


 
b. Identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup şi elaborarea 

planurilor de intervenţie pentru prevenirea, combaterea şi soluţionarea situaţiilor de 
dificultate se realizează, în condiţiile legilor speciale, de către asistenţii sociali, în 
conformitate cu atribuţiile ce le revin potrivit statutului asistentului social şi regulamentelor 
interne, respectiv fişei postului 

c. Elaborarea, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, strategiei 
locale de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, precum şi planurilor 
anuale de acţiune privind serviciile sociale 

d. Iniţierea, coordonarea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de 
marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi 

e. Identificarea familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat 
situaţiile de risc de excluziune socială 

f. Dezvoltarea de servicii sociale conform Strategiei oraşului Simeria 2015-2020, a  nevoilor 
identificate şi a planului anual de acţiune aprobat 

 
2. Activităţile în detaliu privind beneficiile de asistenţă socială desfăşurate în anul 2016, sunt 

prezentate în anexă.  
 
Tendinţa demografică în ultimii ani 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total nou născuţi-dosare 
alocaţie DAS Simeria 

109 95 99 109 108 125 83 

Total persoane decedate 
înregistrate la Simeria 

147 137 129 93 113 134 170 

Menţiune: Nu toţi copiii născuţi în 2016 şi-au depus până la 31.12.2016 documentele pentru alocaţii sau 
ICC. Din experienţa din anii anteriori, părinţii depun actele şi pe parcursul anului următor. 
 

 
 
 
 
 
 
Total beneficiari prestaţii sociale: 3420 
Normarea conform Legii 292/2011 este de 1 asistent social la 300 de beneficiari. 
Concluzie: personal insuficient, mult sub limita admisibilă, se impune imperios reglementarea situaţiei 
în anul 2017.  
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SERVICII SOCIALE 

 
Identificarea şi evaluarea nevoilor privind serviciile sociale din oraşul Simeria în scopul egalizării de 
şanse pentru categoriile cele mai defavorizate: persoane vârstnice vulnerabile, copil şi familie aflaţi în 
situaţie de risc, persoane cu dizabilităţi, persoane defavorizate fără adăpost 
 

1. Persoane vârstnice 
 
Asistenţa socială a persoanelor vârstnice CZV este un obiectiv al Strategiei oraşului Simeria 2015-2020 

Acest serviciu social a fost acreditat de AJPIS, urmând să fie licenţiat conform Legii nr.197/2012. 
În conformitate cu HCL nr. 46/2014, activităţile Centrului de Zi pentru Persoane vârstnice urmau să se 
desfăşoare în locaţia din Piaţa Unirii bl. 5 parter. 
Deoarece în anul 2015-2016 nu au fost alocate fonduri pentru aceste activităţi, au apărut o serie de riscuri, 
care sunt menţionate în formularul de alertă la risc, respectiv Registrul de riscuri actualizat 2016. 

În cazul în care măsurile nu se pot pune în aplicare, se închide serviciul şi se notifică Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, conform art.11 (10) din L.197/2012. 
Evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice 

Din analiza bazelor de date primite de la diferitele instituţii, precum şi din derularea programului POAD 
2015-2016, (a se vedea anexa), se desprind câteva elemente care constituie un punct de plecare pentru 
evaluarea de nevoi privind dezvoltarea de servicii sociale în comunitate. 
• Numărul de femei peste 65 de ani cu pensii până în 450 lei inclusiv este de 121, faţă de cel al 

bărbaţilor, care sunt în număr de 6. Din bazele de date rezultă de asemenea un număr de 381 de 
persoane incluse în programul POAD care au vârsta peste 65 ani. În prezent, pentru această categorie 
de pensionari cu pensii mici, la nivelul comunităţii, nu există dezvoltat nici un serviciu social (îngrijiri la 
domiciliu, consiliere, sprijin sub diferite forme, socializare). Menţionăm faptul că numărul persoanelor 
care fac parte din această categorie este în realitate mai mare. Identificarea în teren solicită însă resurse 
umane suplimentare, de care nu dispunem în prezent. 

• 101 persoane singure care au rezultat în urma declaraţiilor acestora când s-au prezentat după produse, 
este mult mai mic decât cel real. Din păcate, bazele de date primite nu furnizează informaţii despre acest 
aspect (Casa de Pensii, AJOFM, DGASPC). Avem situaţii reale acolo unde au fost întocmite anchete 
sociale (VMG, ASF, persoane cu handicap, persoane fără venit). 

• Au fost  înregistrate cereri/solicitări de înfiinţare a unor servicii de îngrijiri la domiciliu, iar anchetele 
sociale au confirmat situaţiile de criză şi necesitatea de a acoperi aceste nevoi. 

• Analizând aceste aspecte, un serviciu de îngrijiri la domiciliu ar fi o soluţie care ar putea acoperi nevoi 
ale beneficiarilor din mai multe categorii. 

Sinteza analizei de nevoi privind persoanele vârstnice: 

Categoria 
Nr. 
Persoane 

Din care 
femei 

Pensionari peste 65 de ani cu pensii sub 450 lei 126 120 
Persoane cu dizabilităţi peste 60 de ani 333 264 
Persoane beneficiare de VMG peste 59 ani 22 12 
Persoane beneficiare de încălzire Lemne peste 60 ani 
cu venituri sub 615 lei 19 11 
Persoane beneficiare de încălzire Gaz peste 60 ani  
cu venituri sub 615 lei 79 58 
Persoane care se regăsesc in 2 categorii -42   
Total 537 465 
persoane vârstnice singure din categoria beneficiarilor 
de încălzire cu gaz si lemne 38 38 
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Propuneri 
Având în vedere analiza de nevoi, propunem includerea cu prioritate în Planul anual de acţiune 2017, a 
serviciilor de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice. Pentru a demara aceste servicii, sunt necesare 
următoarele activităţi: 

• Amenajarea corespunzătoare a locaţiei din Piaţa Unirii bl.5, Parter 
• Angajarea a 2 persoane (bărbaţi/femei) care să asigure îngrijirea la domiciliu pentru 10 

persoane/săptămână 
• Alocarea bugetului necesar pentru derularea activităţilor (amenajarea spaţiului, cheltuieli de personal, 

mici cheltuieli cu materiale de curăţenie, combustibil pentru deplasare etc.). 
• Menţionăm că beneficiarii vor contribui la cheltuielile cu serviciile de îngrijiri la domiciliu conform 

legislaţiei în vigoare (HG 948/2015) privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile 
sociale 

• Finanţarea serviciilor sociale conform standardelor minime de cost se asigură în limita sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare 
anuale, repartizate pe judeţe, şi din bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale (cf. 
art.4, alin. (2) HG 948/2015).  
 

2. Bunăstarea familiei şi a copilului 
Creşa  

• La Creşa din str. Biscariei nr.1, în până în anul 2016, a funcţionat o grupă de creşă cu 22 de copii 
înscrişi şi o frecvenţă medie de 12-15 şi o grupă de grădiniţă cu program prelungit. 

• În luna septembrie 2016, copiii cu vârste cuprinse între 2-3 ani au fost transferaţi la Grădiniţa PP din 
Simeria, iar creşa şi-a încetat activitatea. 

 
Evaluarea nevoilor copilului şi a familiei aflaţi în situaţie de risc 

• Numărul de 193 de copii sub 15 ani care fac parte din familii beneficiare de POAD, ne dau o imagine 
a copiilor care pot avea nevoie de sprijin material, emoţional, consiliere, condiţii pentru efectuarea 
temelor.  

• 80 de copii au primit un ajutor punctual înainte de începerea şcolii în valoare de 125 lei pentru 
îmbrăcăminte şi rechizite 

• Acest gen de ajutoarele punctuale primite o dată pe an, nu au un efect care să producă ieşirea din 
situaţia de risc în care se află familia şi copilul. În lipsa unor servicii sociale prin care să fie aplicate 
măsurile potrivite fiecărui copil în parte, experienţa de până acum a arătat că doar ajutoarele sub 
formă de prestaţii/beneficii nu sunt eficiente (sunt cazuri de copii care au primit îmbrăcăminte, sau 
cantină socială, dar părinţii nu i-au trimis la şcoală, acumulând un număr foarte mare de absenţe).   

• Colegiul Anghel Saligny ne-a semnalat următoarele situaţii de risc, considerând drept cauză 
principală dezinteresul din partea familiei: 

• 13 elevi care nu au frecventat cursurile în 2015-2016 
• 17 Elevi care nu au frecventat deloc cursurile de la începutul anului şcolar 2016-2017 
• 38 de elevi cu CES în 2016 
• 8 elevi în abandon şcolar în 2016 
• 39  elevi cu risc ridicat de părăsire timpurie a  şcolii în 2016 (dublul mediei pe judeţ cf. statisticii ISJ) 
• 54 de elevi repetenţi în 2015-2016, din care 15 repetă clasa a doua oară 
• Creşterea continuă  a numărului de elevi care au rămas repetenţi: 

 
 
 
Anul 
şcolar 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Nr. elevi 13 8 18 31 54 
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Situaţia prezentată are un dublu impact: 

• La nivelul unităţii de învăţământ efectele nu ating doar elevii în cauză, ci se răsfrâng şi asupra 
celorlalţi elevi, sau chiar asupra structurii unităţii şcolare. Părăsirea timpurie a şcolii de către un 
număr mare de elevi, aflat în creştere, mai ales a celor proveniţi din familii defavorizate, scade 
accesul acestora la educaţie, cu toate consecinţele ce le implică acest fapt.  Pentru viitor, există riscul 
desfiinţării unor clase şi scăderea calităţii educaţiei.  

• La nivelul comunităţii efectele merg în direcţia: 
o  creşterii numărului de asistaţi social, (fără educaţie, şansele unui loc de muncă sunt minime)  
o creşterea delicvenţei,  
o scăderea calităţii vieţii. 

• În toată această perioadă nu a fost dezvoltat nici un serviciu social pentru consilierea familiei şi 
a copilului la nivelul comunităţii în scopul prevenirii/stopării acestui fenomen, iar lipsa unei 
intervenţii imediate poate produce consecinţe ireversibile.  

• Considerăm necesar în acest sens, ca pentru egalizarea de şanse, atenţia comunităţii să se îndrepte şi 
spre această categorie de copii. Sprijinul şi motivarea elevilor (atât a celor olimpici, cât şi a celor în 
situaţii de risc), ar trebui concepute într-un sistem echilibrat, care să atenueze, nu să mărească 
decalajele şi să conducă în final la o marginalizarea extremă a celor din urmă.  

• Toţi copiii trebuie să aibă şanse egale la educaţie, iar şcoala şi comunitatea au datoria de a găsi 
soluţiile potrivite pentru a le asigura.  
Propuneri: 

• Analiza situaţiei la nivelul factorilor responsabili; 
• Stabilirea unui set de măsuri la nivelul unităţii şcolare, care să conducă la 

implementarea obiectivelor Strategiei oraşului Simeria 2015-2020 pe această 
componentă, respectiv educaţia incluzivă, eventual cu sprijinul ISJ şi CJRAE; 

• Stabilirea unui set de măsuri la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea 
Consiliului Local: 

o Cuprinderea cu prioritate în planul de acţiune privind serviciile sociale 2017, a 
serviciului social de sprijin şi consiliere pentru copil şi familie 

o Amenajarea corespunzătoare a locaţiei din Piaţa Unirii bl.5, Parter 
o Angajarea de personal care să asigure funcţionarea serviciului (minim o persoană) 
o Alocarea bugetului necesar pentru derularea activităţilor (amenajarea spaţiului, 

cheltuieli de personal, mici cheltuieli cu materiale de curăţenie, combustibil pentru 
deplasare etc.). 

• Se impune în egală măsură un efort conjugat la nivelul tuturor factorilor responsabili şi 
decizionali, o colaborare foarte strânsă cu unitatea de învăţământ, CJRAE, ISJ. 

3. Persoane defavorizate, fără adăpost - Centrul Social de Urgenţă Bîrcea Mare bl.8:   
CSUS este un obiectiv al Strategiei oraşului Simeria 2015-2020 
Acest serviciu social a fost acreditat de AJPIS, urmând să fie licenţiat conform Legii nr.197/2012. 
Deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile de licenţiere, au apărut o serie de riscuri, care sunt menţionate în 
formularul de alertă la risc, respectiv Registrul de riscuri. 
 
CSUS şi-a redus capacitatea la 10 locuri, situate la parterul Bl.8 din Bîrcea Mare. 
Activităţi:  

• asigură condiţii pentru găzduirea persoanelor fără adăpost, mai ales pe perioada sezonului rece. 
• găzduire temporară 
• informare şi orientare 
• suport emoţional şi consiliere 
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• sprijin pentru întocmirea actelor de identitate 
• distribuire de alimente şi îmbrăcăminte 
• consiliere şi sprijin pentru continuarea studiilor-a doua şansă 
• consiliere in vederea ocupării unui loc de muncă 
Pe lângă nevoia obiectivă de a avea un astfel de serviciu social în comunitate, Ministrul Muncii, 

prin adresa 13282/24.11.2016, a pus în atenţia APL faptul că „responsabilitatea înfiinţării, organizării 
şi administrării serviciilor sociale pentru persoanele fără adăpost revine, potrivit legii, autorităţilor 
publice locale” conform Legii 292/2011. 
Propuneri: 

1. Cuprinderea serviciului în planul de acţiune privind serviciile sociale 2017  
2. Angajarea de personal pentru funcţionarea serviciului (minim o persoană pentru a putea demara 

procedurile de licenţiere) 
3. Asigurarea unui buget de funcţionare aprobat prin HCL care să asigure funcţionarea la standarde  
4. Elaborarea şi depunerea documentaţiei de licenţiere. 
În cazul în care măsurile nu se pot pune în aplicare, se închide definitiv serviciul şi se notifică Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, conform art.11 (10) din L.197/2012, cu 
asumarea implicită a consecinţelor. 
 

4. Persoane cu dizabilităţi:   
 
•   Din analiza derulării programului POAD 2016,rezultă că de acesta, au beneficiat 501 persoane cu 

dizabilităţi, încadrate în gradul grav şi accentuat de handicap. Pentru o parte dintre acestea, în special 
pentru cele greu deplasabile, s-au făcut livrări la domiciliu, ocazie cu care au fost identificate nevoile şi 
dificultăţile cu care se confruntă. Din aceleaşi motive enunţate anterior (lipsă de personal, lipsa 
fondurilor), nu există servicii sociale la nivelul comunităţii care să acopere nevoile identificate. 

Aceste nevoi pot fi sintetizate după cum urmează: 
• Informare şi consiliere atât pentru persoanele cu dizabilităţi, cât şi pentru aparţinători (legislaţie, 

drepturi etc.) 
• Îngrijiri la domiciliu 
• Activităţi de socializare şi petrecerea timpului liber 
• Întâlniri în vederea identificării nevoilor sociale ale familiei şi ale beneficiarilor 
• Identificarea persoanelor cu dizabilităţi care sunt marginalizate (care nu părăsesc domiciliul sau o fac 

foarte rar şi care au probleme deosebite) 
• Identificarea tuturor persoanelor cu dizabilităţi care utilizează scaun rulant, în vederea depăşirii 

barierelor de accesibilitate cu care se confruntă 
Propuneri: 

• Cuprinderea serviciului în planul de acţiune privind serviciile sociale 2017  
• Angajarea de personal pentru funcţionarea serviciului (minim o persoană pentru a demara procedurile 

de licenţiere) 
• Formarea asistenţilor personali (30) 
• Asigurarea unui buget de funcţionare aprobat prin HCL care să asigure funcţionarea la standarde  
• Elaborarea şi depunerea documentaţiei de licenţiere. 
• Aceste servicii pot fi acordate în aceeaşi locaţie din Piaţa Unirii, bl. 5 parter, în care se propune 

funcţionarea integrată a celorlalte servicii sociale 
Pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi care utilizează scaune rulante, se impune 

amenajarea unei rampe de acces în Primărie, în conformitate cu normativele în vigoare. Lipsa acestei rampe 
implică riscuri care au fost menţionate în Registrul de Riscuri al Primăriei şi care se impune a fi tratate cu 
maximă seriozitate, conform prevederilor în vigoare. 

De asemenea, se impune amenajarea/marcarea unor locuri de parcare speciale, pentru persoanele cu 
dizabilităţi, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din Piaţa Unirii Bl. 5 parter, pentru posesorii de card-
legitimaţie pentru locurile de parcare. 

Atribuţiile Autorităţilor Publice Locale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi sunt prezentate 
pe larg în broşurile informative elaborate în cadrul proiectului „TOATE drepturile fundamentale pentru 
TOATE persoanele cu dizabilităţi!” postate în format pdf şi pe pagina Web a Primăriei. 
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Alte activităţi desfăşurate în anul 2016 

Cantina Socială:   
• Asigurarea unei mese calde zilnic (luni-vineri) 
• Asigurarea de hrană rece Sâmbăta şi Duminica 

Nr. mediu beneficiari 41 
Nr. max. beneficiari 46 
Nr. max. de porţii aprobate: 60 
Sume alocate pentru cantina socială: 293.920,00  lei  
Total porţii în anul 2016: 16628 
Printre beneficiarii de cantină socială au fost semnalate situaţii de genul: 

• persoane care vând mâncarea 
• familii ai căror copii beneficiază de alocaţia de hrană ca elevi cu CES 
• familii care chiar dacă beneficiază de hrană de la cantina socială, refuză să-şi trimită copiii la şcoală, 

ajungând în situaţie de risc de părăsire timpurie a şcolii 
• persoane apte de muncă, dar care preferă ajutorul social şi cantina socială în loc să muncească. 
• Persoane care au familie/aparţinători (copii plecaţi în străinătate) 
În toate aceste situaţii, sprijinul acordat prin porţiile de hrană la cantina socială, nu îşi atinge 

scopul social, ci perpetuează o situaţie de dependenţă faţă beneficiile sociale. Din acest motiv, ar fi mult 
mai eficient ca persoanele defavorizate, vulnerabile, să fie sprijinite în cadrul serviciilor sociale 
integrate la nivelul comunităţii. 

• Acordarea de consiliere pentru obţinerea prestaţiilor/serviciilor sociale; 
• Acordarea de sprijin unităţii şcolare în urma solicitării conducerii acesteia, cu privire la evaluarea 

elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. În urma anchetelor sociale efectuate, s-a constatat că 
numărul elevilor rămaşi repetenţi, a crescut semnificativ în ultimii 5 ani. Printre altele, s-a constatat 
că în condiţiile actuale, şcoala trebuie să-şi extindă scopul şi rolul pentru a putea răspunde unei mai 
mari diversităţi a copiilor. În acelaşi timp, învăţământul, în calitatea sa de prestator de servicii, 
trebuie să se adapteze cerinţelor elevilor şi nu invers. Altfel spus, este necesar să se facă trecerea de 
la integrare la incluziune. În acest sens, a fost elaborat un obiectiv educaţional în cadrul Strategiei 
oraşului Simeria 2015-2020. Considerăm imperios necesar ca acest obiectiv să fie transpus în 
planurile anuale de acţiune.  

• Proiectul „TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!” vizează 
întărirea mişcării de reprezentare a persoanelor cu dizabilităţi din România şi ameliorarea politicilor 
publice din domeniul dizabilităţii, prin dezvoltarea unei platforme sustenabile de acţiune, dialog şi 
lobby. 

• Consiliul Local al Oraşului Simeria, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială este colaborator în 
cadrul acestui proiect derulat la nivel naţional. Perioada de desfăşurare 2014-2016. În cadrul 
proiectului au fost elaborate broşuri informative, care au fost postate pe pagina web a Primăriei.  

• Au fost susţinute sesiuni de formare şi informare, la care au participat persoane cu dizabilităţi, 
reprezentanţi ai ONG-urilor, angajaţi APL şi ai altor instituţii interesate. 

• O familie în care soţul este imobilizat în scaun rulant şi care locuieşte la et. I al unui bloc cu 4 etaje, 
a fost sprijinit să procure un dispozitiv electric pentru urcat si coborât scările. În acest fel, persoana 
a putut să participe la sesiunea de informare care a avut loc în sala de şedinţe a Primăriei, situată la 
et.I, făcând o demonstraţie practică a modului de utilizare a dispozitivului Scalamobil. Acest 
dispozitiv îi permite să iasă din casă, să socializeze, putând să devină un membru activ în cadrul 
comunităţii.  

• Identificarea riscurilor şi instrumentelor de control intern asociate acestora de la nivelul serviciului; 
• Întocmirea registrului de riscuri la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială; 
• Elaborarea obiectivelor specifice ale DAS şi indicatorii de performanţă asociaţi obiectivelor; 
• Identificarea activităţilor procedurabile de la nivelul DAS; 
• Elaborarea/revizuirea procedurilor operaţionale pentru activităţile specifice serviciului; 
• Elaborarea de rapoarte de verificare a  procedurilor operaţionale. 
• Autoevaluarea implementării standardelor de control intern managerial de la nivelul DAS si 

raportarea situaţiei privind implementarea standardelor de la nivelul serviciului Comisiei de 
implementare a controlului/managerial in vederea realizării situaţiei sintetice asupra implementării 
sistemului de control intern/managerial la nivelul instituţiei. 
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Resurse umane  
 Organigrama DAS a fost aprobată conform HCL nr.112/2015, având la bază evaluarea de nevoi a 
celor peste 3000 de beneficiari anual de prestaţii sociale şi servicii sociale, în conformitate cu Strategia 
oraşului Simeria. Normarea conform Legii 292/2011 este de 1 asistent social la 300 de beneficiari pentru 
beneficii sociale, iar pentru serviciile sociale se face conform standardelor de calitate/cost, în funcţie de tipul 
de serviciu şi nr. de beneficiari. În nici un caz, un serviciu social, nu poate funcţiona fără nici un angajat, cum 
este cazul în prezent. 
 

Angajarea de personal nu a fost posibilă, fapt pentru care, structura DAS prezintă disfuncţii majore 
care împiedică buna funcţionare a activităţii.  

 
Componenta de servicii sociale, care conform Legii nr.292/2011 ar trebui să primeze faţă de 

beneficiile de asistenţă socială în cadrul unui DAS, este nefuncţională, fapt ce se poate răsfrânge negativ la 
nivelul primăriei şi a comunităţii, având în vedere nevoile reale identificate şi transpuse în obiective ale 
Strategiei oraşului Simeria 2015-2020.  

 
Statul de funcţii al DAS (făcând abstracţie de asistenţii personali şi cabinetul medical şcolar), are 33 

de posturi aprobate prin HCL, din care doar 8 sunt ocupate, în consecinţă, acoperirea cu personal a 
obiectivelor structurii se face doar în proporţie de 24%. 

 
  Formarea continuă a personalului este de asemenea un obiectiv de care depinde calitatea serviciilor. 

 
 
 

Situatia acoperirii cu personal a sarcinilor/obiectivelor DAS Simeria la 31.12.2016 

St
ru

ct
ur

a 

D
ire

ct
or

 

Se
f s

er
vi

ci
u 

be
ne

fic
ii 

Se
rv

ic
iu

l B
en

ef
ic

ii 
de

 a
si

st
en

ţă
 s

oc
ia

lă
 

Se
f s

er
vi

ci
i s

oc
ia

le
 

Pr
ot

ec
ția

 c
op

ilu
lu

i 

C
en

tru
 d

e 
co

ns
ilie

re
 c

op
il 

si
 fa

m
ilie

 

Pe
rs

oa
ne

 c
u 

di
za

bi
lit

at
i 

C
 R

es
pi

ro
 

C
Z 

Pe
rs

oa
ne

 v
ar

st
ni

ce
, I

ng
rij

iri
 la

 d
om

ic
iliu

 

C
SU

S
 

M
on

ito
riz

ar
e 

Se
f B

iro
u 

se
rv

ic
ii 

Bi
ro

u 
se

rv
ic

ii 

To
ta

l D
A

S 
Si

m
er

ia
 

Posturi aprobate 1 1 5 1 2 3 2 3 6 2 1 1 5 33 

Posturi ocupate 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 8 

Posturi Vacante 0 1 3 0 1 3 1 3 6 2 1 1 3 25 

Grad ocupare % 
100% 0% 40% 100% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 24% 
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Anexa privind BENEFICII SOCIALE (PRESTAŢII SOCIALE): 

Venitul Minim Garantat 
Legea 416/2001 privind venitul minim garantat 

Nr. de dosare persoane/familii aflate în VMG la 31.12.2016    - 48 
Nr. de beneficiari aflaţi în VMG la 31.12.2016  - 94 
Total dosare VMG în 2016 - 79 
Total persoane beneficiare de VMG în 2016:  - 200 
Total anchete sociale VMG - 194 

Hotărârea Consiliului Local nr.118/2012 privind acordarea de ajutoare de urgenţă 
Ajutoare de urgenţă: 12, valoare -11400 lei 
Ajutoare de deces: 2, valoare - 1100 lei 
Ajutoare încălzire lemne pentru 37 beneficiari, în valoare de 8990 lei 

Tichetele sociale pentru grădiniță (TSG) 

Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din 
familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță 

Total dosare TSG  în anul 2016– 35 
Total beneficiari TSG în anul 2016 – 49 
Total anchete sociale TSG în anul 2016 – 35 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 111/2010 privind susţinerea familiei in vederea creşterii copilului 
până la 2-3 ani 

75 indemnizaţii pentru creşterea copilului 
Legea 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni 

Până la 31.12.2016 Nr. rețete Nr. cutii distribuite 

Total - 32 copii 330 1730 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 
sezonului rece 

Nr. dosare lemne în 
plată 

Nr. dosare gaz în 
plată 

Nr. dosare 
energie electrică 

Anchete 
energie electrică 

Total 24 118 0 0 
Total: 142 beneficiari 

Legea 277/2010   privind alocaţia pentru susţinerea familiei 
Luna Nr. 

încetări 
Nr. 

suspendări 
Nr. 

reluări 
Nr. 

modificări 
Nr. 

acordări 
Total 50 50 10 38 47 

Pe parcursul anului 2016 au fost în plată un număr de 83 dosare de alocație pentru susținerea familiei și un 
număr de 367 de beneficiari. 
La 31.12.2016 au fost în plată un număr de 58 dosare de alocație pentru susținerea familiei și un număr de 
251 de beneficiari. 

• Au fost întocmite un număr de 246
• Au fost întocmite un număr de 119 de referate
• Au fost întocmite un număr de 55 de borderouri

LEGEA nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 
Nr. Beneficiari alocaţie de stat intraţi în 2016: 83 
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HOTĂRÂREA nr. 799 din 17 septembrie 2014 (*actualizată*) 
privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate 
Beneficiari  

1. Beneficiari de VMG (persoane, familii)  
2. Beneficiari de ASF (persoane, familii) 
3. Şomeri indemnizați (până la 450 lei inclusiv) 
4. Şomeri neindemnizaţi 
5. Pensionari (până la 450 lei inclusiv) 
6. Pensionari indemnizaţie socială (până la 450 lei inclusiv) 
7. Pensii invalizi, veterani de război 
8. Persoane cu handicap grav şi accentuat 
9. Persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 

lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a)-
g), stabilite prin dispoziţie a primarului 

 
Nr. 
crt. 

Indicator Valoare indicator 

Ajutoare alimentare  Număr pachete 
1. Pachete recepţionate 3780 
2. Pachete distribuite 3780 
Beneficiari finali Număr persoane 
5. Număr total de persoane care au primit pachete pe liste iniţiale 1225 
 Număr total de persoane care au primit pachete la redistribuire 665 
6. Număr de copii cu vârsta de până la 15 ani (inclusiv) 193 
7. Număr de persoane cu vârsta de peste 65 de ani (inclusiv) 381 
8. Număr de femei care au beneficiat de POAD 724 
9. Număr de persoane cu dizabilităţi care au beneficiat de POAD 501 
10. Număr de persoane singure care au beneficiat de pachete 102 

Analiza bazelor de date primite-Persoane incluse în programul POAD  

Categoria 
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VMG (ajutor social) 111 94 205 410 52 20 

ASF (alocaţie pentru susţinerea familiei) 241 187 428 856 121 0 

SI (someri ind.) 53 9 62 124 33 3 

SNI (someri neind.) 106 23 129 258 58 1 

P, PU (pensii) 180 69 249 498 152 15 

Pensii, ind. veterani 1 0 1 2 1 0 

PH Persoane cu handicap) 501 249 750 1500 291 61 

FVN (persoane fără venit) 32 34 66 132 16 1 

Total 1225 665 1890 3780 724 101 

 
Persoane incluse în programul POAD 

Copii până la vârsta de 15 ani inclusiv 193 
Femei 817 
Persoane peste 65 de ani 381 
Femei peste 65 de ani cu pensii sub 450 lei 121 
Bărbaţi peste 65 de ani cu pensii sub 450 lei 6 
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Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
 şi alte acte normative privind protecţia copilului 

 
50 anchete diverse (reevaluare plasament, eşec reintegrare, învoire, etc.) 
14 anchete sociale bani de liceu 
1 Anchete burse studenţi 

18 Anchete diverse ( abandon şcolar, lipsă reprezentant legal, abuz, sesizări, etc.) 
8 Plan servicii 

12 Rapoarte monitorizare tutelă 
25 Rapoarte vizită 
39 Elevi cu risc ridicat de părăsire timpurie a  şcolii, comunicaţi de unitatea 

de învăţământ 
26 CES – Copii cu cerinţe educative speciale 
193 TOTAL 

 
HG 691/2015 - MONITORIZAREA MODULUI DE CREŞTERE ŞI ÎNGRIJIRE A COPILULUI CU 
PĂRINŢI PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE 

• 81 de elevi cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate (49 fişe de observaţie) 
• 19 copii în situaţie de risc (7 fişe de risc) 

 
Codul civil din 2009 R 
 

2 Curatela ph 
30 Divorţuri cu copii - instanţă 
1 Tutelă  
10 Stabilire domiciliu minor 
1 Majorare  pensie de întreţinere 
7 Divorţuri cu copii - notar 
3 Curatelă minor 
11 Ajutor public judiciar 
12 Delegare exercitare autoritate părintească 
3 Ordonanță prezidențială 
1 Situație juridică minor 
2 Stabilire program vizită minor 
4 Stabilire pensie de întreținere 
1 Acțiune răspundere delictuală  
83 TOTAL 

 
Indemnizaţii şi asistenţi personali pentru persoane cu handicap 

Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 Nr. Asistenţi 
Personali 

Cheltuieli cu 
asistenţi 
personali 

Nr. Persoane 
indemnizate 

Cheltuieli 
indemnizaţii 

Total 29 521.629 121 1.415.358 

La 31.12.2016 29  121  
 
La 31.12.2016 s-au înregistrat în total 641 persoane cu grad de handicap: 

• 521 în oraşul Simeria şi 120 în satele aparţinătoare  
• Rata de creştere pentru 2016 la indemnizaţii este de 5 (diferenţa dintre intrări şi ieşiri) 
• Rata de creştere pentru 2016 la asistenţi personali este de 1 (diferenţa dintre intrări şi ieşiri) 
• Nr. total anchete sociale PH : 271 
• Nr. referate acordare si încetare indemnizație PH: 93 
• Nr. legitimaţii card parcare gratuită eliberate: 26 
• Nr. anchete CJRAE: 25 
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H.G. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor 

Acţiuni organizate pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor 
28 • consilierea romilor pentru ocuparea unui loc de muncă şi integrarea în 

societatea civilă. 
15 • Sprijin în vederea implementării şi derulării programului a 2-a şansă – 

clasele gimnaziale 
 
Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale 
Acţiuni organizate pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi Legea 416/2001 

 • 10.000 lei acordat unui nr. de 80 copii pentru prevenirea abandonului școlar (120 lei/copil) 

 
Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 

3 - anchete sociale pentru reevaluarea beneficiarilor din centrele de îngrijire si asistenţă  
 
Activităţi privind persoanele cu dizabilităţi, minorităţile naţionale, integrarea minorităţii roma, 
persoane defavorizate 

• Consiliere şi sprijin acordat unor persoane în vederea încadrării într-un grad de handicap, care nu au 
aparţinători şi nu sunt capabile să gestioneze singure acest demers; 

• Având în vedere criza acută de locuinţe şi cererea crescută, la Sîntandrei, funcţionează 2 containere în 
care sunt găzduite 3 persoane fără adăpost.   

• Activităţi pentru punerea în legalitate a celor care nu posedă acte de identitate 
Cooperarea cu societatea civilă, în special cu asociaţiile nonguvernamentale este deosebit de bună. 
Organizaţiile nonguvernamentale locale cu care DAS colaborează: 

• Asociaţia Hans Spalinger Simeria 
• Asociaţia Centrul de Voluntariat Simeria,  (VOLSIM) 

Alte Prestaţii sociale/beneficiari 
Prestația Nr. Beneficiari 2016 
Ajutoare de deces 2 
Ajutoare lemne VMG 37 
Ajutoare de urgenta L116 marginalizaţi 12 
Ajutoare urgenţă rechizite si haine pentru începerea scolii 80 
Legea 17/2000 anchete sociale pentru reevaluarea beneficiarilor din CIA 3 
H.G.430/2001-consiliere persoane de etnie roma 28 
Sprijin în vederea derulării programului a 2-a şansă – clasele gimnaziale 15 
Total 177 
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