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RAPORT 

privind activitatea desfășurată în anul 2020 

 
            În conformitate cu prevederile  HCL nr. 221/29.08.2018 cu privire la 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistență 
Socială au fost stabilite atribuţiile şi acţiunile specifice pentru aplicarea legilor 
speciale în domeniu, astfel încât şi în anul 2020 direcţia să  asigure aplicarea 
măsurilor de protecţie socială menite să atenueze diferenţele sociale şi să  
contribuie, astfel, la realizarea unei protecţii sociale optime. 
            În vederea realizării măsurilor de asistenţă  socială, respectiv acordarea de 
servicii şi prestaţii sociale, activitatea direcţiei s-a derulat prin compartimentele de 
specialitate, după cum urmează: 
 
 

     1. Serviciul Asistență Socială 
  
      Serviciul Asistență Socială are ca obiect de activitate asigurarea măsurilor 

de asistență socială pentru protejarea persoanelor care, datorită unor motive de 
natură economică, fizică, psihică, medicală sau socială nu au posibilitatea să-și 
asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile competențe pentru integrarea 
socială.  

      Activitatea specifică acestui serviciu constă în efectuarea de anchete 
sociale pentru evaluarea situaţiilor socio-economice şi medicale a persoanelor 
singure şi/sau a familiilor care solicită acordarea de prestaţii sociale în bani sau de 
servicii sociale gratuite ori contra cost. De asemenea, activitatea desfăşurată  
implică  primirea şi verificarea documentaţiilor stipulate de legislaţia în domeniu, 
precum şi monitorizarea permanentă a solicitărilor aflate în evidenţă. 

      Ajutoarele sociale au fost stabilite în conformitate cu Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, actualizată cu modificările şi completările ulterioare. 
Venitul minim garantat (VMG) este unul dintre cele mai importante programe de 
promovare a incluziunii sociale și de combatere a sărăciei. 

      Defalcarea lunară a sumelor cu titlu de ajutor social în bani, la nivelul anului 
2020, sume de la bugetul de stat acordate de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială, se prezintă după cum urmează:   
       

Nr. 
crt. 

Luna Nr. total 
dosare 

Acordări Suspendări 
Încetări 

Sume 

1. Ianuarie 134 1 3 28223 



2 
 

2. Februarie 130 3 7 27341 

3. Martie 134 5 2 28621 

4. Aprilie 134 - - 28406 

5. Mai 134 1 2 28591 

6. Iunie 137 4 1 28982 

7. Iulie 127 3 13 26175 

8. August 132 1 1 27768 

9. Septembrie 132 5 7 26710 

10. Octombrie 126 4 10 26041 

11. Noiembrie 127 1 4 26126 

12. Decembrie 127 2 6 26035 

 
 

           În cursul anului 2020, lunar au fost efectuate anchete sociale  privind 
acordarea unor noi drepturi/menținere/modificare / suspendare  / încetare, au fost 
verificate dosarele pentru actualizarea documentației specifice,  s-au întocmit 
dispoziții privind acordarea, modificarea, reluarea, suspendarea sau încetarea 
dreptului la ajutor social (128), fiind comunicate la Agenția Județeană de Plăți și 
Inspecție Fiscală Mehedinți, au fost întocmite situații privind persoanele apte de 
muncă și numărul orelor aferente cuantumului ajutorului social.         

           De asemenea, au fost informate / consiliate unele persoane/familii, privind 
conștientizarea și importanța desfășurării activităților în scop lucrativ, în vederea 
completării studiilor în cadrul programului ” A doua șansă” (28 persoane), înscrierii 
în scopul căutării unui loc de muncă (56 persoane), pentru a beneficia de dreptul 
la ajutor social (178 persoane). 

           Situația beneficiarilor de ajutor social acordat (VMG), a persoanelor apte de 
muncă și a anchetelor sociale efectuate în cursul anului 2020, se prezintă astfel: 

 

Nr. crt.  
Luna 

Nr. total 
dosare în 

plată 

Număr 
persoane 

beneficiare 

Persoane apte 
de muncă 

Anchete 
sociale 

efectuate 

1. Ianuarie 134 246 79 35 

2. Februarie 130 241 80 36 

3. Martie 134 252 80 41 

4. Aprilie 134 250 81 40 

5. Mai 134 243 81 38 

6. Iunie 137 243 87 36 

7. Iulie 127 219 87 39 

8. August 132 233 89 38 

9. Septembrie 132 223 87 48 

10. Octombrie 126 222 82 33 

11. Noiembrie 127 222 82 45 

12. Decembrie 127 221 83 43 

 TOTAL 
 

   472 
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           În cursul anului 2020, s-au acordat ajutoare pentru încălzirea locuinţei în 
sumă de 21750 lei, după cum urmează: 
 
 

 
Perioada pentru care 

s-a acordat 

Ajutor încălzire cf. Legii  416/2001 
 

Suma acordată Număr beneficiari 

Sezonul noiembrie 2019-martie 

2020 
290 2 

Sezonul noiembrie 2020- martie 

2021 

 

21460 74 

TOTAL 21750 76 

 
 

În baza Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi 
prelevarea organelor, ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului în situaţia 
în care nu este posibilă contactarea aparţinătorilor decedatului într-un interval de 
10 zile de la survenirea decesului, decedatul va fi considerat social. 

În aceste situaţii, se efectuează verificări (investigaţii de specialitate) la 
ultimul domiciliu al defunctului în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie, în vederea 
identificării aparţinătorilor, iar în caz contrar, se întocmeşte documentaţia necesară 
pentru înhumarea acestuia ca şi caz social. 
           Precizăm  faptul că în anul 2020 au fost demarate procedurile de înhumare 
pentru 7 cazuri sociale. 
 
 

2. Cantina de Ajutor Social. Sala de Pomenire 
 

           O altă  măsură  de asistenţă  socială o constituie acordarea de servicii 
sociale gratuite sau contra cost prin Cantina de Ajutor Social. Sala de Pomenire, 
persoanelor aflate în situații economico - sociale sau medicale deosebite, în 
condițiile prevăzute de Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, 
coroborată cu HCL nr.293/30.09.2019 privind Regulamentul de organizare și 
funcționare al Cantinei de Ajutor Social, plata acestor beneficii sociale asigurându-
se din bugetul local. Cantina de Ajutor Social. Sala de Pomenire a fost înfiinţată 
prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin și se află în 
structura Serviciului Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială 
Drobeta Turnu Severin, având o capacitate  pentru 250  beneficiari/lună pentru 
servicii sociale gratuite și 50  beneficiari /lună pentru serviciile sociale acordate 
contra cost.  

 În anul 2020 a fost obținută licența de funcționare a serviciului social 
Cantina de Ajutor Social conform Deciziei nr. 4502/06.07.2020. 

           În cursul anului 2020, lunar au fost efectuate anchete sociale, având ca 
scop verificarea condițiilor de acordare și menținere a acestui drept, au fost 
verificate dosarele pentru actualizarea documentației  specifice,  s-au întocmit 
proiecte de dispoziție și decizii privind acordarea, suspendarea sau încetarea 
dreptului la ajutor social (85 proiecte), au fost întocmite situații privind persoanele 
apte de muncă, beneficiare de servicii sociale gratuite. De asemenea, au fost 
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informate/consiliate unele persoane/familii, pentru a beneficia de serviciile sociale 
prestate de Cantina de Ajutor Social. Sala de Pomenire (93 persoane), s-au 
verificat aspectele semnalate de beneficiari cu privire la calitatea hranei furnizate 
și diversificarea meniurilor, s-au elaborat și aplicat chestionarele pentru măsurarea 
gradului de satisfacere a beneficiarilor . 

           Dinamica solicitărilor pentru anul 2020 se prezintă astfel: 

 

 

 
Luna 

Nr. copii şi 
bolnavi 
cronici 

Nr. 
persoane 
vârstnice 

Contra 
Cost 

Sumă 
contra 
cost 

Total nr. 
persoane 

Ianuarie 72 10 38 2865 lei 120 

Februarie 70 10 32 2564 lei 112 

Martie 70 10 33 2668 lei 120 

Aprilie 79 11 34 2748 lei 124 

Mai 78 11 34 2748 lei 123 

Iunie 81 11 34 2748 lei 125 

Iulie 68 11 34 2748 lei 123 

August 74 10 32 2457 lei 116 

Septembrie 63 10 25 1865 lei 98 

Octombrie 72 12 24 1857 lei 108 

Noiembrie 74 11 24 1697 lei 109 

Decembrie 77 11 29 2203 lei 117 

 
 
           Totodată, Sala de Pomenire a fost închiriată atât pentru comemorări, 
cât şi pentru înmormântări, cu plata costului efectiv al meniului stabilit, după 
cum urmează:  

Nr. 
crt. 

Luna Număr 
persoane 

Suma încasată 

1. Ianuarie 694 23888 

2. Februarie 783 27736 

3. Martie 375 10753 

4. Aprilie - - 

5. Mai 12 614 

6. Iunie 62 1673 

7. Iulie 160 5075 

8. August 366 10611 

9. Septembrie 377 12990 

10. Octombrie 599 21702 

11. Noiembrie 282 10000 

12. Decembrie 205 6463 

 TOTAL 3915 131505 

 

        În cursul anului a fost elaborată revizuirea la Procedura de admitere a 
beneficiarilor pentru acordarea de servicii sociale conform Standardelor  minime 
de calitate pentru cantina socială, Procedura de încetare a acordării serviciilor 
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sociale  sociale conform Standardelor  minime de calitate pentru cantina socială, 
Procedura de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor,  Planul de 
îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant conform Standardelor  minime de 
calitate pentru Cantina socială.  
 

3. Compartimentul Beneficii de Asistență Socială 
 

           Beneficiile de asistență socială acordate de autoritaţile publice locale se 
stabilesc în bani şi în natură, în scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii 
sociale. Se acordă persoanei singure sau familiei aflată în situaţie de dificultate 
socio-materială sau medicală. 

          Au fost acordate beneficii de asistenţă  socială  în bani, cu titlu de ajutoare 
de urgenţă, unui număr de 143 persoane singure/ familii aflate în situaţii socio-
medicale deosebite, în  cuantum total de 65.400 lei , un număr de 1 ajutoare de 
înmormântare, în cuantum total de 1.263 lei și ajutor de urgență pentru transport 
pentru un număr de 8 beneficiari, în sumă de 1.616 lei. 
          În cursul anului 2020, au fost efectuate un număr de 219  anchete sociale în 
vederea acordării de ajutoare de urgență şi prestații financiare și a fost decontată 
contravaloarea abonamentului lunar pentru persoanele care, conform legilor 
speciale beneficiază de transport gratuit și au domiciliul într-o zonă în care 
transportatorul nu efectuează transport cu titlu gratuit unui număr de  8  beneficiari. 
 Compartimentul Beneficii de Asistenta Sociala a mai desfasurat in anul 
2020 urmatoarele activitati:  

- 1948 pachete cu produse de igiena conform OUG 84/2020 in vederea 
implementarii POAD 

- 974 pachete cu produse alimentare conform OUG 84/2020  in vederea 
implementarii POAD 

- 187 dosare intocmite conform OUG 133/2020 POAD SNSED (schema 
nationala de sprijin pentru elevii cei mai defavorizati) 

- distribuire catre 2039 beneficiari conform OUG 78/2020 masti protectie 
pentru familiile si persoanele defavorizate 

- distribuire carduri catre 220 beneficiari conform OUG 115/2020 privind 
masuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate 
care beneficiaza de mese calde pe baza de tichete sociale pe suport 
electronic. 

 De asemenea, au fost informate/consiliate un numar de 397 persoane, 
pentru a beneficia de prestații sociale prestate de compartimentul Beneficii de 
Asistenta Sociala. 

 
 
4. Serviciul Protecție Specială 
 
       Serviciului Protecție Specială din cadrul Direcției de Asistență Socială își  

desfășoară activitatea în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și a HG nr. 268/2007 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii 

nr. 448/2006. 

        Astfel, în cursul anului 2020 au fost primite 2873 solicitări privind efectuarea 

anchetelor sociale în scopul evaluării / reevaluării situației socio-medicale, în 
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vederea încadrării / reîncadrării într-un grad de handicap sau pentru obținerea 

pensiei de invaliditate, au fost efectuate 2250 anchete sociale la domiciliul 

persoanelor adulte / minori care urmează se se prezinte la Comisiile de Evaluare 

a Persoanelor cu Handicap, au fost efectuate  447 anchete sociale necesare 

acordării / menținerii indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav cu 

asistent personal aflate în evidența DAS, au fost efectuate 9 anchete sociale în 

vederea angajării / menținerii asistentului personal al persoanei cu handicap grav, 

au fost efectuate 97 anchete sociale în vederea scutirii de la plata tarifului de 

utilizare a rețelelor de drumuri naționale. 

        De asemenea, au fost întocmite 21 fișe de monitorizare a situației minorilor 

încadrați în grad de handicap care au domiciliul/reședință pe raza municipiului 

DrobetaTurnu Severin. În  perioada analizată, ca urmare a  cererilor de opțiune 

emise de către D.G.A.S.P.C. Mehedinți au fost finalizate 313 dosare, în vederea 

acordării indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav cu asistent 

personal și au fost întocmite 243 referate de încetare a plății indemnizațiilor lunare. 

         Lunar, a fost întocmită și transmisă la D.G.A.S.P.C. Mehedinți, situația 

cuprinzînd tabelele nominale cu acordări/încetări indemnizații, iar trimestrial  a fost 

întocmită și transmisă la Casa Județeană de Pensii Mehedinți, situația cu privire 

la persoanele încadrate în gradul I de invaliditate care beneficiază de indemnizația 

lunară/asistent personal, potrivit  Legii nr.448/2006. Menționăm că lunar s-a 

transmis Serviciului Financiar Contabilitate situația persoanelor cu handicap „grav 

cu asistent personal” care intră în drepturi , precum și situația celor care încetează, 

din diverse motive, în vederea acordării /încetării indemnizației. 

        Totodată, în cursul anului, au fost eliberate 159 adeverințe, ca urmare a 

solicitării petenților și au fost formulate răspunsuri la toate petițiile repartizate 

Serviciului Protecție Specială, în termenul prevăzut de lege și  s-au luat măsurile 

necesare acolo unde a fost cazul, în vederea prevenirii eventualelor situații de risc 

și excluziune socială.  

         Prin Serviciului Monitorizare din cadrul DAS Drobeta Tr.Severin, au fost 

monitorizați la domiciliu 957 persoane cu handicap grav, beneficiare de 

indemnizație lunară.  

        Având în vedere Starea de Urgență instituită pe teritoriul României, începând 

cu data de 16.03.2020, au fost instituite unele măsuri temporare. Astfel au fost 

preluate și înaintate către DGASPC Mehedinți în cursul anului 2020 un număr de 

387 dosare cu documentația aferentă evaluării complexe a persoanelor adulte, 37 

solicitări în vederea scutirii de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri 

naționale și 22 solicitări pentru obținerea biletelor de călătorie pentru transportul 

interurban. Deasemenea au fost identificate și consiliate telefonic un număr de 

aproximativ 1000 persoane cu vârstă ≥65 ani. 

       Având în vedere opţiunile exprimate de către persoanele cu handicap grav cu 

asistent personal sau de către reprezentanţii legali ai acestora, au fost primite şi 

verificate documentaţii pentru acordarea indemnizaţiei astfel: 
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Nr.crt Luna Nr. indemnizaţii Plăţi 

 Decembrie 2019 1555 1963979 – efect. în 
luna ianuarie 2020 

1 Ianuarie 2020 1560 2102880 

2 Februarie 2020 1552 2092096 

3 Martie 2020 1560 2102880 

4 Aprilie 2020 1565 2109081 

5 Mai 2020 1549 2088052 

6 Iunie 2020 1544 2081312 

7 Iulie 2020 1559 2101532 

8 August 2020 1568 2113664 

9 Septembrie 2020 1582 2132536 

10 Octombrie 2020 1598 2154104 

11 Noiembrie 2020 1610 2170280 

12 Decembrie 2020 1625  2190500– efect. în 
luna ianuarie 2021 

         
 Suma plătită pentru indemnizaţii în anul 2020  a fost de 25.482.740 lei. 
 

 
 

 5. SERVICIUL MONITORIZARE  

 

Activitatea efectuată de Serviciul Monitorizare din cadrul Direcției de  Asistență 

Socială se desfășoară în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

precum și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 și constă în: 

- monitorizarea persoanelor cu handicap grav aflate în evidența instituției, 
beneficiare de indemnizație lunară de handicap  sau de asistent personal, 
verificarea periodică a situației socio-economică și medicală a acestora; 

- monitorizarea activității asistenților personali aflați în evidența instituției  privind 
modul în care își îndeplinesc obligațiile asumate prin Contract Individual de Muncă 
față de persoanele asistate; 

- asigurarea evidenței și centralizarea datelor persoanelor cu handicap grav, 
accentuat și mediu, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;   

- întocmirea de anchete sociale în vederea acordării subvențiilor pentru energie 

electrică; 

- relaționarea telefonică cu beneficiarii de indemnizație de handicap pentru oferirea 

de informații și identificarea nevoilor personale și au fost întocmite fișe de 

monitorizare; 

- întocmirea de fișe de monitorizare în urma activității în regim de muncă la domiciliu, 

conform deciziei nr. 884/20.11.2020; 
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- relaționarea telefonică cu exteriorul în perioada martie 2020 – decembrie 2020, 

pentru oferirea de informații și identificarea nevoilor personale, atât prin telefonul 

instituției cât și prin serviciul „tel verde”; 

 

 

 
 
 6. Biroul Protecția Familiei. Ajutoare pentru Încălzire 
  
 
       Activitatea acestui birou constă în consilierea, verificarea, primirea și 
centralizarea dosarelor pentru : indemnizația de creștere a copilului până la vârsta 
de 2 ani (3 ani), stimulentul de inserție, indemnizația lunară pentru îngrijirea 
copilului cu vârsta între 3-7 ani ( copil cu dizabilitate), indemnizație lunară pentru 
program de lucru redus, sprijin lunar pentru îngrijire copil 0-3 (2) ani, sprijin lunar 
pentru îngrijire copil 3 (2) ani- 7 ani, alocația de stat pentru copii, creșă, tichete 
sociale pentru grădiniță ( stimulent educațional),  ajutoare pentru încălzirea 
locuinței în sezonul rece (energie termică, electrică, gaze și lemne), certificarea 
declarațiilor de întreținere pentru anul calendaristic anterior-Germania,certificarea 
declarației pentru dovedirea situației duble de cheltuieli gospodărești- forță muncă 
sezonieră- Germania, aplicarea Hotărârii Consiliului Local privind Consultațiile 
oftalmologice gratuite pentru copiii din clasele I-IV înscriși la unitățile de 
învățământ de pe raza municipiului Drobeta Tr.Severin conform H.C.L 
nr.419/17.12.2019, acordarea trusoului ”Primul copil” conform H.C.L nr. 
421/17.12.2019 precum și acordarea pachetului cu rechizite scolare  numit “ Primul 
ghiozdan “ conform H.C.L  nr.420 / 17.12.2019. 
 

• În anul 2020 ( sezonul rece- ianuarie, februarie,martie, noiembrie și 
decembrie au fost aprobate un număr de 497 cereri dintr-un număr de 558 
cereri depuse, înregistrate și verificate în conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu 
modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 
 

Nr. 
Crt. 

  Luna Indemnizatii Asistenți 
personali 

Energie  
electrică 

Fișe 
monitorizare 

1. Ianuarie 93 130 - - 

2. Februarie 198 3 - - 

3. Martie 115 - - - 

4. Aprilie - - - 285 

5. Mai - - - 684 

6. Iunie - - - 421 

7. Iulie - 118 - - 

8. August 42 130 - - 

9. Septembrie 121 14 - - 

10. Octombrie 213 2 - - 

11. Noiembrie 175 - 5 202 

12. Decembrie - 90 4 549 

 TOTAL 957 487 9 2141 
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 Energie 
termică 

Energie 
electrică 

Gaze 
naturale 

Lemne 

Nr.cereri 
aprobate 

430 10 6 51 

 

• Suma aferentă pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili 
petrolieri pentru sezonul rece  2019-2020  (lunile ianuarie 2020-februarie 2020) 
și sezonul rece 2020-2021(lunile noiembrie 2020-decembrie 2020) a fost de 
11377 lei . 

• Pe lângă înregistrarea şi verificarea celor 558 de cereri privind acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze, energie  electrică 
și lemne conform O.U.G.nr.70/2011, cu modificările și completările ulterioare, s-
au emis un număr de 202 de adrese în vederea clarificării situaţiei, prin care s-au 
solicitat documente justificative pentru completarea cererilor depuse, 179 
dispoziţii de acordare a ajutorului de încălzire, 46 dispoziţii de neacordare a 
ajutorului de încălzire, iar în cursul fiecărei luni, în funție de  
solicitările depuse, s-au făcut modificări sau încetări datorate veniturilor, numărului 
de membrii  sau bunuri mobile sau imobile deținute și nedeclarate.  

• De asemenea, s-au verificat, înregistrat  şi transmis către Agenţia Judeţeană  
pentru Plăti şi Inspecţie Socială  un nr. de 262 dosare pentru acordarea alocaţiei 
de stat pentru copii, un nr. de 426 de dosare pentru acordarea drepturilor 
prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copilului şi 275 de dosare pentru stimulentul de inserţie. 
Totodată s-au întocmit un număr de 47 de anchete în vederea acordării 
indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi a stimulentului de inserţie. 

• În intervalul august 2020 –decembrie 2020 s-au identificat 19 preșcolari 
proveniți din familii defavorizate și  întocmit situațiile centralizatoare conform 
O.U.G. nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei 
mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale 
pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe 
nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora. 

• În intervalul ianuarie -decembrie 2020 s-au acordat un număr de 166 tichete 
sociale pentru grădiniţă  în conformitate cu Legea nr. 248/2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 
 

LUNA NR  

BENEFICIARI 

TICHETE ACORDATE 

IANUARIE 2020 16 13 

FEBRUARIE 

2020 

15 13 

MARTIE 2020 14 14 

APRILIE 2020 18 18 

MAI 2020 18 18 
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IUNIE 2020 18 18 

IULIE 2020 18 18 

OCTOMBRIE 

2020 

17 17 

NOIEMBRIE 

2020 

19 19 

DECEMBRIE 

2020 

20 18 

 

• Verificarea şi înregistrarea cererilor şi actelor doveditoare pentru acordarea 
tichetelor sociale pentru gradiniţă, procesarea datelor referitoare la beneficiarii de 
tichet social, actualizarea şi centralizarea bazei de date cu beneficiarii de tichet 
social pentru gradiniţă. 
 

• Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în 
care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii: 
     -  copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
     -   venitul lunar pe membru de familie este de până la 284  lei  (de două ori 
nivelul venitului  minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ) 
. 
     Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată de frecvenţa regulată 
la grădiniţă a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut 
de prezenta lege. 
 

• Conform H.C.L nr.419/ 17.12.2019 privind efectuarea de consultații oftalmologice 
gratuite elevilor din clasele 0-IV s-au verificat unu număr de 1608 acorduri și s-au 
întocmit un număr de 15 adrese de informare transmise către școlile de pe raza 
municipiului Drobeta Turnu Severin. 

• Conform H.C.L nr. 420 / 17.12.2019 privind acordarea pentru anul scolar 2020-
2021 a pachetului cu rechizite scolare  numit “ Primul ghiozdan “ pentru copiii 
înscriși în clasa pregătitoare s-au întocmit și transmis  un număr de 14 adrese 
către școlile beneficiare și o adresă către Inspăectoratul Școlar Județean 
Mehedinți . Acest proiect a fost realizat in colaborare cu Inspectoratul Școlar 
Județean Mehedinți și școlile gimnaziale din Drobeta Turnu Severin. Numărul total 
de copii care au beneficiat de acest proiect a fost de  683. 
 

• Conform H.C.L. nr. 421/17.12.2019 privind acordarea trusoului ,, Primul Copil”, în 
perioada ianuarie-decembriue 2020 au fost verificate și întocmite referate și 
procese verbale de predare – primire pentru  un număr de 75 trusouri. 
 
Alte activități din cadrul biroului desfășurate în anul 2020 sunt: 
 

• Certificarea declarației pentru dovedirea situației duble de cheltuieli 
gospodărești- forță muncă sezonieră- Germania anul 2020– 47 chestionare.  
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• Cerfificarea declarației de întreținere pentru anul fiscal anterior  
Solicitanții sunt persoane care primesc ajutor financiar din partea rudelor aflate în 
Germania  și doresc certificarea declarației de întreținere pentru anul fiscal 
anterior, în vederea reducerii  impozitului ce trebuie plătit, pe venitul realizat pe 
teritorul statului german -19 declarații 

• Dovada notificării persoanelor cu copii minori – 19 dovezi 

 Solicitanții sunt persoane care au în întreținere copii minori și notifică Direcția de 

Asistență Socială intenția de a pleca cu contract de muncă în străinătate, în 

vederea  eliberării  unei  dovezi  solicitată de către angajatorul străin sau de către 

Judecătoria Drobeta Turnu Severin.  

• Aplicarea prevederilor legale privind beneficiarii de servicii cu caracter   
social, medical, educațional pentru copiii cu vârsta antepreșcolară conform Legii 

nr.263/2007, cu modificările și completările ulterioare . În anul 2020 s-au verificat 

şi înregistrat un număr de 166 dosare, în vederea ocupării unui loc la creşă,iar pe 

parcursul anului au fost  repartizate 89 de dosare, restul rămânând în aşteptare 

pentru anul următor. Au fost emise 166 de informări prin poșta electronică, 89 

de contracte prestări servicii noi incheiate, 70 de cereri actualizate cu privire la 

modificarea opțiunii de creșă, retrageri sau concedii de odihnă, 151 de solicitări 

de revenire în creșă precum și centralizarea în fiecare lună a prezenţei în creşă . 

Menționăm că un  număr de 158 dosare sunt în așteptare din anul 2019 din totalul 

de 235 dosare înregistrate în perioada ianuarie 2019- decembrie 2020.        

       În anul 2020, a fost monitorizată activitatea Creșelor nr. 1,3,4,22 și au fost 
întocmite rapoarte de monitorizare în care s-au evidențiat : prezența copiilor și a 
personalului, stocurile de alimente, alimentele scoase conform listei zilnice, 
modalitatea de pregătire și distribuire a hranei, curățenia din incinta creșelor, 
precum și respectarea programului conform graficului de tură stabilit, de către 
salariații din cadrul creșelor. – 4 rapoarte monitorizare. 
       De asemenea, a fost monitorizată și activitatea Cantinei de Ajutor Social, 
verificându- se prezența personalului, stocurile de alimente, alimentele scoase 
conform listei zilnice, modalitatea de pregătire și distribuire a hranei pentru 
beneficiarii de servicii sociale gratuite / contra cost, curățenia din incinta cantinei, 
precum și respectarea programului conform graficului de tură stabilit, de către 
salariații din cadrul cantinei. – 2 rapoarte monitorizare. 
 
 
 
 
7. Serviciul Protecția Drepturilor Copilului 
 

 

Activitatea specifică Serviciului Protecţia drepturilor copilului constă în 

efectuarea de anchete sociale în vederea evaluării situaţiei socio-materiale a 

familiilor aflate în dificultate şi/sau a familiilor în care sunt îngrijiţi minori aflaţi în 

situaţii de risc social, evaluării/reevaluării măsurilor de plasament, 

evaluării/reevaluării situaţiei mamelor cu risc de abandon la naştere şi a mamelor 

minore, evaluării/reevaluării situaţiei socio-materiale şi familiale a minorilor care au 
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săvârşit fapte penale şi nu răspund penal / minorilor care au beneficiat temporar 

de servicii acordate în cadrul unor centre de îngrijire şi ocrotire minori (victime 

violenţă în familie, adăpost copiii străzii etc.), acordării de burse sociale şi a altor 

forme de sprijin pentru minori, evaluării/reevaluării dosarelor asistenţilor maternali 

profesionişti, monitorizarea minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate, informare şi consiliere socială a familiilor aflate în dificultate, acordarea 

de consiliere psihologică primară minorilor aflaţi în situaţii de risc.  

În cursul anului 2020 au fost efectuate, în echipă de doi angajați, anchete 

sociale, rapoarte de monitorizare, fişe de informare şi consiliere socială, planuri de 

servicii și rapoarte de consiliere psihologică primară întocmite de către psihologul 

serviciului, astfel: 

- 423 deplasări în teren în vederea efectuării verificărilor necesare 

soluționării adreselor primite, din care 90 deplasări în echipă cu asistenți 

medicali comunitari din cadrul DAS; 

- - 357 anchete sociale / formulări răspunsuri în vederea 

evaluării/reevaluării situaţiei  socio-materiale a familiilor ai căror copii dispun 

de măsură de plasament, cu plan de sevicii şi dispozitie de aprobare a 

planului de sevicii, după caz; 

- 56 anchete sociale evaluare / reevaluare activitate / solicitare atestare 

asistenţi maternali; 

- 35 anchete sociale efectuate în vederea verificării modului de creștere și 

îngrijire a unor minori (sesizări+verificări situație minori care au săvârșit o 

faptă penală); 

- 1 anchetă socială efectuată în vederea exprimării de către părinți a 

acordului  necesar efectuării expertizei legale de stabilire a 

discernământului unui minor implicat într-un dosar de cercetare penală; 

- 15 anchete sociale verificare situații mame minore; 

- 2 anchete sociale verificare situație cuplu mamă-copil; 

- 4 anchete sociale efectuată în vederea reintegrării unor minori în familia 

naturală; 

- 5 anchete sociale cu propunere de includere în program consiliere 

psihologică în cadrul D.G.A.S.P.C. Mehedinți; 

- 77 anchete sociale orientări şcolare; 

- 129 anchete sociale acordare burse sociale elevi/studenți; 

- 4 anchete sociale cu propunere acordare sprijin financiar conform 

programului Euro200; 

- 1 anchetă socială verificare situație familială în vederea 

obținerii/prelungirii vizei de ședere; 

- 9 planuri de servicii; 

- 5 dispoziții aprobare plan servicii; 

- 22 acțiuni /situații de violență în familie rezolvate în colaborare cu IPJ 

Mehedinți, conform Ordinului nr.146/2018; 

- 101 rapoarte de monitorizare mame minore; 
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- 9  rapoarte de monitorizare cuplu mamă-copil; 

- 12  rapoarte de monitorizare minori în situație de risc; 

- 23 rapoarte de monitorizare minori reintegrați în familie; 

- 12 rapoarte de monitorizare minori învoiți în familie; 

- 3 rapoarte de monitorizare situație tânăr pentru care a încetat măsura de 

protecție specială; 

- 84 rapoarte de evaluare inițială a minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate / monitorizare (fișe de observație + fişe de informare 

şi consiliere socială + informare şi consiliere a familiilor în care sunt crescuţi 

minori cu părinţi plecaţi în străinătate);  

- efectuarea a 87 apeluri telefonice în vederea obținerii de informații cu 

privire la situația minorilor cu părinți plecați în străinătate/reveniți din 

străinătate, aferente lunii aprilie a.c.,  din care s-au reușit  39 contactări,  

cu reactualizări de date în acest sens; 

- informare și consiliere acordată membrilor unor familii cu potențial de risc 

social pentru minori;   

- 4 situații statistice aferente anului 2020, cu privire la familiile aflate în 

dificultate;  

- 4 situații statistice aferente anului 2020, cu privire la identificarea şi 

monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

- 4 situații statistice aferente anului 2020, cu privire la minorii care 

desfășoară activități remunerate; 

- 14 adrese către alte instituții în vederea rezolvării solicitărilor primite; 

- 24 adrese către unitățile școlare de pe raza municipiului Drobeta Turnu 

Severin în vederea obținerii de informații cu privire la minorii ai căror părinţi 

sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

- elaborare 1 procedură operațională;  

- 4 rapoarte evaluari profesionale;  

- 5 reactualizări fișe de post;  

- 5 raportări/informări la solicitări interne; 

- participare seminar organizat de DGA – 6 angajați;  

- participări la acțiunea de distribuire a pachetelor cu produse de  

protecție  în perioada de pandemie 15.04.2020 – 30.04.2020;  

- distribuire măști protecție în perioada 24.09.2020-29.04.2020 – 2 

angajați; 

- distribuire broșuri în vederea informării cetățenilor cu privire la facilitarea 

accesului la sistemul judiciar și serviciile furnizate de către acesta – proiect 

TAEJ; 

- participări șef serviciu la ședințe ale comisiei  de disciplină; 

- participări șef serviciu și responsabil riscuri la ședințele organizate de 

Președintele Comisiei de Monitorizare riscuri; 

- 18 deplasări inventar D.A.S.; 

- - activități amenajare secții de votare pentru alegerile locale și alegerile 

parlamentare (șef serviciu +1 asistent social+2 inspectori); 
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8. Biroul  Protecția Persoanelor Vârstnice 
 
 

- Deplasări în interes de serviciu: 112 situaţii sesizate de persoane fizice 

sau juridice; 

- Deplasări în interes de serviciu în vederea promovării serviciului social 

de îngrijire la domiciliu: 35 situaţii în urma cărora au fost distribuite 

pliante cu scopul informării cetăţenilor cu privire la serviciile oferite, 

costul serviciului şi cuantumul contribuţiei financiare a beneficiarului, 

precum şi orice alte informaţii utile. Astfel, pe raza municipiului au fost 

distribuite un număr de aproximativ 1340 pliante cu informaţii despre 

activităţile desfăşurate de îngrijitorul la domiciliu, materiale 

informative care au fost introduse în cutiile poştale sau înmânate 

personal cetăţenilor interesaţi de pe raza municipiului. 

- Întocmire documentaţie în vederea admiterii dosarelor pentru 

instituţionalizare a persoanelor vârstnice în centre de specialitate din 

subordinea D.G.A.S.P.C. Mehedinţi - Ancheta socială, Dovada privind 

serviciile sociale acordate de către D.A.S., Grila de evaluare medico 

socială: 23 cazuri. 

-  Reevaluări ale persoanelor instituţionalizate în centre de pe raza 

judeţului Mehedinţi: 13 cazuri. 

- Întocmire  documentaţie în vederea admiterii/încetării dosarelor pentru 

acordarea serviciului social de îngrijire la domiciliu a persoanelor 

vârstnice cu domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Drobeta Turnu 

Severin: fişa individuală de consiliere socială, ancheta socială, grila 

naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, fişa de evaluare 

socio-medicală (geriatrică), planul individualizat de asistenţă şi 

îngrijire, referat cu propunerea acordării serviciului social de îngrijire 

la domiciliu, decizia privind acordarea serviciului social de îngrijire la 

domiciliu pentru persoane vârstnice, contractul de furnizare a 

serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, 

angajament de plată, fişa de evaluare/reevaluare, fişă de monitorizare 

servicii, fişă/raport de evaluare prihologică, chestionar referitor la 

gradul de satisfacţie al beneficiarilor de servicii sociale de îngrijire la 

domiciliu cu privire la calitatea serviciilor primite, plan de viziă 

îngrijire la domiciliu privind modul de îndeplinire a atribuţiilor 

îngrijitorului, fişă de evidenţă/monitorizare a persoanelor catagrafiate, 

referat privind suspendarea serviciului social de îngrijire la domiciliu 
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pentru persoane vârstnice, decizie privind suspendarea, referat privind 

reluarea serviciului social de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 

vârstnice, decizie privind reluarea, raport de vizită, referat privind 

încetarea serviciului social de îngrijire la domiciliu a persoanelor 

vârstnice, decizie privind încetarea: 5 dosare. 

-  Solicitări depuse, care au fost analizate şi evaluate în vederea acordării 

serviciului social de îngrijire la domiciliu: 12 solicitări. 

- Emitere răspunsuri la diverse solicitări ale persoanelor fizice: 10 cazuri. 

- Emitere răspunsuri la diverse solicitări ale persoanelor fizice, pentru 

acordarea serviciului social de îngrijire la domiciliu a persoanelor 

vârstnice: 9 răspunsuri. 

- Emitere răspunsuri către diverse instituţii/persoane juridice: 21 cazuri. 

- Întocmire adrese către diverse instituţii: 11 situaţii. 

- Întocmire rapoarte de activitate cuprinzând activitatea personalului din 

cadrul Biroului Protecţia Persoanelor Vârstnice: 12 rapoarte.  

- Întocmire fişe de post- 4 fişe. 

- Informare şi consiliere acordată de către echipa de asistenţi sociali din 

cadrul Biroului Protecţia Persoanelor Vârstnice atât telefonic, cât şi pe 

teren: 64 persoane vârstnice. 

- Întocmire referat evaluare în vederea promovării în grad imediat 

superior pentru asistenţii sociali din cadrul Biroului Protecţia 

Persoanelor Vârstnice: 1 referat. 

- Întocmire raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale 

ale    

- persoanelor care ocupă funcţii contractuale de execuţie: 2 rapoarte.  

- Participare ca membrii în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea 

posturilor îngrijitor şi mediator sanitar Elena-Roxana Beţiu Alina-

Daniela Slapciu şi Cristina-Daniela Bobia. 

- Utilizarea unui număr de 4 registre conform prevederilor Ordinului nr. 

29/2019 astfel: în registrul de evidenţă privind informarea 

beneficiarilor au fost consemnate un număr de 8 situaţii cu privire la 

prevederile codului etic, cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor, 

prezentarea activităţilor, a procedurilor de lucru şi a comportamentului 

adoptat de persoana vârstnică în raport cu personalul calificat; în 

registrul special de evidenţă s-au consemnat zilnic materialele sanitare 

şi echipamentele înmânate îngrijitorilor pentru buna desfăşurare a 

activităţilor profesionale; în registrul privind perfecţionarea continuă a 

personalului s-au consemnat 11 situaţii cu privire la cunoaşterea 

procedurilor de lucru, a activităţilor profesionale, a comportamentului 
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adoptat în relaţia cu persoana vârstnică, astfel au fost instruiţi 

îngrijitorii, psihologul clinician şi asistentul medical comunitar; în 

registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijare, discriminare şi 

incidente deosebite nu au fost semnalate situaţii în acest sens. 

- Întocmirea actelor necesare pentru încetarea a 2 contracte de furnizare 

a serviciilor sociale de îngrjire la domiciliu a persoanelor vârstnice.  

- Reevaluarea stării de sănătate a unui beneficiar de servicii sociale de 

îngrijire la domiciliu, care la recomandarea medicului de familie a fost 

reîncadrat într-un alt grad de dependenţă (reactualizare documente 

medico-sociale, fişe de reevaluare, angajament de plată cu noua 

contribuţie şi plan individualizat de asistenţă şi îngrijire). 

- Întocmire referat şi decizie pentru aprobarea procedurii operaţionale de 

accesare/acordare a serviciului social de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor vârstnice. 

- Întocmire referat şi decizie pentru aprobarea procedurii operaţionale de 

identificare, semnalare şi soluţionare a cazurilor de abuz şi neglijenţă. 

- Întocmire referat şi decizie pentru aprobarea procedurii operaţionale de 

suspendare/încetare a acordării serviciului social de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor vârstnice. 

- Întocmire referat şi decizie cu privire la constituirea echipei 

multidisciplinare pentru întocmirea fişelor de evaluare/reevaluare, 

planului individualizat de îngrijire şi asistenţă, fişelor de evaluare 

socio-medicală (geriatrică), fişelor de monitorizare servicii. 

- Întocmire referat şi decizie privind numirea doamnei Slapciu Alina 

Daniela  ca responsabil de caz în cadrul Compartimentului Îngrijiri la 

domiciliu.  

- Întocmire proiect de hotărâre privind contribuţia persoanelor vârstnice 

beneficiare de serviciile sociale de îngrijire la domiciliu. 

- Întocmire fişe de post ale îngrijitorilor care desfăşoară activitatea la 

domiciliul persoanelor vârstnice beneficiare ale serviciului social de 

îngrijire la domiciliu.  

- Efectuare demersuri pentru obţinerea licenţierii, astfel în data de 

08.12.2020 a fost emisă Licenţa de funcţionare provizorie nr. 4988 

pentru acordarea serviciului social de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice. 

- Participare ca membru în cadrul Comisiei de inventariere a bunurilor 

Direcţiei de Asistenţă Socială şi a unităţilor aferente: Cristina-Daniela 

Bobia. 

- Participare ca membru în cadrul Comisiei pentru citirea contoarelor 

privind consumul de energie electric din cadrul Direcţiei de Asistenţă 

Socială şi a unităţilor aferente: Cristina-Daniela Bobia. 
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- Preluarea sarcinilor de serviciu ale consilierului juridic pe perioada 

concediului: Cristina-Daniela Bobia (emitere decizii, vizare dispoziţii, 

redactare întâmpinări, verificare aplicaţie informatică privind legislaţia).   

- Colaborare cu personalul specializat din cadrul Direcţiei de Asistenţă 

Socială: asistenţii medicali comunitari Ionuţ-Viorel Alexie şi Cornelia 

Pristoleanu (în vederea soluţionării problemelor socio-medicale ale 

persoanelor vârstnice de pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin şi a 

evaluării primare a stării de sănătate a potenţialilor beneficiari de îngrijire 

la domiciliu), psihologul clinician Diana Adelina Mitrofan (evaluarea 

psihologică a potenţialilor beneficiari de servicii sociale de îngrijire la 

domiciliu), Ştefan Bălăceanu, inspector în cadrul Serviciului Protecţie 

Specială (colaborare în vederea soluţionării sesizărilor privind persoanele 

vârtnice sau adulte aflate în situaţii de vulnerabilitate). 

 
 9. Biroul Facilități Transport Public Local 
 
           În cadrul Biroului Transport Public Local au fost desfășurate activități 
conform atribuțiilor prevăzute în fișa postului, respectiv: 
 

• Lunar s-a primit și verificat documentația în vederea acordării de legitimații de 
călătorie gratuită de transport public local privind toate categoriile de persoane 
beneficiare. 

• Au fost informați cetățenii cu privire la condițiile de acordare a legitimațiilor de 
călătorie gratuită de transport public local. 

• Lunar au fost întocmite situațiile centralizare în vederea acordării  de legitimații 
de călătorie gratuită de transport public local privind toate categoriile de 
persoane beneficiare. 

• Lunar a fost  primit și verificat  Procesul verbal de predare – primire al 
legitimațiilor de călătorie gratuită de transport public local privind toate 
categoriile de persoane beneficiare. 

• Pentru persoanele cu handicap, deportaţi, revoluţionari, veterani de război, 
văduve de veterani, pensionari, elevi au fost eliberate abonamente pentru 
transportul local urban, după cum urmează: 

 

Nr.
crt
. 

Luna  Abon. 
handicap 

Abon. 
Veterani,et
c 

Abon. 
pensio
nari 

Abon. 
elevi 

Nr. abon. 
Beneficii 
15 cal. 

Total 
 
Abon/lună 

1 Ianuarie  1637 79 1191 466 10 3383 

2 Februarie  1748 85 1200 467 12 3512 

3 Martie  1804 86 1205 454 12 3561 

4 Aprilie  1730 36 516 - - 2282 

5 Mai  1730 48 712     - 6 2496 

6 Iunie  1730 51 958 11 9 2759 

7 Iulie  1316 61 992 - 10 2379 

8 August  1439 65 930 - 10 2444 
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9 Septembrie  1748 85 1200 467 12 3512 

10 Octombrie  2162 85 1200  12 3459 

11 Noiembrie  1748 85 1200        13       3046 

12 Decembrie  1748 85 1200  12 3045 

              

• Costul total al legitimaţiilor de călătorie gratuită eliberate în cursul anului 2020  

la toate categoriile de beneficiari este de 4.667.464.00 lei.  

     
10. Biroul Alocații 
 

Activitatea Biroului Alocații pe anul 2020, constă în: 
 

-Înregistrarea și verificarea documentației, stabilirea echipelor și efectuarea 
anchetelor sociale, întocmirea referatelor, dispozițiilor și borderourilor în vederea 
acordării/neacordării/ modificării/încetării drepturilor prevăzute de Legea nr. 
277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
. 

Nr. 
Crt. 

Luna Acordăr
i 

Neacordări 
 

Modificări Încetări Anchet
e  

sociale 

Borderouri 

1 Ianuarie 1 - - 2 25 2 

2 Februarie 7 - 3 6 30 3 

3 Martie 3 - 2 6 20 3 

4 Aprilie 3 - 1 6 - 3 

5 Mai 1 - 1 - 23 2 

6 Iunie 2 1 1 6 16 3 

7 Iulie 3 - 4 4 20 3 

8 August 3 - - 7 20 2 

9 Septembri
e 

3 1 - 5 22 2 

10 Octombri
e 

4 - 3 5 10 3 

11 Noiembrie 4 - - 3 17 2 

12 Decembri
e 

2 - - 1 9 2 

Total 36 2 15 51 212 30 

 
-Verificarea datelor disponibile cu privire la patrimoniul și veniturile cetățenilor prin 
serviciul PatrimVen pentru un număr de 359 beneficiari; 
-Primirea unui număr de 119 petiții/sesizări/solicitări; 
-Întocmirea unui număr de 148 adrese/sesizări/răspunsuri, semnarea și 
transmiterea acestora în termen legal către petenți/instituții publice;   
-Informarea cetățenilor și prezentarea documentelor necesare în vederea 
acordării/modificării/ menținerii/încetării dreptului la alocație unui număr de 278 
familii;   
-Întocmirea unui tabel nominal privind titularii și membrii familiilor beneficiare de 
alocație pentru susținerea familiei;  
-Actualizarea datelor în tabelul nominal cu privire la titularii și membrii familiilor 
beneficiare de alocație pentru susținerea familiei;  
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Nr. 
Crt. 

Luna Cereri  
verificate 

PatrimVen 

Petiții/sesizări/  
solicitări 
primite 

 

Adrese/sesiză
ri/ 

răspunsuri 
întocmite 

Informare familii/ 
prezentare 
documente 

1 Ianuarie 27 14 6 30 

2 Februarie 30 9 15 35 

3 Martie 20 12 8 26 

4 Aprilie 2 2 - 25 

5 Mai 23 7 9 24 

6 Iunie 17 18 16 21 

7 Iulie 20 8 20 26 

8 August 21 7 18 22 

9 Septembri
e 

21 21 19 26 

10 Octombri
e 

27 16 12 14 

11 Noiembrie 111 2 16 17 

12 Decembri
e 

40 3 9 12 

Total 359 119 148 278 

 
-Întocmirea unui număr de 43 liste de inventar pentru documentele cu termen de 
păstrare de 5 ani  privind alocația pentru susținerea familiei; 
-Întocmirea unui număr de 17 procese-verbale de predare-primire a documentelor; 
 

Nr. 
Crt. 

Luna Liste de  
inventar  

 Procese-verbale 
de predare-primire documente 

1 Octombri
e 

43 17 

 
-Identificarea destinatarilor finali (copiii cei mai dezavantajați din învățământul de 
stat primar și gimnazial) din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea 
familiei, verificarea documentației și întocmirea listelor în vederea acordării 
sprijinului educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic conform 
O.U.G. nr. 133/2020; 
 

Nr. 
Crt. 

Destinatari  
finali 

Nr. copii  
identificați 

Liste  
întocmite 

1 Copiii cei mai dezavantajați din 
învățământul de stat primar 

33 3 

2 Copiii cei mai dezavantajați din 
învățământul de stat gimnazial 

24 4 

                                               Total 57 7 

 
 
-Întocmirea documentației în vederea distribuirii tichetelor sociale pe suport 
electronic pentru mese calde, respectiv înmânarea plicurilor persoanelor 
beneficiare, conform O.U.G. nr. 115/2020;  
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-Furnizarea de informații la domiciliul persoanelor care beneficiază de mese calde, 
în vederea distribuirii tichetelor sociale pe suport electronic;  
 

Nr. 
Crt
. 

Luna Nr. plicuri/card-
uri pentru mese 
calde înmânate 

destinatarilor 
finali 

Nr. liste 
distribuție 

plicuri/card-uri 
pentru mese 

calde, înmânate 
destinatarilor 

finali 
(Anexa 3a) 

Nr. liste 
distribuție 

plicuri/card-uri 
pentru mese 

calde, 
nedistribuite 
(Anexa 3b) 

Sinteză 
măsuri  

auxiliare 

1 Noiembri
e 

150 2 2 1 

2 Decembri
e 

71 2 2 1 

         Total 221 4 4 2 

 
 
-Întocmirea unui număr de 6 tabele nominale privind titularii și membrii  familiilor 
beneficiare de alocație pentru susținerea familiei în vederea acordării necesarului 
de măști de protecție conform O.U.G. nr. 78/2020;  
-Întocmirea unui număr de 2 borderouri centralizatoare cu privire la lista de 
distribuție a pachetelor cu produse de igienă, confom O.U.G. 84/2020;  
-Întocmirea unui borderou centralizator privind lista de distribuție a pachetelor cu 
ajutoare alimentare, confom O.U.G. 84/2020;                  
-Întocmirea unui număr de 11 adeverințe necesare la obținerea tichetului social 
pentru grădiniță și semnarea acestora; 
 

Nr. 
Crt. 

Luna Tabel nominal 
necesar măști 
de protecție 
O.U.G. nr. 
78/2020 

Borderou 
centralizator 
cu privire la 

lista de 
distribuție a 

pachetelor cu 
produse de 

igienă O.U.G. 
84/2020 

Borderou 
centralizator 
cu privire la 

lista de 
distribuție a 

pachetelor cu 
ajutoare 

alimentare 
O.U.G. 
84/2020 

 
 

Adeverințe 
necesare la 
obținerea 
tichetului 

social pentru 
grădiniță 

1 Ianuarie - 1 - - 

2 Mai 1 - - - 

3 Iulie 1 1 - - 

4 August 1 - 1 - 

5 Septembri
e 

- - - 11 

6 Octombri
e 

1 - - - 

7 Noiembrie 1 - - - 

8 Decembri
e 

1 - - - 
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Total 6 2 1 11 

 
-Relaționarea cu Direcția de Impozite și Taxe Locale printr-un număr de 6 vizite; 
-Relaționarea cu Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mehedinți 
printr-un număr de 51 vizite și trasmiterea documentației;  
 

Nr. 
Crt. 

Luna Relaționarea cu Direcția de 
Impozite și Taxe Locale 

Relaționarea cu Agenția Județeană 
pentru Plăți și Inspecție Socială 

Mehedinți 

1 Ianuarie - 5 

2 Februarie - 7 

3 Martie - 4 

4 Aprilie - 1 

5 Mai - 2 

6 Iunie 3 7 

7 Iulie 2 5 

8 August - 3 

9 Septembri
e 

- 5 

10 Octombri
e 

1 6 

11 Noiembrie - 2 

12 Decembri
e 

- 4 

Total 6 51 

 
-Informarea privind desfășurarea procesului de indentificare a funcțiilor sensibile 
la nivelul Biroului Alocații înregistrată cu nr. 4/23.01.2020;     
-Analizarea și evaluarea riscurilor incluse în Formularele de alertă a riscurilor; 
-Întocmirea, aprobarea și transmiterea Registrului de riscuri; 
-Participarea la diferite activități desfășurate în perioada 16.04.2020-27.04.2020 la 
Sala Polivalentă în vederea distribuirii produselor necesare respectării regulilor de 
igienă și prevenirii răspândirii comunitare a infecției cu coronavirusul SARS-CoV-
2; 
-Participarea la diferite activități desfășurate în perioada 24.09.2020-29.09.2020 în 
vederea distribuirii măștilor de protecție. 
-Participarea la Programul Operațional Capacitate Administrativă prin care se 
oferă consiliere juridică gratuită pentru locuitorii municipiului Drobeta Turnu 
Severin (august-2 participări; septembrie-2 participări, octombrie-2 participări); 
-Monitorizarea activității din cadrul Serviciului Creșe și Cantinei de Ajutor 
Social.Sala de pomenire conform notei de serviciu și a rapoartelor individuale de 
activitate;  
 

Nr. 
Crt. 

Luna Creșa nr. 1 Creșa nr. 3 Creșa nr. 4 Creșa nr. 
22 

Cantina de 
Ajutor 

Social.Sala 
de 

pomenire 

1 Ianuarie 2 1 1 2 1 

2 Februarie 1 1 1 2 1 
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Total 3 2 2 4 2 

  
-Sprijinirea Serviciului Monitorizare în vederea efectuării anchetelor sociale 
conform prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
(192 anchete sociale efectuate, 152 invitații depuse la domiciliul persoanelor cu 
dizabilități în vederea monitorizării acestora). 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Luna Anchete  
sociale efectuate 

Invitații 

1 Ianuarie 32 11 

2 Februarie 31 48 

3 Martie 15 8 

4 Iulie 32 21 

5 August 27 18 

6 Septembri
e 

10 10 

7 Octombrie 39 22 

8 Noiembrie 6 14 

Total 192 152 

 
 

Menționăm faptul că în cursul anului 2020, au fost plătite prin Agenția 
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mehedinți un număr de 121 dosare 
privind alocația pentru susținerea familiei și a fost încetat dreptul la alocație pentru 
un număr de 51 familii beneficiare, motiv pentru care în luna decembrie 2020 au 
rămas în plată 70 de dosare.  

 
 

 
 
 
11. Serviciul Creșe 
 
          Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu 

Severin are în administrare 5 creșe, respectiv Creșa nr.1 (32 locuri), Creșa nr.2 

(30 locuri), Creșa nr.3 (77 locuri), Creșa nr.4(40 locuri) și Creșa nr.22 (100 

locuri), cu o capacitate totală de 279 locuri. 

          În îndeplinirea scopului lor, creșele acordă servicii sociale specializate 

copiilor cu vârstă antepreșcolară conform Legii nr. 263/2007 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea creșelor, actualizată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

         Conform Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

creşelor, menționez că un  număr de 158 dosare sunt în așteptare din anul 2019 

din totalul de 235 dosare înregistrate în perioada ianuarie 2019- decembrie 2020.        
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          În cursul anului 2020 s-a asigurat un program de educație timpurie adecvat 

vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor cu vârstă 

antepreșcolară astfel : 

- s-a asigurat supravegherea stării de sănătate, igiena copiilor, acordarea primului 

ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până în momentul 

preluării copilului de susținătorul legal. Triajul epidemiolog a fost făcut zilnic, s-a 

asigurat medicația de urgență; 

- s-a asigurat nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare. 

Prepararea hranei s-a realizat la nivelul creșei, zilnic au fost calculați nutrienții 

alimentari: proteine, glucide, lipide și calorii; 

- s-a colaborat cu familiile copiilor care frecventează creșa și s-a realizat un 

parteneriat activ cu părinții/reprezentanți legali în respectarea interesului copilului; 

- s-a urmărit evoluția somatopsihică a copilului în raport cu vârsta acestuia și 

colectivitate; 

- s-au asigurat cantitățile necesare de detergenți, dezinfectanți, rechizite și material 

didactic. 

 

 

          Situația prezenței în anul 2020, în cele 5 Creșe, se prezintă astfel: 
 

Luna Creșa 1 Creșa 2 Cresa 3 Creșa 4 Creșa 
22 

Încasări 

Ianuarie 469  984 600 1213 17208 

Februarie 441  915 448 1261 21188 

Martie 187  378 281 475 13836 

Aprilie       

Mai       

Iunie       

Iulie 256   405 875 4164 

August 247   338 683 8046 

Septembrie 287   383 940 7308 

Octombrie 298 240  416 1057 13860 

Noiembrie 166 93  376 764 8631 

 Decembrie 242 239 233 342 758 9528 

TOTAL      103769 

 
 În perioada aprilie-iunie 2020 datorită stării de urgență instituită prin 
Decretul nr. 195/2020  și prin Decretul nr. 240/2020 activitatea din cadrul 
Serviciului Creșe a fost întreruptă temporar în conformitate cu prevederile OUG nr. 
32/2020 și Hotărârea nr. 4/31.03.2020 a Comitetului pentru Situații de Urgență al 
UAT Drobeta Turnu Severin. 
 

 
           

12. Biroul Achiziții Publice 
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          Activitatea Biroului Achiziții Publice din cadrul Direcției de Asistență Socială 
se desfășoară în domeniul organizării și desfășurării procedurilor de achiziții 
publice, în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii și de lucrări. 
          În anul 2020, s-au realizat următoarele activități: 
 

➢ a fost urmărită în permanență respectarea contractelor de achiziții publice 
din punct de vedere al respectării valorilor și termenelor; 

➢ a fost verificată în permanență documentația pentru procedura de licitație 
de produse alimentare necesare perioadei  2020-2021; 

➢ au fost introduse codurile CPV în tabelele cu produsele alimentare 
necesare în anul 2020; 

➢ au fost primite referatele de necesitate, au fost completate cu codurile CPV 
și a fost verificată existența fondurilor alocate în buget pentru fiecare 
achiziție în parte; 

➢ au fost achiziționate produsele prin programul SICAP; 
➢ au fost achiziționate tichetele sociale pentru grădiniță; 
➢ au fost achizitionate voucerele de vacanță 
➢ a fost consultată piața privind prețurile în vederea achizițiilor de produse 

alimentare; 
➢ au fost încheiate contracte pentru asigurarea  programelor necesare 

Serviciului Financiar- Contabilitate , respectiv Adi-Com Soft SRL, Ecosoft 
SRL; 

➢ a fost demarată procedura simplificată de achiziționare  de produse 
alimentare necesare creșelor și cantinei; 

➢ în vederea realizării proiectului ”Primul ghiozdan” conform HCL 
nr.420/17.12.2019, au fost achiziționate un număr de 700 ghiozdane de la 
Metro Craiova pentru copiii înscriși pe raza municipiului, în clasele 
pregătitoare; 

➢ au fost transmise adrese către toate creșele din administrarea DAS, precum 
și Cantinei de Ajutor Social, în vederea întocmirii referatelor de necesitate 
care să cuprindă necesarul de produse alimentare, cantitatea și 
caracteristicile tehnice minimale ale acestor produse, necesare pentru 
elaborarea strategiei de contractare pentru anul 2021; 

➢ în vederea realizării proiectului un Trusou pentru ”Primul copil”,conform 
HCL nr.421 /17.12.2019, a fost achiziționat un număr de 75 trusouri pentru 
mamele care nasc primul copil în maternitatea din Drobeta Tr.Severin, cu 
îndeplinirea tuturor condițiilor de acordare; 

➢ a fost finalizată procedura și a fost carosată  autoutilitara Renault Kangoo; 
➢ au fost achiziționate 9 sisteme de calcul noi; 
➢ au fost achiziționate echipamente și materiale pentru darea în folosință a 

Creșei nr.2; 
➢ pe perioada stării de urgență și de alertă, pentru buna funcționare a 

instituției, au fost luate toate măsurile necesare de prevenire și de atenuare 
a infecției cu COVID 19,prin achiziționarea produselor corespunzătoare; 

➢ au fost întocmite Acte adiționale la toate contractele din 2020. 
➢ au fost încheiate contracte, respectiv : 
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Nr.crt 
  

Denumire 
  

Obiectul contractului 
  

Modalitatea  
de achiziție 

1 
SC Quasit Systems 
SRL IT(mentenanta) ach.dir. SICAP 

2 SC La Fantana SRL APA DE BAUT 
achizitie 
directa  

3 
SC Adi Com Soft 
SRL IT(program contab+Forexbug) 

 achizitie 
directa  

4 
Compania de 
informatica Neamt IT(program legislatie) 

achizitie 
directa  

5 
  

Centrul Jud. De 
Aparatura Med.Mh. 
  

Service aparatura medicala la  
cabinetele stomatologice 

 achizitie 
directa  
  

6 
  

VasPav IT 
Consulting 
  

administrare pag .website-ul 
www.dasdts.ro 

achizitie 
directa  
  

7 Vigilent Security DAS-paza 
achizitie 
directa  

8 Vigilent Security DAS+CANTINA mentenanta 
achizitie 
directa  

9 Vigilent Security DAS- mon. Alarma +interventie 
achizitie 
directa  

10 Vigilent Security DAS+CANTINA-mon.+interventie 
achizitie 
directa  

13 Bio Hazard 
servicii colectare deseuri 
medicale 

 achizitie 
directa  

14 Tomis Grill Events deratizare,dezinfectie,dezinsectie ach.dir. SICAP 

15 Ecosoft IT(program salarizare+declaratii) 
achizitie 
directa  

16 La Leul Com carne si produse de orig.animala 
procedura 
simplificata 

17 La Leul Com conserve si produse din carne 
procedura 
simplificata 

18 La Leul Com 
peste congelat si conseve din 
peste ach.dir. SICAP 

19  La Leul Com conserve-fructe si legume transf. ach.dir. SICAP 

 20 La Leul Com diverse produse alimentare 
procedura 
simplificata 

 21 La Leul Com oua si produse lactate 
procedura 
simplificata 

22 
Dynamic Business 
Service SRL legume si fructe 

procedura 
simplificata 

23 Toledo Exim SRL paine+produse patiserie+colaci achiz.directa  

24 
CMI Dr.Danciulescu 
Daniel analize medicale salariati 

achizitie 
directa  

25 London Partizan incarcare butelii crese+cantina ach.dir. SICAP 

26 
Uniunea Judueteana 
C.N.S.L.R inchiriere spatiu arhiva act aditional 

27 Bratner inchiriere+colectare gunoi(2) 
achizitie 
directa offline 

http://www.dasdts.ro/
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28 
Serv.public de 
alim.cu energ.  energie termica 

 achizitie 
directa  

29 UP Romania tiparire tichete ach.dir. SICAP 

30 CEZ energie electrica 

achizitie 

directa offline 

31 RCS-RDS cablu tv 

achizitie 

directa offline 

32 Vodafone internet+telefonie 
achizitie 
directa offline 

33 Secom apa,canal 
achizitie 
directa offline 

34 
S.C Tehnodent Poka 
SRL  Autoclave pt cab.stomatologice 

achizitie 
directa  

35 Romad Trust  S.R.L 
Carosare autoutilitara Renault 
Kangoo; 

achizitie 
directa  

36 
S.C. Heat Energy 
Services S.R.L Gaz si apa calda  ach.dir. SICAP 

 

 
 
 
 
13.Serviciul Resurse Umane 

 
 

       Serviciului Resurse Umane, este un compartiment funcțional din cadrul 
Direcției de Asistență Socială în subordinea directă a Directorului executiv care  
asigură gestiunea curentă a resurselor umane. Acesta răspunde de elaborarea și 
implementarea politicii de personal a instituției și de ducerea la îndeplinire a 
prevederilor legislative în ceea ce priveşte raportul de serviciu al funcţionarilor 
publici, raportul de muncă al personalului contractual şi salarizarea acestora, 
conform atribuţiilor care se regăsesc în Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al  Direcției de Asistență Socială.  
        Obiectivul general al Serviciului Resurse Umane este aplicarea legislației 
privind recrutarea, numirea, promovarea, evaluarea performanţelor profesionale 
individuale, formarea profesională, sancţionarea disciplinară, încetarea sau 
modificarea raportului de serviciu/muncă a angajaţilor (funcţionari publici şi 
personal contractual) din cadrul instituţiei, precum și calculul drepturilor salariale.  
        În cursul anului 2020, Serviciul Resurse Umane a atins obiectivele şi a 
îndeplinit atribuţiile ce-i revin prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
instituţiei, după cum urmează: 
 
 - a fost elaborată documentația care a stat la baza emiterii unui număr de 608 
acte   administrative cu privire la activitățile specifice de resurse umane având ca 
obiect încetarea/angajarea/transferul/promovarea/suspendarea reluarea 
raportului de serviciu /contractului de muncă al funcționarilor publici și personalului 
contractual și s-a asigurat comunicarea acestora persoanelor vizate; 
- s-au operat actele administrative privind modificările intervenite în situaţia 
funcţiilor şi a funcţionarilor publici, precum şi încărcarea documentelor în format 
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electronic pe Portalul de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor 
publici, lansat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;  - au fost operate 
modificările/înregistrările contractelor individuale de muncă ale personalului 
contractual din cadrul instituţiei prin aplicaţia Revisal; 

 - au fost organizate două sesiuni de promovare în grad profesional de nivel 
principal și superior a funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei care 
îndeplineau condiţiile legale; 
 - au fost organizate două sesiuni de promovare în grad profesional imediat  
superior a personalului contractual din cadrul Instituţiei care îndeplineau 
condiţiile legale; 
- s-au făcut demersuri în vederea ocupării posturilor vacante din ștatul de 
funcţii al instituţiei, astfel pe parcursul anului 2020 în cadrul Direcției de 
Asistență Socială s-au efectuat:  14 angajări  iar 18  angajaţi au încetat 
raportul de serviciu sau contractul de muncă; 

         - a fost întocmită documentația necesară  pentru aprobarea  Regulamentului 
de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială prin hotărâre a 
consiliului local; 

  - a fost întocmită documentația necesară ocupării prin concurs a 
următoarelor posturi   funcții publice/contractuale vacante din cadrul instituției: 
inspector cls.I, grad profesional asistent, îngrijitor la domiciliu, asistent medical 
generalist, educator puericultor, îngrijitor copii/curățenie administrator I; 
   - au fost întocmite decizii de suspendare a 90 de contracte individuale de 
muncă ale personalului din cadrul celor 4 creșe urmare a suspendării activității 
pe perioada stării de urgență în contextul evoluției situației epidemiologice 
determinate de răspândirea virusului SARS-CoV-2 și a reglementărilor impuse 
de lege; 
   - a fost întocmită documentația în vederea delegării/detașării pe perioada 
stării de urgență/alertă a personalului medical din cadrul cabinetelor medicale 
școlare la DSP Mehedinți în vederea efectuării anchetelor epidemiologice; 

- a fost întocmită documentația în vederea delegării pe perioada stării de alertă a 
personalului medical din cadrul cabinetelor medicale școlare pentru efectuarea 
triajului epidemiologic la structurile din cadrul UAT; 
 - au fost transmise către D.G.A.S.P.C. Mehedinți următoarele situații: raportare 
fluctuație asistenți personali lunar, în perioada ianuarie - decembrie  2020, date cu 
privire la numărul de asistenți personali pentru copii/adulți și suma totală a salariilor 
asistenților personali semestrial, situație asistenți personali privind contractele de 
muncă încheiate pe perioada ianuarie – decembrie 2020, precum și menținerea 
contractelor de muncă al asistenților  personali în urma revizuirii certificatelor cu 
handicap ale persoanelor cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav, cu 
asistent personal, adresa cu privire la numărul de angajați DAS cu studii de 
specialitate în domeniul asistență socială, date cu privire la numărul de angajați și 
beneficiari din cadrul creșelor și copiii înscriși în creșe trimestrial; 

- pe parcursul anului anul 2020 au fost au fost angajați un număr de 11 
asistenți personali și au fost înregistrate un număr de 16 încetări ale 
contractelor de muncă ale asistenților personali;  

- a fost întocmită documentația în vederea propunerii spre aprobare în 
Consiliul Local a proiectelor de hotărâri privind aprobarea salariilor de bază 
aferente funcțiilor din familia ocupațională ” Administrație” utilizate în cadrul 
DAS pentru anul 2020; 

- a fost întocmită documentația pentru modificarea ștatului de funcții publice 
din cadrul aparatului propriu și a ștatului de funcții în regim contractual din 
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cadrul Serviciului Creșe pentru aprobarea acestora prin hotărâre a 
Consiliului Local urmare a promovării în grad profesional superior a 
funcţionarilor publici și a personalului contractual din cadrul instituţiei care 
au declarați admiși la examenul de promovare; 

- au fost întocmite documente privind acordarea sporului de 15% ca urmare 
a depunerii de către salariați a certificatelor de handicap potrivit Legii-cadru 
nr.153/2017; 

- au fost întocmite documente privind acordarea gradației de vechime în 
muncă în conformitate cu Legea-cadru nr.153/2017; 

- au fost afișate salariile plătite din fonduri publice la sediul instituției potrivit 
Legii-cadru nr.153/2017; 

- au fost actualizate fișele de post ale personalului din cadrul Serviciului 
Creșe și al personalului din cadrul Cabinetelor școlare; 

- au fost centralizate programările de concediu de odihnă pentru anul 2021 a 
salariaților din cadrul aparatului propriu și al structurilor din subordine; 

- a fost întocmită situația privind acordarea voucherelor de vacanță; 
- a fost întocmit Codul de etică al funcționarilor publici și al personalului 

contractual; 
- a fost întocmită situația statistica SAN și transmisă Direcției Județene de 

Statistică Mehedinți; 
- au fost emise răspunsuri în urma sesizărilor înregistrate în cadrul instituției; 
- lunar, au fost întocmite și transmise Serviciului Financiar Contabilitate 

situațiile privind modificările intervenite în structura de personal în vederea 
efectuării plății drepturilor salariale și a altor drepturi precum: concedii de 
odihnă/concedii medicale și concedii pentru evenimente deosebite pentru 
personalul din cadrul aparatului propriu și al structurilor din subordine; 

- a fost întocmită decizia de reorganizare a cabinetelor medicale școlare; 
- au fost întocmite Proceduri operaționale și de sistem la nivelul serviciului; 
- pe parcursul anului 2020, potrivit Legii nr.176/2010 cu privire la înființarea, 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, au fost 
gestionate un număr de 57 de declarații de avere și 57 de declarații interese 
și postate pe site-ul instituției și comunicate Agenției Naționale de Integritate 
conform legislației în vigoare. 

 
 

           Din cele 600 posturi aprobate, situația posturilor gestionate în anul 2020 se 
prezintă astfel: 
 
 
 

Luna Aparat 
propriu 

Creșe Cantină Cabinete 
medicale 
școlare 

Asistenți 
personali 

Total 

Ianuarie 83 98 12 81 209 483 

Februarie 82 94 11 78 208 473 

Martie 82 96 10 78 208 474 

Aprilie 82 95 10 78 209 474 

Mai 82 94 10 78 209 473 

Iunie 82 94 9 79 208 472 

Iulie 82 93 9 80 206 470 

August 82 93 9 80 208 472 
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Septembrie 81 93 9 80 207 470 

Octombrie 80 92 9 80 206 467 

Noiembrie 82 92 9 83 206 472 

Decembrie 82 97 9 82 203 473 

 
 
 
           

14. Serviciul Financiar Contabilitate 
 

          Serviciul Financiar-Contabilitate are organizat sistemul de contabilitate 
propriu, în conformitate cu Legea nr.82/1991 a contabilității , republicată, precum 
și OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind 
organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru 
instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și 
completările ulterioare.  Acest serviciu folosește un sistem informatizat pentru 
ținerea contabilității, furnizat de SC ADI-COM SOFT SRL  și un sistem informatizat 
privind salarizarea, furnizat de SC ECOSOFT SRL. 
          Activitățile desfășurate în anul 2020 de către Serviciul Financiar 
Contabilitate au fost următoarele : 
- în permanență au fost  verificate documentele din punct de vedere al legalității, 
regularității și încadrării în creditele bugetare, pentru acordarea vizei de control 
financiar preventiv. 
- lunar au fost deschise creditele bugetare și s-au întocmit recepțiile în programul 
FOREXEBUG. 
- lunar, a fost întocmit formularul de prebilanț și a fost transmis Primăriei Drobeta 
Turnu Severin. 
- lunar, au fost întocmite documentele privind plata drepturilor salariale (ștate de 
plată, ordine de plată, situații recapitulative, ordonanțări de plată, borderouri pentru 
plata salariilor prin bancă) pentru salariații instituției, respectiv pentru cei din 
aparatul propriu, Cantina de Ajutor Social.Sala de Pomenire, Creșe, Cabinete 
medicale școlare, Asistenți personali și au fost întocmite documentele privind plata 
indemnizațiilor persoanelor cu handicap,  în baza documentele primite de la 
Serviciul Resurse Umane și Serviciul Protecție Specială.  
- au fost întocmite documentele privind plata ajutoarelor de urgență pe baza 
documentelor primite de la Serviciul Asistență Socială. 
- zilnic au fost înregistrate, cronologic și sistematic, facturile de materiale, alimente, 
servicii și lucrări, precum și consumurile acestora, programul generând note 
contabile, a fost operat registrul de casă, extrasele de cont, mijloacelor fixe, 
consumul de carburant,  în vederea întocmirii balanței de verificare, care lunar a 
fost depusă în programul FOREXEBUG, împreună cu Contul de execuției non-
trezor, situația plăților restante și situația numărului de posturi aferent fiecărei luni. 
- lunar a fost verificată corelarea dintre balanța sintetică și balanța analitică. 
- de asemenea, zilnic au fost operate listele zilnice de alimente pentru Cantina de 
Ajutor Social.Sala de Pomenire și cele 5 Creșe existente în structura DAS, 
calculându-se economia /depășirea de sume alocate zilnic. 
- la sfărșitul fiecărei luni au fost verificate stocurile de alimente existente. 
- au fost verificate, calculate și corelate meniurile cu listele de alimente, urmărindu-
se respectarea alocației zilnice de hrană. 
- lunar a fost întocmită și transmisă situația privind monitorizarea cheltuielilor de 
personal.  
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- trimestrial, au fost  întocmite situațiile financiare, bilanțul, conturile de execuție 
ale instituției. 
-  lunar, au fost întocmite declarațiile 100 și 112 și transmise către ANAF, cu 
respectarea termenului de transmitere, respectiv 25 ale lunii. 
- lunar, au fost întocmite și transmise centralizatorul cu concediile medicale și 
cererea de restituire a sumelor privind concediile medicale suportate din Bugetul 
Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. 
- lunar,  a fost întocmită și transmisă situația privind plățile restante. 
- lunar, au fost întocmite atât Decontul privind utilizarea sumelor alocate de 
D.S.P.Mehedinți cât și a Cererea privind asigurarea sumelor necesare drepturilor 
de personal și cheltuielilor cu medicamentele și materialele sanitare pentru 
Cabinetele medicale școlare . 
- lunar, a fost întocmită situația statistică S1 și transmisă Direcției de Statistică 
Mehedinți. 
- au fost elaborate Procedurile operaționale ale Serviciului Financiar Contabilitate.  
- au fost întocmite situații privind aprovizionarea și distribuirea laptelui praf. 
- au fost elaborate documentații privind rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2020 (Raportul de specialitate, Proiect Hotărâre). 
- în urma referatului întocmit de Serviciul Financiar-contabilitate s-a emis decizia 
de inventariere a elementelor de natura activelor și datoriilor, inventarierea 
desfățurându-se în perioada 16 noiembrie -10 decembrie 2020. 
- au fost elaborate Propunerile de buget pentru anul 2021 și estimările pentru 
perioada 2022-2024.  
     Astfel, relevăm faptul că  toate cheltuielile financiare efectuate pentru activităţile 
de protecţie şi asistenţă socială pot fi sintetizate după cum urmează:  
 
 

Nr. 
Crt 

Denumire indicator Plăți Din care: 

Buget de stat Buget local 

1. Asistenți personali 7.384.720 6.790.000 594.720 

2.  Indemnizații persoane 
cu handicap 

25.482.740 19.378.590 6.104.150 

3. Cheltuieli mandate 
poștale indemnizații 
pers. Cu handicap 

77.713 - 77.713 

3. Aj. încălzire loc. Benef, 
ai venitului minim 
garantat 

21.750 - 21.750 

4. Aj. încălzire loc. conf. 
O.U.G. nr. 70/2011 

12.181 12.181 - 

5. Ajutoare sociale în 
numerar 

67.779 - 67.779 

6.  Ajut. sociale în natură  24.163 - 24.163 

7. Creșe 5.232.814 250.000 4.982.814 

8. Aparat propriu 7.109.434 - 7.109.434 

9. Cabinete medicale 
școlare 

7.700.694 7.511.814 188.880 

10. Cantina de Ajutor 
Social 

1.194.176 - 1.194.176 
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11. Alte cheltuieli în 
domeniul 
învățământului 

61.761 8.200 53.561 

 TOTAL 54.369.925 33.950.785 20.419.140 

 
 

 
 
 
 
       15. Serviciul Secretariat Administrativ Arhivă Registratură 
 

Activitatea salariaților din cadrul Serviciului Secretariat Administrativ Arhivă-
Registratură s-a desfășurat în anul 2020 în conformitate cu obiectivele și acțiunile 
înscrise în agendele lunare și aici facem refererire la instructajele periodice atât pe 
linie de P.S.I. cât și pe linie de S.S.M.  

Prin documentele de planificare, sarcinile de muncă și activitățile au fost 
repartizate pe salariați, potrivit nivelului pregătirii fiecăruia, cu prevederile fișelor 
postului, cu experienta și rolul fiecăruia. 

În ordinea importanței sale în ansamblul activităților, un prim obiectiv de 
muncă al serviciului a fost, în intervalul analizat, întocmirea și aprobarea graficului 
anual și al procedurilor de instruire în domeniul siutuațiilor de urgență pentru 
personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială, respectiv: Cabinetele de 
medicină generală/dentară, Cantina de ajutor social, și cele patru Creșe.  

Itinerăm faptul că, la începutul anului 2020 a fost trecut în subordinea 
serviciului, pe care îl coordonez și Compartimentul de Sănătate și Securitate în 
Muncă, conform  organigramei de la acea dată, iar în luna martie cele două 
persoane împreună cu șeful ierarhic au participat la un curs de formare 
profesională pentru a obține certificate de calificare,  însoțite de suplimentele 
descriptive care atestă dobândirea compețentelor pe linie de SSM.  

În cursul anului 2020 reprezentanții Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Mehedinți au efectuat 5 controale tematice la sediul Direcției de Asistentă Socială 
cu privire la măsurile intreprinse pentru reducerea riscurilor de răspândire cu 
SARS-cov2. De asemenea, au fost întocmite Buletinele de Incercări Prize de 
Pământ la cele trei creșe cât și la sediul social iar trimestrial au fost întocmite, fără 
întârziere, procesele-verbale al Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă 
constituit la nivel de directie, prin care s-au adus în discuție măsurile lăsate de 
către organele de control cât și cele care au fost luate la nivelul unității pentru 
prevenirea și răspândirea cu COVID-19, fiind înaintate către Inspectoratul 
Teritorial de Muncă de pe raza municipiului cu toate formele legale. În ceea ce 
priveste instruirea/informarea periodică prin completarea periodică a fișelor a fost 
asigurată de către Cristinel Balica și Sinca Radu conform rapoartelor lunare 
întocmite. La finele anului curent au fost întocmite de către șeful ierarhic teste 
chestionar de verificare a cunostințelor în domeniul SSM, conf. Lg.319/2006 și 
H.G.1425/2006, pentru personalul din cadrul Cabinetelor medicale școlare, Creșe, 
Cantina de Ajutor social și angajații Direcției de Socială acestea fiind completate 
de către fiecare angajat în parte. 

La capitolul de Prevenire și Stingere a Incendiilor activitatea de instruire a 
relevat, ca și în anii anteriori, un interes ridicat fiind executate pe baza 
tematicii/procedurilor lunare și a graficului de instruire, aprobate de către 
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conducerea direcției, fiind certificate prin înscrisuri realizate, după caz, în fișa 
individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgentă și semnate de persoana 
instruită și de cea care a efectuat și verificat instructajul. La nivel de Creșe pe 
perioada stării de urgentă, când acestea au fost închise,  nu s-a respectat graficul 
de instruire dar la redeschiderea acestoara au fost respectate toate procedurile de 
instruire conform OMAI 712/2005 și au avut ca scop împrospătarea, completarea 
și detalierea cunostințelor dobândite  prin instructajul introductiv general și cel 
specific locului de muncă tinându-se legătura în permanentă cu reprezentanții ISU 
Mehedinți. Au fost verificate, recondiționate și puse în funcțiune stingătoarele de 
la Creșe, Cabinete medicale școlare, Cantina de ajutor social și cele din cadrul 
Direcției de Asistentă Socială, iar care nu au mai corespuns tehnic în urma 
încercărilor tehnologice au fost înapoiate beneficiarului pentru casare și înlocuite 
cu altele care îndeplinesc condițiile atât din punct de vedere calitativ cât și 
cantitativ. În urma deschiderii locației din str. M. Averescu – Cresa Nr.2, au fost 
etichetate prin autocolante prizele, întrerupătoarele cât si amplasarea 
stingătoarelor de incendiu astfel încât acestea să îdeplineasca codițiile prevăzute 
de O.M.A.I. 712/2005. 

Un capitol a cărei pondere a fost, și în acest an, la fel de importantă și 
însemnată în ansamblul activității serviciului este cel reprezentat de preluarea 
documentelor de la servicii/birouri/compartimente, atât cele cu termen de păstrare 
permanent cât și cu termen de păstrare temporar, conform legislației arhivistice în 
vigoare, în intervalul de referință fiind preluate un număr de 1291 dosare. O altă 
operațiune arhivistică importantă inclusă în planul de activități aferent anului 2020 
a fost selecționarea a 573 dosare documente ale căror termene de păstrare au 
expirat conform nomenclatoarelor arhivistice în vigoare ale direcței. Însemnătatea 
acestei operațiuni arhivistice a fost privită mai ales din perspectiva eliberării 
spațiului de depozitare pentru viitoarele preluări de neevitat, sarcina de plan la 
selecționare fiind realizată parțial, cu înaintarea documentelor (inventarele 
documentelor propuse pentru topit și procesul-verbal a comisiei de selecționare), 
întocmite conform legislatiei arhivistice în vigoare, Serviciului Județean Mehedinți 
al Arhivelor Naționale. 

 Dacă facem o analiză fată de anul 2020 se observă o scădere în ceea ce 
privește preluarea documentelor de la servicii, cât și pentru selecționarea 
acestora, diferența se datorează faptului că în perioada stării de urgentă/alertă am 
coordonat echipa constituită,  la nivel de unitate, conform notei de serviciu, prin 
care s-au asigurat măsuri de aprovizionare cu hrana pentru persoanele aflate în 
carantină/autoizolare sau persoanele vârstnice de pe raza municipiului dar și 
implicarea în ceea ce privește stabilirea unor măsuri necesare în vederea 
implementării Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate a 
produselor de igiena către persoanele vulnerabile prin livrarea acestora la 
domiciliu conform listelor/tabelelor întocmite la nivel de unitate. 

 Au fost și alte aspecte pozitive pe linie de arhivă și aici facem referire la 
aprobarea nomenclatorului arhivistic al documentelor create de către 
serviciile/birourile din cadrul Direcției de Asistentă Socială în cursul anului 2020, 
iar în relația cu celălalte servicii din cadrul instituției s-a răspuns la toate activitățile 
și lucrările, pornind de la necesitatea eliminării riscului întârzierilor față de 
termenele prevăzute prin rezoluții sau prin dispozițiile legii: scoaterea dosarelor din 
depozitele de arhivă ale unității în urma adreselor/controalelor de la diferite instituții 
publice și nu numai, distribuirea zilnică către unitățile din subordinea direcției a 
meniurilor săptămânale și a altor acte financiar-contabile care nu necesitau 
amânare. 
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În ceea ce priveste activitatea pe linie de secretariat, cu o încărcătură destul  
de ridicată, s-au înregistrat aspecte netăgăduit pozitive vizând 
primirea/verificarea/înregistrarea documentelor, clasificarea corespondenței în 
mapă, trierea acesteia prin catalogarea subiectului, în scopul modalității de 
răspuns și solutionare, pregătirea corespondenței pentru expediere, preluarea 
notelor telefonice/faxurilor și mail-urilor, intocmirea referatelor de necesitate pentru 
consumabile cât și prin angajarea constantă în îndeplinirea indicatorilor, prin 
aprovizionarea produselor solicitate de către celalalte servicii/birouri prin referatele 
de necesitate. 
 
 
 
 
 

 16.Compartimentul Juridic. Relații cu Publicul 
 

           În anul 2020, Compartimentul Juridic. Relații cu Publicul și-a desfășurat 
activitatea în conformitate cu atribuțiile prevăzute de normele legale în vigoare, 
după cum urmează: 

• a  vizat , verificat  și înregistrat un număr de : 
-   405 decizii emise de către Serviciul resurse umane. 
- 213 decizii cu privire la încetarea plății indemnizației persoanelor cu 
handicap emise de către Serviciul protecție specială. 
-  20 decizii cu privire la suspendarea serviciilor sociale oferite de Cantina de 
Ajutor Social. Sala de Pomenire emise de către Serviciul asistență socială. 
- 1 decizie privind constituirea comisiei centrale și comisiei de inventariere a 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din patrimoniul 
DAS. 
- 3 decizii privind acordarea serviciului social de îngrijire la domiciliu a 
persoanelor vârstnice emise de către Biroul Protecția persoanelor vârstnice. 
- 4 decizii privind aprobarea procedurilor operaționale de accesare, de 
identificare și de suspendare a serviciului social de îngrijire la domiciliu a 
persoanelor vârstnice emise de către Biroul Protecția persoanelor vârstnice. 
- 1 decizie privind constituirea comisiei multidisciplinare pentru întocmirea 
fișelor de evaluare/reevaluare, planul de îngrijire și asistență, fișelor de 
evaluare socio-medicală, fișelor de monitorizare servicii persoane vârstnice 
beneficiare de servicii sociale de îngrijire la domiciliu. 
- 1 decizie cu privire la suspendarea serviciilor oferite de Cantina de ajutor 
Social. sala de pomenire emisă de către Serviciul Asistență Socială. 
- 1 decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea 
voucherelor de vacanță salariaților din cadrul Direcției de Asistență Socială. 
- 1 decizie emisă de către Serviciul financiar contabilitate cu privire la 
constituirea comisiei centrale de inventariere și a comisiei de inventariere a 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din patrimonial 
direcției. 

 

- a elaborat, vizat și înregistrat un număr de: 

• 1 decizie privind constituirea comisiei de casare a obiectelor de inventor 
din cadrul direcției. 



34 
 

• 1 decizie privind constituirea în cadrul Direcției de Asistență Socială a  
comisiei de recepție a pachetelor informative pentru grupurile vulnerabile 
din municipiu. 

• 1 decizie privind modificarea art.1 din decizia nr. 353/22.05.2020 privind 
constituirea comisiei de monitorizare semestrială a consumului de enrgie 
electrică de la sediul direcției și unitățile din subordinea acesteia. 

• 1 decizie privind constituirea comisiilor de recepție a bunurilor materiale 
și a produselor alimentare din cadrul Cantinei de Ajutor Social. Sala de 
pomenire și din cadrul celor 4 creșe. 

• 1 decizie cu privire la prevenirea contaminări cu noul coronavirus pentru 
asigurarea continuității desfășurări activității în cadrul direcției. 

• 1 decizie cu privire la constituirea comisiei pentru stabilirea meniului 
pentru beneficiarii servicilor prestate de Cantina de Ajutor Social. Sala de 
pomenire. 

• 4 decizii cu privire la imputarea unei sume de bani, angajatilor Cantinei 
de Ajutor Social. Sala de pomenire. 

• 1 decizie cu privire la constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de 
construcții, reparații și renovare effectuate la sediile administrate de către 
Direcția de Asistențșă Socială. 

• 2 decizii cu privire la sancționarea disciplinară a personalului contractual 
din cadrul direcției. 

• 1 decizie cu privire la constituirea comisiei de verificare a condițiilor de 
acordare-respingere a cererii pentru ajutor financiar pentru plata bonelor. 

• 1 decizie cu privire la aprobarea modelului de registru deplasare salariați 
în interes personal și în interes de serviciu. 

• 1 decizie cu privire la aprobarea Nomenclatorului arhivistic al dosarelor 
create de către Direcția de Asistență Socială. 

• 1 decizie cu privire la numirea unui responsabil de caz în cadrul 
Compartimentului Îngrijiri la domiciliu. 

 
 

• a vizat și verificat un număr de : 
- 149 dispoziții cu privire la acordarea /încetarea /neacordarea  ajutorului 
pentru încălzirea locuinței în sistem centralizat. 
- 1 dispoziții cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
energie electrică. 
- 1 dispoziție acordare ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale. 
- 4 dispoziții încetare acordare ajutoriului pentru încălzirea locuinței cu energie 
termică furnizată în sistem centralizat. 
- 46 dispoziții neacordare ajutor pentru încălzirea locuinței. 
- 2 dispoziții cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 
combustibili solizi. 
- 44 dispoziții emise de către Biroul Beneficii de Asistență Socială cu privire la 
acordarea ajutoarelor de urgență și a ajutorului pentru înmormântare. 
- 73 dispoziții cu privire la acordarea / încetarea / respingerea / modificarea 
alocației pentru susținerea familiei. 
- 76 dispoziții cu privire la acordarea/încetarea ajutorului social. 
- 36 dispoziții acordare/ încetare servicii sociale prestate de Cantina de Ajutor 
Social. Sala de Pomenire. 
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-  2 dispoziții comune acordare ajutor social și alocație pentru susținerea 
familiei. 
-  4 dispoziții acordare ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi 
sau petrolieri , beneficiari ai prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat. 
- 45 dispoziții emise de către Serviciul asistență socială – Cantina de Ajutor 
Social. Sala de pomenire. 
-  2 dispoziții acordare spor 15% pentru handicap asistent personal. 
-  5 dispoziții încetare acordare tichet social pentru grădiniță. 
- 10 dispoziții încetare contract individual de muncă asistent personal. 
- 1 dispoziție suspendare contract individual de muncă asistent personal 
pentru concediu de creștere și îngrijire copil. 
- 4 dispoziții emise de către Serviciul protecția drepturilor copilului cu privire la 
aprobarea planului de măsuri și servicii minor. 
-   7 dosare angajare asistent personal. 
-   101 acte adiționale emise de către Serviciu Resurse umane. 

- 354 dosare cu privire la acordarea indemnizației lunare pentru persoane cu 
handicap. 
- 52 contracte de prestări servicii creșe. 
- 26 contracte de prestări servicii oferite de către Cantina de Ajutor Social. 
Sala de Pomenire. 

•  a înregistrat: 
- 11 proceduri operaționale. 
- 3 proceduri de sistem. 
 

• a vizat : 
- 1 act adițional Contracte prestări servicii.  
- 3 convenții încheiate cu Grădinițele cu program prelungit nr. 22, 3 și 19. 
- 2 proiecte de hotărâri, note de fundamentare și referate de specialitate privind: 
constituirea echipei mixte în caz de violență domestică, înființarea serviciului 
social de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice. 
 

• a elaborat: 
- 1 adresă către toate serviciile/birourile din cadrul direcției pentru identificarea 
funcțiilor sensibile. 
- 1 chestionar on-line către Lex expert. 
- 2 adrese către Direcția Finanțelor Publice Mehedinți cu privire la recuperarea 
sumelor acordate necuvenit. 
- 2 adrese către Serviciul resurse umane. 
- 2 adrese către Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți. 
- 2 adrese către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 
- 1 adresă către Sc. La Leul Com SRL. 
- 1 adresă către Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin. 
- 1 adresă către Direcția de Sănătate Publică Mehedinți. 
- 1 adresă către Instituția Prefectului Județul Mehedinți. 
- 1 adresă către Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți. 
- 1 informare către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 
Mehedinți. 
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-  1 raport de specialitate, referat de aprobare și proiect de hotîrâre cu privire 
la majorarea cuantumului alocației de hrană pentru beneficiari Cantinei de 
Ajutor Social. 
- 1 raport de specialitate, referat de aprobare, metodologia de acordare și 
proiectul de hotărâre cu privire la ajutorul pentru plata chiriei persoanelor 
singure/ familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare și 
excluziune socială sau aflate în risc de marginalizare și excluziune socială 
rezidente pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. 
- elaborat și distribuit persoanelor nominalizate, nota de serviciu cu privire la 
elaborarea și redactarea R.O.I și R.O.F ale Direcției de Asistență Socială. 
- elaborat și distribuit persoanelor nominalizate nota de serviociu cu privire la 
urmărirea contractelor de furnizare încheiate la nivelul direcției și oportunitatea 
cheltuielilor. 
- elaborat și distribuit persoanelor nominalizate nota de serviciu cu privire la 
informarea cuprinzând: numărul de anchete efectuate, numărul de beneficiari 
înregistrați în luna respectivă. 
- elaborat și vizat procese verbale ședințe din cadrul direcției. 
- prelucare  zilnică a legislației. 
- emis 9 răspunsuri către UAT Drobeta Turnu Severin. 
- verificat și vizat 24 contracte prestări servicii încheiate de către direcție. 
- verificat și vizat 12 contracte încheiate între DSP Mehedinți  si UAT Drobeta 
Turnu Severin privind cheltuielile pentru carantinarea persoanelor care intră pe 
teritoriul României din zonele afectate de COVID-19. 
- vizat și verificat contract privind vânzarea și livrarea de bonuri valorice 
carburant auto. 
- verificat și vizat 10 caiete de sarcini. 
- verificat și vizat 13 procese verbale privind evaluarea propunerilor tehnice și 
financiare achiziție publică. 
- verificat și vizat 6 contracte achiziție publică. 
- verificat și vizat 4 Rapoarte procedură loturi. 
- verificat și vizat 25 de acte adiționale prelungire valabilitate contracte. 
- elaborat 8 întampinări  și adrese către Tribunalul Mehedinți. 
- elaborat și vizat adresă către IPJ Mehedinți. 
- elaborat și vizat 2 adrese către Ministerul Educației și Cercetării. 
- verificat și vizat 1 contract furnizare servicii sociale de îngrijire la domiciliu și 
angajament de plată. 
- vizat și verificat 2 contracte individuale de muncă. 
- adresă către Asociația Municipiilor din România. 
- elaborat, vizat și transmis 8 întâmpinări în dosare aflate pe rolul Tribunalului 
Dolj. 
- 1 adresă către DGASPC Mehedinți. 
- 1 adresă către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 
- vizat 22 răspunsuri către asistenții personali. 
- adrese către Agenția de plăți și Inspecție Socială Mehedinți. 
 

• 1 proiect de hotarâre emis de către Serviciul resurse umane. 

• 1 proiect hotărâre cu privire la plata ajutoruluiu financiar pentru plata 
serviciilor aferite de bonă. 
 

• verificarea zilnică a programului de legislație Lex Expert pentru a lua act și 
prelucra modificările legislative. 
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• a pregătit un număr de 7 dosare pentru arhivare. 
 
De asemenea în cadrul Compartimentului Juridic. Relații cu publicul s-au mai 
întreprins următoarele: 

- preluarea comenzilor telefonice din exterior și redirecționarea 
acestora către serviciile/birourile/ compartimentele din cadrul 
direcției. 

- expedierea răspunsurilor la petițiile adresate instituției. 
- redirecționarea petițiilor al căror conținut nu intră în atribuțiile 

Direcției de Asistență Socială către instituțiile sau autoritățile publice 
competente, concomitent cu  informarea petentului în scris. 

- soluționarea petițiilor electronice primite comunicând răspunsurile 
primite prin poștă electronică, fie prin afișarea pe site-ul instituției. 

- asigurarea aplicării prevederilor procedurii privind accesul liber la 
informațiile de interes public, în conformitate cu Legea nr. 544/2001. 

- informarea și îndrumarea cetățenilor referitor la atribuțțile și 
competența compartimentelor Direcției de Asistență Socială, dând 
informații primare pentru diverse solicitării. 

- gestionarea activității paginii Web a instituției, scanarea/ 
transmiterea către administratorul paginii a rtuturor datelor ce trebuie 
publicate/ modificate primite de la toate serviciile/birourile/ 
compartimentele din cadrul instituției. 

- preluarea corespondenței de la toate serviciile/ birourile/ 
compartimentelor din cadrul direcției, copertarea și predarea pe bază 
de borderou în vederea transmiterii către destinatar. 

În perioada martie-decembrie 2020 datorită datorită raspândirii virusului SARS 

CoV-2  am relaționat telefonic cu exteriorul, pentru oferirea de informații și 

identificarea nevoilor personale, atât prin telefonul instituției cât și prin relaționarea 

directă cu toate persoanele care au solicitat informații și îndrumare. 

 În anul 2020, nu s-au constatat  deficiențe în activitatea desfășurată în 
cadrul Direcției de Asistență Drobeta Turnu Severin, toate solicitările fiind 
soluționate în termen legal, în mod responsabil și cu profesionalism de către 
personalul acestei instituții.  
 
 
 
 
 

Director executiv, 
Monica – Felicia Moț 

 


