei zilnice. De asemenea au fost luate măsurile legale pentru a reduce 
răspândirea CoVid-19, prin asigurarea de materiale dezinfectante, măști și mănuși pentru beneficiari 
și personalul angajat, precum și testarea periodică pentru ambele categorii. 
 În această perioadă, persoanele asistate în cadrul A.U.T.N. au beneficiat de transport către 
centrul de testare CoVid-19, Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor în vederea 
obținerii actelor de identitate expirate, consultații medicale periodice din partea asistenților medicali 
angajați în cadrul D.A.S. Hunedoara și cumpărături în funcție de nevoile personale. 
 Au fost luate măsuri de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant pe tot parcursul anului 
2020 asigurându-se astfel buna funcţionare a Adăpostului şi oferirea de servicii de calitate 
beneficiarilor, după cum urmează: 

 au fost reabilitate două grupuri sanitare prin reparații la sistemul de canalizare intern, 
înlocuirea tavanului de rigips, refacerea tencuielii interioare și zugrăvire; 

 s-au făcut zugrăveli interioare în spaţiile aflate la etajul clădirii; 
 s-au făcut zugrăveli exterioare în var la nivelul parterului; 
 s-au efectuat reparaţii în grupurile sanitare prin înlocuirea vaselor şi rezervoarelor de 



toaletă sparte, baterii, robineţi şi racorduri defecte, s-au înlocuit corpurile de iluminat 
nefuncţionale şi reparaţii ale reţelei electrice necesare; 

 s-a amenajat în exteriorul clădirii un spațiu de socializare pentru beneficiari; 
 s-au toaletat copacii şi spaţiile verzi din împrejurimile Adăpostului reducându-se astfel 

pericolul de accidentare prin ruperea crengilor uscate şi pericolul de extindere a paraziţilor 
de arbori la copacii neafectaţi, ridicându-se resturile vegetale rezultate; 

 au fost lunar zugravite cu var bordurile ce delimitează caile de acces din jurul cladirii, cât 
şi tulpinile pomilor, în perioada în care temperaturile exterioare au permis. 

 
Serviciul de Îngrijire şi Asistenţă la Domiciliu 

 
  În perioada ianuarie-decembrie 2020, în cadrul Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă la 

Domiciliu au beneficiat de serviciile noastre în medie un număr de 30 de persoane cu vârste cuprinse 
între 65 şi 95 ani. 
            Suma încasată pe anul 2020 de la beneficiari a fost de 5278,04 lei. 
            În anul 2020 au solicitat servicii de îngrijire la domiciliu un număr de 15 beneficiari, dintre 
care  doi au renunţat la solicitare. S-au întocmit un număr de 15 contracte noi şi tot atâtea anchete 
sociale, referate privind aprobarea acordării serviciilor sociale, dispoziţii privind acordarea serviciilor 
sociale. 
            În decursul anului au decedat 3 beneficiari şi au renunţat la servicii un număr de 4 beneficiari, 
motivul fiind instituţionalizarea, pentru care s-au intocmit referate privind încetarea acordării 
serviciilor sociale şi tot atatea dispoziţii.  
          În vederea prelungirii contractelor de furnizare de servicii de îngrijire la domiciliu, în luna 
decembrie 2020, serviciul acorda ingrijire la domiciliu unui număr de 30 beneficiari pentru care  s-au 
întocmit un număr de 30 de anchete sociale şi 30 de acte adiţionale. 
        Pe perioada stării de urgenţă personalul centrului a efectuat cumpărături pentru un număr de 12 
persoane aflate în izolare la domiciliu, deplasare  la medicii de familie pentru ridicarea reţetelor 
beneficiarilor centrului şi eliberarea medicamentelor de la farmacie. 
       Deplasarea în teren zilnic pentru supravegherea şi măsurarea temperaturii corporale a 
beneficiarilor şi personalul serviciului. 
            Servicii oferite: - servicii sociale acordate persoanelor vârstnice în scopul menţinerii 
autonomiei pe o perioadă cât mai lungă şi prevenirea agravării situaţiei  de dependenţă, creşterea 
calităţii vieţii persoanelor vârstnice dependente, prevenirea spitalizărilor repetate şi a 
instituţionalizării persoanelor vârstnice care suferă de afecţiuni cronice generatoare de dependenţă. 
            Serviciile sociale la domiciliu constau în ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi: 
igienă corporală, îmbrăcat/dezbrăcat, alimentaţie, mobilizare, deplasare interior/exterior, ajutor 
pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei, activităţi de menaj, efectuarea 
cumpărăturilor, însoţirea şi facilitarea deplasării în exterior, activităţi de petrecere a timpului liber şi 
plata unor obligaţii şi taxe. 
            Existenţa serviciului urmăreşte menţinerea persoanelor vârstnice dependente la domiciliu, în 
mediul familiar de viaţă, o perioadă cât mai lungă posibil, dezvoltarea reţelei de servicii integrate de 
asistenţă, îngrijire şi ajutor la domiciliul persoanelor vârstnice. 
 Alte activităţi desfăşurate de persoanlul Serviciului de Îngrijire la Domiciliu 
  S-a distribuit lapte praf  pentru copiii sugari cu vârste cuprinse între 0-12 luni, în medie între 
44 - 89 de cutii/lunar, beneficiind un număr de 12-19 copii lunar. 

În anul 2020 s-au efectuat un număr de 38 anchete sociale în vederea internării în cadrul 
Unităţii de Asistenţă Medico-Socială ”Părintele Arsenie Boca” Hunedoara. 
 

Centrul de Recreere Pensionari 
Centrul de Recreere pentru Pensionari este un serviciul social destinat persoanelor vârstnice 

din municipiul Hunedoara. Centrul deține licența de funcționare din anul 2018 oferind servicii sociale 
pentru un număr  de 144 de persoane vârstnice.   
  Scopul serviciului social ”Centrul de recreere pensionari” este diminuarea riscului de 
marginalizare socială și insingurare specifică vârstei a treia prin angrenarea pensionarilor în activități 



cu caracter recreativ și socio-cultural, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și 
combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.      

 ”Centrul de recreere pensionari” pune in mod gratuit la dispozitia persoanelor vârstnice 
(pensionarilor) locatii special amenajate pentru socializare și relaționare, precum și pentru a 
desfășura activități accesibile acestei categorii de beneficiari, cum ar fi: petrecere   timpului liber – 
jocuri de șah, table, rummy, vizionarea programelor TV. 

În cadrul centrului s-a realizat informare pentru un număr de 10 persoane în vederea obținerii 
gradului de handicap, obținerii de informații pentru accesarea serviciilor sociale destinate vârstnicilor 
din municipiul Hunedoara.   

Numărul de persoane vârstnice aflate în evidența centrului este de 144, numărul mediu zilnic  
de participanți  la activitățile centrului în perioada 5.01.2020-15.03.2020 a fost de 60.  

În cadrul centrului s-au organizat acțiuni de monitorizare a tensiunii, glicemiei de către 
personalul din cadrul Compartimentului de Asistență Medicală Comunitară 

Datorită instituirii stării de urgenţă, respectiv a stării de alertă, în contextul pandemiei 
activitatea centrului a fost suspendată, personalul fiind resdistribuit în cadrul DAS. 
   
   5. Centrul Interactiv de Educaţie Nonformală şi Voluntariat 
 Centrul de zi ”Centrul Interactiv pentru Educație Nonformală și Voluntariat” își desfășoară 
activitatea în baza H.C.L. nr. 422/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului social „Centrul Interactiv pentru Educaţie Nonformală şi Voluntariat 
Hunedoara” . 
 Centrul Interactiv pentru Educație Nonformală și Voluntariat a primit licența de funcționare 
seria LF nr. 000807, valabilă până la data de 16.12.2023. 
 Misiunea centrului de zi este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin 
asigurarea pe timpul zilei, a unor activități de educație nonformală, recreere și socializare, a 
suplimentării aportului zilnic de vitamine și minerale prin oferirea unor fructe și legume (servite ca 
atare sau sub formă de salate/sucuri), pentru copii beneficiari, cât și a unor activități de sprijin, 
consiliere și educare pentru părinții sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au 
în îngrijire copii.  
  În perioada ianuarie 2020-martie 2020, Centrul Interactiv a oferit sprijin și ajutor copiilor 
proveniți din familii defavorizate, monoparentale și dezbinate, de etnie  română, maghiară și rromă 
din municipiul Hunedoara, creând condiții favorabile pregătirii temelor şcolare şi realizând  activități 
diversificate, adaptate vârstei și răspunzând nivelului și potențialului copilului. 
 Pe parcursul anului 2020 au avut loc, în incinta centrului, întâlniri cu părinții sau 
reprezentanții legali, având ca primordialitate responsabilizarea lor cu privire la respectarea și 
garantarea  drepturilor și obligațiilor pe care le au în vederea creșterii și  educării copiilor. 
 Datorită instituirii stării de urgenţă, respectiv a stării de alertă, în contextul pandemiei 
activitatea centrului a fost suspendată, personalul fiind resdistribuit în cadrul DAS. 
  
 COMPARTIMENT COMUNICARE  REGISTRATURĂ  RELAŢII CU PUBLICUL ŞI 
ARHIVĂ 
      Compartiment Comunicare, Registratură și Relații cu Publicul asigură comunicarea eficientă cu 
cetățenii,  reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării 
corecte și complete, privind acordarea serviciilor sociale și beneficiilor de asistenţă socială adecvate 
pentru copiii şi tinerii proveniţi din familii defavorizate, persoane singure, familii, persoane vârstnice, 
persoane cu dizabilităţi şi oricăror persoane aflate în nevoie, pentru prevenirea, limitarea sau 
înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau 
excluziunea socială a acestora.  
  În cursul anului 2020 au fost înregistrate  un  număr de  14928 de documente care ulterior au 
fost distribuite electronic și în fapt către angajatii DAS pentru soluționarea acestora respectiv : 7794 
au fost rezolvate favorabil iar  6802 au fost rezolvate  intern. 
           S-a asigurarat  comunicarea în exterior a informațiilor răspunsurilor prin e-mail, fax, poștă sau 
prin înmânarea directă a documentelor/răspunsurilor. 
         A fost respectat  termenul legal de răspuns la cererile şi petiţiile înregistrate la Direcția de 



Asistență Socială a municipiului Hunedoara. 
                  
               COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, SALARIZARE   
                        
 Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Compartimentului Resurse 
Umane, Salarizare rezidă în gestiunea curentă a resurselor umane, a funcţiilor publice și contractuale. 
Principalele activități în anul 2020 realizate de personalul din cadrul compatimentului au fost: 
- elaborarea, modificarea structurii organizatorice a Direcţiei de Asistenţă Socială a 
municipiului Hunedoara, serviciu public cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local 
Hunedoara - proiectele de hotărâri au fost iniţiate de primarul municipiului Hunedoara; 
- programarea concediilor de odihnă aferente anului 2020, pentru toţi angajaţii instituţiei - 
temei legal art.148 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii , cu modificările şi completările ulterioare; 
- actualizarea  permanentă a  bazei de date; 
- solicitarea şi centralizarea declaraţiilor de avere şi de interese a funcţionarilor publici precum 
şi a personalului contractual cu funcţii de conducere, în condiţiile legii. Ţinerea evidenţei lor în 
format electronic, precum şi publicarea acestora, prin scanare şi postare pe site-ul instituţiei, conform 
termenelor în condiţiile legii , după caz şi eliberarea dovezii de depunere a declaraţiilor; 
- începând cu 1 ianuarie 2020 au fost majorate salariile atât pentru aparatul de specialitate al 
Directorului Executiv cât şi a serviciilor subordonate. În acest sens au fost întocmite 330 de dispoziţii 
de stabilire a salariului de bază lunar pentru funcţionarii publici şi personalul contractual şi 272 acte 
adiţionale la contractele individuale de muncă ale personalului contractual; 
- în luna ianuarie 2020, personalul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare s-a ocupat de 
organizarea  concursului  pentru  ocuparea  următoarelor posturi  contractuale  vacante de  executie:  
1 post de inspector de specialiate, gradul II, în cadrul Centrului Interactiv de Educaţie Nonformală şi 
Voluntariat, I post de inspector de specialiate, gradul II, în cadrul Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă 
la Domiciliu, 1 post de inspector de specialitate, gr. IA, în cadrul Centrului de zi pentru Copii Lumină 
şi Speranţă, I post de îngrijitor în cadrul Adăpostului de Urgenţă pe Timp de Noapte, I post de 
îngrijitor în cadrul Centrului Interactiv de Educaţie Nonformală şi Voluntariat, l post de 
supraveghetor în cadrul Adăpostului de Urgenţă pe Timp de Noapte, 1 post de administrator, tr.I în 
cadrul Centrului de Recreere Pensionari, 1 post de muncitor calificat, tr. I în cadrul Centrului de  
Recreere Pensionari,  1 post de referent, tr.I (specialist outdoor) în cadrul Centrului Interactiv de 
Educaţie  Nonformală şi Voluntariat, 1 post de şofer tr.1 în cadrul Centrului Interactiv de Educaţie 
Nonformală şi Voluntariat, 1 post de referent tr. IA în cadrul Compartimentului Comunicare, 
Registratură, Relaţii cu Publicul şi Arhivă; 
- în luna februarie 2020 personalul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare s-a ocupat de 
organizarea concursului pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de asistent medical 
principal generalist, perioadă nedeterminată în cadrul cabinetelor de medicină şcolară; 
- în luna aprilie 2020 personalul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare s-a ocupat de 
organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: 1 post Şef 
Serviciu, clasa I, în cadrul Serviciului Securitate în Muncă, Situaţii de Urgenţă şi Protecţia Mediului, 
1 post de Administrator, tr.I în cadrul Centrului de Recreere Pensionari; 
- în luna septembrie 2020, personalul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare s-a ocupat 
de organizarea examenului pentru promovare în gradul professional imediat superior celui deţinut; 
- în vederea asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru 
urmărirea carierei funcţionarului public, s-a procedat la actualizarea, rectificarea, păstrarea şi 
evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă atât a 
funcţionarilor publici cât şi a personalului contractual din cadrul instituţiei ; 
- înregistrarea în REVISAL a tuturor operaţiunilor privind încheierea, modificarea, suspendarea 
sau încetarea contractelor de muncă şi întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de 
muncă. 
Pe parcursul anului 2020 personalul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare a iniţiat un număr 
de 570 dispoziţii , având ca obiect: 
- stabilirea salariului de bază lunar; 
- numirea  în funcţii publice; 



- încetare raporturilor de serviciu/ muncă; 
- modificarea  raporturilor de  serviciu/ muncă; 
- suspendarea raporturilor de serviciu/ muncă; 
- exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante ş1 temporar 
vacante; 
- încetarea suspendării si reluare activităţii; 
- constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 
- încadrarea în clase de salarizare suplimentare; 
- promovarea în grad profesional sau după caz treaptă profesională; 
- au fost comunicate angajaţilor sub se mnătură de primire dispoziţiile în original care privesc 
raporturile de serviciu şi de muncă precum şi numirea în diferite comisii în termenul legal ; 

În anul 2020, în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare au fost întocmite 
documentele de angajare (contract individual de muncă, fişă post şi dispoziţie de încadrare în muncă) 
pentru 79 persoane dintre care 65 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap  grav şi 14 angajaţi 
pe posturi de personal contractual în cadrul DAS Hunedoara şau a centrelor din subordinea DAS 
Hunedoara; 
De asemenea, au fost întocmite şi centralizate lunar următoarele: 

- declaraţii lunare privind obligaţiile instituţiei faţă de bugetul de stat, şi asigurări sociale; 
statele de plată lunare, situaţii recapitulative; 

- situaţii statistice: Sl - lunar - privind ancheta asupra câştigurilor salariale, S3- privind costul 
forţei de muncă în anul 2020, LV- trimestrial privind ancheta locurilor de muncă vacante pe 
trimestru, care se transmit către Institutul Naţional de Statistică; 

- au fost întocmite chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale referitoare la numărul de 
salariaţi, fondul de salarii, gruparea pe ocupaţii, pe categorii, clase şi grade pentru funcţionarii 
publici, respectiv pe categorii şi trepte profesionale pentru personalul contractual; 

- cererea şi actele prevăzute de legislaţia în vigoare privind decontarea sumelor reprezentând 
indemnizaţii brute acordate conform Legii 19/2020 şi OUG 147/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- cererea şi actele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru decontarea certificatelor de concediu 
medical, conform OUG 158 /2005; 

- personalul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare a asigurat şi legătura permanentă cu 
unităţile bancare cu care instituţia noastră are încheiate convenţii de plată a salariilor pe card; 

Actualizarea permanentă a datelor a funcţionarilor şi funcţiei publice, evidenţa şi transmiterea 
acestora Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform legii şi în orice altă situaţie solicitată. 
Au fost înregistrate/ completate/ eliberate 3279 acte: 
- foi colective de prezenţă; 
- cereri ale salariaţilor: de concediu de odihnă, concediu fără plată, recuperări, adeverinţe 
medicale, adeverinţe de venit şi adeverinţe privind vechimea în muncă, concedii medicale; 
- s-au întocmit forme de angajare prevăzute de lege pentru 79 persoane; 
- s-au întocmit forme de lichidare prevăzute de lege , în urma încetării raporturilor de muncă 
pentru 48 persoane; 

La sfârşitul anului 2020, au fost arhivate documentele întocmite în cursul anului 2020. 
 

BIROUL  ACHIZITII, PARTENERIATE,  JURIDIC şi CONTENCIOS 
Activitatea Biroului Achiziții Publice, Parteneriate, Administrativ, Juridic Si Contencios se 

desfășoară în domeniul organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în vederea 
atribuirii de contracte de furnizare, de servicii şi de lucrări. Procesul de achiziţie publică reprezintă o 
succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obţine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia 

, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziţie publică. 
În 2020, Birou  Achiziții Publice, Parteneriate, Administrativ, Juridic Si Contencios a 

achiziționat bunuri, servicii şi lucrări în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

şi cu Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice. 



Achiziţii directe 
Produse – au fost încheiate  168 comenzi. 
Servicii – au fost încheiate 13 contracte și 50 comenzi. 
- S-a urmărit și  s-a ținut evidența tuturor cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care 
Direcția de Asistență Socială a municipiului Hunedoara este parte; 
-S-a formulat, depus și înaintat instanțelor de judecată la termenele de judecată stabilite, întâmpinări, 
adrese, răspunsuri la interogatorii, răspunsuri la întâmpinări, răspunsuri la cererile de apel, 
documente și probe pentru un număr de 43 de dosare (având ca obiect drepturi bănești și pretenții, 
litigii privind funcționarii publici, pretenții), aflate pe rolul instanțelor judecătorești, respectiv 
Tribunalul Hunedoara, Curtea de Apel Alba și Înalta Curte de Casație și Justiție; 
- S-a exercitat calea de atac a apelului, în termenul legal stabilit de lege pentru un număr de 24 dosare 
aflate pe rolul Curții de Apel Alba; 
-S-a  asigurat reprezentarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara în instanță la 
toate termenele de judecată, în  litigiile în care aceasta este parte și care au ca scop promovarea 
intereselor direcției și restabilirea legalității; 
-S-a asigurat monitorizarea tuturor hotărârilor judecătorești rezultate în urma soluționării litigiilor 
instrumentate și am pus în executare hotărârile pronunțate de către instanțele judecătorești; 
-S-a verificat și vizat pentru legalitate toate dispozițiile emise de către Directorul Executiv al 
Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara; 
- S-a întocmit în termenul legal răspunsuri la adrese, sesizări și petiții înregistrate la Direcția de 
Asistență Socială a municipiului Hunedoara, respectând prevederile legale în vigoare; 
- S-a verificat legalitatea tuturor celorlalte acte cu caracter juridic; 
-S-a  întocmit și vizat pentru legalitate toate proiectele de hotărâri care au fost propuse de către 
compartimentele de specialitate ale direcției și le-am înaintat spre aprobare Consiliului Local al 
municipiului Hunedoara; 
- S-au întocmit dispoziții cu privire la diverse situații apărute în activitatea curentă a direcției pe 
parcursul anului 2020 și am răspuns de înregistrarea și comunicarea acestora; 
- S-a  asigurat secretariatul comisiei de concurs precum și secretariatul comisiei de soluționare a 
contestațiilor pentru toate concursurile desfășurate pe parcursul anului 2020. 
 
 COMPARTIMENT BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE 
 
Principalele activităţi ale anului 2020, grupate în funcţie de atribuţii au fost următoarele: 
 

1. Atribuţii referitoare la activitatea de buget: 
 Organizarea şi coordonarea activităţilor şi lucrărilor privind bugetul Direcţiei de Asistenţă 

Socială Hunedoara; 
 Întocmirea şi supunerea spre aprobare Consiliului Local, a bugetului de venituri şi cheltuieli 

precum şi rectificările acestuia conform prevederilor legale; 
 Întocmirea documentelor specifice pentru deschiderea de credite bugetare şi înaintarea către 

ordonatorul principal de credite, asigurând încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei 
bugetare; 

 Verificarea şi înaintarea spre aprobare ordonatorului principal de credite, a virărilor de credite 
solicitate de compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei de Asistentă Socială; 

 Asigurarea evidenţei angajamentelor legale şi bugetare precum şi a creditelor de angajament; 
 Asigurarea întocmirii şi evidenţa angajării, lichidării, ordonanţării cheltuielilor publice 

conform OMF 1792/2002; 
 Întocmirea contului de execuţie pentru bugetul propriu, trimestrial şi anual conform 

reglementărilor legale în vigoare şi înaintarea acestuia; 
 Prin competenţele sale, Compartimentul Buget, Finanţe-Contabilitate a pus la dispoziţie 

resursele bugetare şi financiare pentru desfăşurarea activităţii economice şi investiţionale a 
entităţii în anul 2020; 

 În decursul anului 2020 a fost efectuat un număr de 12 rectificări bugetare în vederea creării 
cadrului legal de cheltuire a fondurilor publice, în conformitate cu prevederile Legii 



273/2006 privind finanţele publice locale. 
 

 Analizând execuţia bugetară întocmită la data de 31.12.2020, situaţia cheltuielilor pe titluri şi 
articole se prezintă astfel: 

                                                                                                                 -LEI- 
 

Indicator 
funcţional 

Denumire 
indicator 
funcţional 

Cod 
indicator 

Denumire 
indicator 
economic 

Buget 
iniţial 

Buget final Execuţie la 
31.12.2020 

Cheltuieli       
655000 Alte cheltuieli 

în domeniul 
învăţământului 

57 Ajutoare 
sociale 

57.500 57.500 57.450 

665050 Alte instituţii 
şi acţiuni 
sanitare 

10 Cheltuieli 
de personal 

4.044.900 4.052.400 3.105.008 

  20 Bunuri şi 
servicii 

71.700 75.640 60.547 

680502 Asistenţa 
socială în caz 
de invaliditate 

10 Cheltuieli 
de personal 

11.425.440 10.635.440 10.578.004 

  20 Bunuri şi 
servicii 

435.000 336.000 312.640 

  57 Ajutoare 
sociale 

6.287.560 9.076.560 7.433.201 

681501 Ajutor social 20 Bunuri şi 
servicii 

 17.860 17.833 

  57 Ajutoare 
sociale 

12.000 12.000 11.382 

681502 Cantine de 
ajutor social 

57 Ajutoare 
sociale 

200.000 640.000 543.798 

685050 Alte cheltuieli 
în domeniul 
asigurărilor şi 
asistenţei 
sociale 

10 Cheltuieli 
de personal 

 
4.172.650 

 
3.672.650 

 
3.520.663 

  20 Bunuri şi 
servicii 

568.300 602.970 494.154 

  57 Ajutoare 
sociale in 
natura 

170.000 30.000 16.756 

  59 Alte 
cheltuieli 

310.000 310.000 302.112 

  85 Plaţi 
efectuate în 
anii 
precedenţi 
şi 
recuperate 
în anul 
curent 

 -4.670 -4.670 

  71 Active 
nefinanciare 

8.000 8.000 6.887 

 



 
2. Atribuţii referitoare la activitatea  financiar-contabilă : 

 S-au înregistrat zilnic, cronologic şi sistematic operaţiunile de încasări şi plaţi derulate 
prin casa şi conturile deschise la trezorerie în baza documentelor justificative; 

 S-a efectuat contabilitatea sintetica şi analitică a materialelor, obiectelor de inventar, 
alte valori şi mijloace fixe; 

 S-a efectuat contabilitatea angajamentelor bugetare şi legale, raportarea lor; 
 S-au întocmit documentele de plată către furnizori şi documentele pentru numerarul 

ridicat din conturile deschise la trezorerie; 
 S-a efectuat evidenţa contabilă şi analitică a cheltuielilor de personal; 
 S-au verificat şi avizat deconturile de cheltuieli pentru deplasări interne; 
 S-a inîtocmit lunar balanţa de verificare cu asigurarea concordanţei între conturile 

sintetice şi analitice; 
 Salariaţii din cadrul compartimentului au centralizat rezultatele inventarierii anuale; 
 Lunar şi trimestrial s-au verificat şi centralizat situaţiile financiar contabile ale 

instituţiei( situaţia plăţilor restante, bilanţ lunar, bilanţ trimestrial şi bilanţul anual); 
 Salariaţii din cadrul compartimentului au asigurat operarea în aplicaţia“Control 

angajamente bugetare“ prin Punctul Unic de Acces al  Ministerului de Finanţe - în 
cadrul sistemului Naţional de Raportare FOREXEBUG. 

 
3. Alte atribuţii: 

 S-au întocmit la cerere toate situaţiile cerute de conducerea unităţii,  
             organele de control etc.; 

 S-a rezolvat corespondenţa specifică Serviciului Financiar; 
 S-a prezentat la cererea Consiliului Local şi a Primarului, rapoarte şi informări privind 

activitatea biroului în termenul şi forma solicitată;  
 A colaborat în exercitarea atribuţiilor ce îi revin cu următoarele instituţii: 

- Primăria Hunedoara 
- Trezoreria Hunedoara  
- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice  
- Bănci Comerciale 

  S-au îndosariat  şi arhivat lunar  documentele justificative, notele contabile, 
centralizatoarele.   

  
 

SERVICIUL SECURITATE ÎN MUNCĂ SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI PROTECȚIA  
MEDIULUI 

 
Conform legislației în vigoare DAS are prevăzut în Organigramă un serviciu intern pentru  

 Securitate în Muncă, Situații de Urgență și Protecția Mediului, care prin activitățile desfăsurate 
supraveghează starea de sănătate și de prevenire a  riscurilor de accidentare și îmbolnăvire a 
angajaților. 

În cadrul acestui serviciu s-au realizat următoarele activități: 
-s-a numit membrii Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă; 
-s-a elaborat Regulamentul de Organizare și Funcționare a CSSM; 
-s-au elaborat instrucțiuni specifice pe fiecare loc de muncă;  
-s-a făcut instructajul periodic de protecția muncii  a tuturor angajaților; 
-s-a încheiat contractul cu medicul de medicina a muncii și s-au întocmit fișele de aptitudine; 
-s-au evaluat riscurile profesionale specifice locurilor de muncă din cabinetele medicale școlare și 
angajaților în funcția de asistent social din cadrul DAS;  
-s-a întocmit Planul de Acțiune în caz de pericol grav și iminent; 
-s-a realizat instruirea tuturor angajaților privind prevenirea infecțiilor SAR CoV-2; 
-s-au întocmit proceduri și planuri  de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 și s-au instruit 
salariații;   



-s-au distribuit zilnic echipamente de de protecție (măști și mănuși); 
- s-a organizat triajul epidemiologic zilnic a personalului DAS, precum și a cetățenilor care s-au 
prezentat la instituție; 
-s-a organizat dezinfectarea mediului de lucru; 
-s-a instrumentat și s-a întocmit dosarul de cercetare a accidentului de muncă suferit de 2 lucratori ai 
DAS; 
-s-a întocmit documentația specifică pentru salariatele gravide; 
 
  SERVICIUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ ȘI ȘCOLARĂ 
 
 Compartimentul de asistenţă medicală comunitară 
  
 Conform OUG 18 / 2017  asistența medicală comunitară se realizează pe baza nevoilor medico-
sociale, identificate prin catagrafia populației aparținând grupurilor vulnerabile din comunități, fiind 
în concordanță cu politicile și strategiile guvernamentale, precum și cu cele ale autorităților publice 
locale. 
 Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate și acțiuni 
de sănătate publică furnizate la nivelul comunităților cu scopul creșterii accesului populației, și, în 
special a grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor de etnie romă, la servicii de sănătate, în special la 
cele centrate pe prevenție. 
 Scopul asistenței medicale comunitare constă în îmbunătățirea stării de sănătate a populației 
prin asigurarea echitabilă a accesului la servicii de sănătate a tuturor persoanelor din fiecare 
comunitate, indiferent de statutul socio-economic, nivelul de educație, amplasarea acesteia în mediul 
rural sau urban sau de distanța față de furnizorul de servicii medicale. 
 Personalul care prestează activități de asistență medicală comunitară, lucrează în colaborare cu 
personalul din cabinetul medicilor de familie, cu personalul din cadrul serviciului public de asistență 
socială, și cu alți furnizori de servicii de sănătate, sociale, educaționale, inclusiv cu organizații 
neguvernamentale care furnizează servicii de profil.  
 Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară, sunt categoriile de persoane prevăzute 
la articolul 7 din OUG, nr.18/ 2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.180 /2017. 
 Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară sunt identificați în mod activ și 
continuu prin catagrafierea populației colectivității locale și prin actualizarea lunară a acesteia în 
aplicația on-line AMCMSR.gov.ro. 
 Serviciile şi activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de 2  asistenți medicali 
comunitari şi 1 mediator sanitar. 
 Pentru anul 2020  asistența medicală comunitară  a realizat  următoarele: 
          -  44 anchete medicale și  6 anchete sociale pentru familiile care s-au întors în țară și au fost 
izolate sau carantinate la domiciliu. 
             Efectuarea și distribuirea cumpărăturilor la domiciliul persoanelor izolate- 15 
            Catagrafia populației din  mun. Hunedoara din punctul de vedere al determinanților stării de 
sănătate și identificarea gospodăriile cu persoanele vulnerabile și / sau cu risc medico-social din 
cadrul comunității: 394 din care  

1. Copii 0- 18 ani – 94 
2. Gravide – 6 
3.  Femei de vârstă fertilă -40 
4. Adulți și persoane vârstnice 254 

- identificarea persoanelor neânscrise pe listele medicilor de familie și sprijină înscrierea acestora pe 
listele medicilor de familie: 4 
- informarea, educarea și conștientizarea membrilor colectivității locale cu privire la menținerea unui 
stil de viață sănătos și implementează sesiuni de educație pentru sănătate de grup, pentru promovarea 
unui stil de viață sănătos împreună cu personalul din cadrul serviciului de promovare a sănătății din 
cadrul direcțiilor de sănătate publică județene- 197 
informare și conștientizare cu privire la importanța vaccinărilor periodice conform calendarului în 



rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 - 5 ani – 19 ; 
 copii vaccinați conform calendarului- 49 
 cazuri rezolvate împreună cu compartimentul de Protecție a Copilului - 6 
 consilierea femeilor de vârstă fertilă cu privire la metodele de contracepție- 20; 
 consilierea mămicilor cu privire la importanța alăptării exclusive la sân și explicarea 

practicilor corecte de nutriție – 10 
 consilierea vârstnicilor fără familie -9 
 consilierea vârstnicilor cu boli cronice și explicarea modului de administrare a tratamentului 

medicamentos -36 
 sprijinirea pacienților în vederea încadrării într-un grad de handicap și obținerea de către 

aceștia a unui grad de handicap funcție de diagnostic – 4 
 Acțiune de măsurare a Tensiunii Arteriale la Centrul de Recreere pentru Persoane Vârstnice-

40; 
• Efectuare Triaj Epidemiologic în rândul beneficiarilor de prestații sociale cu ocazia 

distribuirii de măști, produse de igienă sau alimente;  
•  Efectuare Triaj Epidemiologic de 2 ori/ zi întregului personal DAS prin măsurarea zilnică a 

temperaturii. 
• Preluarea rețetelor medicale de la medicii de familie, procurarea acestora de la farmacie  și 

distribuirea lor la domiciliul persoanelor vârstnice -38 (persoane vârstnice) pe perioada 
pandemiei; 

• Distribuirea Afișelor în legătură cu Vaccinarea Covid 19 (SARS CoV 2) către cabinetele 
tuturor medicilor de familie.(35) 

 
Compartiment mediere sanitară 
 Medierea sanitară presupune un ansamblu integrat de programe şi servicii de sănătate 
centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos şi nesănătos, acordate în sistem integrat cu 
serviciile sociale. 
 Serviciile şi activitățile de asistență medicală comunitară în cadrul DAS   sunt asigurate de 
următoarele categorii profesionale: asistentul medical comunitar şi mediatorul sanitar. 
 Pentru îndeplinirea activităților și furnizarea de servicii de asistență medicală comunitară, 
mediatorul  sanitar a realizat  pentru anul 2020  următoarele activități: 
  

Activitate Tip persoana Total 
01. Sprijin emitere acte identitate Adult 14 
01. Sprijin emitere acte identitate Copil 1 
02. Inscriere la medicul de familie Adult 3 
03. Obtinere certificat de handicap Adult 6 
03. Obtinere certificat de handicap Copil 2 
04. Caz nou luat in evidenta Bolnav cronic 4 
04. Caz nou luat in evidenta Copil 0-1 ani 9 
04. Caz nou luat in evidenta Copil > 1 an 121 
04. Caz nou luat in evidenta Gravida 22 
04. Caz nou luat in evidenta Lauza 3 
04. Caz nou luat in evidenta Varstnic 4 
05. Vizita si consiliere la domiciliu Bolnav cronic 3 
05. Vizita si consiliere la domiciliu Copil 0-1 ani 2 
05. Vizita si consiliere la domiciliu Copil > 1 an 3 
05. Vizita si consiliere la domiciliu Gravida 3 
05. Vizita si consiliere la domiciliu Lauza 1 
05. Vizita si consiliere la domiciliu Varstnic 2 
08. Consemnare probleme sociale Abandon scolar 5 
09. Consemnare deces copil 0-1 an - 1 
11. Depistare boala(boli frecvente) - 5 
12. Consemnare probleme in comunitati de romi - 68 



13. Persoana depistata cu HTA Adult 16 
14. Persoana depistata cu diabet Adult 7 
16. Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale Ajutor social 8 
16. Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale Alocatie de sustinere 7 
16. Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale Altele 141 
16. Persoana sprijinita in obtinerea unor beneficii sociale Bursa scolara 14 
19. Campanie/actiune de sanatate publica In familie/familii 368 
 
 
CABINETE ŞCOLARE STOMATOLOGICE 
 
 Obiectul principal al cabinetelor stomatologice este asigurarea sănătății oro-dentare a 
preșcolarilor, elevilor și a celor din învățământul superior. 
          Cabinetul școlar stomatologic nr. 1 este situat în incinta Internatului Colegiului  „Matei 
Corvin” și are arondați 1983 elevi. 
 Cabinetul școlar stomatologic nr. 2 este situat în incinta Școlii de Muzică și are arondați 
1982 elevi . 
 Cabinetul școlar stomatologic nr. 3 este situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 7 corp B 
(ianuarie- iulie 2019) și Școala de muzică (iulie- decembrie 2019), are arondați 1972 elevi. 
 Cabinetul școlar stomatologic nr. 4 este situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 2 corp B și 
are arondați 1919 elevi. 
 În cadrul cabinetelor școlare stomatologice au fost efectuate consultații, urgențe și tratamente 
de specialitate ( extracții dinți de lapte, tratamente carii simple și complicate, sigilări dinți 
permanenți, tratamente endodontice, periaj profesional). 
   S-au efectuat  ore de educație sanitară, atât în cabinete, cât și în sălile de clasă, pentru 
educarea preșcolarilor și elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare. 
  S-a acordat primul ajutor în caz de urgență ( altele decât cele stomatologice – epistaxis, răni 
deschise, dureri de cap, dureri de stomac).  
 S-a colaborat cu medicii școlari de medicină generală și cu medicii de familie sau de alte 
specialități (medic ortodont, parodontolog și chirurg maxilo facial). 
            În luna februarie a fost făcută raportarea SAN către Institutul Național de Statistică. 

Datorită instituirii stării de urgenţă, respectiv a stării de alertă, în contextul pandemiei 
activitatea cadrelor medicale în incinta cabinetelor medicale stomatologice  a fost suspendată, 
personalul medical fiind redistribuit de DSP, pentru realizarea activităților de spijinire, informare și 
prevenire  a răspândirii virusului SARS CoV 2. 
  
 CABINETE MEDICALE ȘCOLARE DE MEDICINĂ GENERALĂ 
  Scopul cabinetului este de a asigura un mediu sănătos pentru elevi şi preşcolari, servicii de 
sănătate individuale şi colective, servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor şi preşcolarilor, 
acordarea primului ajutor pentru afecțiunile acute, activitățile de educație pentru sănătate şi de 
promovare a unui stil de viață sănătos. 
       Cabinetele medicale respecta ordinele MS. 653/2001,261/2007, iar personalul medical 
angajat este format din 4 medici școlari și 24 de asistente.  
            În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 653/2001 privind asistenţa  medicală preventivă, 
curativă, profilactica şi de urgență a elevilor din unităţile școlare s-au efectuat următoarele activități 
în unităţile de invățământ  preşcolar, gimnazial şi liceeal: 

  examene de bilanţ  
 măsuratori  somatometrice, aprecierea acuităţii vizuale şi auditive efectuate de două ori pe an 
şi interpretarea datelor privind dezvoltarea fizică; 

 dispensarizarea preşcolari şi elevilor lor aflaţi în evidenţă specială; 
 efectuarea triajului epidemiologic după fiecare vacanţă şi în cazul pandemiei 
 efectuarea consultatiilor profilactice şi curative 
 asigurarea tratamentelor pentru afectiunile acute intercurente; 
 eliberarea de adeverinte medicale de scutire de la orele de curs pentru cazurile acute; 



 eliberare de adeverinţe medicale pentru orele de educaţie fizică; 
 intocmirea şi vizarea meniului alimentar zilnic; 
 efectuarea anchetei alimentare de 3 ori pe an; 
 ore de educație sanitară; 
 instruirea  personalului administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învaţământ, cazare şi de 

alimentatie asupra sarcinilor ce le revin pentru asigurarea igienei în spatiile respectiv; 
 verificarea conditiilor de igienă în sălile de clasă, grupurile sanitare, sala de sport, bloc 

alimentar şi-n spatiile comune; 
 evidenţa examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitate este obligat să le 

efectueze; 
 asigurarea asistentei medicale de urgenţă în cadrul  competiţiilor sportive; 
 asigurarea asistenţei medicale cu ocazia examenelor desfășurate în incinta unităților de 

învățământ; 
 participarea la instruirile pe probleme de medicina şi igiena şcolară, precum şi pe probleme 

sanitaro-antiepidemice,organizate de DSP Hunedoara; 
 definitivarea şi interpretarea datelor somatometrice precum şi consemnarea acestora în fişele 

medicale; 
 consemnarea zilnică într-un caiet destinat pentru controlul blocului alimentar, constatările 

privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase 
din magazie şi a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar şi starea de 
sanatate a acestuia,cu interdictia de a presta activitatati în bucatarie pentru persoanele care 
prezinta febra,diaree,infectii ale pielii,tuse cu expectoratie,amigdalite pultacee, aducand la 
cunostinta conducerii gradiniței aceste constatari; 

 colaborareaza cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuala a preşcolarilor; 
 supravegherea focarelor de boli transmisibile şi aplicarea masurilor antiepidemice; 
 definitivarea şi interpretarea datelor somatometrice precum şi consemnarea acestora în fişele 

medicale; 
Alte activităţi desfăşurate de cadrele medicale 

 Datorită instituirii stării de urgenţă, respectiv a stării de alertă, în contextul pandemiei 
activitatea cadrelor medicale în incinta cabinetelor medicale a fost suspendată, personalul 
medical fiind redistribuit de DSP, pentru realizarea activităților de sprijinire, informare și 
prevenire a răspândirii virusului SARS CoV 2. 

 Educație sanitară cu privire la  prevenirea  infecțiilor SARS CoV-2  
 Conform planificărilor realizate de DSP personalul medical a fost la DSP pentru realizarea 

anchetelor epidemiologice. 
 Personalul medical din cadrul cabinetelor școlare în luna martie a realizat activități pe teren în 

vederea identificării persoanelor vârstnice vulnerabile. 
 
Activități pe timp de pandemie realizate de personalul din cadrul DAS 

Activități specifice realizate în perioada stării de urgență și de alertă, de personalul din 
cadrul Serviciului de Beneficii Sociale, Intervenție în Situații de Urgență și Protecția 
Copilului, Serviciului Acordarea și Administrarea Serviciilor Sociale Specializate,  
Serviciului de Securitate în Muncă, Situații de Urgență și Protecția Mediului, Compartiment 
Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale, Relațiile cu Asociațiile și 
Fundațiile,  Compartiment Asistența medicală Comunitară și Mediere Sanitară: 

- Distribuirea de afișe și pliante pe întreaga rază administrativ teritorială a 
municipiului Hunedoara; 

- Asigurarea de informații și consiliere (telefonic) privind prevenirea, limitarea 
răspândirii SARS-CoV 2; 

-Contactarea telefonică a peste 13 000 de persoane vârstnice în vederea identificării 
nevoilor cu care se confruntă în perioada stării de urgență   

-Distribuirea de pachete cu produse alimentare și  de igienă persoanelor vulnerabile 
din mun. Hunedoara; 

-Realizarea cumpărăturilor pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele carantinate 



și izolate; 
-Plata facturilor, ridicarea  rețetelor și a medicamentelor pentru persoanele vârstnice; 
- Distribuirea măstilor de protecție; 
-Colaborarea cu bisericile locale în vederea implicării acestora în   ajutorarea 

persoanelor vulnerabile; 
-Sprijinirea persoanelor cu handicap în vederea obținerii anumitor drepturi și facilități 

prin comunicarea actelor necesare instituțiilor abilitate prin e-mail; 
-Distribuirea  formularelor de declarație pe propria răspundere în comunitate; 
-Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru masă caldă pentru 

persoanele fără adăpost.  
 
Precizez că în calitate de viceprimar, dar și în calitate de consilier local, am investit toate 

eforturile în proiecte pentru Hunedoara și pentru hunedoreni, având ca obiective principale 
respectarea intereselor cetățenilor și a prevederilor legale în ceea pe privește utilizarea eficientă a 
fondurilor publice. 

Continuăm și în anul 2021 proiectele pentru Hunedoara și pentru hunedoreni! 
 
 

  
VICEPRIMAR 

Cătălin Florin OLAR 
 


