DIRECȚIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BACĂU

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018
Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău funcţionează ca instituţie publică de
specialitate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu personalitate juridică, în
conformitate cu art. 113 din Legea 292/2011 a asistenţei sociale şi Hotărârea Guvernului nr. 797/2017,
privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistență
socială și a structurii orientative de personal.
Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău se organizează şi funcţionează pe baza
următoarelor principii:





solidaritatea
sociala,
potrivit
căreia
comunitatea participa
la
sprijinirea
persoanelor care nu isi pot asigura nevoile sociale;
respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecarei persoane ii este garantata
dezvoltarea libera si deplina a personalităţii;
universalitatea, potrivit căreia fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala,
in condiţiile prevăzute de lege;
parteneriatul, potrivit căruia instituţiile publice si organizaţiile societăţii civile
cooperează in vederea organizării si dezvoltării serviciilor sociale.

Pentru realizarea scopului si obiectivelor pentru care se organizează, Direcția de Asistenta Sociala
îndeplineşte următoarele funcţii:






de strategie - prin care asigura fundamentarea, elaborarea si supunerea spre
aprobare Consiliului Local Bacău a strategiei municipale de asistenta sociala;
de organizare - prin care stabileşte si aplica masurile de protecţie si asistenta
sociala;
de administrare - prin care asigura gestionarea bunurilor din domeniul public
si privat al municipiului, date in administrare sau in folosinţa;
de control - prin care exercita controlul asupra modului in care sunt respectate
si promovate de către instituţiile publice si celelalte persoane juridice, drepturile
persoanelor dependente din punct de vedere social si al stării de sănătate;
de reprezentare - prin care reprezintă autoritatea administraţiei publice municipale in
relaţiile cu alte instituţii si autorităţi publice;

Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău este coordonată de Primarul Munincipiului
Bacău si are ca obiect principal de activitate înfăptuirea masurilor de protecţie si asistenta sociala adoptate
de către Consiliul Local al Municipiului Bacău pentru protejarea persoanelor care datorita unor motive de
natura economica, fizica, psihica sau sociala nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, să îşi
dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.

Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău realizează masurile de asistenta sociala in
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
handicap, precum si a oricăror persoane aflate in nevoie în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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Directia de Asistenţă Socială Bacău a mai desfăşurat, în anul 2018, următoarele activităţi:
Distribuirea de tichete valorice pentru pensionarii din municipiul Bacău cu venituri echivalente
sau mai mici de 1050 lei în semestrul I, respectiv 1200 lei în semestrul II conform Hotărârii Consiliului
Local Bacău nr. 306/2011 cu toate modificările şi completările ulterioare, astfel:
 semestrul I 2018 – distribuite unui număr de 17.050 de persoane;
 semestrul II 2018 – distribuite unui număr de 17.233 de persoane, activitatea fiind încă
în desfășurare;
Distribuirea de apă potabilă către populația municipiului Bacău în cursul avariilor apărute la
reșeaua de distribuție conform Hotărârilor adoptate de Consiliul Local.
S-au organizat în cadru festiv 4 evenimente de înmânare a premiilor cu ocazia împlinirii a 50
de căsătorie. Au fost premiate un număr de 233 de cupluri care au asistat la spectacolele susținute de
Ansamblul ,,Busuiocul” cu care avem un protocol de colaborare pentru aceste ocazii deosebite. De
asemenea, au fost acordate premiate 2 persoane care au împlinit vârsta de 100 de ani.
A continuat desfășurarea proiectului, în colaborare cu UNICEF, ,,Furnizarea de servicii
integrate la nivelul comunității” în cinci zone din municipiul Bacău adiacente școlilor ,,Octavian Voicu”,
,,Constantin Platon”, ,,Alexandru Șafran”, ,,Alecu Russo” și Liceului Tehnologic ,,Petru Rareș”.
Participarea la proiectul ,,Gătim pentru oamenii străzii” desfășurat în colaborare cu Clubul
Sportiv ,,Bronx” Bacău și Instituția Prefectului Bacău. Acest eveniment a avut loc în data de 17/12/2018.
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BIROU PROTECȚIA COPILULUI
1. COMPONENŢA BIROULUI:


1 inspector de specialitate- şef birou



6 inspectori de specialitate



1 inspector

În cadrul Biroului Protecţia Copilului în anul 2018 şi-au desfăşurat activitatea un număr 7
inspectori/inspectori de specialitate.

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI
În conformitate cu prevederile legislative în domeniul protecţiei copilului, Biroul Protecţia
Copilului desfăşoară activităţi de identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor aflaţi în dificultate, de
prevenire a situaţiilor de risc, de prevenire a abandonului şi separării copilului de familia sa, de
reintegrare a copilului în familie, precum şi alte acţiuni care vizează respectarea drepturilor copilului. În
acest scop activitatea inspectorilor/inspectorilor de specilitate din Biroului Protecţia Copilului este
centrată pe următoarele aspecte:
 Asigurarea consilierii şi informării familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi
obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 Vizitarea periodică la domiciliu a familiilor şi copiilor care beneficiază de servicii şi prestaţii şi
evaluarea din punct de vedere social, psihologic, medical şi legal a situaţiei acestora, pe baza unui
formular de anchetă socială si a unei adrese ;
 Întocmirea planurilor de servicii atât pentru copiii aflaţi în dificultate în vederea prevenirii
abandonului sau a instituirii unei măsuri de protecţie cât şi pentru familiile copiilor care sunt
reintegraţi în familie;
 Urmărirea evoluţiei dezvoltării copilului (monitorizare postreintegrare) şi a modului în care
părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a
beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
 Intervenţia pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a
naşterii acestuia;
 Promovarea protecţiei copilului prin alternative de tip familial (plasament la familia extinsă sau
la familia substitut), precum şi prin noile tipuri de servicii complementare care intervin în sprijinul
copilului şi al familiei sale;
 Prevenirea abandonului copilului, a abuzului şi a neglijării sub orice formă, precum şi a tuturor
fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate;
 Eliberarea dovezilor pentru părintele/părinţii care pleacă la muncă în străinătate (în baza unui
contract de muncă) şi ai căror copii rămân în grija altor persoane şi îndrumarea acestora în
vederea desemnării unei persoane ;
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Consilierea părinților în vederea notificării intenției de a pleca la lucru în străinătate) şi ai
căror copii rămân în grija altor persoane ( rude până la gradul IV) şi îndrumarea acestora în
vederea desemnării unei persoane în conformitate cu prevederile legislației în vigoare ;
Realizarea fiselor de observatie, a rapoartelor de monitorizare, a fiselor de identificare a
riscurilor, în vederea monitorizării modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi
plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia
Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii din familie și implicit încheierea
contractului cu familia pentru copilul cu dizabilități astfel incat furnizarea serviciilor și
intervențiilor pentru copilul cu dizabilități si/sau CES, familie/reprezentant legal si alte persoane
importante pentru copil să se realizeaza in mod integrat iar copilul sa beneficieze in mod real de
acestea si adecvat dezvoltarii sale.
Întrunirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru dezbaterea cazurilor intrate în atenţia
BPC
Monitorizarea menţinerilor relaţiilor personale a minorului cu părintele la care nu locuieşte în
mod statornic ( conform legislaţiei în vigoare)

3. OBIECTIVELE BIROULUI PROTECŢIA COPILULUI:
PROPUSE PENTRU ANUL 2018
 Reducerea numărului de copii ocrotiţi în sistem rezidenţial;


Creşterea numărului de copii care beneficiază de servicii de prevenire a abandonului şi
instituţionalizării;



Creşterea numărului de copii reintegraţi în familie;



Creşterea numărului de servicii alternative oferite copilului aflat în dificultate (centre de zi,
centre pentru copilul victimă a abuzului, adăposturi pentru mamă şi copil - victime ale
violenţei);



Scăderea numărului de copii abandonaţi ( prevenirea abandonului prin programe de planning
familial, susţinerea familiilor monoparentale şi a celor cu venituri reduse);



Colaborarea cu medicii de familie şi cu reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ.



Colaborarea cu diferite fundaţii de pe raza municipiului Bacău/ţară în vederea sprijinirii
copiilor proveniţi din familii cu venituri modeste sau cu risc crescut de abandon.
Consilierea părinţilor în vederea îndrumării adolescenţilor către Centrul de Resurse pentru
Adolescenţi Bacău




Includerea parintilor in programe de educatie parentala cu sprijinul Centrului de resurse
pentru adolescenti Bacau



Consilierea parintilor in vederea delegarii unei persoane de ingrijire in conformitate cu
prevederile HG 691/2015.
În conformitate cu aceste obiective generale, cu legislaţia privind drepturile copilului şi a
atribuţiilor ce le revin, inspectorii Biroului Protecţia Copilului au efectuat în perioada anul 2018 un număr
total de anchete, adrese, raspunsuri ,rapoarte , referate, ş.a., după cum urmează:
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Nr. de anchete
sociale în intervalul
ian. – dec. 2018

Tipul de activitate
Anchete sociale pentru copiii care necesită evaluare/reevaluare medicală

337

Anchete sociale pentru copiii cu handicap care necesită recuperare şi
terapie

1

Anchete sociale pentru copiii care necesită orientare şcolară sau profesor
de sprijin

160

Rapoarte de evaluare initiala pentru copiii care necesită evaluare medicala
si orientare şcolară sau profesor de sprijin

81

Contracte cu familia copilului cu dizabilitati

384

Rapoarte de monitorizare a planului de abilitare-reabilitare pentru copiii
care au fost incadrati in grad de handicap

427

Anchete pentru achiziţionare calculator conform Lg.279/2004

-

Anchete pentru burse medicale

2

Anchete sociale/ referat de cercetare pentru audiente

5

Anchete sociale pentru obţinerea de burse sociale (facultate)

36

Anchete sociale pentru Programul naţional „Bani de liceu”

32

Ajutor pentru rechizite
Anchete sociale pentru plasamente sau reevaluarea plasamentului la o
familie de asistenţi maternali profesionişti familia extinsă (rude până la
gradul IV) sau persoane, centre rezidenţiale şi OPA, anchete diverse;

201

Anchete sociale pentru reatestare AMP

1

Anchete pentru întocmirea dosarului pt. Centrul Maternal Bacău
(mamă şi copil)/ Modulul Artemis

6

Rapoarte pentru monitorizare tutelă

32

Anchete sociale – serviciul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul
protecţiei copilului (cazuri de abuz sau neglijare)

43

Anchete sociale efectuate familiilor copiilor aflaţi în situaţie de risc

34

Anchete sociale pentru instituirea plasament / tutela

13

Anchete sociale pentru încetarea plasamentului prin efectul legii sau
pentru reintegrarea copilului în familie

21

Anchete sociale pentru acordarea alocaţiei de hrană pentru copiii infectaţi
HIV/SIDA pentru care se face reevaluare lunară

12

Anchete sociale pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund
penal ( evaluare/reevaluare)

16

Fise de observatie pentru copii

201

Fise de inregistrare a riscurilor

201
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Informare familie beneficiar conform HG .691/2015

61

Anchete sociale pentru copii părăsiţi de mamă în unităţile sanitare
(Maternitate sau Pediatrie)

2

Anchete sociale – serviciul de consiliere/ violenta domestica

47

Adrese către Serviciul de Probaţiune pentru minori care au săvârşit
infracţiuni

8

Întocmirea
documentaţiei
pentru
înregistrarea
minorului/adultului la Serviciul de Stare Civilă

a

2

Întocmirea documentaţiei pentru înregistrarea naşterii copiilor părăsiţi
în unităţile sanitare

-

tardivă

Anchete sociale in vederea invoirii copilului in familia largita

12

Anchete sociale pentru includerea in Centre de zi / crese

77

Adrese/răspuns către instituţii din judeţ/ţară ( poliţie, şcoli/licee, medici de
familie, licee, AJPS, OPA, DGASPC, Probaţiune, CJRAE, Inspectoratul
Școlar Judetean etc.)

998

Rapoarte de monitorizare post reintegrare/ rapoarte diverse

543

Note telefonice

39

Rapoarte privind monitorizarea relațiilor personale – întocmite în
conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi
completările ulterioare

3

Referate Consiliul Comunitar Consultativ

16

PV Consiliul Comunitar Consultativ

16

Rapoarte către DGASPC Bacău ( fişe trimestriale şi lunare)

4

Procese verbale Fundaţii

9

Referate Fundaţii

21

Referate diverse

54

Total:

4158

În vederea prevenirii abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de violenţă asupra
copilului sau separarea de familie a acestuia, au fost întocmite planuri de servicii, de către inspectorul/
inspectorii de specialitate din cadrul Biroului Protecţia Copilului după cum urmează:
Scopul Planului de Servicii
reintegrarea copilului în familie

număr
3

prevenirea separării copilului de familie

246

instituire/schimbare măsură de protecţie

11

total cazuri/an

260

Pag. 6

Inspectorii Biroului Protecţia Copilului au desfăşurat şi activităţi auxiliare specificului activităţii,
constând în:
- Participarea la operațiuni de distribuire a apei potabile în caz de avarie, la punctele de
distribuire a apei pe pe raza municipiului Bacău
- Activități de informare
- Alte atribuţii stipulate în fişa postului

4. OBIECTIVELE BIROULUI PROTECŢIA COPILULUI PENTRU ANUL 2019
Având în vedere că scopul central al activităţii de protecţie a copilului constă în diminuarea
ponderii îngrijirii de tip rezidenţial şi dezvoltarea unui sistem alternativ destinat îngrijirii copilului aflat în
dificultate, centrat pe crearea şi multiplicarea de servicii comunitare de prevenire a abandonului şi
instituţionalizării, obiectivele vizează următoarele aspecte:
 Continuarea activității specifice biroului - în conformitate cu prevederile
legislative in domeniul protecţiei copilului, respectiv Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv activităţi de identificare, monitorizare a familiilor şi copiilor
aflaţi in dificultate, de prevenire a situaţiilor de risc, de prevenire a abandonului şi
separării copilului de familia sa, de reintegrare a copilului in familie, precum şi alte
acţiuni care vizează respectarea drepturilor copilului.
 Prevenirea şi reducerea abandonului copiilor de către proprii părinţi, prin sprijinirea
familiilor aflate în situaţii dificile;
 Participarea activă la continuarea procesului de descentralizare a sistemului de
protecţie a copilului prin diversificarea serviciilor de prevenire a abandonului copiilor
şi protecţie a acestora prin responsabilizarea comunităţii cu privire la problemele
propriilor copii;
 Oferire de servicii alternative instituţionalizării;
 Campanie de informare inițiată în vederea conștientizării de către părinți a
riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate dar și a obligațiilor
legale ce le revin în situația în care intenționează să plece la muncă într-un alt
stat.
Pentru creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor și familiilor acestora, se propune:
- informarea continuă cu privire la posibile modificări legislative și aplicarea modificărilor
legislative apărute;
- imbunătățirea cunoștințelor și abilităților necesare în domeniul de activitate, prin participarea
la cursuri de formare continuă;
- colaborarea cu instituții din mediul public / privat și încheierea unor protocoale de
colaborare;
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-

-

organizarea sau participarea la întâlniri între specialiști din același domeniu sau din alte
domenii cu scopul îmbunătățirii cunoștințelor în domeniu și dezvoltarea unei bune
colaborări;
participarea la evenimente în scopul promovării activității desfășurate la nivelul biroului și al
instituției;

5. PROBLEME ÎNTÂMPINATE ÎN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ:






volumul activității desfășurate nu este acoperit de numărul de personal;
activitatea de prevenire presupune acordarea unor servicii adaptate nevoilor beneficiarilor, însă
serviciile primare oferite de către DAS în conformitate cu legislația existentă în vigoare, nu
satisfac realitatea socială;
familia nu colaborează cu DAS;
îmbunătățirea / schimbarea situației din familie presupune o intervenție de durată și nu există
alternativă de a fi găzduiți toți membrii familiei pentru o scurtă perioadă de timp (centre de
tranzit, centre pentru victime ale violentei domestice);
copiii aflați în situație de risc nu sunt preluați în regim de urgență până nu se face dovada că sa făcut identificare rudelor până la gradul IV inclusiv în cazurile respective – pentru a
indentifica o rudă disponibilă și capabilă să preia copilul / pentru a identifica o alternativă de
sprijin a familiei și copilului, însă identificarea rudelor până la gradul IV inclusiv este un
proces de durată, se face succesiv, atât în baza intervievării rudelor identificate, cât și prin
solicitarea de informații de la instituții abilitate (Servicii de Stare Civilă, Direcții Județene de
Evidență a Persoanelor și organele de poliție competente).
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BIROUL PERSOANE VÂRSTNICE ŞI CU HANDICAP
În anul 2018, Biroul Persoane Vârstnice și cu Handicap a avut în componență un șef de birou și 8 inspectori (7
inspectori cu studii superioare și 1 inspector cu studii medii)
1.







GRUPURI ŢINTĂ:
persoane vârstnice
persoane cu handicap
persoane aflate în centre rezidenţiale de recuperare şi reabilitare sau care solicită internarea într-un centru
asistenţi personali şi reprezentanţii legali ai persoanelor cu handicap grav
persoane aflate în situaţie de risc ce solicită internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice
persoane vârstnice, fără susținători legali ce necesită servicii de îngrijire la domiciliu

2. OBIECTUL ACTIVITĂŢII:
 efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele cu probleme de sănătate care urmează să fie încadrate în
grad de handicap sau pentru persoanele care sunt deja încadrate în grad de handicap grav, accentuat, mediu
sau ușor şi urmează a fi reevaluate de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi,
 efectuarea anchetelor sociale în vederea internării persoanelor vârstnice într-un centru de recuperare şi
reabilitare din judeţul Bacău;
 efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele vârstnice şi întocmirea dosarelor de internare în Căminul
pentru Persoane Vârstnice Bacău,
 efectuarea anchetelor sociale şi încadrarea unui asistent personal pentru persoana cu handicap grav,
 întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiei de însoţitor pentru persoanele cu handicap grav sau pentru
reprezentanţii lor legali,
 întocmește documentele necesare și face propuneri sau nu, în vederea angajării ca asistent personal pentru
persoana încadrată în gradul grav de handicap
 efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele aflate în situaţie de risc în vederea includerii în programul
de îngrijire la domiciliu în colaborare cu organizaţiile non-guvernamentale;
 monitorizarea activității desfășurate de organizațiile non guvernamentale pentru persoanele incluse în
programul de îngrijire la domiciliu
 efectuarea anchetelor sociale în urma solicitării căminelor private pentru beneficiarii ce urmează sau sunt
déja internați, precum și acordarea de servicii sociale pentru cei care se externează
 efectuarea anchetelor sociale solicitate de Casa Judeţeană de Pensii pentru persoanele care doresc să se
pensioneze pe caz de boală,
 efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele care au întocmit diferite sesizări precum şi redactarea
răspunsurilor către petent,
 soluționarea sesizărilor efectuate de diferite instituții precum și tehnoredactarea răspunsurilor
3. ACTIVITĂŢI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2018:
1. efectuarea unui număr de 1171 anchete sociale în vederea completării dosarului depus la Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău pentru evaluarea şi reevaluarea medicală a persoanei, în vederea
obţinerii unui grad de handicap, pentru a beneficia de facilităţi, conform legislaţiei în vigoare;
2. efectuarea unui număr de 114 anchete sociale în vederea completării dosarului depus la Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru internarea persoanelor cu handicap în centre de recuperare şi
reabilitare din judeţul Bacău precum şi reevaluarea persoanelor deja internate;
3. efectuarea a 44 fișe de evaluare medico-socio-profesională necesare la Casa Județeană de Pensii pentru
persoanele care doresc să se pensioneze pe caz de boală,
4. efectuarea anchetelor sociale şi întocmirea documentaţiei necesare pentru întocmirea sau prelungirea
contractelor de muncă a unui nr de 210 asistenţi personali angajaţi de către Direcţia de Asistenta Sociala Bacău.
5. întocmirea a 404 dosare de indemnizaţie de însoţitor (dosare noi sau prelungiri) pentru persoanele cu handicap
grav sau reprezentanţii lor legali conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Administraţiei Publice
nr.794/380 din 18.12.2002, privind modalitatea de plata a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor
legali ai copilului cu handicap grav, precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal;
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6. efectuarea a 136 anchete sociale în urma solicitării persoanelor vârstnice de a se interna în Căminul Pentru
Persoane Vârstnice Bacău
7. întocmirea a 53 de dosare de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice,
8. întocmirea a 54 anchete sociale necesare persoanelor vârstnice pentru internarea într-un cămin privat;
9. verificarea activităţii asistenţilor personali angajați permanent la locul de muncă respectiv domiciliul persoanei
cu handicap grav prin întocmirea fişelor de monitorizare;
10. actualizarea dosarelor persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanţilor legali ai acestora consemnând
modificările cuvenite, respectiv:
 obţinerea unui nou certificat de încadrare în grad de handicap al persoanei cu handicap;
 schimbarea domiciliului bolnavului;
 schimbarea domiciliului reprezentantului legal;
 schimbarea privind starea civilă a reprezentantului legal sau persoanei cu handicap;
 decesul bolnavului;
 decesul reprezentantului legal;
 schimbarea opţiunii persoanei cu handicap grav cu privire la modul de acordare a indemnizaţiei de însoţitor
(mandat sau card);
11. întocmirea lunară de către fiecare inspector a listelor cu beneficiarii indemnizaţiei de însoţitor şi verificarea
statelor de plată ale acestora.
12. Monitorizarea activității și întocmirea rapoartelor de evaluare pentru persoanele vârstnice îngrijite la domiciliu
în colaborare cu organizaţiile non-guvernamentale a unui nr de 80 persoane beneficiare lunar și 20 persoane ce
frecventează centrul de zi,
13. întocmirea răspunsurilor în scris la 111 sesizări ale unor persoane sau instituţii de stat sau private, cum ar fi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Poliţia Municipiului Bacău, Primăria Municipiului
Bacău, organizații nonguvernamentale, asociații de proprietari
4. ACTIVITĂȚI PROPUSE ȘI NEREALIZATE ÎN ANUL 2018
- instituționalizarea persoanelor adulte cu probleme psihice ce locuiesc singure și nu au susținători legali
deoarece la nivelul municipiului nu există centre specializate
- imposibilitatea de a menține persoana vârstnică în mediul familial deoarece copiii acestora pleacă la
muncă în străinătate și nu are cine să îi îngrijească
- activități de îngrijire la domiciliu insuficiente pentru numărul persoanelor vârstnice și persoanelor cu
handicap de la nivelul municipiului Bacău ce necesită servicii socio-medicale specializate în mediul
ambiant
- crearea unei rețele de voluntariat
- Instruirea persoanelor angajate ca asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru a creşte
calitatea serviciilor acordate.
- Asigurarea instruirii şi formării continue a personalului, de toate tipurile, implicat la toate nivelurile în
protecţia persoanelor cu handicap și a persoanelor vârstnice
5. ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN PLUS FAȚĂ DE CELE PLANIFICATE
- Încheierea unui protocol de colaborare între DAS Bacău, prin Biroul Persoane Vârstnice și cu
Handicap și Universitatea “V. Alecsandri” Bacău, Facultatea de Terapie Ocupațională prin care
studenții vor face practică în cadrul biroului, deplaasându-se pe teren, alături de insepctori
6. ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ANUL 2019
1. Crearea, menţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale
identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţă,
familial şi comunitar.
2. Respectarea convenţiilor de parteneriat încheiate cu alţi furnizori de servicii sociale si contractelor de
acordare a serviciilor sociale.
3. Determinarea implicării familiei persoanelor vârstnice şi persoanelor cu handicap în procesul de furnizare a
serviciilor sociale.
4. Prevenirea şi depăşirea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă în scopul păstrării
autonomiei persoanelor vârstnice;
5. Acordarea de servicii profesioniste cu personal specializat în domeniul asistenței sociale, psihologie
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6. Prevenirea şi depăşirea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă în scopul păstrării
autonomiei persoanelor cu handicap;
7. Protecţia socială a persoanelor cu handicap în scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale;
8. Promovarea serviciilor de îngrijire şi recuperare la domiciliul persoanelor cu handicap nedeplasabile ca o
alternativă la sistemul rezidenţial;
9. Sensibilizarea şi informarea populaţiei cu privire la serviciile sociale acordate de către Direcţia de Asistenţă
Socială prin Biroul de Persoane Vârstnice şi cu Handicap.
10. Identificarea persoanelor si familiilor aflate in dificultate precum si a cauzelor care au generat
vulnerabilitate şi nevoie socială.
11. includerea persoanelor în vârstă aflate în situaţia de dependenţă socio-medicală în programele de îngrijire
la domiciliu desfăşurate în parteneriat cu ONG-uri;
12. orientarea persoanelor vârstnice către centrele de zi sau a celor cu handicap în centre de recuperare şi
reabilitare din judeţ, în situaţia în care familia lărgită nu poate asigura îngrijirea necesară.
13. orientarea persoanelor vârstnice sau a celor cu handicap către centre de zi, în care se asigură servicii de
kinetoterapie, consiliere psihologică şi consultanţă, servicii de recreere, divertisment, socializare;
14. Dezvoltarea parteneriatului public/privat în scopul promovării protecţiei persoanelor cu handicap dar şi a
persoanelor vârstnice,
7. PROBLEME ÎNTÂMPINATE ÎN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
- Serviciile de îngrijire la domiciliu desfășurate de ong-uri la nivelul municipiului Bacău sunt
insuficiente în proporție cu numărul persoanelor vârstnice ce necesită servicii socio-medicale
- Lipsa unui centru medico-social pentru persoanele adulte cu probleme psihice ce nu dețin locuință sau
locuiesc singure și nu au susținători legali
- Lipsa personalului specializat în domeniul asistenței sociale
- Legislația în vigoare.
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BIROUL BENEFICII SOCIALE
1. ORGANIZAREA BIROULUI BENEFICII SOCIALE
În anul 2018, Biroul Beneficii Sociale a avut în componență un șef de birou și 9 inspectori (8 inspectori cu
studii superioare și 1 inspector cu studii medii) .

2. PRINCIPALELE ACTIVITĂȚ I ALE BIROULUI BENEFICII SOCIALE
Biroul Beneficii Sociale funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău având ca
obiect principal de activitate:
- consilierea persoanelor cu privire la prestațiile sociale de care pot beneficia;
- informarea solicitantului cu privire la actele necesare pentru acordarea alocației pentru sustinerea
familiei, ajutorului social, alocației de stat, indemnizației de creştere a copilului, stimulentului de insertie, a
indemnizatiei de crestere pentru copiii cu handicap, ajutorului lunar pentru persoanele cu dizabilitate și
stimulentului educațonal;
- primirea și înregistrarea dosarelor de alocației pentru sustinerea familiei, ajutorului social, alocației de
stat, indemnizației de creştere a copilului, stimulentului de insertie, a indemnizatiei de crestere pentru copiii cu
handicap, ajutorului lunar pentru persoanele cu dizabilitate și stimulentului educațonal;
- efectuarea în teren de anchete sociale pentru diferitele motive ale solicitanților;
- îndeplinirea procedurilor de înhumare ale unor cadavre neidentificate, respectiv persoane decedate fără
susținători legali.

3. ACTIVITĂȚ I DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2018
1. Consilierea persoanelor cu privire la prestațiile sociale de care pot beneficia;
2. Informarea solicitantului cu privire la actele necesare pentru acordarea alocației pentru sustinerea familiei,
ajutorului social, alocației de stat, indemnizației de creştere a copilului, stimulentului de insertie, a
indemnizatiei de crestere pentru copiii cu handicap, ajutorului lunar pentru persoanele cu dizabilitate,
acordarea stimulentului educațonal.
3. Înregistrarea cererilor de acordare a alocației de stat-962;
4. Înregistrarea cererilor de acordare a indemnizației de creşțere-920;
5. Înregistrarea cererilor de acordare a stimulentului de inserție-499;
6. Înregistrarea cererilor de acordare a indemnizației de îngrijire-14;
7. Înregistrarea cererilor de acordare a sprijinelor lunare-7;
8. Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii de alocații de stat şi înaintarea lui către Agenția Județeană pentru
Plăți și Inspecție Socială Bacău-24;
9. Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii de indemnizației de creşțere şi înaintarea lui către Agenția
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău-24;
10.Întocmirea tabelului nominal cu beneficiarii stimulentului şi înaintarea lui către Agenția Județeană pentru Plăți
și Inspecție Socială Bacău-24;
11.Înregistrarea cererilor de acordare a alocațiilor pentru sustinerea familiei ,ajutorului social, stimulentului
educaíonal-213;
12.Întocmirea adreselor către unitățile de învățământ ai căror copii cu vârstă preșcolară sunt beneficiari de
stimulentul educațional-108;
13.Întocmirea dispozițiilor cu titularii tichetelor de grădiniță-72;
14.Efectuearea verificări de prezență la grădinițe, pentru beneficiarii de stimulentul educațional-200;
15.Efectuarea anchetelor sociale pentru beneficiarii de alocații pentru sustinerea familiei și a ajutorului social290;
16.Efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele ce solicită schimbarea titularului de alocații de stat-11;
17.Întocmirea referatelor, dispozițiilor de stabilire, modificare, încetare a dosarelor de ajutor social, alocații
pentru sustinerea familiei -518;
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18. Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță-274;
19.Eliberarea de adeverințe şi de răspunsuri la cererile solicitanților-69;
20. Efectuarea în teren de anchete sociale pentru diferitele motive ale solicitanților cum ar fi:
- ajutoare de urgență – 112 cereri, din care aprobate – 102 dosare;
- ajutoare de urgență acordate familiilor beneficiare de ajutor social ca urmare a decesului unui 6;
- anchete sociale ca urmare a înscrierii în audiență a cetățenilor la Primarul Municipiului Bacău - 15;
- anchete sociale și răspunsuri ca urmare a sesizărilor Spitalului Județean de Urgență Bacău, anchete
sociale și răspunsuri ca urmare a sesizărilor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Bacău – 17;
- anchete sociale și răspunsuri ca urmare a sesizărilor unor diverse instituții și petenți– 32;
21. Întocmirea şi tehnoredactarea anchetelor sociale conform celor constatate în teren; întocmirea
răspunsurilor pentru petenți, conform legislației în vigoare, în termen legal; sesizarea în scris, respectiv
redirecționarea petițiilor în conformitate cu prevederile legale, către instituțiile de competență, acolo unde este
cazul – 366;
22. Primirea cererilor și declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri pe perioada sezonului rece ianuarie-martie și octombrie –
decembrie 2018 , 83-cereri.
23. Primirea cererilor și declarațiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței cu energie electrică pe perioada sezonului rece ianuarie-martie și octombrie –decembrie 2018- 30
cereri.
24. Îndeplinirea procedurilor de înhumare ale unor cadavre neidentificate, respectiv persoane decedate fără
susținători legali; în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, inspectorii din cadrul Biroului au dus la
îndeplinire procedurile de înhumare pentru 5 cadavre.

4. OBIECTIVELE BIROULUI BENEFICII SOCIALE PE ANUL 2019
















îmbunătățirea comunicării în domeniu între nivelurile de responsabilitate locală şi județeană;
instituirea unor prestații şi servicii sociale, adaptate nevoilor persoanelor marginalizate social;
realizarea unui circuit informațional unitar şi eficient care să servescă interesului persoanelor marginalizate
social;
implicarea în procesul de formare şi comunicare destinat persoanelor marginalizate social;
promovarea unei imagini pozitive despre persoanele marginalizate social;
desfăşurarea de campanii de conştientizare şi / sau sensibilizare a opiniei publice inclusiv pentru a combate
prejudecățile existente despre persoanele marginalizate social;
promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susține integrarea socială şi pentru a preveni izolarea şi
separarea de comunitate a persoanelor marginalizate social;
îmbunătățirea comunicării în domeniu între nivelurile de responsabilitate locală şi județeană;
realizarea unui circuit informațional unitar şi eficient care să servescă interesului persoanelor marginalizate
social;
implicarea în procesul de formare şi comunicare destinat persoanelor marginalizate social;
desfăşurarea de campanii de conştientizare şi / sau sensibilizare a opiniei publice inclusiv pentru a combate
prejudecățile existente despre persoanele marginalizate social;
promovarea accesului la serviciile necesare pentru a susține integrarea socială şi pentru a preveni izolarea şi
separarea de comunitate a persoanelor marginalizate social;
implicarea societății civile atât în elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiei în domeniu cât şi
nerespectarea drepturilor persoanelor marginalizate social;
consolidarea colaborării dintre autoritățile administrației publice şi persoane juridice publice sau private,
instituțiile de cult recunoscute de lege în vederea elaborării şi implementării de proiecte care au ca obiectiv
dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele marginalizate social;
asigurarea instruirii şi formării continue a personalului, de toate tipurile, implicat la toate nivelurile;
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încurajarea persoanelor marginalizate social de a-şi căuta un loc de muncă în conformitate cu pregătirea
fiecăreia;
identificarea familiilor formate din soț și soție (precum și familiile monoparentale), a căror copii frecventeză
cursurile şcolare și preșcolare, cu venituri nete pe membru de familie mai mici decât plafonul prevăzut de
lege, pentru acordarea dreptului la alocație pentru sustinerea familiei și stimulent educațional,
identificarea și consilierea familiilor a căror copii de vârstă şcolară sau preșcolară nu frecventează cursurile
şcolare, în vederea şcolarizării acestora pentru a putea beneficia de alocație pentru sustinerea familiei și
stimulent educațional,
consilierea familiilor în care se află copii sau părinți cu handicap în vederea acordării unor prestații sociale mai
puțin cunoscute precum indemnizația pentru creșterea copilului cu handicap până la 3 ani, indemnizatia
pentru îngrijirea copilului cu handicap, sprijinul lunar pentru cresterea copilului cu handicap cu vârsta de pana
la 7 ani și indemnizația lunară pentru programul de lucru redus ce poate fi acordată până la împlinirea vârstei
de 18 ani a copilului cu handcap.
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CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE

ORGANIZAREA ,,CENTRULUI DE ZI PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE“
Structura de personal, conform Statului de Funcții al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului
Bacău, se compune din urmatoarele categorii de personal:
a) Personalul de Conducere : șef de centru
b) Personalul de educatie : educator / asistent social
c) Personalul de specialitate : kinetoterapeut, psiholog
d) Personal de asistenţă socială : asistent social
e) Personal de asistenţă medicală: asistent medical
f) Personal de deservire generală : ingrijitor
I. ACTIVITĂŢILE DESFĂȘURATE IN ANUL 2018 .
Descrierea activitatilor desfasurate:
Activitatile sunt propuse conform obiectivelor de dezvoltare institutionala si răspund nevoilor
beneficiarilor (copiilor cu nevoi speciale).
CZD dezvolta activitati de informare la nivelul comunitatii in ceea ce priveste serviciile oferite si
beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora cu ajutorul materialelor informative (pliante, postere,
fluturaşi, scrisori deschise ).
1. Activitatile educationale .
 CZD ofera copilului dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, fiecare copil
beneficiaza de un program educational individualizat, elaborat de educator;
 obiectivele activitatilor educationale sunt adaptate nivelului si potentialului de dezvoltare
al fiecarui copil in parte, precum si tipului dizabilitatii;
 activitatile educationale se desfasoara individual sau in grupuri mici de copii, tinand cont
de varsta copiilor si de achizitiile pe care le au;
2.Activitati de abilitare si reabilitare.
 CZD ofera copiilor activitati variate si eficiente de abilitare si reabilitare in conformitate cu
nevoile specifice;
 CZD asigura recuperarea kinetoterapeutica, psihologica, logopedica a beneficiarilor atit in
cadrul centrului , cit si in serviciile ambulatorii in functie de afectiune sau tipul de
dizabilităţi.
 fiecare copil beneficiaza de servicii de calitate de abilitare/reabilitare realizate de personal
specializat;
 activitatile de abilitare/reabilitare pot fi:
- kinetoterapie si masaj;
- terapie psiho-motrica si de abilitate manuala;
- terapii prin invatare (de exemplu, reprezentare,
dezvoltarea imaginatiei, a atentiei, memoriei, inteligentei, creativitatii etc.);
- organizarea si formarea autonomiei personale (de exemplu, educatie perceptiva,
igiena personala, formarea deprinderilor de autoservire, autogospodarire, etc);
- reorganizarea conduitelor si restructurarea perceptiv-motorie;
- diverse forme de psihoterapie.

Pag. 15

Specialistii implicati in reabilitare fac demersuri constante pentru a realiza o colaborare stransa cu
familiile astfel incat o parte din aceste activitati sa fie continuate cu copiii si in familie, in conformitate cu
recomandarile specilistilor responsabili.
CZD oferă şi servicii ambulatorii de specialitate( kinetoterapie, psihologie, logopedie) pentru beneficiarii
cu / fără dizabilităţi, care au bilet trimitere de la medicul specialist
( neuropsihiatru, ortoped, neurolog,etc) sau medicul de familie;
3. Activitati recreative si de socializare.
 CZD ofera copiilor activitati recreative si de socializare pentru a se realiza un echilibru
intre activitatile de invatare si reabilitare , pe de o parte, si cele de relaxare si joc, pe de alta
parte.
 personalul educational elaboreaza programul activitatilor recreative si de socializare,
inclusiv a perioadelor de somn si de odihna, tinand cont de preferintele si particularitatile
fiecarui copil;
 activitatile recreative si de socializare sunt planificate impreuna cu ceilalti specialisti
evitand suprasolicitarea copiilor;
 copii, potrivit varstei, gradului de maturitate si tipului dizabilitatii si/sau gradului de
handicap, precum si parintii sunt informati asupra oportunitatilor recreative si de
socializare promovate in CZD si in afara acestuia (in comunitate), precum si asupra
modului in care pot fi sprijiniti pentru a participa la acestea.
 fiecare copil este ajutat sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu parintii, alti adulti
importanti pentru el, cu copiii din CZD si cu alti profesionisti implicati in derularea
planului de servicii personalizat.
 personalul este format corespunzator pentru a contribui la dezvoltarea afectiva a copilului,
prin comunicare verbala si nonverbala.
4.Activitati de orientare scolara si profesionala si consiliere psihologica .
 CZD ofera copiilor sprijin pentru orientarea scolara si profesionala, precum si consiliere
psihologica si consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de specialitate
considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale;
 copii beneficiaza de servicii de consiliere si orientare scolara so profesionala de calitate;
 in situatia in care copilul nu beneficiaza de orientare scolara in baza unei hotarari a
comisiei pentru protectia copilului sau in sprijinul luarii acestei decizii, psihologul
elaboreaza programul de orientare scolara si profesionala care contine obiective specifice
in functie de particularitatile fiecraui copil;
 parintii sunt implicati in operationalizarea obiectivelor de interventie stabilite prin
programul de orientare scolara si profesionala;
 activitatea de consiliere se desfasoara la cerere sau ori de cate ori psihologul considera ca
este in beneficiul copilului, in raport cu varsta, nivelul de dezvoltare si nevoile acestuia;
5.Activitati de consiliere si sprijin pentru parinti.
 CZD ofera parintilor consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de
specialitate considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale;
6.Activitati de colaborare cu profesionistii si institutiile relevante.
 CZD colaboreaza cu celelalte servicii comunitare pentru asistenta copiilor si familiile lor,
inclusiv cu profesionistii din domeniu;
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 copiii si familiile lor beneficiaza de servicii de calitate in functie de nevoile pe care le au,
inclusiv cele identificate de specialistii centrului de zi, in vederea prevenirii abandonului si
institutionalizarii copiilor;
 CZD colaboreaza cu toti actorii sociali implicati in implementarea planului de servicii
personalizat cu scopul prevenirii abandonului si institutionalizarii copilului si
integrarii/includerii sociale a acestuia;
 in vederea indeplinirii misiunii sale, CZD colaboreaza in retea cu toate serviciile si
programele comunitare, regionale si nationale de asistenta si protecţie a copilului si
familiei.
 CZD a colaborat, prin intermediul Direcţiei de Asistenta Sociala a Mun. Bacău, cu
Universitatea din Bacau, Facultatea de Stiinţe ale Mişcării , Sportului şi Sănătăţii, Catedra
de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională - efectuarea activităţilor de practică de către
studenţii facultăţii ;
 CZD colaborează , prin intermediul Direcţiei de Asistență Sociala a Mun. Bacău, cu Asociaţia
Creştină de Caritate şi Ajutor « Ovidenia 2005 » .
 CZD a colaborat, prin intermediul Direcţiei de Asistenta Sociala a Mun. Bacău, cu
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, cu Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Bacău, cu
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău,cu Căminul pentru persoane
vîrstnice Bacău, cu diferite ONG-uri.
 CZD a colaborat, prin intermediul Direcţiei de Asistenta Sociala a Mun. Bacău, cu diferiţi
voluntari ;
7. CZD dezvolta activitati cuprinzand programe specifice pentru prevenirea comportamentului abuziv al
parintilor si a violentei in familie, contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc ce pot determina
separarea copilului de parintii lui.

OBIECTIVELE
« CENTRULUI DE ZI PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE »
PENTRU ANUL 2018 :
1. Asigurarea serviciilor de recuperare, reabilitare, educaţie, integrare - reintegrare socială şi şcolară,
îngrijire a copilului cu nevoi speciale .
2. Implicarea in activităţi de socializare, recreative si educaţionale in vederea creşterii calităţii vieţii
copilului .
3. Asigurarea serviciilor de sprijin si consiliere necesare familiei copilului beneficiar.
4. Derularea de activităţi ce vizează creşterea autonomiei personale, în vederea îmbunătăţirii calităţii
vieţii copilului cu nevoi speciale .
ACTIVITATEA REALIZATĂ IN 2018 CONCRET CU REALIZĂRI:


Activitatea socială desfasurată in cadrul « Centrului de zi pentru copilul cu nevoi
speciale « Bacău, in anul 2018:
Numarul copiilor cu nevoi speciale care au beneficiat de serviciile Centrului de zi pentru copilul
cu nevoi speciale,( in regim intern) in anul 2018 : 26 de beneficiari
Numărul copiilor cu nevoi speciale care au beneficiat de serviciile de recuperare , in regim
ambulatoriu de specialitate, in cadrul Centrului de zi pentru copilul cu nevoi speciale Bacau, in anul
2018 : 23 de beneficiari
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Numărul total de beneficiari care au frecventat Centrul de zi, in anul 2018 :
beneficiari

49 de

II. ACTIVITĂŢILE PROPUSE ȘI NEREALIZATE IN CURSUL ANULUI 2018; MOTIVELE
NEREALIZĂRII ACESTORA .
a. Schimbarea sediului centrului de zi – sediul actual este o clădire care nu este adecvată activităților
specifice ale centrului; pe parcursul anului 2018 s-au identificat mai multe posibilități de schimbare a
locației centrului, care pâna in prezent, nu s-au concretizat.
III. ACTIVITĂȚI REALIZATE IN PLUS FAȚĂ DE CELE PLANIFICATE.
a. Atragerea de sponsorizări constând in dotarea cu diferite materiale specifice cabinetului de
kinetoterapie,
b. Atragerea de sponsorizări constând in cadouri oferite beneficiarilor de Moș Crăciun,
c. Activități de socializare la nivelul comunității :
- Desfăsurarea Proiectului educational : ”IN VIZITĂ LA CLUBUL ECVESTRU” proiect
desfășurat intre centrul de zi și Clubul Sportiv Ecvestru Decebal, Loc: Hemeiuş, jud. Bacău
- Pe data de 03.12.2018 - Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, s-a desfășurat la
Complexul Muzeal ,, Iulian Antonescu,, manifestarea cu tema „ SUNTEM SPECIALI, CU TOȚI
SUNTEM EGALI ,, .
- Desfășurarea Proiectului : „ Ziua Internațională a cărților pentru copii și tineri ,, proiect
desfășurat intre Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Teatrul Municipal Bacovia
- Desfășurarea Proiectului: „ SĂRBĂTOAREA IEI” proiect desfășurat in Piața Tricolorului din
Bacău
- Desfășurarea Proiectului: „ ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAMILIILOR ” proiect desfășurat in
Parcul Catedralei din Bacău
IV.
GRADUL DE EXECUȚIE BUGETARĂ PENTRU ANUL DE
EVENTUALELE RECTIFICĂRI ȘI GRADUL DE CHELTUIRE A ACESTORA.
Nu este cazul.

REFERINȚĂ,

V. ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ANUL IN CURS.
A. Continuarea tuturor activităților specifice centrului:activitati educationale activităti de abilitare si
reabilitare, activități recreative si de socializare, activități de orientare scolară, profesională si
consiliere psihologică, activitati de consiliere si sprijin pentru părinti, activități de colaborare cu
profesioniștii si instituțiile relevante.
B. Alături de continuarea activităților specifice centrului, ne mai propunem următoarele activități:
- Pentru creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor și familiilor acestora, organizarea
Reuiniunilor generale pentru părinții copiilor beneficiari, cu o tematică cit mai diversificată, care să vină
in intâmpinarea diverselor probleme cu care aceștia se confrunta,
- Organizarea « Școlilor pentru părinți », cu o tematică cit mai variată ,
- Colaborarea cu diferite instituții, in vederea derulării unor proiecte educaționale comune,
- Atragerea voluntarilor in activitățile specifice centrului,
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- În vederea îmbunătățirii cunoștintelor, abilitătilor si deprinderilor privind satisfacerea nevoilor copiilor
cu dizabilitati si a familiilor acestora, organizarea cursurilor de formare continua, pentru angajați,
- Ocuparea posturilor vacante, pentru creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor.
C. Activități de socializare la nivelul comunității – efectuarea de vizite la diferite muzee, la Vivariu, la
Teatru .
VI. PROBLEME INTÂMPINATE IN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ.
- Sediului centrului de zi, se afla intr-o locație care nu este adecvată (spațiile sunt de dimensiuni mici)
desfășurării activităților specifice ale centrului, activități desfășurate cu copilul cu dizabilități.
REZULTATELE ACTIVITĂȚII:
- Obiectivele propuse si inscrise in programul personalizat de intervenţie (PPI) urmează realizarea de
achiziţii in toate ariile de dezvoltare (motric, cognitiv, educational, lingvistic, social). Obiectivul final al
Centrului de zi este integrarea/ reintegrarea socială a beneficiarilor si integrarea scolară a acestora.
- De asemenea, prin consilierea familiei se asigură o mai bună inţelegere a nevoilor copilului cu nevoi
speciale si a modalităţilor in care acesta poate fi sprijinit. In acest fel se asigură participarea familiei la
terapie, o mai bună relaţionare intre membrii familiei si se previne astfel abandonul.
- Achiziţiile realizate de beneficiari, in Centrul de zi, ii asigură posibilităţi crescute de integrare
școlară, creând posibilitatea formării școlare, asigurînd astfel premisele formarii profesionale in viitor.

EFECTELE BENEFICE ALE ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE IN CENTRUL DE ZI,
LA NIVELUL COMUNITĂȚII:
- Implicarea mass-media, realizarea de activitati in comun cu diferite instituții de invațământ, activitati
in care copilul se poate intâlni, cunoaşte si socializa;
- Una din modalităţile de informare a comunităţii o reprezintă pliantele și posterul Centrului, care
cuprind toate activităţile şi serviciile oferite copilului beneficiar . Distribuirea acestora au rolul de a ne
mediatiza in intreaga comunitate a municipiului Bacău.
- La serbarile si manifestarile organizate de Centrul de zi s-au realizat fotografii cu toate momentele
existente in cuprinsul acestor activitati; o parte din acestea au fost postate, pe facebook-ul instituţiei,
pentru a realiza o mai buna cunoastere a modalitatilor de intervenție individuală si de grup prin care
Centrul de Zi se face remarcat.
- O modalitate importanta de informare o constituie părintii copiilor beneficiari, care fiind multumiti
de calitatea serviciilor oferite si de progresele inregistrate de proprii copii, au făcut reclamă pozitivă
centrului, făcand cunoscută activitatea noastra si altor familii interesate direct.
- Prin distribuirea pliantelor, a posterului centrului a crescut interesul comunitatii pentru Centrul de zi
si drept urmare am primit solicitarea voluntarilor pentru a efectua activitati de voluntariat in cadrul
centrului.
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CENTRUL DE ZI PENTRU COPILUL AFLAT IN DIFICULTATE
I. ACTIVITĂŢILE DESFĂȘURATE IN CURSUL ANULUI 2018

Activitatile sunt propuse conform obiectivelor de dezvoltare institutionala si raspund nevoilor
beneficiarilor.
CZ dezvolta activitati de informare la nivelul comunitatii in ceea ce priveste serviciile oferite si
beneficiile acestora pentru copii si familiile acestora cu ajutorul materialelor informative (pliante)
1.Activitatile educationale
 CZ ofera copilului dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, fiecare copil
beneficiaza de un program educational individualizat, elaborat de educator;
 obiectivele activitatilor educationale sunt adaptate nivelului si potentialului de dezvoltare
al fiecarui copil in parte;
 activitatile educationale se desfasoara individual sau in grupuri mici de copii, tinand cont
de varsta copiilor si de achizitiile pe care le au;
2.Activitati recreative si de socializare
 CZ ofera copiilor activitati recreative si de socializare pentru a se realiza un echilibru intre
activitatile de invatare , pe de o parte, si cele de relaxare si joc, pe de alta parte.
 personalul educational elaboreaza programul activitatilor recreative si de socializare,
inclusiv a perioadelor de somn si de odihna, tinand cont de preferintele si particularitatile
fiecarui copil;
 activitatile recreative si de socializare sunt planificate impreuna cu ceilalti specialisti
evitand suprasolicitarea copiilor;
 copii, potrivit varstei, gradului de maturitate si parintii sunt informati asupra oportunitatilor
recreative si de socializare promovate in CZ si in afara acestuia (in comunitate), precum si
asupra modului in care pot fi sprijiniti pentru a participa la acestea.
 fiecare copil este ajutat sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu parintii, alti adulti
importanti pentru el, cu copiii din CZ si cu alti profesionisti implicati in derularea planului
de servicii personalizat.
 personalul este format corespunzator pentru a contribui la dezvoltarea afectiva a copilului,
prin comunicare verbala si nonverbala.
3.Activitati de orientare scolara si profesionala si consiliere psihologica
 CZ ofera copiilor sprijin pentru orientarea scolara si profesionala, precum si consiliere
psihologica si consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de specialitate
considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale;
 copii beneficiaza de servicii de consiliere si orientare scolara so profesionala de calitate;
 in situatia in care copilul nu beneficiaza de orientare scolara in baza unei hotarari a
comisiei pentru protectia copilului sau in sprijinul luarii acestei decizii, psihologul
elaboreaza programul de orientare scolara si profesionala care contine obiective specifice
in functie de particularitatile fiecraui copil;
 parintii sunt implicati in operationalizarea obiectivelor de interventie stabilite prin
programul de orientare scolara si profesionala;
 activitatea de consiliere se desfasoara la cerere sau ori de cate ori psihologul considera ca
este in beneficiul copilului, in raport cu varsta, nivelul de dezvoltare si nevoile acestuia;
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4.Activitati de consiliere si sprijin pentru parinti
 CZ ofera parintilor consiliere si sprijin la cerere sau ori de cate ori personalul de
specialitate considera ca este in beneficiul copilului si familiei sale;
5.Activitati de colaborare cu profesionistii si institutiile relevante
 CZ colaboreaza cu celelalte servicii comunitare pentru asistenta copiilor si familiile lor,
inclusiv cu profesionistii din domeniu;
 copiii si familiile lor beneficiaza de servicii de calitate in functie de nevoile pe care le au,
inclusiv cele identificate de specialistii centrului de zi, in vederea prevenirii abandonului si
institutionalizarii copiilor;
 CZ colaboreaza cu toti actorii sociali implicati in implementarea planului de servicii
personalizat cu scopul prevenirii abandonului si institutionalizarii copilului si
integrarii/includerii sociale a acestuia;
 in vederea indeplinirii misiunii sale, CZ colaboreaza in retea cu toate serviciile si
programele comunitare, regionale si nationale de asistenta si protecie a copilului si
familiei. in vederea indeplinirii misiunii sale.
 CZD colaboreaza, prin intermediul Direcţiei de Asitenta Sociala a Mun. Bacău, cu
Asociaţia Creştină de Caritate şi Ajutor « Ovidenia 2005 ».
 In anul școlar 2017- 2018, Proiect educational: INTRĂM IN LUMEA FASCINANTĂ A
POVEȘTILOR, proiect desfășurat intre centrul de zi și adolescenții, elevi din cadrul Școlii
Gimnaziale “Spiru Haret” Bacău, beneficiari ai „Centrului de resurse pentru adolescenți ” ,
CZD a colaborat, prin intermediul Direcţiei de Asitenta Sociala a Mun. Bacău, cu Inspectoratul Şcolar
al Judeţului Bacău, cu Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Bacău, cu Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Bacău, cu Căminul pentru persoane vîrstnice Bacău, diferite ONG-uri.
6. CZ dezvolta activitati cuprinzand programe specifice pentru prevenirea comportamentului abuziv al
parintilor si a violentei in familie, contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc ce pot determina
separarea copilului de parintii lui.

OBIECTIVELE
« CENTRULUI DE ZI PENTRU COPILUL AFLAT IN DIFICULTATE »
PENTRU ANUL 2018 :





Asigurarea serviciilor de educaţie, integrare socială, recreere- socializare, consiliere, orientare
scolară pentru creşterea posibilităţilor de integrare socială a copilului şi familiei in dificultate ;
Cresterea calitatii vietii copilului si familiei aflate in dificultate prin asigurarea serviciilor de
asistenta socială si consilierea in vederea integrarii sociale;
Prevenirea abandonului prin creşterea calitaţii vieţii a copilului aflat in dificultate.
Asigurarea sprijinului si consilierea familiilor copiilor beneficiari pentru depaşirea “impasului
social”;
ACTIVITATEA REALIZATĂ IN 2018 CONCRET CU REALIZĂRI:



Activitatea socială desfașurată in cadrul « Centrului de zi pentru copilul aflat in dificultate
« Bacău, in anului 2018:
Numarul copiilor care au beneficiat de serviciile Centrului de zi , in anul 2018 : 27 de
beneficiari
 Rezultatele obtinute in urma interventiei realizate in cadrul centrului :
In anul 2018, din totalul de 27 de beneficiari ai serviciilor centrului, un numar de 8 copii au fost
integrati in invățământ de masă - 3 copii in şcoală şi
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- 5 copii in grădiniţă.
II. ACTIVITĂŢILE PROPUSE ȘI NEREALIZATE IN CURSUL ANULUI 2018; MOTIVELE
NEREALIZĂRII ACESTORA.
Schimbarea sediului centrului de zi – in actualul sediu, aflat in Str.Mircea Eliade nr.6, in cadrul
Grădiniței cu program prelungit, nr.23, deținem un Contract de comodat , care este expirat; se fac
demersuri pentru identificarea unui spațiu adecvat dar care pâna in prezent, nu s-a concretizat.
III. ACTIVITĂȚI REALIZATE IN PLUS FAȚĂ DE CELE PLANIFICATE.
d. Atragerea de sponsorizări constând in cadouri oferite beneficiarilor de Crăciun, de către Moș
Crăciun,
e. Efectuarea lucrărilor de renovare, amenajări interioare – spațiile centrului de zi au fost zugrăvite,
s-a montat parchet, s-a schimbat ușa de la intrare,
f. Implicarea voluntarilor in activitățile centrului,
g. Activități de socializare la nivelul comunității :
- Desfășurarea Proiectului : „ Ziua Internațională a cărților pentru copii și tineri,, proiect desfășurat
intre Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Teatrul Municipal Bacovia
- Desfășurarea Proiectului: „ SĂRBĂTOAREA IEI” proiect desfășurat in Piața Tricolorului din
Bacău
- Proiect educational: ”IN VIZITĂ LA FERMĂ,, proiect desfășurat intre Centrul de zi și PFA
Stolniceanu F.Mihai, cu Punctul de lucru in sat Bijghir, Com. Buhoci, jud Bacau
- Proiect educațional : IMPREUNĂ IN GRĂDINIȚĂ proiect desfășurat intre Centrul de zi și
Gradinița cu program prelungit “Bambi”- structura a Colegiului
Tehnic de Telecomunicatii ”Nicolae Vasilescu-Karpen”
-

Desfășurarea Proiectului: „ ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAMILIILOR ” proiect desfășurat in
Parcul Catedralei din Bacău

IV.
GRADUL DE EXECUȚIE BUGETARĂ PENTRU ANUL DE
EVENTUALELE RECTIFICĂRI ȘI GRADUL DE CHELTUIRE A ACESTORA.
Nu este cazul.

REFERINȚĂ,

V. ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ANUL IN CURS.
B. Continuarea tuturor activităților specifice centrului: activitati educationale activități recreative si de
socializare, activități de orientare scolară, profesională si consiliere psihologică, activitati de
consiliere si sprijin pentru părinti, activități de colaborare cu profesioniștii si instituțiile relevante.
B. Alături de continuarea activităților specifice centrului, ne mai propunem următoarele activități:
- Pentru creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor și familiilor acestora, organizarea
Reuiniunilor generale pentru părintii copiilor beneficiari, cu o tematica cit mai diversificată, care să vină
in intâmpinarea diverselor probleme cu care aceștia se confrunta
- Organizarea « Școli pentru părinți », cu o tematică cit mai variată,
- Colaborarea cu instituții de invățământ, in vederea derulării unor proiecte comune,
- Implicarea voluntarilor in activitățile centrului,
- În vederea îmbunătățirii cunoștintelor, abilitătilor si deprinderilor privind satisfacerea nevoilor
beneficiarilor si a familiilor acestora, organizarea cursurilor de formare continuă, pentru angajați,
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D. Activități de socializare la nivelul comunității – efectuarea de vizite la diferite muzee, la Vivariu,
Observatorul Astronomic, la Teatru .
VI. PROBLEME INTÂMPINATE IN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ.
Sediului centrului de zi, se afla in Str.Mircea Eliade nr.6, in cadrul Grădiniței cu program prelungit,
nr.23, spațiu in care deținem o sală de clasă cu triplă funcționalitate, sală de educație, sală in care copiii
servesc masa și dormitor.
In anul 2018, ne-am confruntat cu următoarea situație : am primit multe cereri de admitere in centru
pentru copii mici, in vârstă de 2 ani , mamele terminau concediul de creșterea copilului si trebuiau să se
intoarcă la locul de muncă.
Deasemenea frecventează centrul un număr de copii, cu vârste cuprinse intre 4-6 ani. Este dificil , să
faci activități educaționale atât pentru copiii mici de 2 ani, cit și pentru copiii de 4-6 ani, activitățile fiind
foarte diferite și se desfășoară cu dificultate , in aceeași clasă.
REZULTATELE ACTIVITĂȚII:
- Obiectivele propuse si inscrise in programul personalizat de interventie (PPI) urmează realizarea de
achiziții in toate ariile de dezvoltare (motric, cognitiv, educational, lingvistic, social). Obiectivul final al
Centrului de Zi este integrarea socială a beneficiarilor si integrarea scolară a acestora.
- De asemenea prin consilierea familiei se asigura o mai buna intelegere a nevoilor copilului si a
modalitatilor in care acesta poate fi sprijinit. In acest fel se asigura o mai buna relationare intre membrii
familiei si se previne abandonul. Achizitiile realizate de copil in Centrul de Zi ii asigură posibilitati
crescute de integrare scolara creeind posibilitatea formarii scolare, asigurand astfel premisele formarii
profesionale in viitor.

EFECTELE BENEFICE ALE ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE IN CENTRUL DE ZI, LA
NIVELUL COMUNITĂȚII:
Implicarea mass-media, realizarea de activitati in comun cu scoli si gradinite, activitati in care copilul se
poate intalni, cunoaşte si socializa;
Una din modalităţile de informare a comunităţii o reprezintă pliantele Centrului, care cuprind toate
activităţile şi serviciile oferite copilului. Distribuirea acestor pliante are rolul de a ne mediatiza in intreaga
comunitate a Municipiului Bacău.
La serbarile si manifestarile organizate de Centrul de Zi s-au realizat fotografii cu toate momentele
existente in cuprinsul acestor activitati; unele au fost postate pe facebook-ul instituţiei, pentru a realiza o
mai buna cunoastere a modalitatilor de interventie individuală si de grup prin care Centrul de Zi se face
remarcat.
O modalitate importanta de informare o constituie parintii copiilor beneficiari, care fiind multumiti
de calitatea serviciilor oferite si de progresele inregistrate de copiii lor, au făcut reclamă pozitivă
centrului, făcand cunoscută activitatea noastra si altor familii interesate direct.
Prin distribuirea pliantelor, a crescut interesul comunităţii pentru Centrul de Zi si drept urmare am
primit solicitarea mai multor voluntari pentru a efectua activitati de voluntariat in cadrul centrului.
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CENTRUL DE ZI “CLUBUL PENSIONARILOR”
Centrul este un serviciu social care furnizează servicii sociale primare persoanelor vârstnice. La
nivelul Centrului sunt furnizate servicii sociale adresate nevoilor persoanelor de vârsta a3-a din
comunitatea Bacău, acțiuni de protecție și asistență psiho-socială in scopul îmbunătățirii condițiilor de
viață a persoanelor de vârsta a3-a, a promovării atitudinii de sprijin și solidaritate pentru aceasta categorie
socială defavorizată. Sunt furnizate în mod gratuit: servicii de informare și asistență privind drepturile de
protecție socială, servicii de consiliere psihologică și socială, servicii de terapie ocupațională și petrecere
a timpului liber, kinetoterapie, acțiuni și serbări comunitare, acțiuni de voluntariat. Beneficiarii Centrului
sunt persoanele active de vârsta a3-a din municipiul Bacău.
Activitățile desfășurate la Centrul de Zi „ Clubul pensionarilor” cu scopul îmbunătățirii calității
vieții persoanelor vârstnice au avut următoarele obiective:
- dezvoltarea capacității autorităților locale a municipiului Bacău de a furniza servicii sociale care sa
asigure nevoile specifice persoanelor vârstnice și cresterea calității vieții acestora;
- furnizarea de servicii sociale comunitare pentru persoanele vârstnice în vederea asigurării unui mediu
activ de viață;
- asistență și sprijin specializat pentru terapie , informare și reducerea unor situații vulnerabile pentru
persoanele vârstnice;
- sensibilizarea și creșterea gradului de participare al comunității pentru susținerea persoanelor de vârsta
a3-a la o viață autonomă și demnă.
COMPONENŢA CENTRULUI DE ZI “CLUBUL PENSIONARILOR”
Nr. Functia de conducere
Crt.
1
2
3
4
5
6

Functia de executie

ŞEF DE CENTRU
KINETOTERAPEUT
ASISTENT SOCIAL
PSIHOLOG
LUCRĂTOR SOCIAL
ÎNGRIJITOR

Nr.
Posturi

Studii

1
1
1
1
1
1

S
S
S
S
M/PL
G

Treapta /
grad
profesional
II
PRINCIPAL
DEBUTANT
PRINCIPAL
PRINCIPAL

Activitățile desfășurate în anii 2014-2018 la Centrul de Zi „ Clubul pensionarilor” conform
Planului de activități anual au fost următoarele:

-

Activități de informare: ziare, reviste, vizionări TV.
Activități de recreere: șah, table, rummy, tenis de masă.
Activități de socializare și comunicare:
Invitati –medici ( interne, cardiologie, oftamologie, ORL, DSP, nutritie, etc.
- furnizori de utilități ( CRAB, CET, EON)
- juriști
- administratie locală ( consilieri)
- politie
- director Casa de Pensii Bacău
- preoti.
Activități de ecologizare a mediului înconjurător
plantare de flori, copaci;

-

colectare de gunoaie;
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-

colectare de materiale reciclabile în colaborare cu elevii de la Colegiul N.V..Karpen Bacău;

-

campanie de cules plante medicinale.

-

Activități culturale ( omagierea unor evenimente) :
- ziua poetului Mihai Eminescu;
- ziua Unirii Principatelor Române;
- ziua Mărțișorului;
- ziua femeii;
- ziua copilului;
- ziua Iei;
- ziua Internațională a Familiei;
- ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice;
- ziua Națională a României;
- sărbătorirea Centenarului ;
- artă naivă- “Zbor în toată lumea prin Aeroportulș Bacău”.
Vizionări piese de teatru si spectacole la Teatrul Municipal G.Bacovia și Teatrul de vară Radu
Beligan.
Vizite la muzee: - Muzeul de istorie “Iulian Antonescu”,
- Muzeul de stiinte naturale “Ion Borcea”
Vizite la Vivariu si Observatorul Astronomic Bacău.
Activități sportive :
Cross, ședinte de masaj, aerobic, kinetoterapie, reflexoterapie ( cu ajutorul voluntarilor de la Facultatea de
Kinetoterapie Bacău).

-

Concursuri de dans, șah table, rummy si tenis de masă.
Concursuri pe teme gastronomice.

-

Activități de ergoterapie:
Confectionare tablouri din piele;

-

Confecționare papioane;

-

Confecționare mărțișoare;

-

Confecționare flori hârtie;

-

Confectionare cocarde, brățari cu tricolorul Romaniei;

-

Confectionare pernute cadou;

-

Tricotat fulare si caciuli copii.
Terapie occupatională :
-Confectionare felicitări pentru 1-8 martie si sărbătorile de iarnă.
Cursuri de informatică la Biblioteca Judeteană Bacău.
Cursuri de limba engleză, italiană și franceză.
Activități de ajutorare: cazuri sociale în parteneriat cu elevii de la Colegiul National “Gh.Vrânceanu”
pentru - copii de la Centrul de zi “ O școală pentru toti” din cartierul Izvoare
- beneficiari aflati in nevoi Căminul pentru Persoane Vârstnice Hârja si Căminul pentru Persoane
Vârstnice Mărgineni.

-

Excursii interne:
- manastiri din judetul Bacău Mănăstirile Ciolpani, Runc, Tisa Silvestri, Pogleț;
mănăstiri din Moldova Agapia, Văratic, Voronet, Putna, Pîngărați, Petru Vodă;
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-

sejur la mare -Eforie Sud;

-

excursie pe traseul Trasfăgărașan;

-

sejur la munte –Predeal.
Excursii externe: Grecia, Turcia, Bulgaria.
Vizitarea centrului de delegatii din mai multe țări: Grecia, Italia, Slovenia, Portugalia, Letonia,
Estonia, Lituania, Polonia, Turcia, etc.
Sărbătorirea zilelor de naștere a beneficiarilor:
- zile onomastice;
- zile aniversare (ziua femeii, ziua pensionarului,etc);
- șezători;
- microrevelion ;
- revelion.
Spectacole prezentate de formatia de dansuri si grup vocal, scenete, piese de treatru ale Centrului
de zi “Clubul Pensionarilor”.

Proiecte si parteneriate
-

Proiect multilateral cu Colegiul Tehnic de Comunicatii N.V.Karpen Bacău;
Tema: “Dialog intre generatii – adolescenta, tineretea, maturitatea, batranetea.”
Proiect cu Universitatea V.Alecsandri - Centrul European de Informare “EUROPE DIRECT”. Tema:
“Partener social in educație”
Proiect cu Colegiul National Catolic “Sf.Iosif” Bacău;Tema: “Dialog pentru transmiterea de modele si
lectii de viata cu impact pozitiv”
Proiect comunitar cu elevii de la Colegiul National “Gh.Vrânceanu” Bacău; Tema: “De la suflet la
suflet”
Proiect cu copiii de la Asociatia „OBLIO SI PRIETENII” Bacau; Tema: “Citeste o carte nepotului tau”
Parteneriat cu copiii de la Grădinița “RAZA DE SOARE” Bacău; Tema: “Calatorii prin lumea artistilor”
Protocol de colaborare cu Școala “Nicolae Iorga” Bacău. Tema: “Anotimpurile copilariei”
Protocol de colaborare cu Sectia 2 Politie Bacau; Tema: “Prevenirea si combaterea faptelor antisociale”.
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CENTRUL DE ZI ,,O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”
CENTRUL DE ZI ,O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI
ORGANIZAREA CENTRULUI DE ZI ,O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI
Nr. Functia
de Functia de executie
Nr.
Crt. conducere
Posturi
1
2
3
4
5
6

ŞEF CENTRU
PSIHOLOG
ASISTENT SOCIAL
EDUCATOR
LUCRATOR SOCIAL
INGRIJITOR

1
1
1
1
1
1

Studii

S
S
S
SSD/S
M
G

Treapta
/
grad
profesional
II
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL

In cadrul Centrului de zi ,, O şcoală pentru toţi” pe parcursul anului 2018, si-au desfasurat
activitatea un numar de 4 salariați, respectiv:
- 1 şef de centru;
- 1 asistent sociali;
- 1 educator
- 1 ingrijitor.
2. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE CENTRULUI DE ZI ,,O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”
Centrul de zi ,, O şcoală pentru toţi” se adresează unei comunităţi care se caracterizează printr-un
nivel scăzut de trai, educaţie şi igienă precară, iar rata infracţionalităţii este foarte ridicată, in cadrul
acestei comunităţi sunt adulţi nealfabetizaţi şi fara locuri de munca sau realizeaza venituri din activitati
ocazionale, majoritatea familiilor sunt numeroase cu un nivel scazut de trai. Serviciile sociale din centru
au ca scop prevenirea abandonului scolar si familial, beneficiarii directi sunt copiii cu vârsta cuprinsă
între 7 şi 14 ani, cu risc social.
O parte din părinţii copiilor din grupul ţintă, datorită unei educaţii precare şi a gradului mare de
sărăcie, preferă să trimită copiii de vârstă şcolară şi preşcolară la cerşit, la furat sau să desfăşoare alte
activităţi necorespunzătoare vârstei lor.
Prin susţinerea Centrului de zi ,,O şcoală pentru toţi”, Consiliul Local al Municipiului Bacău prin
Direcţia de Asistenţă Socială îşi propune să previna marginalizarea socială si sa sustina si extinda
serviciile existente pentru incluziunea sociala si cresterea calitatii vietii copiilor si familiilor acestora.
3. ACTIVITATEA CENTRULUI DE ZI ,,O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI” REALIZATĂ ÎN ANUL
2018
 Capacitatea centrului este de 25 locuri, pe parcursul anului 2018, Centrul de zi ,,O şcoală pentru toţi”
a avut ca beneficiari un număr de 31 de copii, elevi în clasele I-VIII.
 Promovarea educaţiei şi a igienei personale, pentru copiii marginalizaţi social, consilierea familiei se
asigură o mai bună inţelegere a nevoilor copilului,
 Activităţile de consiliere şi educaţie în privinţa igienii personale şi a sănătăţii; consiliere în privinţa
efectuării lecţiilor pentru 31 de copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani, elevi ai şcolii primare sau
gimnaziale sau în pericol de abandon şcolar; consiliere socială pentru oricare din persoanele din
grupul ţintă.
 Programarea activităţilor astfel încât rezultatul să fie modificarea sau formarea de valori morale,
sociale, educaţionale pentru subiecţii acestui program precum şi reducerea marginalizării şi excluderii
sociale a acestora şi pe cât posibil a familiei lor.
 Asigurarea măsurilor de igienă personală şi activităţi de informare cu privire la deprinderile de igienă
şi menţinerea stării de sănătate.
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Începând cu data de 12.09.2016 si pe tot parcursul anului 2018, copiilor din cadrul Centrului de zi „O
şcoală pentru toţi” li se ofera masă caldă la prânz (felul I, felul II şi desert) la ora 13, gustare la ora
16,00 și tort la zilele aniversare.
Pregătirea lecţiilor zilnice date ca teme pentru acasă, pentru copiii care urmează cursurile şcolii
primare şi gimnaziale.
Pregătirea elevilor corigenţi sau în pericol de corigenţă.
Susţinerea activităţilor de club şi organizarea periodică de serbări şi manifestări culturale pentru copiii
din grupul ţintă (excursii, tabere), strand, etc.
Instrumentarea cazurilor si urmarirea respectării obligațiilor contractuale.
Evaluarea periodică a situaţiei sociale a familiei copilului.
Consilierea familiei cu privire la drepturile şi obligaţiile copilului şi a părinţilor acestuia.
Acordarea de servicii pentru prevenirea şi atenuarea situaţiilor de abandon şcolar si familial.
Colaborare cu Școala ,,Octavian Voicu” si cu alte școli unde sunt înscriși copii la cursuri.
Colaborare cu Poliţia pentru rezolvarea cazurilor problemă din şcoală.
Colaborarea cu DSP sau alte institutii abilitate pentru rezolvarea situatiilor medicale si de igiena
individuale sau de grup.
Medierea conflictelor între părinţii beneficarilor, copii, cadre didactice.
Asigurarea de rechizite şi alte materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii.
Colaborare cu Centrului de Zi ,,Clubul Pensionarilor” pentru organizarea de activitati comune
(dansuri populare, meștesug)
Colaborare cu Armata Salvării Bacău, activitati conform Protocolului de colaborare inregistrat la DAS
cu nr. 5242 din 11.03.2016 și la AMC Armata salvarii din Romania cu nr. 157 din 04.04.2016 pentru
dotarea centrului de zi 1 monitor pentru calculator, caciulite pentru serbarea de Mos Craciun, oferirea
de rechizite, haine şi încălţăminte pentru copii dar şi pentru părinţi, dulciuri - cadouri pentru sarbatori,
organizarea unei excursii la Cetatea Neamț si Zimbrarie, Humulești.
Asigurarea pacheţelelor de dulciuri cu ocazia Sărbătorilor de Paşte, 1 iunie, Moș Nicolae și Crăciun
de către Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Bacau.
Organizarea activitatii „Şcoala de vară” în care copiii au beneficiat de jocuri, activităţi recreative,
informări pe diverse teme (Copilărie fără violenţă, Traficul de persoane, Consumul de droguri)
prezentate pe înţelesul lor si activitati sportive si de agrement in Baza de agrement Letea și la ștrand.
Colaborare cu Asociaţia Valoare Plus pentru organizarea de activitati conform Protocolului de
colaborare inregistrat la DAS cu nr. 19262 din 23.10.2018 și la AVP cu nr. 816 din 23.10.2018.
Activitate cu Bronx People carea au organizat cu ocazia zilei de 1 IUNIE a unor momente de relaxare
pentru micii noștrii beneficiari la Auchan și donat dulciuri și jucării
Monitorizarea situaţiei şcolare a copiilor.
Efectuarea periodică a vizitelor la domiciliul beneficiarilor.
Colaborare cu echipa DAS și cu specialiștii din alte instituții pentru creșterea calitatii serviciilor
oferite in comunitate
Efectuarea a 31 de anchete sociale, contracte, evaluare cereri de înscriere pentru întocmirea dosarelor
beneficiarilor de la centrul de zi.
Identificarea surselor de sponsorizare pentru dotarea centrului social (SC CASA CRISTAL SRL draperii maron din fibra naturală latime 197 cm/280 cm lungime- 6 bucati și fete de masa din bumbac
latime 150 cm /150 cm lungime, cu imprimeu de Cracium-8 buc, 2 televizoare, masina de cusut
mecanica si calculatoare de la persoane fizice, mese si scaune pentru fiecare beneficiar de la
Betania,uscator de par, 1 Radio CD / AIM stereo, mese si scaune pentru sala de activitati recreative,
oficiu, etc - de la Armata Salvarii)
Parteneriat cu Palatul copiilor - ” Ajutor pentru o viață” - Promovarea în randul copiilor din medii
defavorizate anumite tehnici de prim ajutor in diferite situații de urgență. Elevii de la cercul ”Sanitarii
pricepuți” au lucrat in echipă cu beneficiarii centrului de zi, au învățat să lucreze împreună, să își
valorifice talentele și aptitudinile personale, au socializat intr-un mediu activ și prietenos, implicarea
activă și creativă au avut ca scop dobândirea si aprofundarea de cunostinte in domeniu medical
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(manevre de prim ajutor), dezvoltarea personală, cresterea stimei de sine, incurajarea întelegerii si
tolerantei fata de cei care au probleme de sanatate, stimularea muncii in echipa, formarea și
dezvoltarea spiritului civic.
Activitati in parteneriat cu DSP pentru informare si educație pentru sanatate in vederea prevenirii
situatiilor de risc la copii si la adultii din familiile acestora (cancer, alimentatie, igiena, contracepție)
Activitati in parteneriat cu Centrul de zi Clubul Pensionarilor și cu Centrul de resusre pentru
Adolescenti - ”Șezatoare în prag de sarbatori Pascale”
Colaborare cu asistenții medicali din Centrul comunitar privind situațiile de parazitoză din centrul
social și familiile beneficiarilor
Activitati in parteneriat cu Politia Locala - ” Prevenirea si combaterea faptelor antisociale,
infractionale și care pun in situatie de risc propria persoana si a celor ce convietuiesc in aceleasi medii
fizice si sociale.” sesiuni de informare pentru copii si familiile acestora pentru Prevenirea faptelor
antisociale, schimbarea de comportamente care se adresează normelor sociale, constientizarea
efectelor diverselor forme de violenta și promovarea masurilor ordinii și linistii publice, a normelor
rutiere, a normelor in domeniul protectiei mediului, protectia animalelor, combaterea situațiilor de
vulnerabilitate si cresterea calitatii interventiilor in echipă. Cunoasterea drepturilor si obligatiior
precum si a serviciilor de la nivel local.
Activitati in parteneriat cu Asociația Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen FILIA
(Centrul FILIA) pentru organizarea unor evenimente pentru prevenirea și combaterea violentei
domestice și violenței împotrive femeilor și fetelor precum și despre discriminarea femeilor la locul
de muncă - informare privind identificarea si definirea fenomenului, servicii oferite la nivel local in
baza legislatiei in vigoare si instituțiile abilitate sa ofere sprijin.
Informare si promovare a serviciilor sociale oferite de centrul social si alti furnizori locali,
promovarea drepturilor copilului si responzabilizarea comunitatii pentru respectarea acestora, precum
si promovarea unui stil de viata sanatos prin respectarea valorilor sociale in comunitate. Una din
modalităţile de informare a comunităţii o reprezintă pliantele Centrului, care cuprind toate activităţile
şi serviciile oferite copilului. Distribuirea acestor pliante are rolul de a ne mediatiza in intreaga
comunitate a Municipiului Bacău. La serbarile si manifestarile organizate de Centrul de Zi s-au
realizat fotografii cu toate momentele existente in cuprinsul acestor activitati; unele au fost expuse pe
site-ul instituţiei, pentru a realiza o mai buna cunoastere a modalitatilor de interventie individuala si
de grup prin care Centrul de Zi se face remarcat. O modalitate importanta de informare o constituie
parintii copiilor beneficiari, care fiind multumiti de calitatea serviciilor oferite si de progresele
inregistrate de copiii lor, au făcut reclamă pozitivă centrului, făcand cunoscută activitatea noastra si
altor familii interesate direct.
Activitate cu Lions Club Bacau ”Sfantul Gheorghe”, formatiunea de tineret Clubul Leo Phoenix
Bacau - colinde si daruri de Moș Nicolae.
Ziua porților deschise - prezentarea centrului social - serviciilor oferite, oportunitatea de voluntariat,
identificare de noi parteneri pentru activitați comune (eventuale parteneriate).
Ziua familiei - Informare si promovare a serviciilor sociale oferite de centrul social, promovarea
drepturilor copilului si responzabilizarea comunitatii, prezentarea oportunității de voluntariat,
promovarea valorilor sociale ale familiei și a normelor sociale care respectă drepturile și
responsabilitățile în comunitate.

4. OBIECTIVELE CENTRULUI DE ZI ,,O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI” PROPUSE PENTRU
ANUL 2018
 Colaborare cu alte instituţii publice şi private în vederea obţinerii unor sponsorizări.
 Activitati specifice centrului pentru prevenirea absenteismului şi a situaţiei de abandon şcolar si
familial.
 Conştientizarea părinţilor în ceea ce priveşte rolul educaţiei în integrarea socio- profesională.
 Pregătirea zilnică a lecţiilor date ca teme.
 Servicii de îngrijire şi educaţie.
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Evaluarea periodică a situaţiei sociale a familiei copilului si a situatie scolare a copilului.
Consilierea familiei cu privire la drepturile şi obligaţiile copilului şi a părinţilor acestuia.
Realizarea activităţilor recreative extraşcolare de club.
Asigurarea măsurilor de igienă personală şi consiliere cu privire la deprinderile de igienă şi
menţinerea stării de sănătate.
Efectuarea periodică de pregătire pentru membrii echipei din cadrul Centrului de zi ,,O şcoală
pentru toţi”.
Asigurarea mesei de prânz şi a unei gustări.
Asigurarea conditiilor pentru igiena in cadrul centrului (norme de igiena generale, pentru servirea
mesei si dus, prevenirea parazitozelor si riscului de contaminare)
Suplimentarea personalului Centrului de zi „O școală pentru toți” Bacău prin angajarea unui
psiholog, în vederea desfășurării activității în condiții optime.
Organizarea unei excursii cu copiii care au obţinut rezultate bune la sfărşitul anului şcolar în
vederea încurajării lor și aprofundarii cunostintelor acumulate privind obiectivele vizitate si nu in
ultimul rand oferirea acestei oportunitati copiilor care provin din familii care nu isi permit aceasta
activitate.
Amenajare si dotare in curtea centrului pentru desfasurarea de activitati instructive si recreative.
Dotarea cu mobilier si materiale si echipamente necesare desfasurarii activitatii conform
standardelor minime de functionare.
Pentru cresterea calității serviciilor oferite beneficiarilor, conform Standardelor minime obligatorii
privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități, ne propunem ocuparea posturilor vacante , dupa
cum urmează: 1 psiholog, 1 lucrator social.
Proiect educaţional ,,Şcoala de vară”.
Efectuarea unor reparaţii şi igenizarea spațiilor in care functioneaza Centrul social, colaborare cu
GAL in vederea creșterii capacitatii centrului si diversificarea serviciilor sociale in zona pentru
acoperirea nevoii sociale identificate la nivel local. ( Centrului de zi „O școală pentru toți” Bacău
este in Zona urbana marginalizata Izvoare (ZUM) din cadrul proiectului ”E-STRATEG –
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul
Bacău”. Copii din centrul social precum si familiile acestora au participat la activitatile
desfasurate in cadrul proiectului, in care a fost infiintata Asociația GAL IDD Bacău pentru
indeplinirea condiţiilor specifice de accesare a fondurilor „Sprijin pregătitor pentru elaborarea
Strategiilor de Dezvoltare Locală” oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori, Axa
prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabititatea comunităţii, Obiectiv tematic 9:
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricăror forme de discriminare.)
Informare și promovare servicii în comunitate

Probleme întâmpinate in activitatea desfașurată:
Am avut multe cazuri de boli transmisibile scarlatina (in comunitatea de copii preșcolari Gradinita functioneaza in aceeasi cladire, copii folosesc spatii comune și au frati mai mari inscrisi in
centrul social), TBC (in familiile beneficiarilor direcți), parazitoză (paduchi, purici, scabie). Nevoia de
materiale de igienă diferă în functie de situația identificată și amploarea fenomenului. Am solicitat
sprijinul Direcției de Sănătate Publică Bacău și ne-am mobilizat resursele.
Multi voluntari ar dori sa participe la activitatile centrului dar pentru faptul ca in zona nu exista
transport in comun doar unul este din alta zona decat cartierul Izvoare. Deasemeni este foarte dificil de
organizat activitati de socializare, educatie nonformala si de dezvoltare a deprinderilor de viata
independenta in spatiile, instituíile din oras, altele decat in cartier deoarece grupul de copii din centru ar
trebui sa parcurga foarte mult timp pe jos pana la cea mai apropiata statie de autobuz, transportul copiilor
in mod organizat cu mijloace proprii nu exista si inchirierea acestor servicii presupune resurse financiare
si planificare in timp ceea ce descurajeaza plierea pe oportunitatile identificate la nivel local.
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Asigurarea materialelor, echipamentelor necesare desfasurarii activitatii, motivat de resursele
financiare limitate și restricțiile legislative privind achiziționarea anumitor materiale, respectiv Ordonanța
de urgență nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal bugetare, art 13, se interzice
achiziționarea anumitor produse care in conformitate cu standardele în vigoare sunt necesare funcționării.
Cu mare greutate am reusit sa completam schema de personal cu un educator, deoarece nu sunt
posibilitati de transport public in zona si conditiile legislative de incadrare a unui educator in Centrul
social nu ofera aceleasi beneficii ca si in sistemul de invatamant. Deasemeni si celelalte posturi au fost
scoase la concurs dar nu au fost ocupate.
Activitati realizate in plus fata de cele planificate:
Ministerul Muncii și Justiției Sociale a organizat concursul „100 de exemple de bune practici în
serviciile sociale din România” dedicat furnizorilor publici și privați de servicii sociale din România, în
contextul anului aniversar al Centenarului Marii Uniri, anul în care România aniversează 100 de ani de la
înființarea statului național unitar român.
Am aplicat pentru a descrie activitatea curentă și ne regasim pe lista cu cele 100 de servicii
sociale desemnate câștigătoare, privind servicii sociale si care ofera modele de buna practica inspirate din
lucrul direct cu beneficiarii intr-un context social plin de provocari, dar pe care au reusit sa le depaseasca
cu profesionalism și responsabilitate și care au depus eforturi pentru îmbunătățirea calității serviciilor
sociale oferite.
(site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, secțiunea Anunțuri - Prima pagină.
din 13 decembrie 2018
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/anunturi/5343-2018-12-11-anuntfinalizare-concurs )
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BIROUL ACHIZITII, MONITORIZARE, PROGRAME, PROIECTE
1. COMPONENŢA BIROULUI ACHIZITII, MONITORIZARE, PROGRAME, PROIECTE
Conform Organigramei – 8 posturi: - 1 post Şef Birou
- 6 posturi inspectori de specialitate
- 1 post inspector
Activitatea Biroului este desfăşurată efectiv de 3 inspectori de specialitate.
Nr. Functia
de Functia de executie
Crt. conducere
1
ŞEF BIROU
INSPECTOR DE
2
SPECIALITATE
INSPECTOR DE
3
SPECIALITATE
INSPECTOR DE
4
SPECIALITATE
INSPECTOR DE
5
SPECIALITATE
INSPECTOR DE
6
SPECIALITATE
INSPECTOR DE
7
SPECIALITATE
8
INSPECTOR

2.

Nr. Posturi

Studii

1

S

Treapta / grad
profesional
II

1

S

I

1

S

II

1

S

II

1

S

II

1

S

II

1

S

II

1

M

I

OBIECTUL DE ACTIVITATE
AL BIROULUI ACHIZITII, MONITORIZARE,
PROGRAME, PROIECTE
Conform atribuţiilor din Fişa Postului principalele activităţi şi atribuţii ale angajaţilor Biroului
Achiziții, Monitorizare, Programe, Proiecte sunt:
atrage resurse financiare, materiale şi umane prin elaborarea unor proiecte în parteneriat cu ONGurile sociale din municipiul Bacău;
elaborează Planul anual de servicii sociale comunitare pentru categoriile populationale
defavorizate ale municipiului Bacău;
întocmeşte rapoarte de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenţionare a unor
servicii sociale de către Consiliul Local al Municipiului Bacău;
monitorizează serviciile sociale comunitare prestate categoriilor populationale defavorizate ale
municipiului Bacău, in colaborare cu ONG-urile sociale sau direct de către acestea, prin subcontractare de
servicii in baza legilor speciale din domeniul asistentei sociale;
identifica surse de finanţare in domeniul asistentei si protecţiei sociale;
realizează pliante publicitare in scopul promovării serviciilor sociale ale Direcției de Asistență
Socială a municipiului Bacău;
facilitează comunicarea si cooperarea la nivel local si regional in ceea ce priveşte organizaţiile
non-profit;
promovarea vieţii asociative pe plan local prin încurajarea proiectelor in parteneriat intre ONG-uri
si Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău;
organizează voluntariatul;
asigura consultanta pe perioada derulării proiectelor;
asigura realizarea strategiei de dezvoltare anuala a serviciilor sociale precum si cele pe termen mediu
si lung;
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colaborează cu Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget pentru întocmirea proiectului bugetului anual
al Direcției de Asistență Socială al municipiului Bacău;
elaborează proiecte ale strategiilor anuale pe termen mediu şi lung referitoare la serviciile sociale
comunitare pentru categoriile populaţionale defavorizate ale municipiului Bacău;
elaborează, sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire;
elaborează documentaţia de atribuire, cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate, în
funcţie de specificul documentaţiei respective şi de complexitatea problemelor care urmează a fi rezolvate
în contextul aplicării procedurii de atribuire;
asigură codificarea produselor, serviciilor în sistemul de grupare şi codificare C.P.V.Regulamentele (CE) nr.2195/2002 si 2151/2003 privind Vocabularul comun al achizitiilor publice;
stabileşte circumstanţele de încadrare, prevăzute de lege pentru aplicarea fiecărei proceduri sau
pentru cumpărarea directă;
aplică şi finalizează proceduri de atribuire;
propune şi supune aprobării ordonatorului principal de credite, constituirea comisiilor care
întocmesc documentaţia de atribuire în vederea participării la procedura de atribuire, precum şi comisiile
de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
participă la comisiile de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
asigură realizarea publicităţii anunţurilor de intenţie, invitațiilor de participare şi a anunțurilor de
atribuire pe baza documentelor transmise de comisiile constituite în acest scop;
organizează proceduri de achiziţii publice şi asigură secretariatul Comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractelor de achiziţii publice, servicii şi lucrări;
analizează programul în cadrul fiecărui contract, pentru furnizare produse, prestări de servicii,
execuţie lucrări în colaborare cu compartimentele cu atribuţii în domeniu;
întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentu fiecare contract de bunuri, servicii şi lucrări atribuit;
organizează procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, prin:
a) licitaţia deschisă;
b) licitaţia restrânsă;
c) negocierea competitivă;
d) dialogul competitiv;
e) parteneriatul pentru inovare;
f) negocierea fără publicare prealabilă;
g) concursul de soluţii;
h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;
i) procedura simplificată.
organizează procedura proprie de atribuire a contractelor ce au ca obiect servicii sociale și alte
servicii specifice;
participă la desfăsurarea procedurilor de licitatie;
realizează contractele de achizitie publică;
elaborează documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publică;
publică anunturile de intentie, invitațiile de participare, si anunțurile de atribuire a contractelor de
achizitie publica pe SEAP si MONITORUL OFICIAL;
întocmeşte dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract de furnizare, prestari servicii si
executie lucrari atribuit;
întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice;
operează modificări în programul anual al achiziţiilor publice;
verifică cuprinderea în programul anual al achiziţiilor publice a contractului de achiziţie publică;
întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice, pe baza solicitărilor primite de la
compartimente, care cuprinde totalitatea contractelor de furnizare, de lucrări şi de servicii, pe care
Direcția de Asistenţă Socială a municipiului Bacău intenţionează să le atribuie în decursul anului bugetar
următor, ţinînd cont de :
a) necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii;
b) gradul de prioritate al necesităţilor precizate la litera a.;
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c) anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în
considerare inclusiv a posibilităţii de a obţine fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectificări ale
bugetului;
solicită fiecărui compartiment din cadrul Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău
necesarul de produse, servicii şi lucrări, a căror dobândire face obiectul contractelor de furnizare, de
servicii, respectiv de lucrări, în vederea întocmirii programului anual al achiziţiilor publice;
realizează contracte de furnizare, lucrari si servicii, cuprinse in Programul anual al achizitiilor
publice, cu următoarele activităţi:
1. Pregatirea contractului de achizitie publica
2. Redactarea contractului
3. Verificarea contractului
4. Incheierea si semnarea contractului de catre partile implicate
elaborează si finalizează contracte de furnizare, servicii si lucrari cuprinse in Programul Anual al
Achizitiilor Publice;
elaborează şi redactează contractele de achiziţie publică încheiate de DAS cu persoane fizice sau
juridice, a actelor adiţionale care conţin modificări pe durata derulării acestora;
3. ACTIVITATEA „BIROULUI ACHIZITII, MONITORIZARE, PROGRAME, PROIECTE”
REALIZATE ÎN ANUL 2019
PROGRAME, PROIECTE
Reabilitare si dotare sediu nou al centrului social prin realizare obiectiv de investitii „Reabilitare
imobil strada Milcov cu destinatia de Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din
municipiul Bacău”, proiect implementat de Municipiul Bacau.
Actualizarea și implementarea Strategiei Direcției de Asistenţă Socială Bacău în domeniul asistenţei
sociale si a Planului de actiune.
Analizarea posibilitatilor de infiintare de servicii sociale in functie de nevoia sociala identificata la
nivel local si a posibililor parteneri (centre medico-sociale locuinţe protejate si Structuri de economie
sociala).
Participare la întâlnirile Grupului de lucru privind Strategia judeţeană antidrog precum şi la realizarea
Planului de acţiune.
Participare la întâlniri de lucru iniţiate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie cu sprijinul ONG-urilor pe
tema violenţei domestice. Studierea posibilitaţilor de a obţinre finanţare pentru acest obiectiv, în
special a ghidurilor de finanţare Ministerul Muncii, si Justitiei sociale, Agenţia Naţională pentru
Romi, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilitati, Autoritatea Nationala pentru Protectia
Familiei si a Drepturilor Copilului Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în ceea ce priveşte
integrarea în câmpul muncii.
Participarea la întâlniri de lucru pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ şi implicit a sistemului de
integrare / reintegrare a persoanelor privative de libertate în societate, după executarea pedepsei cu
Penitenciarul Bacău.
Colaborarea cu reprezentanţii locali si regionali pentru obtinerea de finantare pentru proiecte .
Infiinţarea unei reţele de voluntariat al Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău.
Analizarea oportunităţilor de a obţine finanţare pentru alte servicii sociale necesare acoperirii nevoiei
sociale identificate la nivelul comunităţii şi pentru îmbunătăţirea serviciilor existente pentru a fi
conforme cu standardele sociale şi/sau cadrul legislativ.
Intocmirea de documente (rapoarte, situatii statistice, alte documente solicitate) si colaborare cu ADL
Bacau pentru implementarea proiectului ”E-STRATEG – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală
pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău”. Sprijin pentru indeplinirea condiţiilor
specifice de accesare a fondurilor „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare
Locală” oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală
plasată sub responsabititatea comunităţii, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei şi a oricăror forme de discriminare. În Zona urbana marginalizata Izvoare si Letea
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(ZUM) in cadrul proiectului au fost desfasurate activitati de identificare a nevoilor si propuneri
pentru proiecte in zonele mentionate pentru cresterea calitatii vietii populatiei si alinierea la
standardele europene. Propunerile de proiecte pentru cresterea calitatii vietii populatiei din zona Lete
si zona Izvoare sunt depuse pentru a solicita finantare nerambursabila de Municipiul Bacau.
Întocmirea / actualizarea informatiilor de prezentare de pe pliantul Direcției de Asistenţă Socială
Bacău si a centrelor de zi din subordine, roll-up, prezentare power-point privind compartimentele şi
centrele Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău – servicii oferite, beneficiari, date de
contact, misiune, obiective.

Realizarea unor campanii de informare in scoli privind drepturile si obligatiile copiilor:
o Eveniment “Daruim Atentie Sporita”: informarea elevilor Colegiului Tehnic „Anghel
Saligny” Bacău cu privire la măsurile de prevenire și combatere a exploatării sexuale și
abuzurilor sexuale comise asupra copiilor; masuri de protecție si protejare a drepturilor
copiilor care sunt victime ale exploatării și abuzurilor sexuale și a unei demonstrații de
autoapărare desfășurată de către furnizor. Parteneri in cadrul evenimentului IPJ Bacau,
DSP Bacau - Compartimentul evaluare si promovare a sanatatii - efectele exploatarii
sexuale asupra victimelor, Compartimentul de informare si consiliere pentru copilul
victima a traficului de persoane si pentru copilul aflat neinsotit pe teritoriul altui stat - din
cadrul Complexului de servicii sociale pentru interventiein situatii de urgenta in domeniul
protectiei copilului - DGASPC Bacau, Asociatia Happy Life Bacau, Penitenciarul
Bacau. Participanti 113 elevi si cadre didactice, desfașurată in luna martie 2018.
o Activitate de atragere a atenției asupra dimensiunii a doua fenomene des întâlnite:
agresiunile asupra copiilor și exploatarea copiilor prin munca, măsuri care trebuie luate în
vederea diminuării acestor practici; celebrând astfel 4 iunie 2018 - Ziua Internaționala a
Copiilor Victime ale Agresiunii si 12 iunie 2018 - Ziua Mondiala Împotriva Exploatării
prin munca a copiilor. Activitatea s-a desfasurat in doua unitati școlare din municipiul
Bacau si a avut ca public tinta un numar de 46 de copiii si parinti, desfasurata in luna iunie
2018, alături de Directia de Sanatate Publica Bacau.
o “Ziua Internationala a cartilor pentu copii si tineri” scopul activitatii: însuflețirea
dragostei de carte și de a îndrepta atenția copiilor și tinerilor către lectură. Dezvolatrea
responsabilitatii si implicarii civice a copiilor din scoli. Parteneri in cadrul proiectului:
Penitenciarul Bacau - unde au fost donate peste 700 de carti colectate din urmatoarele
unitati scolare din municiul Bacau: Colegiul National Pedagogic „Stefan cel Mare”
Bacau; Colegiul National „Gheorghe Vranceanu” Bacau; Colegiul National
„Ferdinand I” Bacau; Gradinita cu Program Prelungit” Crai Nou”- Structura a Scolii
Gimnaziale Mihail Sadoveanu” si Teatrul Municipal Bacovia. Ei au delegat si un actor,
voluntar, care a interpretat un spectacol de stand-up comedy tinerilor din penitenciarul
Bacau. Campanie desfasurată in perioada martie- aprilie 2018.
o Activitatea educaționala si de socializare prin joc, învățam drepturile si responsabilitățile
pe care le au copiii respectând dreptul la timp liber- activitate desfasurata in cadrul scolii
de vara 2018, organizata în incinta Școlii Gimnaziale nr. 10 Bacau. Au participat un
numar de 100 de copiii. Perioada de desfasurare iulie 2018.
o Activitate de informare pe tema “Violentei domestice- prevenire si intervenții eficiente”
cu elevii Colegiului „Mihai Eminescu” Bacau. Activitatea s-a desfăsurat pe parcursul
lunii noiembrie 2018 si a participat un numar aproximativ de 150 de elevi.
o Campanii de informare “Stiu că îți faci griji … Notifică plecarea în străinătate!” în
școlile din municipiul Bacău privind etapele procedurii de delegare a autorității părintești
pentru părinții / părintele unic întreținător care intenționează să plece la munca în
străinătate, pe parcursul întregului an școlar 2018-2019, în toate unitățile școlare /
structurile arondate; conform prevederilor legislative în domeniul protecției copilului,
respectiv Legea 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului cu
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modificările si completările ulterioare si Hotararea nr. 691 din 19 august 2015 privind
aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu
părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia.

Realizare de campanii de promovarea a drepturilor persoanelor varstnice si persoanelor cu
handicap:
o Eveniment „Tinerețe fără bătrânețe” desfășurat cu scopul prezentarii de modele de buna
practica în lucru cu persoanele de vârsta a treia - conlucrarea tuturor specialiștilor din
domeniul social pentru conștientizarea și asumarea rolului deținut în cadrul echipei
multidisciplinare pentru atingerea obiectivelor propuse, cu scopul îmbunătățirii vieții.
Parteneri in cadrul evenimentului: Colegiul Fizioterapeuților Bacău, Asociaţia pentru
Promovarea Învăţământului European Bacău; Asociația “Sfântul Voievod Stefan cel
Mare- Hârja”; Centrul Wellnes Herbalife Bacău; Colegiul “Mihai Eminescu” Bacău,
nivelul postliceal - domeniul Sănătate și Asistență Pedagogică; Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; Direcția de Sănătate Publică Bacău,
Compartimentul de Evaluare si Promovare a Sănătății; Școala Sanitară Postliceală
„Sanity” Bacău; Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiințe ale
Mișcării, Sportului și Sănătății; Parohia Valea Seacă 2 – Sf. Ierarh Nicolae, Protoieria
Sascut, com. Valea Seacă, Bacău. Evenimentul a fost precedat de o suita de activitati,
după cum urmează: în data de 5 octombrie 2018 o activitate interactivă de informare, în
data de 16 noiembrie 2018 un workshop pe tema serviciilor oferite vârstnicilor, cu viitori
specialiști studenți și elevi, in data de 29 noiembrie 2018 o activitate practică cu persoanele
vârstnice din Centrul de zi Clubul Pensionarilor; în data de 13 decembrie 2018 o activitate
comună între Centrul de zi Clubul Pensionarilor si Centrul social -medical rezidențial
pentru persane vârstnice Hârja.
o Expoziții fotografică „SUNTEM SPECIALI. CU TOTII SUNTEM EGALI!” Ziua
Internațională a Persoanelor cu Dizabilități in colaborare cu Consiliul Județean Bacau
prin Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”, Claudiu Veres Photographer, Sandu Floarea
Photographer, Silviu Balan Photographer si Asociatia Pasionaților de Fotografie Bacau si
GTL Medical Clinic. Spectacolul aniversar “Deschide-ti mintea! Deschide-ti inima!”
aflat la a II-a editie va desfășura in colaborare cu Consiliul Județean Bacau prin Direcția
Generală de Asistența Sociala si Protecția Copilului Bacau. Perioada de desfasurare
octombrie- decembrie 2018.
o Participarea la cea de a doua editie ,,Gătim pentru oamenii străzii” desfășurat în
colaborare cu Asociatia ,,BronxPeople” Bacău. Acest eveniment a avut loc în data de 16 si
17 decembrie 2018, cand au fost gatite 250 de portii de mancare si donate haine, pilote,
perne si lenjerii pentru oamenii strazii.
Realizare unor campanii de promovare a Diecției de Asistență Sociala a Municipiului Bacău si a
profesiei de asistent social:
o Prezentarea serviciilor DAS Bacau unui public mai larg si acordarea de martisoare
confectionate hand-made, de beneficiarii centrelor din subordine, cu ocazia zilei de 8
Martie, doamnelor din doua fabrici de confectii.
o Campanie de informare Ziua Asistentei Sociale - scopul: este esențial pentru elevi să
cunoască profilului profesional al asistentului social și rolul serviciilor sociale care oferă
suport persoanelor care se confruntă cu vulnerabilități sau riscuri sociale. Riscurile sociale
pot genera forme de excluziune socială sau dezechilibru economic pentru fiecare persoană
în societatea de astăzi, iar elevii trebuie să știe cum și unde să solicite suport în perioadele
de dificultate. Perioada in care sau desfasurat activitatile: 20 martie 2018-20 aprilie 2018
in cinci licee / colegii din municipiul Bacau, Colegiul National de Arta “George Apostu”
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Bacau, Colegiul “Henri Coanda” Bacau, Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Bacau,
Liceul Tehnologic “Petru Rares” Bacau, Colegiul Tehnic de Comunicatii “Nicolae
Vasilescu Karpen” Bacau. Campania s-a desfasurat la nivel national si este implementata
de Asociatia ASproAS Bucuresti reprezentata prin Director Ana Radulescu. Numarul de
copii informati 235 din 9 clase, 5 colegii.
o Evenimentul “Ziua internațională a familiei” are scopul de a spori gradul de
conștientizare a rolului familiilor în educația timpurie și în oportunitățile de învățare pe tot
parcursul vieții pentru copii și tineri. Ziua familiei evidențiază importanța tuturor
îngrijitorilor din familii, indiferent dacă sunt părinți, bunici sau frați și importanța educației
părintești pentru bunăstarea copiilor. Aceasta zi se concentrează pe bunele practici pentru
echilibrul dintre muncă și familie pentru a ajuta părinții în rolurile lor educaționale și de
îngrijire. Serbata in colaborare cu mai multe ONG sau institutii, sub forma de carusel:
Scoala Parintilor Bacau, Asociatia Betania- Copilul Autist, FSC Bacau, Armata
Salvarii, Salina Bacau- Beneficiile, Papillon Clinique Bacau, Hobby Club, Palatul
Copiilor Bacau. Evenimentul se va desfăsura anual, in luna mai.
o Evenimentul „Ziua Universala a Iei” are ca scop celebrarea specificului cultural national
prin amenajarea unui spatiu ambiental in tema cu sarbatoarea, in care cetatenii isi pot
realiza poze, este realizat in colaborare cu Centrul de Informare Europ Direct si aduce ca
parteneri in cadrul evenementului: Asociația pentru Promovarea Dezvoltării Personale,
Asociația Betania; Fundația de Sprijin Comunitar Bacău; Palatul Copiilor Bacau;
Asociatia Centrul Daniel; Scoala Populara de Arte si Meserii; Asociatia Bronx People.
Serbat in data de 24 Iunie 2018.
o Directia de Asistență Socială a Municipiului Bacau a marcat “Ziua porților deschise”,
pentru a aduce la cunoștință publicului larg activitatea lor, în perspectiva sărbătoririi a 15
ani de activitate (01.04.2003 înființarea Serviciului Public de Asistenta Sociala a
Municipiului Bacau). In perioada 12 -16 noiembrie 2018 am primit vizita persoanelor din
urmatoarele institutii partenere: Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacau, Colegiul
“Mihai Eminescu” Bacau, Colegiul “Henri Coanda” Bacau, Penitenciarul de minori si
tineri Bacau, Colegiul Pedagogic “Stefan cel Mare” Bacau, Școala Gimnaziala nr 10
Bacau si Scoala Gimnaziala “Alecu Russo” Bacau.

Realizarea unor activitati pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, spiritului civic
si munca in echipa destinate centrelor de zi din subordinea Directiei de Asistență Socială a
Municipiului Bacau:
o ”Luna plantarii arborilor” implementat de Directia Silvica Bacau - Insuflețirea
sentimentului de dragoste si respect pentru pădure ca singură garanție pentru păstrarea și
perpetuarea pădurii, menținerea echilibrului ecologic necesar unei vieți normale și
sănătoase, dezvolatrea responsabilității și implicarii civice a copiilor, constientizarea
propriilor decizii și a propriului comportament. Directia de Asistenta Sociala a
Municipiului Bacau prin Centrul de zi „Clubul pensionarilor” si Centrul de resurse pentru
Adolescenti personal din cadrul birourilor sediului central au participat la activitatea
desfasurată in locatia santierelor unde sunt organizate lucrari de impadurire in judetul
Bacau, in luna aprilie.
o „Impreuna la gradinita” scopul proiectului educațional construirea unui ethos al
încrederii si respectului in cadrul grupului, valorizând parteneriatul public. Activitate
desfăsurată in parteneriat cu Gradinita cu program prelungit “Bambi”- structura a
Colegiului Tehnic de Telecomunicatii ”Nicolae Vasilescu-Karpen”. Perioada de
desfasurare mai 2018.
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o “Ziua Internaţionala a Prieteniei”- Scopul evenimentului: desfasurarea de activităţi
educaţionale şi de conştientizare a valorii relaţiilor de prietenie în viaţa tuturor, subliniind
totodată că promovarea unei culturi a păcii şi a non-violenţei ar trebui să fie transmisă
copiilor prin educaţie. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin Centrul de
zi „Clubul pensionarilor” si Centrul de resurse pentru adolescenți impreuna cu Scoala
Gimnaziala nr. 10 Bacau si Fundatia de Sprijin Comunitar, prin Satul Seniorilor Milly
in luna iulie 2018.
o „La ferma!” activitate desfasurata in doua etape. O prima etapa impreuna cu beneficiarii
Centrului de Resurse pentru Adolescenți cu scopul formarii de deprinderi de viață
independentă si o a doua etapa consolidarea informatiilor primite in timpul activitatilor
educationale din cadrul centrului de zi pentru copilul aflat in dificultate privind
cunoasterea mediului in general si a animalelor domestice in special, prin observarea si
participarea la activitatile fermei cu beneficiarii Centrului de zi pentru copilul aflat in
dificultate. Perioada de desfasurare a activitatii - august 2018.
o Implementarea în parteneriat a proiectului “Dezvoltă o abilitate, reusește în viață!”,
proiect finanțat de Asociația pentru o Europă Unită. Oportunitatea de a participa la
spectacolele de animatie a unui numar de 10 copii cu un insotitor / sesiune de stagiatura in
fiecare duminica.
Atragere de resurse financiare si materiale:
o Asociatia Dedeman - aparat de fizioterapie evaluat la valoarea de 10 000 lei pentru
cabinetul de Kinetoterapie din cadrul Centrului de Zi „Clubul Pensionarilor”;
o SC Asociatia Pomicola Itesti – 400 buc mere in valoare de 100 lei;
o SC Fares Trading SRL – 90 buc ceaiuri in valoare de 177,56 lei;
Achiziţii Publice
Elaborarea Planului Anual al Achiziţiilor Publice al Directiei de Asistenţă Socială a municipiului
Bacău conform Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, şi modificarea acestuia în funcţie de fiecare
rectificare bugetară.
Elaborarea Strategiei Anuale de Achiziții Publice al Directiei de Asistenţă Socială a municipiului
Bacău pentru anul 2018.
Verificarea fiecărei achiziţii efectuate, în ceea ce priveşte cuprinderea ei în Planul Anual al
achiziţiilor publice.
Efectuarea achiziţiilor publice prin Sistemul Electonic de Achiziţii Publice, în vederea respectării
dispoziţiilor legale ale Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice și ale Hotărârii Guvernului
nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică / acordului – cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile
publice.
Au fost întocmite acte premergătoare (referat de necesitate, notă justificativă privind selectare
procedură, notă justificativă privind stabilirea criteriului de calificare şi selecţie, notă justificativă privind
stabilirea criteriului de atribuire, notă justificativă privind estimarea valorii de achiziţie), documentaţia
tehnico – economică, documentaţia pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor şi comisia de
recepţie a lucrărilor, documentaţia evaluării şi atribuirii contractelor de lucrari si servicii necesare
asigurarii bunei functionari a institutiei noastre.
Au fost întocmite acte premergătoare (referat de necesitate, notă justificativă privind selectare
procedură, notă justificativă privind stabilirea criteriului de calificare şi selecţie, notă justificativă privind
stabilirea criteriului de atribuire, notă justificativă privind estimarea valorii de achiziţie) pentru achiziţia
serviciilor de tiparire a imprimatelor de tichete sociale pentru pensionarii din municipiul Bacău distribuite
semestrial, a cererilor imprimate personalizat pentru acordarea tichetelor pentru pensionari și a cererilor
tipizat pentru efectuarea anchetelor sociale pentru beneficiarii de ajutoare pentru încălzirea locuintei etc.
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Alte activităţi
Participarea la activităţile desfăşurate de Directia de Asistenţă Socială a municipiului Bacău în afara
atribuţiilor curente.

4. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2019
Finalizarea obiectivului de investitii ”Reabilitare imobil strada Milcov cu destinatia de Centrul de
Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” din fonduri de la bugetul
local. Licentierea serviciului social nou infiintat.
Identificarea surselor de finanţare in domeniul asistentei si protecţiei sociale si aplicarea pentru
obtinerea finantarii nerambursabile, pentru imbunatatirea serviciilor sociale existente si infiintarea
altora noi, conform nevoii sociale identificate;
Promovarea vieţii asociative pe plan local, atragerea resurselor financiare, materiale şi umane prin
elaborarea unor proiecte în parteneriat in municipiul Bacău si facilitarea comunicarii si cooperarii
la nivel local si regional in ceea ce priveşte organizaţiile non-profit;
Asigurarea realizarii strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen mediu si lung si
actualizarea acesteia;
Identificarea unui sistem unic de monitorizare a beneficiarilor de servicii si prestatii sociale la
nivelul Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău si altul la nivelul Municipiului Bacau
in care sa fie incluse toate institutiile si ONG-urile care ofera servicii de asistenta sociala.
Identificarea surselor de finantare pentru proiectul „Clubul Seniorilor”, cu finanţare integrală de la
bugetul Consiliului Local Bacău;
Identificarea surselor de finantare pentru proiectul „Cantina Socială”, cu finanţare integrală de la
bugetul Consiliului Local Bacău;
Continuarea Campaniei de informare “Stiu că îți faci griji … Notifică plecarea în străinătate!” în
școlile din municipiul Bacău privind etapele procedurii de delegare a autorității părintești pentru
părinții/părintele unic întreținător care intenționează să plece la munca în străinătate, pe parcursul
întregului an școlar 2018-2019, în toate unitățile școlare/ structurile arondate; conform
prevederilor legislative în domeniul protecției copilului, respectiv Legea 272/2004 privind
protecția si promovarea drepturilor copilului cu modificările si completările ulterioare si Hotararea
nr. 691 din 19 august 2015 privind aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creştere şi
îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot
beneficia.
Realiazarea si implementarea de noi campanii/activitati de informare, educare, constientizare si
prevenire a situatiilor de criza, serviciile specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunitatilor,
cu probleme speciale, aflate temporar in dificultate. Cauzele care duc la o incapacitate de a realiza prin
mijloace proprii un mod normal, decent de viata.
Constinuarea unor evenimente care vor fi desfașurate anual.
Elaborarea Planului Anual al Achiziţiilor Publice al Directiei de Asistenţă Socială a municipiului
Bacău conform Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, şi modificarea acestuia în funcţie de fiecare
rectificare bugetară.
Elaborarea Strategiei Anuale de Achiziții Publice al Directiei de Asistenţă Socială a municipiului
Bacău pentru anul 2019.
identificarea surselor de finanţare in domeniul asistentei si protecţiei sociale;
atragerea resurselor financiare, materiale şi umane prin elaborarea unor proiecte în parteneriat cu
ONG-urile sociale din municipiul Bacău;
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facilitarea comunicarii si cooperarii la nivel local si regional in ceea ce priveşte organizaţiile nonprofit;
promovarea vieţii asociative pe plan local prin încurajarea proiectelor in parteneriat intre ONG-uri
si Bacău;
asigurarea realizarii strategiei de dezvoltare anuala a serviciilor sociale precum si cele pe termen
mediu si lung;
colaborarea cu Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget pentru întocmirea proiectului bugetului anual
al Direcției de Asistență Socială al municipiului Bacău;
elaborarea si finalizarea contractelor de furnizare, servicii si lucrari cuprinse in Programul Anual
al Achizitiilor Publice;
elaborarea şi redactarea contractelor de achiziţie publică încheiate de DAS cu persoane fizice sau
juridice, a actelor adiţionale care conţin modificări pe durata derulării acestora;
asigurarea, păstrarea şi arhivarea documentelor privind documentaţia de atribuire;
îndeplinirea altor atribuţii în domeniu, stabilite de lege.
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BIROUL RESURSE UMANE, SĂNĂTATEA ŞI
SECURITATEA MUNCII
Componenţa Biroului Resurse Umane, Sănătatea şi Securitatea Muncii:
Nr. Functia de conducere
Crt.
1
2
3
4
5
6

Functia de executie

ŞEF BIROU
INSPECTOR
SPECIALITATE
INSPECTOR
SPECIALITATE
INSPECTOR
SPECIALITATE
INSPECTOR
SPECIALITATE
INSPECTOR

Nr.
Posturi
1
DE 1

S
S

Treapta
/
grad
profesional
II
IA

DE 1

S

IA

DE 1

S

I

DE 1

S

II

SSD

IA

1

Studii

1. ORGANIZAREA BIROULUI RESURSE UMANE, SANATATEA SI SECURITATEA
MUNCII
Conform Statului de Functii al Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău aprobat prin
Hotărârea Consiliului Bacău nr. 423/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a numărului de
personal, a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, numărul de
posturi prevăzut pentru Biroul Resurse Umane, Sănătatatea și Securitatea Muncii, este de 6 salariaţi (
şef birou -1; inspector de specialitate- 4; inspector SSD-1 ), ocupate fiind 2 posturi.
2. PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE BIROULUI RESURSE UMANE, SANATATEA SI
SECURITATEA MUNCII
1.asigură recrutarea şi angajarea personalului pe baza de competenţă, prin concurs conform
prevederilor legale;
2.organizează conform legislaţiei in vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din
aparatul propriu şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;
3.urmăreşte respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de
legislaţia muncii pentru personalul din aparatul propriu cat si a asistentilor personali pentru persoane
cu handicap;
4. operează efectiv în registrul general de evidenţă a salariaţilor, date cu caracter personal ale acestora,
cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2011 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
5.completează si depune in format electronic formularul M 500 până la data de 25 ale fiecărei luni
pentru luna precedentă conform Ordinului nr.2263/2016 privind procedura de transmitere a datelor
în registrul public;
6.analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor Direcţiei de Asistenţă
Socială a municipiului Bacău si pregăteşte documentaţia pentru elaborarea organigramei Direcţiei
de Asistenţă Socială a municipiului Bacău;
7.pregăteşte documentaţia necesară in vederea elaborării Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău, Regulamentului Intern şi
a altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău;
8.pregăteşte documentaţia necesară întocmirii Statului de funcţii;
9.ţine evidenţa fişelor de post şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de
Organizare si Funcţionare;
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10. răspunde de aplicarea corecta a legislaţiei de salarizare;
11. întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de
lucru şi urmăreşte încadrarea în plafonul stabilit de lege, sau conform legislatiei in vigoare privind
salarizarea pentru anul 2017, stabilește si tine evidenta compensării orelor lucrate suplimentar, cu
timp liber aferent;
12. controlează respectarea disciplinei muncii;
13. stabileşte nevoile de pregătire si perfecţionare ale salariaţilor;
14. efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, delegarea, numirea, preluarea de sarcini sau
încetarea contractului de munca al personalului angajat;
15. întocmeste contractele individuale de muncă, propune promovarea în funcţii, întocmeste deciziile
de încetare a contractului individual de muncă;
16. ţine evidenţa concediilor anuale, a concediilor medicale, a concediilor fară plată şi a sancţiunilor;
17. răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţa
serviciului;
18. eliberează adeverinţe pentru calitatea de salariat la cerere;
19. îndeplineste toate activităţile legate de gestionarea asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav conform legislaţiei in vigoare;
20. întocmeste contractele de muncă ale asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav ;
21. verifică zilnic şi lunar situaţia asistenţilor personali în plată, a celor sistaţi din plată pe cauze de
încetare a contractelor de munca ale acestora, in condiţiile legii;
22. asigură şi răspunde de luarea tuturor măsurilor de sănătate şi securitate în muncă în cadrul
Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Bacău;
23. ia masuri pentru asigurarea fiecărui loc de muncă cu instrucţiuni tehnice si de sănătate şi securitate
a muncii specifice activităţii;
24. organizează instruirea periodică la locul de munca a personalului cu privire la funcţionarea,
exploatarea şi întreţinerea echipamentelor tehnice în condiţii de siguranţă, cunoaşterea şi aplicarea
normelor şi instrucţiunilor de lucru şi sănătate şi securitate în muncă;
25. întocmeşte deciziile aferente, urmăreşte avizarea şi semnarea lor;
26. rezolva in termenul legal corespondenta legata de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap
grav ;
27. întocmeşte raportări si situaţii statistice legate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap
grav si le transmite compartimentelor interne si instituţiilor externe solicitante;
28. înaintează lunar Biroului Financiar Contabil următoarele documente:
- foaia colectiva de prezenta, verificata si semnata de şefii compartimentelor Direcţiei de
Asistenta Sociala a municipiului Bacău;
- certificatele medicale;
- înştiinţările pentru concediu de odihna solicitate cu plata in avans;
- deciziile privind modificarea sporurilor de vechime ale salariaţilor;
-alte decizii privind modificări salariale.
29. păstrează confidenţialitatea datelor din serviciul îndeplinit;
30. propune participarea angajaţilor la cursuri de perfecţionare si organizează cursuri de
perfecţionare, stabilind priorităţile pe domenii de activitate;
31. face propuneri pentru intocmirea planului de formare profesionala;
32. răspunde de arhivarea anuală a documentelor compartimentului şi predarea acestora la arhiva
instituţiei;
33. îndeplineşte orice alte măsuri şi acţiuni de asistenţă socială stabilite de legislaţia in vigoare,
hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului sau ale directorul Direcţiei de Asistenţă
Socială a Municipiului Bacău;
34. intocmeste tematica instruirii periodice a salariatilor privind normele de protectia muncii;
35. asigură efectuarea controlului medical la angajare, periodic si la reluarea activitătii pentru toti
salariatii instituției.
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3. ACTIVITĂȚI REALIZATE IN CURSUL ANULUI 2017
În concordanță cu atribuțiile Biroului Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea Muncii, în anul
2018 au fost realizate următoarele activități:
1. S-au organizat conform legislaţiei in vigoare, 6 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante
în cadrul proiectului demonstrativ ,,Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul
Bacău” derulat in parteneriat cu reprezentanța UNICEF România.
2. A urmărit respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor
prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul propriu cat si a asistentilor personali
pentru persoane cu handicap, s-au întocmit contractele individuale de muncă, s-a propus promovarea
în funcţii.
- La data de 31 decembrie 2018 în aparatul propriu erau încadrate 86 persoane, din care 1
persoană avea contractul de muncă suspendat pentru concediu creşterea copilului până la vârsta de 2
ani și 426 asistenţi personali.
- Pe parcursul anului 2018, au fost incadrate un număr de 2 persoane ( 1 - inspector de specialitate,
1-educator), urmare concursului organizat in noiembrie 2017. Nu au fost încetări de contracte
individuale de muncă ale angajaților din aparatul propriu.
În anul 2018 a continuat proiectul implementat de către Direcția de Asistență Socială, în
Municipiul Bacău in colaborare cu UNICEF România, conform Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Bacău nr. 74 din 04.05.2015. Astfel, Statul de functii al Directiei de Asistență Socială a
Municipiului Bacău cuprinde un număr de 5 posturi de asistent medical comunitar si 5 posturi de
asistent social, în cadrul Compartimentului Servicii Sociale Integrate Comunitare din subordinea
Serviciului Asistență Socială. În prezent sunt ocupate 5 posturi de asistent medical comunitar si 2
posturi de asistent social, iar 3 posturi de asistent social au fost ocupate prin cumul de functii de
către angajati ai Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău .
- În anul 2018 au fost încadrate 201 persoane ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav
și au fost incetate 157 contracte individuale de muncă ale asistentilor personali pentru persoana cu
handicap grav ca urmare a decesului persoanei cu handicap, expirării perioadei s-au a optării pentru
alte forme de servicii/ beneficii sociale.
- S-au intocmit acte aditionale la contractele individuale de munca ale salariatilor in cazul
modificarii acestora in ceea ce priveste : locul de munca, salariul sau felul muncii ( in vederea
respectarii prevederilor Legii nr.53/2003-Codul Muncii “ republicată“si a Legii nr.153/2017).
3. S-a opererat efectiv în registrul general de evidenţă a salariaţilor, date cu caracter personal ale
acestora, cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2011 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, referitor la intocmirea
contractului individual de muncă, modificări ale acestuia sau incetare.
4. S-a completat si depus lunar in format electronic formularul M 500 până la data de 25 ale fiecărei
luni pentru luna precedentă conform Ordinului nr.2263/2016 privind procedura de transmitere a
datelor în registrul public, până în luna septembrie 2018.
5. In anul 2018, Regulamentul de organizare si funcționare ale Directiei de Asistenta Socială a
Municipiului Bacău sunt cele aprobate prin HCL nr. 272/24.07.2018 și HCL nr. 423/19.12.2017
privind modificarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului
de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău .
- S-a pregătit documentaţia necesară pentru modificarea Regulamentului de Organizare și
Functionare al Directiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău cu respectarea prevederilor legale
ale Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice,
Hotărârii nr.797 din 08 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Legii
nr.292/2011 a asistenţei sociale.
6. Fişele de post pentru noii angajati și pentru salariatii delegati sau numiti in alte functii, au fost
întocmite prin corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare si Funcţionare.
7.S-a pregătit documentatia privind modificările salariale ale angajatilor din cadrul Directiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Bacău pentru funcțiile prevăzute la cap.I, pct.3 din anexa nr.II -
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Familia ocupațională de funcții bugetare <Sănătate și asistență socială> din Legea-cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările
ulterioare, și ale salariaților ale căror functii sunt prevăzute în familia ocupațională de functii
bugetare“Administrație” , conform HCL nr.54 din 06.02.2018.
8.S-a urmărit respectarea de către salariaţi a programului de lucru în timp normal precum şi a orelor
suplimentare pentru care s-a întocmit documentaţia necesară în vederea acordării de timp liber.
9. S-a intocmit Planul de formare profesională pentru anul 2018, precum si raportul de indeplinire a
acestuia functie de nevoile de pregătire si perfecţionare ale salariaţilor, conform legislatiei in vigoare.
10. S-au intocmit documentațiile legate de încadrarea, promovarea , preluarea de sarcini și încetarea
contractului de munca al personalului angajat.
11. S-a întocmit evidenţa concediilor anuale și a concediilor medicale.
13. S-au eliberat adeverinţe de salariat, necesare la diferite instituţii atât pentru personalul din aparatul
propriu cât şi pentru asistenţii personali, respectiv aproximativ 1000 adeverinţe de salariat.
14. S-au întocmit situaţii statistice legate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap şi situaţiile
statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale cerute de Direcţia Judeţeană de Statistică.
15. S-au întocmit deciziile aferente intocmirii, modificării sau incetării contractelor individuale de
muncă.
În acest sens s-au întocmit 396 decizii privind angajarea, încetarea, suspendarea contractelor de
muncă, respectiv 446 decizii pentru acordarea drepturi băneşti persoanelor cu handicap pe perioada
concediilor de odihna ale asistentilor personali.
16.S-a rezolvat in termenul legal corespondenta primită.
17. Lunar s-au adus la cunoştinţa Serviciului Financiar-Contabilitate-Buget : foaia colectivă de
prezenţă, certificatele medicale, înştiinţările pentru concediile de odihnă şi modificările gradatiilor
privind vechimea in munca ale salariaţilor și alte decizii privind modificări salariale.
18.S-a intocmit documentatia necesara respectarii prevederilor Legii nr.319/2006 privind sănătatea şi
securitatea muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, periodic s-a urmărit efectuarea
instructajului de protectia muncii de catre fiecare sef de compartiment şi s-a efectuat supravegherea
sănătăţii angajaţilor prin efectuarea, din fondurile angajatorului, a examenului medical la angajare,
periodic sau la reluarea activităţii.
19. În anul 2018 nu au existat reclamații sau sesizărilor referitoare la activitatea compartimentului.
Alte activități :
- Au fost întocmite şi depuse la Casa de Pensii un număr de 31 dosare de pensionare pentru asistenti
personali .
- S-a asigurat secretariatul comisiei de monitorizare a controlului intern managerial.
- S-au revizuit 2 proceduri privind activitățile Biroului Resurse Umane, Sănătatea și Securitatea
Muncii- Gestionarea asistentilor personali si Ocuparea posturilor vacante prin concurs precum si
promovarea salariaților.
4. OBIECTIVELE BIROULUI RESURSE UMANE, SANTATEA SI SECURITATEA MUNCII
- Evaluarea resurselor umane existente, precum şi a nevoilor de formare şi perfecţionare profesională;
- Perfecţionarea personalului din aparatul propriu cât şi a asistenţilor personali prin participarea la
cursuri specifice activităţii acestora;
- Implementarea totală a prevederilor Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entitatilor publice;
- Respectarea obiectivelor, termenelor, masurilor prevazute in programul de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial;
- Informarea salariaţilor privind atribuţiile, obligaţiile şi drepturile acestora specificate în Legea nr.53 Codul Muncii „ „republicată”, Contractul Colectiv de Muncă, Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Directiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău, Fişa postului, Legea nr.292/2011 a
asistenţei sociale, precum si prevederile noile legislatii;
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- Acordarea drepturilor salariaţilor conform legislaţiei în vigoare Legea-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice (promovarea acestora, acordarea salariilor
corespunzătoare, acordarea concediilor de odihnă, compensarea cu timp liber a orelor efectuate
suplimentar, acordarea altor drepturi, etc.)
- Respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii.
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OFICIUL JURIDIC
1. PERSONALUL OFICIULUI
In cadrul Oficiului Juridic își desfășoară activitatea un singur angajat.
2. ACTIVITATEA OFICIULUI JURIDIC ÎN ANUL 2018
În cadrul Oficiului Juridic s-au desfășurat următoarele activități:
- Asigurarea bazei de documentare juridică și legislativă a Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Bacău;
- Întocmirea si fundamentarea unui număr 24 de proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al
municipiului Bacău în domeniul asistentei sociale;
- Întocmirea si fundamentarea de proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al municipiului
Bacău în domeniul transportului public cu mijloace de transport in comun;
- Prezentarea proiectelor menționate mai sus spre avizare Compartimentului de lucru al
Consiliului Local Bacău;
- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 1935 de decizii ale directorului Direcției de
Asistență Socială a Municipiului Bacău în ceea ce privește încadrarea si încetarea activității
asistenților personali, acordarea de indemnizații persoanelor cu handicap;
- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 176 dispoziții ale Primarului Municipiului
Bacău în ceea ce privește acordarea/neacordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea
venitului minim garantat;
- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 342 dispoziții ale Primarului Municipiului
Bacău în ceea ce privește acordarea/neacordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea
privind alocația pentru susținerea familie;
- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 6 dispoziții ale Primarului Municipiului Bacău
în ceea ce privește acordarea de ajutoare de înmormântare în cazul decesului unei persoane
din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social;
- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 102 de dispoziții ale Primarului Municipiului
Bacău în ceea ce privește acordarea de ajutoare de urgență;
- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 2 de dispoziții ale Primarului Municipiului
Bacău în ceea ce privește acordarea ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne.
- Întocmirea si fundamentarea unui număr de 179 de decizii ale directorului Direcției de
Asistență Socială a Municipiului Bacău în ceea ce privește personalul Direcției de Asistență
Socială a Municipiului Bacău, asistenții maternali profesioniști, precum și activitatea
Biroului Financiar Contabil din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.
- Formularea de proiecte de convenții, contracte si acte administrative ale Direcției de
Asistență Socială a municipiului Bacău;
- Evidenta și urmărirea din punct de vedere juridic a derulării parteneriatelor cu organisme
private in domeniul asistentei sociale;
- Acordarea de consultanta juridica beneficiarilor serviciilor oferite de Direcției de Asistență
Socială a Municipiului Bacău si răspunsuri la petiții ce vizau domeniul juridic;
- Participarea la audiențele susținute de Directorul Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Bacău;
- Formularea de avize scrise la solicitarea conducerii, întocmirea de note (interne, de
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-

-

-

-

informare);
Redactarea în colaborare cu salariații Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău a
materialelor informative referitoare la specificul activității biroului, atât cele de zi cu zi, în
funcție de activitatea biroului, cât și cele la solicitarea Directorului Direcției de Asistență
Socială a Municipiului Bacău sau cele către alte instituții;
Avizarea pentru legalitate a tuturor actelor emise de Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Bacău sau a acelora în care serviciul este parte;
Reprezentarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău pe baza mandatului
directorului Direcției de Asistenta Sociala in fata instanțelor judecătorești si instrumentarea
cauzelor in care instituția figura ca parte;
Încheierea de contracte necesare desfășurării activității Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Bacău (prestare activități medicina muncii, contracte de finanțare
nerambursabilă pentru activitatea de asistență socială, etc.)
Participarea la întrunirea Comisiilor sociale în cadrul Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Bacău privind contractele de finanțare nerambursabilă, potrivit Legii
nr. 350/2005.
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SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE, BUGET
1. Componenţa biroului
Conform Organigramei şi a Statului de Funcţii ale DAS Bacău, în cadrul acestui serviciu îşi
desfăşoară activitatea 1 şef serviciu financiar contabilitate, buget si 4 inspectori de specialitate, din care
unul dintre inspectori este in concediu crestere copil pana la varsta de 2 ani.
2. Obiect de activitate
- efectuarea operaţiunilor financiar-contabile ce stau la baza plăţii drepturilor şi facilităţilor
financiare acordate persoanelor aflate în dificultate –ajutor încălzire CET şi E-on si ajutoare lemne,
ajutoare de urgenţă, ajutoare de înmormântare, tichete assist pentru pensionari, acordarea unui premiu
pentru 50 de ani de căsătorie, acordarea unui premiu pentru împlinirea vârstei de 100 ani, abonamente
pentru transportul public urban, precum şi prelucrarea informatica a datelor conform ordinului
1849/2008, cu privire la monitorizarea unor drepturi de natură salarială,
- calcularea şi plata salariilor, indemnizaţiilor şi drepturilor de personal, cu luarea în considerare a
modificărilor intervenite în legislaţia în domeniu, precum şi întocmirea declaraţiei 205 şi a declaraţiei 112
către Ministerul finanţelor publice.
- verificarea dosarelor de ajutor social,
- verificarea, înregistrarea şi evidenţierea informatică a tuturor mişcărilor patrimoniale ale
mijloacelor fixe, obiecte de inventar şi alte materiale;
- inventarierea anuală a bunurilor şi organizarea casării, declasării şi valorificării bunurilor rezultate
din casare;
- evidenţierea contabilă şi urmărirea modului de cheltuire a fondurilor de investiţii;
- întocmirea bilanţului contabil, contului de execuţie bugetară precum şi alte situaţii trimestriale;
- întocmirea situațiilor financiare pe platforma Ministerului de Finanțe ( FOREXBUG)
- alte situaţii statistice către Administraţia Financiară şi Direcţia de Statistică Bacău.
- acordarea de finanţări nerambursabile conform Legii 350/2005,
- prelucrarea datelor contabile în programul de evidență contabilă şi verificarea corectitudinii
acestora.
3. Sinteza activității pe 2018
Managementul financiar a urmărit utilizarea raţională şi eficientă a fondurilor alocate de la
Bugetul de stat şi bugetul local, care au acoperit atât cheltuielile curente cât şi cele de investiţii.
Pentru desfăşurarea activității în anul 2018 instituției i-au fost repartizate următoarele credite
bugetare pe capitole:
68.02.05. Asistenta sociala in caz de invaliditate
- cheltuieli de personal - pentru asistenții personali – 11.115.348 lei
- cheltuieli cu asistenta socială in caz de invaliditate – 12.941.000 lei
- cheltuieli contributii pers. cu handicap b.s. –250.610 lei
68.02.15. Prevenirea excluderii sociale
- cheltuieli cu asistenta socială – 5.387.782 lei
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68.02.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
– pentru personalul DAS – 4.295.070 lei
- cheltuieli materiale – 6.489.108 lei
- cheltuieli cu asistenta socială – 3.350.000 lei ( venitul minim garantat, aj încălzire, 50 ani căsătorie)
- cheltuieli cu asociaţii și fundații – 868.000 lei
- cheltuieli contributii pers. cu handicap b.l. – 41.500 lei
- cheltuieli de capital – 0 lei
Total credite bugetare - 44.738.418 lei, gradul de utilizare a acestora fiind de 98,57 %
efectuându-se următoarele plăți:
68.02.05. Asistenta sociala in caz de invaliditate
- cheltuieli de personal - pentru asistenții personali – 11.115.348 lei
- cheltuieli cu asistenta socială in caz de invaliditate – 12.940.989 lei
- cheltuieli contributii pers. cu handicap b.s. –250.610 lei
68.02.15. Prevenirea excluderii sociale
- cheltuieli cu asistenta socială – 5.301.181,87 lei
68.02.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale
– pentru personalul DAS – 4.293.917 lei
- cheltuieli materiale – 6.176.380,34 lei
- cheltuieli cu asistenta socială – 3.197.088,99 lei ( venitul minim garantat, aj încălzire, 50 ani căsătorie)
- cheltuieli cu asociații și fundații – 779.822,44 lei
- cheltuieli contributii pers. cu handicap b.l. – 41.354 lei
- cheltuieli de capital – 0 lei
Total cheltuieli – 44.096.691,64 lei
În cursul anului 2018 s-au derulat proiecte aprobate în domeniul asistenţei sociale conform Legii
350/2005 şi a Ghidului Solicitantului privind finanţările nerambursabile din fondul bugetului local,
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, pentru următoarele fundaţii:
- Asociația Centrul Daniel Bacău cu proiectul „Utilizarea artelor combinate in programele de
recuperare II” in suma de 91.440 lei, suma decontata si justificata 84.840 lei;
- Asociatia Lumina cu proiectul „ Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor diagnosticate cu boli
incurabile si familiilor acestora prin servicii de ingrijire paliative la domiciliu din municipiul
Bacău " –75.022 lei, suma decontata si justificata 74.248,13lei
- Societatea Naţionala de Cruce Roşie cu proiectul „Centrul de servicii de îngrijire si asistenta la
domiciliu pentru persoanele vârstnice – Deschideți o ușa" – 96.000 lei, suma decontata si
justificata 96.000 lei
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ACCMA Betania „Prevenirea marginalizării sociale prin servicii sociale de asistenta, îngrijire si
recuperare pentru copii, tinere si adulți cu dizabilități sau aflați in dificultate” in suma de
446.649,06 lei, suma decontata si justificata 418.985,08 lei
Au fost alocate sume prin HCL 92/15.03.2018 pentru participarea municipiului Bacău în calitate de
partener împreuna cu Asociatia Libera a Pensionarilor Bacau cu ocazia evenimentului „Serbarea
Martisorului” – suma fiind de 36.000 lei, justificand 35.730 lei şi prin HCL 374/28.09.2018 pentru
participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu Asociatia Speranta Bunicilor, în
vederea organizării evenimentului „Ziua internationala a persoanelor varstnice” în sumă de 49.500 lei,
justificând toata suma . Prin HCL 498/21.12.2018 s a alocat suma de 49.500 lei pentru participarea
municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu Asociatia Speranta Bunicilor, în vederea
organizării evenimentului „Microrevelion” suma ce va fi decontata in anul 2019.
Conducătorul acestui birou, impreuna cu 2 inspectori de specialitate care au avut viza control
financiar preventiv cate 6 luni, au asigurat şi acordat viză pentru controlul financiar preventiv asupra
operaţiunilor patrimoniale ale instituţiei desemnate prin decizia directorului DAS Bacău. Nu s-au
înregistrat refuzuri de viză.
-

4. Obiecte majore propuse pentru anul 2018
Ca activitate distinctă în cadrul acestui birou, se înscriere acordarea drepturilor persoanelor
defavorizate în cel mai scurt timp posibil, în limita bugetului aprobat şi în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi a principiilor fundamentale care definesc activitatea din domeniul asistenţei sociale cu accent
pe imperativele acţiuni de protejare şi aplicarea nevoilor personalelor aflate în situaţii deosebite.
Se vor acorda subvenţii pentru transportul public urban persoanelor defavorizate, tichete de masă
pentru pensionari, apă minerală pentru populaţie (în cazul situaţiilor de urgenţă) , ajutoare de lemne,
ajutoare de urgenţă şi de înmormântare, precum şi verificarea corecta si imediata a dosarelor de ajutor
social conform Legii 416/2001, pentru a putea fi transmisa catre AJPS Bacau.
Se va lucra cu programul informatic achizitionat pentru desfăşurarea în condiţii mai bune şi mai
eficiente a serviciului financiar, contabilitate, buget , pentru a uşura activitatea cu beneficiari de asistenţă
socială.
Se va urmări în permanenţă îndeplinirea Planului de achiziții pentru anul 2019 precum şi utilizarea
în mod cât mai corect bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Primăria Bacău.
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COMPARTIMENTUL SECRETARIAT-REGISTRATURĂ
În cadrul compartimentului Secretariat-Registratură, pe parcursul anului 2017 şi-a desfăşurat activitatea 1
angajat.
1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT REGISTRATURÃ





















asigura accesul neîngrădit al populaţiei la informaţiile privind drepturile acesteia la protecţie
şi asistenta sociala precum si la formalităţile şi documentaţia care sunt necesare pentru
obţinerea acestor drepturi, in condiţiile impuse de legislaţia în vigoare ;
face revista presei zilnic, prezentând o sinteza a acesteia şefului ierarhic superior;
comunica celor interesaţi deciziile şi hotărârile şefului ierarhic superior;
înregistrează si păstrează evidenta actelor primite si emise;
permite cunoaşterea reţelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate şi diversificate in
baza Legii nr. 292/2011 a a asistentei sociale şi a celorlalte legi speciale care acţionează în
domeniul protecţiei/asistenţei sociale persoanelor interesate ;
facilitează accesul categoriilor populaţionale supuse riscului marginalizării sociale la
prestaţiile si serviciile oferite de Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacău direct sau
pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale;
asigura cunoaşterea reţelei de instituţii de Asistenta Sociala sau instituţii de Protecţie Speciala
care asigura servicii socio-medicale de tip rezidenţial, aflate in coordonarea Ministerului
Muncii si Solidarităţii Sociale sau după caz, a Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu
Handicap de către toţi cei interesaţi;
preia de la solicitanţi/petiţionari cererile, petiţiile depuse de aceştia si le transmite
compartimentelor responsabile de rezolvarea lor;
asigura transparenta activităţii Direcției de Asistenta Sociala a municipiului Bacău prin
oferirea tuturor informaţiilor solicitate de către cetăţeni, in conformitate cu Legea nr. 544/2001
privind accesul la informaţiile de interes public;
ţine un registru general de intrare - ieşire pentru înregistrarea cererilor solicitanţilor şi a
răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcției de Asistenta Sociala a
municipiului Bacău privind modurile si termenele de rezolvare a acestora ( în anul 2018 s-au
înregistrat de la 1 la 23672 poziţii);
tine un registru de evidenţă specială pentru înregistrarea petiţiilor si a răspunsurilor
compartimentelor de specialitate ale Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacău
privind modul si termenele de rezolvare a acestora ( în anul 2018 s-au înregistrat de la 40501
la 40707 poziţii);
ţine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de la Guvern, Preşedinţie,
Avocatul Poporului şi alte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat si a
răspunsurilor compartimentelor de specialitate ale Direcției de Asistenta Sociala a
municipiului Bacău privind modul şi termenele de rezolvare a acestora ( în anul 2017 s-a
înregistrat o cerere, la poziția 40001);
se ocupa de expedierea corespondentei către persoane/instituţii care s-au adresat Direcției de
Asistenta Sociala a municipiului Bacău în scris;
păstrează confidenţialitatea datelor din serviciul pe care ii îndeplineşte;
respecta normele de sănătate şi securitatea muncii si P.S.I.;
îndeplineşte şi alte sarcini primite de la directorul Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului
Bacău.
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BIROUL ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE ŞI PSI
1. ORGANIZAREA BIROULUI ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE SI P.S.I.
- sef birou - are prin dispoziţie coordonarea compartimentului;
- referent cu atributii de arhivar;
- şofer - deserveşte personalul care efectuează anchete sociale in teren ;
- personalul de curăţenie – pentru spaţiile din administrare ;
2. PRINCIPALELE ACTIVITAŢI :
-

Gestionează întregul patrimoniu DAS : clădiri , terenuri , mijloace fixe , obiecte de inventar;
Face aprovizionarea cu tot ce este necesar pentru servicii , birouri , centre de zi;
Încheie contracte cu furnizorii si prestatorii de servicii pentru asigurarea de energie termică ,
energie electrică , gaze , apă , canalizare , gunoi etc;
Asigură buna funcţionare a aparaturii de birotică şi a mijloacelor din dotare ;
Se îngrijeşte de obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare , conform normelor
legale apărute;
Ţine evidenţa Fişelor de instructaj şi asigură instruirea personalului in domeniul Situaţiilor de
urgenţă şi P.S.I.;
Asigură buna funcţionare de ARHIVARE
a documentelor emise de DAS pe baza
NOMENCLATORULUI aprobat;
Asigură şi urmareşte paza şi securitatea sediilor , a bunurilor aflate in dotare , păstrarea si
inventarierea acestora anual;

3. ACTIVITATEA REALIZATĂ ÎN ANUL 2018
1. In colaborare cu Serviciul Implementare Programe si Achizitii Publice cȃt si cu Biroul Financiar
Contabil a derulat planul de aprov. al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Bacau, privind
aprovizioarea curenta cu bunuri(rechizite, piese de schimb ,materiale utilitar gospodaresti, etc);
2. A asigurat gestionarea miloacelor fixe, obiectelor de inventar si materialelor consumabile achizitionate
(depozitare si distribuire ) ;
3. In colaborare directa cu Biroul Financiar Contabil prin registrul mijloacelor fixe tine la zi evidenta
acestora , precum si evidenta fizica a obiectelor de inventar si a materialelor consumabile administrate de
Directia de Asistenta Sociala a municipiului Bacau;
4. In colaborare cu Serviciul Implementare Programe si Achizitii Publice a asigurat desfasurarea in bune
conditii a activitatii de igenizare si deservire generala a Directiei de Asistenta Sociala a municipiului
Bacau;
5. In colaborare cu Serviciul Implementare Programe si Achizitii Publice si Biroul Financiar Contabil a
intocmit necesarul de mijloace fixe si obiecte de inventar in vederea achizitioarii lor conform legislatiei in
vigoare
6. A intocmit notele de receptie,fisele de magazie, bonurile de consum pentru produsele si materialele
achizitionate ;
7. A facut propuneri cu privire la casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar uzate fizic sau moral
;
8. S-a ingrijit de obtinerea tuturor autorizatiilor si avizelor de functionare , in conformitate cu normele
legale;
9. A tinut evidenta fiselor de instructaj precum si instruirea personalului in domeniul Situatiilor de
urgenta si PSI ;
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10. Din luna Mai 2005, are in atrbutii in gestionarea respectiv ridicarea si distribuirea laptelui praf catre
persoanele indreptatite , pe baza tabelelor si retetelor furnizate de medicii de familie, cu avizul D.S.P.
Bacau ;
11. In colaborare cu Biroul Combaterea Saraciei a derulat procedura de inhumare a persoanelor decedate
care reprezinta cazuri sociale cu probleme speciale( persoane ale strazii fara adapost, fara potential
financiar si rude apropiate e.t.c.)
12. A urmarit lucrarile de reparatii, modernizare, precum si lucrarile de orice natura ce s-au efectuat de
terti;
13. A asigurat respectarea normelor de paza, securitate si de prevenire a incendiilor ;
14. A asigurat gestionarea situatiilor prevazute de Hotarari de Consiliu Local prin care s-a constatat
existenta unei situatii deosebite in municipiul Bacau, respectiv sistarea serviciului de furnizare cu apa
potabila, drept pentru care s-a dispus acordarea ajutorului de urgenta pentru populatie, constȃnd in
achizitionarea si distribuirea de apa potabila in perioada sistarii, prin intermediul instalarii celor 8 puncte
stabilite.
15. A asigurat primirea si verificarea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei;
16. A urmarit clasificarea ,ordonarea si inventarierea arhivei de catre birouri si compartimente, pe parti
structurale , probleme si termene de pastrare, respectiv indosarierea, intocmirea fiselor si aranjarea in
rafturi;
17. A intocmit listele de selectionare pentru materialele din arhiva a caror termene de pastrare au expirat
si le prezinta comisiei pentru discutare si avizare ;
18. A predat la unitatile indicate arhiva scoasa din evidenta, urmare a aprobarii de catre Arhivele Statului
;
19. A rezolvat cererile cetatenilor privind eliberarea de copii dupa actele existente in arhiva;
20.A asigurat distribuirea tichetelor valorice, abonamentelor si cardurilorTP;
21. A participat la un schimb permanent de date cu celelalte compartimente ale Directiei de Asistenta
Sociala a municipiului Bacau.
4. ACTIVITATI PRPOUSE A FI DESFASURATE IN ANUL 2019 DE CATRE BIROUL
ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE SI PSI
1. In colaborare cu Biroul Implementare Programe si Achizitii Publice cȃt si cu Serviciul Financiar
Contabil, sa deruleaze planul de aprovizionare al Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Bacau,
privind aprovizioarea curenta cu bunuri(rechizite , piese de schimb ,materiale utilitar gospodaresti ,etc);
2. Sa asigure gestionarea miloacelor fixe , obiectelor de inventar si a materialelor consumabile ce vor fi
achizitionate (depozitare si distribuire ) ;
3. In colaborare directa cu Serviciul Financiar Contabil prin registrul mijloacelor fixe va tine la zi
evidenta acestora, precum si evidenta fizica a obiectelor de inventar si a materialelor consumabile
administrate de Directia de Asistenta Sociala a municipiului Bacau;
4. In colaborare cu Biroulul Implementare Programe si Achizitii Publice va asigura desfasurarea in bune
conditii a activitatii de igenizare si deservire generala a Directiei de Asistenta Sociala a municipiului
Bacau;
5. Va intocmi notele de receptie , fisele de magazie si bonurile de consum pentru produsele si materialele
achizitionate ;
6. In colaborare cu Biroul Implementare Programe si Achizitii Publice si Serviciul Financiar Contabil va
intocmi necesarul de mijloace fixe si obiecte de inventar in vederea achizitioarii lor conform legislatiei in
vigoare ;
7. Va face propuneri privind casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar uzate fizic sau moral ;
8. Se va ingriji de obtinerea tuturor autorizatiilor si avizelor de functionare , in conformitate cu normele
legale;
9. Va tine evidenta fiselor de instructaj si asigura instruirea personalului in domeniul Situatiilor de
urgenta si PSI ;
10. Va derula in continuare gestionarea respectiv ridicarea si distribuirea laptelui praf catre persoanele
indreptatite , pe baza tabelelor si retetelor furnizate de medicii de familie, cu avizul D.S.P. Bacau;
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11. In colaborare cu Beneficii Sociale va derula in continuare procedura de inhumare a persoanelor
decedate care reprezinta cazuri sociale cu probleme speciale( persoane ale strazii fara adapost, fara
potential financiar si rude apropiate e.t.c.)
12. In colaborare cu Biroul Beneficii Sociale va asigura aprovizionarea cu lemne de foc a persoanelor,
familiilor social defavorizate;
13. Va gestiona, aproviziona si distribui prin punctele constituite, produsele alimentare din cadrul
Programului European POAD ;
14. Va asigura gestionarea situatiilor prevazute de H.C.L.Bacau prin care se vor constata existenta unei
situatii deosebite in municipiul Bacau;
15. Va asigura gestionarea situatiilor semnalate prin coduri metereologice de catre institutiile ANM; ISU;
DSP prin avertizari, respectiv instalarea punctelor de canicula, aprovizionarea acestora si nu numai ;
16. Va urmari lucrarile de reparatii, recompartimentari, modernizare,etc si toate lucrarile de orice natura
ce se vor efectua de terti;
17. Va asigura respectarea normelor de paza, securitate si de prevenire a incendiilor ;
18. Va face propuneri de recuperare a pagubelor provenite prin distrugerea bunurilor ;
19. Va urmari clasificarea ,ordonarea si inventarierea arhivei de catre birouri si compartimente, pe parti
structurale , probleme si termene de pastrare; respectiv indosarierea, intocmirea fiselor si aranjarea in
rafturi;
20. Va intocmi listele de selectionare pentru materialele din arhiva a caror termene de pastrare au expirat
si le va prezenta comisiei pentru discutare si avizare ;
21. Va preda la unitatile indicate arhiva scoasa din evidenta, dupa ce aceasta a fost aprobata de catre
Arhivele Statului ;
22. Va rezolva cererile cetatenilor privind eliberarea de copii dupa actele existente in arhiva;
23. Va indeplini orice alte masuri si actiuni de asistenta sociala stabilite de legislatia in vigoare , hotarari
ale consiliului local, dispozitii ale primarului sau ale directorului Directiei de Asistenta Sociala a
municipiului Bacau;
24. Va participa la un schimb permanent de date cu celelalte compartimente si birouri ale Directiei de
Asistenta Sociala a municipiului Bacau;
25. Va indeplini orice alte atributii necesare bunei desfasurari a activitatii Directiei de Asistenta Sociala a
municipiului Bacau.
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CENTRUL DE RESURSE PENTRU ADOLESCENȚI
ORGANIZAREA CENTRULUI DE RESURSE PENTRU ADOLESCENȚI
In cadrul Centrului de resurse pentru adolescenți pe parcursul anului 2018, și-au desfășurat
activitatea :
- 1 şef de centru;
- 1 asistent social;
- 1 psiholog;
- 1 ingrijitor.
I. ACTIVITĂŢILE DESFĂȘURATE IN CURSUL ANULUI 2018 .
Activitatile sunt propuse conform obiectivelor de dezvoltare institutionala si raspund nevoilor
beneficiarilor.
Centrul de Resurse pentru Adolescenți oferă servicii de informare cu scopul de a sprijini și asista
adolescenții din populația generală cu scopul de a le oferi oportunități de dezvoltare personală și
profesională, de a încuraja adoptarea unor comportamente sănătoase în rândul acestora și de a avea relații
pozitive în familie și în comunitate în vederea prevenirii adoptării comportamentelor de risc, cât și a unor
activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinți /reprezentanți legali, precum și pentru alte
persoane care au în sprijin copii
CRA dezvolta activitati de informare la nivelul comunitatii in ceea ce priveste serviciile oferite si
beneficiile acestora pentru adolescenți si familiile acestora cu ajutorul materialelor informative (pliante)
a) Servicii de informare în școli, comunitate și parteneri despre serviciile și activitățile CRA.
b) Servicii de evaluare inițială în cadrul CRA (evaluarea nevoilor adolescentului, familiei acestuia și evaluare
psihologică).
c) Servicii de informare în unități de învățământ prin desfășurarea de sesiuni/campanii pe diferite teme de interes
pentru adolescenți: sănătatea reproducerii, siguranța pe internet, comunicarea asertivă, prevenirea traficului de
persoane, prevenirea fenomenului de bullying, riscurile consumului de alcool și alte substanțe psihoactive,
recunoașterea și gestionarea emoțiilor, prevenirea abandonului școlar; stil de viață sănătos, etc.
d) Servicii de autocunoaștere și dezvoltare personală pentru adolescenți în cadrul CRA: ateliere de lucru cu scopul
creșterii nivelului de abilități non-cognitive - stima de sine, autocontrolul, motivația, competențele sociale,
creativitatea, gândirea critică, utilizarea resurselor reziliente, abilitățile de coping, ateliere de recunoașterea și
gestionarea emoțiilor; comunicare, de învățare a unor tehnici de relaționare și gestionarea conflictelor, de
învățare eficientă, de adoptare a unui stil de viață sănătos, etc.
e) Servicii recreative pentru adolescenți desfășurate în cadrul CRA sau în comunitate: cluburi de film și teatru,
jocuri de societate, ateliere de creație, concursuri, petreceri, excursii, tabere, etc.
f) Servicii de consiliere psihologică pentru adolescenți și părinții/reprezentanții legali ai adolescenților, în funcție
de nevoile identificate.

.Activitati de colaborare cu profesionistii si institutiile relevante
 CRA colaboreaza cu celelalte servicii comunitare pentru asistenta copiilor si familiile lor, inclusiv cu
profesionistii din domeniu;
 Adolescentii si familiile lor beneficiaza de servicii de calitate in functie de nevoile pe care le au,
inclusiv cele identificate de specialistii centrului, in vederea prevenirii situatiilor de risc;
 CRA colaboreaza cu toti actorii sociali implicati in implementarea planului de servicii personalizat cu
scopul prevenirii abandonului si institutionalizarii copilului si integrarii/includerii sociale a acestuia;
 in vederea indeplinirii misiunii sale, CRA colaboreaza in retea cu toate serviciile si programele
comunitare, regionale si nationale de asistenta si protectie a copilului si familiei. in vederea
indeplinirii misiunii sale.
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 CRA colaboreaza prin intermediul Direcţiei de Asitenta Sociala a Mun. Bacău :
 - Colegiul National de Arta ,, George Apostu,,
- Liceul Tehnologic ,, Henri Coanda Bacău
- Colegiul ,, Mihai Eminescu,, Bacău
- Scoala Alecu Russo Bacau
- Colegiul Tehnic Anghel Saligny Bacau
- Scoala Gimnazial Mihai Dragan Bacau
- Scoala Gimnaziala Nicu Enea Bacau
- Liceul Tehnologic Petru Rares
- Colaborare cu APDP Bacău
- Colaborare cu PFA Stolniceanu Mihai- ferma din localitatea sat Bijghir, Buhoci
 In anul școlar 2017- 2018, Proiect educational: „INTRĂM IN LUMEA FASCINANTĂ A
POVEȘTILOR, proiect desfășurat intre centrul de zi și adolescenții, elevi din cadrul Școlii
Gimnaziale “Spiru Haret” Bacău , beneficiari ai „Centrului de resurse pentru adolescenți ” ,
 In anul 2018 : Manifestarea cu tema: „ Ziua internațională a familiilor ,,
CRA a colaborat,
prin intermediul Direcţiei de Asistenta Sociala a Mun. Bacău, cu Directia Silvica Bacau- luna
plantarii arborilor, cu Scoala Sanitara Postliceala ,, Sanity,,Bacau- informare adolescenti pe tema
educatiei sexuale,cu Clubul Pensionarilor , Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate
ACTIVITATEA REALIZATĂ IN 2018 CONCRET CU REALIZĂRI:


Activitatea socială desfașurată in cadrul « Centrului de resurse pentru adolescenți Bacău, in
anului 2018:
 Capacitatea centrului este de 25 de beneficiari , iar in anul 2018 numarul adolescenților care au
beneficiat de serviciile CRA , participanti la diverse activitati în centru sau de informare în școli
etc.- a fost de 1133 adolescenți
-

II. ACTIVITĂŢILE PROPUSE ȘI NEREALIZATE IN CURSUL ANULUI 2018;
MOTIVELE NEREALIZĂRII ACESTORA .
Reabilitarea grupului sanitar conform standardelor în vederea licențierii

III. ACTIVITĂȚI REALIZATE IN PLUS FAȚĂ DE CELE PLANIFICATE.
h. Activități de socializare la nivelul comunității :
- Desfășurarea Proiectului : „ Ziua Internațională a cărților pentru copii și tineri ,, proiect
desfășurat intre Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Teatrul Municipal Bacovia
-

Activitatea ,, In asteptarea Primăverii- in colaborarea cu elevii clasei a IX-a din cadril CNA,, G.
Apostu,, Bacău- 16.02.-23.02.2018
Activitatea ,, Nosce te Ipsum- club de lectura- Biblioteca,, I.S. Sturza,, Bacau- 22.02.2018
Activitatea,, Ziua Mondială a luptei împotriva exploatării sexuale,, în colaborare cu Colegiul
Tehnic ,, Anghel Saligny,, Bacău- 02.03.2018
Activitatea ,, Azi pentru viitor in colaborare cu Asociația Centrul Părinții Spun Prezent,, Club
Oblio-21 martie 2018
Activitatea ,, Ziua internationala a spunerii de povesti- in colaborare cu Centrul de zi pentru
copilul aflat in dificultate -20 .03.2018
Activitatea - ,, Șezătoare Pascală,, - în parteneriat cu Club 60 Bacău- 26.03.2018
Activitatea ,, Sunt Optimus,, in colaborare cu APDP Bacau
Activitatea ,, Cel mai frumos ou de Pasti,, realizat in colaborare cu DGASPC, DAS Bacau- aprilie
2018 in Piata Tricolorului
Activitatea ,, Ziua Familiei,, -12 mai 2018- in Parcul Catedralei- in colaborare cu DAS Bacau
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-

-

Activitatea ,, Targ Vintage : Copiii si noi,, realizat in colaborare cu Asociatia pentru Promovarea
Dezvoltarii Personale (APDP) Bacău- 1 iunie 2018 la Selgros Bacău
Desfășurarea Proiectului : „ SĂRBĂTOAREA IEI” proiect desfășurat in Piața Tricolorului din
Bacău
Proiect educational: ”IN VIZITĂ LA FERMĂ,, proiect desfășurat intre Centrul de resurse
pentru adolescenti și PFA Stolniceanu F.Mihai, cu Punctul de lucru in sat Bijghir, Com. Buhoci,
jud Bacau
Activitatea ,, Familia, tradiții și obiceiuri sănătoase- 29 august 2018 in colaborare cu APDP
Activitatea ,,Ziua internationala a persoanelor varstnice ,, 5 octombrie 2018 in colaborare cu DAS
Bacau, Club 60 si Scoala Postliceala Bacău
Activități în cadrul Campaniei de informare și prevenire (educație pentru sănătate) în parteneriat
cu Colegiul ,, Mihai Eminescu,, Bacău- noiembrie, decembrie 2018
Vizionare film Arena Mall Bacau – 5 decembrie 2018
- Proiect educațional cultural-artistic- “Mail Art de sezon”- 1-17 decembrie 2018 în parteneriat
cu Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău
- activitatea ,,Tânăr cetățean european,,- discuții cu reprezentanții UNICEF pentru a obține opinii
și idei despre modul în care în primele 6 luni ale anului 2019, România având Președinția
Consiliului European oferă o oportunitate fantastică de a promova drepturile copiilor și tinerilor
români la nivelul instituțiilor europene, dar la fel de important la domiciliu - în România- 12
decembrie 2018
- activitate in parcul Catedralei Bacău- Vals pe gheata la sfarsit de decembrie- 28 decembrie 2018

IV.
GRADUL DE EXECUȚIE BUGETARĂ PENTRU ANUL DE
EVENTUALELE RECTIFICĂRI ȘI GRADUL DE CHELTUIRE A ACESTORA.
Nu este cazul .

REFERINȚĂ,

EFECTELE BENEFICE ALE ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE IN CENTRUL DE
RESURSE LA NIVELUL COMUNITĂȚII:
Implicarea mass-media, realizarea de activitati in comun cu scoli si licee, activitati in care adolescentul
se poate intalni, cunoaşte si socializa;
Una din modalităţile de informare a comunităţii o reprezintă pliantele Centrului, care cuprind toate
activităţile şi serviciile oferite adolescentului. Distribuirea acestor pliante are rolul de a ne mediatiza in
intreaga comunitate a Municipiului Bacău.
La activitatile organizate de CRA Bacău s-au realizat fotografii cu toate momentele existente in
cuprinsul acestor activitati; unele au fost postate pe facebook-ul instituţiei, si al centrului dar si pe
platforma Adolescenteen, pentru a realiza o mai buna cunoastere a modalitatilor de interventie individuală
si de grup prin care CRA Bacau se face remarcat.
Prin distribuirea pliantelor, a crescut interesul comunităţii pentru CRA si drept urmare am primit
solicitarea verbala a mai multor persoane care intentioneaza sa devina voluntari in cadrul CRA Bacau.
V. OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2019.
C. Continuarea tuturor activităților specifice centrului: activitati educationale activități recreative si de
socializare, activitati de consiliere si sprijin pentru părinti, activități de colaborare cu
profesioniștii si instituțiile relevante.
B. Alături de continuarea activităților specifice centrului, ne mai propunem următoarele activități:
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- Pentru creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor și familiilor acestora, organizarea Reuniunilor
generale pentru părintii adolescenților beneficiari, cu o tematica cât mai diversificată, care să vină în
intâmpinarea diverselor probleme cu care aceștia se confrunta ,
- Organizarea « Școlii pentru părinți » , cu o tematică cât mai variată ,
- Colaborarea cu instituții de învățământ, în vederea derulării unor proiecte comune,
- Implicarea voluntarilor in activitățile centrului,
- Activități de socializare la nivelul comunității – efectuarea de vizite la diferite muzee , la Vivariu,
Observatorul astronomic, la Teatru,etc .
- Efectuarea periodică de pregătire de specialitate/ cursuri -pentru membrii echipei din cadrul Centrului
de Resurse pentru Adolescenți.
- Pentru cresterea calității serviciilor oferite beneficiarilor, conform Standardelor minime obligatorii, ne
propunem ocuparea posturilor vacante , dupa cum urmează:
- 1 psiholog,
- 1 asistent social.
- Organizarea unei/unor excursii cu adolescenții care au obţinut rezultate bune la sfârşitul anului şcolar și
care s-au implicat activ în activitățile centrului, în vederea încurajării lor.
- Colaborare cu alte instituţii publice şi private în vederea obţinerii unor sponsorizări.
VI. PROBLEME INTÂMPINATE IN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ.
- Adolescenți care care confirma participarea si nu se prezinta in fapt la activitate
- Insuficienta personalului de specialitate cu norma intreaga ( nu am resusit sa completăm schema
de personal cu asistent social si psiholog cu norma intreaga- respectiv program de 8 ore zilnic)
- Asigurarea materialelor, echipamentelor necesare desfasurarii activitatii, motivat de resursele
financiare limitate.
- Imposibilitatea deplasarii a unui grup mai mare de adolescenți la vizionarea unor filme sau
excursii – datorate resurselor financiare limitate, transportul adolescenților în mod organizat cu
mijloace proprii nu exista si inchirierea acestor servicii presupune resurse financiare si planificare
in timp ceea ce descurajeaza plierea pe oportunitatile identificate la nivel local.

Întocmit,
Șef Centru
Lina Martin
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4. OBIECTIVELE CENTRULUI DE RESURSE PENTRU ADOLESCENȚI PROPUSE PENTRU
ANUL 2017
 Colaborare cu alte instituţii publice şi private în vederea obţinerii unor sponsorizări.
 Activitati specifice centrului pentru prevenirea absenteismului şi a situaţiei de abandon şcolar si
familial.
 Conştientizarea părinţilor în ceea ce priveşte rolul educaţiei în integrarea socio- profesională.
 Pregătirea zilnică a lecţiilor date ca teme.
 Servicii de îngrijire şi educaţie.
 Evaluarea periodică a situaţiei sociale a familiei copilului si a situatie scolare a copilului.
 Consilierea familiei cu privire la drepturile şi obligaţiile copilului şi a părinţilor acestuia.
 Realizarea activităţilor recreative extraşcolare de club.
 Asigurarea măsurilor de igienă personală şi consiliere cu privire la deprinderile de igienă şi
menţinerea stării de sănătate.
 Efectuarea periodică de pregătire pentru membrii echipei din cadrul Centrului de zi ,,O şcoală
pentru toţi”.
 Asigurarea mesei de prânz şi a unei gustări.
 Suplimentarea personalului Centrului de zi „O școală pentru toți” Bacău prin angajarea unui
psiholog, în vederea desfășurării activității în condiții optime.
 Organizarea unei excursii cu copiii care au obţinut rezultate bune la sfărşitul anului şcolar în
vederea încurajării lor.
 Amenajare si dotare in curtea centrului pentru desfasurarea de activitati instructive si recreative.
 Dotarea cu mobilier si materiale si echipamente necesare desfasurarii activitatii conform
standardelor minime de functionare
 Pentru cresterea calității serviciilor oferite beneficiarilor, conform Standardelor minime obligatorii
privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități, ne propunem ocuparea posturilor vacante , dupa
cum urmează: 1 psiholog, 1 lucrator social.
 Proiect educaţional ,, Şcoala de vară”.
 Efectuarea unor reparaţii şi igenizarea spațiilor in care functioneaza Centrul social.
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BIROUL INFORMATIZARE
COMPONEN’A BIROULUI INFORMATIZARE
In cadrul Centrului de resurse pentru adolescenți pe parcursul anului 2018, și-au desfășurat
activitatea :
- 1 şef ef de birou;
- 2 inspectori de specialitate;
I. ACTIVITĂŢILE DESFĂȘURATE IN CURSUL ANULUI 2018:
-

-

-

-

-

-

asigurarea suportului (hardware și software) angajaților Direcției de Asistență Socială Bacău în
ceea ce privește utilizarea echipamentelor electronice (calculatoare, imprimante, copiatoare,
tablete, fax);
întreținerea, în limita posibilităților tehnice disponibile, a echipamentelor electronice, a rețelei
de calculatoare, a conexiunii la internet;
asigurarea actualizării bazelor de date proprii sau aparținând unor programe furnizate de terți
(Legis, programe utilizate de Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget, de Biroul Resurse
Umane);
s-au creat și s-au perfecționat programe informatice create de angajații biroului;
introducerea, prelucrarea și crearea de liste și/sau date în format electronic pentru acordarea de
beneficii sociale (venit minim garantat, alocații de susținere familială, tichete de grădiniță,
ajutoare pentru încălzirea locuinței, tichete valorice pentru pensionari, facilități la transportul
în comun, gestionarea dosarelor pentru locuințe ANL sau sociale – în colaborare cu
Compartimentul Fond Locativ din Primăria Municipiului Bacău);
verificarea destinatarilor beneficiilor sociale în sensul încadrării acestora în condițiile legale de
acordare a acestor beneficii (dubluri, decedați, venituri, număr de membri de familie,
domiciliul în municipiul Bacău), verificări efectuate pe baza informațiilor (letrice sau
electronice) primite de la alte instituții de stat sau agenți economici;
monitorizarea adreselor de e-mail aparținând instituției (trimiterea către Compartimentul
Secretariat Registratiră a e-mail-urilor, gestionarea spațiului, trimiterea răspunsurilor,
solicitărilor, situațiilor în format electronic către instituții de stat sau agenți economici);
întreținerea site-ului web al instituției.

II. ACTIVITĂŢILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019:
-

reproiectarea și modernizarea rețelei locale de calculatoare;
reluarea procesului de licențiere a produselor software;
refacerea site-ului web al instituției;
crearea de programe, șabloane, baze de date pentru a eficientiza activitatea Direcției.
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