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RAPORT DE ACTIVITATE 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 

PENTRU ANUL 2021 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara este serviciul public de interes local, înfiinţat 

prin HCLMT nr. 218/27.06.2017, cu personalitate juridică și funcţionează sub autoritatea Consiliului Local 

al Municipiului Timișoara. 

Misiunea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara este de a servi interesul comunității 

prin realizarea, la nivelul municipiului, a măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în 

nevoie socială. 

Direcția de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara are în structura sa următoarele servicii fără 

personalitate juridică:  

- Servicii de Management de caz pentru copil și familie, care include Evaluarea și Monitorizarea 

Copilului cu Dizabilități și Prevenirea Separării Copilului de Familie 

- Compartiment Audit  

- Compartiment Control Intern Managerial 

- Compartiment Relații cu Publicul  

- Serviciul Strategii Programe, care include Compartimentul Monitorizare/Analiză Statistică și 

Compartiment Relația cu ONG 

- Serviciul Beneficii Sociale 

- Serviciul Resurse Umane, care include Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă 

- Compartimentul Juridic 

- Serviciul Contabilitate Financiar și CFP 

- Serviciul Achiziții Publice 

- Serviciul Administrativ 

- Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului 

- Complex de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae”, care include Centrul de Zi ”Sf. Nicolae” și Centrul 

de Consiliere și Sprijin pentru Părinți  

- Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung” 

- Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, care include Asistent personal al 

persoanei cu handicap grav prin Asistent Personal, Mangement de caz Persoane Adulte cu Dizabilități 

- Centrul  de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate 

- Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, care include 

Centrul de Zi pentru Bătrâni și Compartiment Îngrijire la Domiciliu. 

- Centrul de Socializare și Petrecere a Timpului Liber ”Clubul Pensionarilor” 

- Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein” 

- Complex de Servicii ”Sf. Francisc”, care include Centrul pentru Persoane fără Adăpost, Cantina 

Socială și Centrul de Zi de Consiliere și Informare 

- Servicii de Asistență comunitară – Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile 

- Centrul de Suport pentru situații de Urgență/Criză 

- Complex de Servicii pentru Victimele Violenței Domestic și Agresori, care include Centrul de 

Consiliere pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie și Centrul de Asistență destinat 

Agresorilor. 
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1. SINTEZA ACTIVITĂȚII PE FIECARE SERVICIU/COMPARTIMENT/CENTRU DIN CADRUL 

DIRECȚIEI DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 

 

SERVICIUL DE MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL ȘI FAMILIE 

Serviciul  Management de Caz pentru Copil și Familie este compus din: Evaluarea și Monitorizarea 

Copilului cu Dizabilități și Prevenirea Separării Copilului de Familie 

  

SINTEZA ACTIVITĂȚII  

Conform legislației în domeniu, specialiștii din cadrul compartimentului Evaluarea și Monitorizarea 

Copilului cu Dizabilități au utilizat metoda managamentului de caz, acordând în anul 2021 servicii sociale și 

psihologice, după cum urmează: 

Activități  realizate pe parcursul 

anului 2021 

Nr. cazuri 2020 Nr. cazuri 2021 Observații 

755 copii în evidență din 497 familii   

1. Asigurarea managamentului 

de caz pentru copiii aflați în 

evidență din anii anteriori, prin 

continuarea monitorizării 

planurilor de servicii.  

 

272 copii 

Majoritatea cazurilor necesită 

instrumentare pe o perioadă ce 

depășește mai mult de 1 an de 

zile. 

2. Identificarea și evaluarea 

situatiilor care impun acordarea 

de servicii si/sau prestatii pentru 

prevenirea separării copilului de 

familia sa pe parcursul anului  

 225 

cazuri noi 

483 

cazuri noi 

Evaluare situații de risc pentru 

copii (prin fișe de observați, fișe 

de identificare riscuri și anchete 

sociale) 

3. Asigurarea consilierii și 

informării părinților cu copii 

aflați în întreținere asupra 

obligatiilor acestora, respectiv 

drepturilor copilului și serviciilor 

disponibile pe plan local. 

330 

cazuri 

755 

cazuri 

Familii consiliate și informate, 

prin instrumente specifice  

 

4.Elaborarea referatelor pentru 

aprobarea de către primar a 

planurilor de servicii, conform 

Legii nr. 272/2004 privind 

respectarea și promovarea 

drepturilor copilului. 

130 

Planuri de 

servicii 

din care 

58 

Pentru ONG-uri 

225 Planuri 

servicii aprobate 

cu 152 dispoziții 

primar, din care: 

Planurile de servicii au fost 

aprobate prin 152 dispoziții a 

primarului, pe baza referatelor de 

specialitate ai responsabililor de 

caz prevenire și instrumentelor 

specifice de evaluare, intervenție 

și monitorizare a implementării 

serviciilor propuse. 

 

4.1. Elaborarea și monitorizarea 

implementării planurilor de 

servicii pentru copiii aflați în 

evidența  furnizorilor de servicii 

sociale acreditați, conform legii.   

53 planuri 

servicii 

pentru furnizori 

servicii sociale 

copii 
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5.Propuneri înaintate primarului 

/directorului general în cazul în 

care este necesară luarea unei 

măsuri de protecţie specială, în 

condiţiile legii. 

15 

dispoziții emise 

13 

Dispoziții emise, 

din care 1 

dispoziție 

acordare nume și 

prenume copil 

Dispoziții cu propunere de luarea 

măsurii de protecție specială 

pentru copii aflați în situație de 

abuz, neglijare sau exploatare. 

Elaborarea referatului de 

specialitate pentru  acordare 

nume și prenume copil părăsit în 

unitățile sanitare. 

6.Transmiterea datelor şi 

informaţiilor solicitate în 

domeniul protecției copilului 

Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului 

Timiș. 

4 rapoarte 

trimestriale 

8 rapoarte 

trimestriale 

Rapoarte transmise în format 

electronic cu date și informatii 

solicitate de  DGASPC Timiș, 

privind copiii ai căror părinți sunt 

plecați la muncă în străinătate 

precum și a copiilor care 

prestează activități remunerate.  

7. Monitorizarea modului de 

implementare a planulurilor de 

servicii trimestrial sau ori de câte 

ori situația o impune.  

 

330 

Fise de 

monitorizare 

464 

Fise /rapoarte de 

monitorizare 

cu 1633 

 Rapoarte 

deplasare 

/întâlniri 

si/sau convorbiri 

telefonice 

Monitorizare Planurilor de 

servicii au fost realizate prin 

utilizarea Fiselor /rapoartelor de 

monitorizare, Declarații părinți 

și Rapoarte deplasare /întâlniri 

si/sau convorbiri telefonice 

 

8. Sprijin și acompanierea 

familiilor în demersurile pentru 

înregistrarea tardivă a nașterii 

copilului,obținerea documentelor 

de identitate.  

 9 

cazuri 

 35  

copii 

Total 35 cazuri, din care 19  

înregistrări a nașterii,16 cărți de 

identitate 

 

9. Realizarea anchetelor sociale 

la solicitarea Instanței 

judecătorești privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului. 

7 

cazuri  

12 

cazuri  

Anchete sociale efectuate 

transmise cu adresă înaintare 

judecătoriei/tribunalului (12 

anchete sociale transmise) 

10. Urmărirea evoluției 

dezvoltării copilului și a modului 

în care părinții își exercită 

drepturile și își îndeplinesc 

obligațiile față de copilul care a 

fost reintegrat în familie cf.Legii 

272/2004. 

7 

familii 

13 copii din 

8 familii 

Monitorizări lunare pe min. 6 

luni/ caz, urmarea deciziei 

instanței judecătorești, cu 

transmitere rapoarte lunare 

DGASPC Timiș. 



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 
 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 

  

      ,,În slujba oamenilor”   
 

 

 

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049  

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 
e-mail: dastimisoara@gmail.com 

 
 

11. Realizarea activității de 

identificare, evaluare și 

monitorizare a  copiilor ai căror 

părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate, cf. HG 691/2015. 

1037 

copii raportați 

pentru anul 

2019/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

623 

copii raportați 

pentru anul 

școlar 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru municipiul Timișoara 411 

copii luați în evidență, dintre  

care:   

- 31 copii cu ambii părinți plecați 

la muncă 

- 48 copii cu părinte unic 

susținător plecați 

- 323 copii cu un părinte plecat la 

muncă 

- 9 copii reveniți în țară după o 

ședere de 1 an în străinătate 

Pentru 212 cazuri copii raportați 

pe raza județului Timiș, au fost  

transmise 46 adrese primăriile de 

domiciliu cu 1 centralizator la 

DGASPC Timiș.  

Au rămas în evidența serviciului 

un număr de 46 cazuri pentru care 

în anul 2021: 

- s-au trimis scrisori părinților 

pentru demararea procedurii de 

delegare a autoriății părintești, din 

care a rezultat: 

- 23 notificări depuse de părinți 

-18 sentințe de delegare autoritate 

părintească obținută de la 

Judecătorie 
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578 

copii raportați 

pentru anul 

școlar 2021/2022 

 

Pentru anul școlar 2021/2022 au 

fost primite 54 adrese de la 

unitățile școlare, cu 578 copii 

raportați, dintre care 362 în 

Timișoara, cu: 

- 22 copii cu ambii părinți plecați 

la muncă;  

- 24 copii cu părinte unic 

susținător plecați la muncă; 

- 274 copii cu un părinte plecat la 

muncă;  

- 42 copii reveniți în țară după o 

ședere mai mare de 1 an în 

străinătate; 

-216 cazuri copii raportați pe raza 

județului Timiș, pentru care au 

fost  transmise 54 adrese la 

primăriile de domiciliu cu 1 

centralizator la DGASPC Timiș.  

Evaluarea și monitorizarea 

copiilor se va realiza pe parcursul 

anului 2022. 

12.Asigurarea monitorizării 

relațiilor personale a copiilor cu 

părintele cu care nu locuiește în 

mod statornic, conform 

programului stabilit de instanța 

de judecată.  

7 solicitări cu  9 

copii  

6 solicitări 

pentru 7 copii  

 Monitorizarea relațiilor personale 

ale copilului cu părintele cu care 

nu locuiește un mod constant se 

realizează pe o perioadă de 

maxim 6 luni. 

13. Realizarea anchetei sociale a 

familiei pentru obținerea burselor 

sociale. 

5 copii  7 familii pentru 

11 copii 

7 anchete sociale pentru a obține 

bursa socială  

14. Punerea în aplicare a 

sentinței judecătorești pentru 

reintegrarea psihosocială a 

persoanelor cu diverse adicții, la 

referirea Serviciului de 

Probațiune. 

 8 cazuri 8 persoane au participat la ședințe 

de consiliere psihologică și 

socială de durată lungă (între 3 și 

6 luni/beneficiar) 

15. Urmărirea punerii în aplicare 

a hotărârilor comisiei pentru 

protecția copilului/instanței de 

tutelă, referitoare la prestarea de 

ctre părinții apți de muncă a 

acțiunilor sau  lucrărilor de 

interes local, pe durata aplicării 

măsurilor de protecție specială a 

 5 decizii 

judecătorești 

pentru 6 copii 

Nicio decizie nu a putut fi pus în 

aplicare datorită schimbării 

domiciliului părinților față de 

adresa menționată în decizia 

instanței. 
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Personalul au participat la 12 întâlniri, evenimente, comisii structuri consultative privind problematica 

copiilor și a familiei, pe parcursul anului 2021.  

Au fost identificați: 

- 69 copii cu risc de abandon școlar și 34 copii de la ciclul primar și gimnazial au abandonat școala; 

- peste 80 copii sunt îngrijiți de un singur părinte, dintre care 14 părinți de sex masculin; 

-  15 persoane cu număr total de 27 de copii se află în așteptarea unei locuințe sociale; 

- în evidența serviciului s-au aflat 39 mame minore (cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani) cu 52 nou născuți.  

În cadrul  Compartimentul EVALUARE ȘI MONITORIZAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI, un 

număr 631 de copii cu dizabilități care domiciliază pe raza municipiului Timișoara au fost (re)evaluați prin 

anchetă socială și analiza factorilor de mediu, în vederea (re)încadrării în grad de handicap de către Serviciul 

de Evaluare Complexă a Copiilor cu Dizabilitate din cadrul DGASPC Timiș, respectiv obținerii certificatului 

de orientare școlară pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES). 

Activități realizate pe parcursul 

anului 2021 

Număr cazuri 2020 Număr cazuri 2021 Observații 

1. Evaluarea socială a copiilor 

cu dizabilități la prima 

încadrare precum și informarea 

părinților cu privire la drepturile 

copilului și obligațiile 

părintești. 

 

169 cazuri noi, din 

care 103 handicap și 

66 Copii cu cerințe 

educaționale 

speciale 

196 cazuri noi din care  

124 handicap și 72 

Copii cu cerințe 

educaționale speciale 

Total 196 evaluări au fost 

realizate pe baza cererii 

părintelui/ 

reprezentantului legal, 

utilizând instrumentele 

specifice prevăzute de 

legislația specifică. 

2. Reevaluarea socială a 

copiilor încadrați îngrad de 

handicap, documentată prin 

anchetă socială și factorii de 

mediu. 

328 

Reevaluări 

copii cu handicap 

371 

Reevaluări 

copii cu handicap 

Total 435 anchete și 

factorii de mediu,efectuate 

la cererea părinților / 

reprezentanților legali 

(dizabilitate și CES): 

 3. Reevaluarea socială a 

orientării școlare a copiilor cu 

cerințe educaționale speciale 

(CES) documentată prin anchetă 

socială și factorii de mediu. 

63 

Reevaluări copii cu 

CES 

64 

Reevaluări copii cu 

CES 

4. Întocmirea și semnarea de către 

părți a contractelor de 

monitorizare a Planurilor de 

abilitare - reabilitare (PAR) emise 

de către Serviciul de Evaluare 

Complexă a Copilului cu 

Dizabilităţi al DGASPC Timiș. 

431 

Contracte acordare 

servicii 

495 

Contracte acordare 

servicii 

Contracte de acordare 

servicii sociale pentru 

monitorizarea PAR a 

copilului încadrat în grad 

de handicap mediu, 

accentuat și grav. 

copiilor.  

16. Soluționarea cazurilor ce nu 

sunt de competență, prin 

redirecționarea acestora 

instituțiilor, organizațiilor de 

specialitate abilitate. 

48 adrese 

redirecționate 

47 adrese 

redirecționate  

Persoanele fizice și/sau juridice 

au primit răspuns cu instituția 

către care a fost redirecționată 

solicitarea spre competentă 

soluționare. 
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5. Informare si sprijin acordat 

parintilor cu privire la 

modalitatea obtinerii 

certificatului de  incadrare în 

grad de handicap/orientare 

scolara,  a drepturilor,  

facilitatilor  și a serviciilor 

560 

părinți 

631 

părinți 

Informare și sprijin 

acordat părinților. 

6. Monitorizarea semestrială a 

Planului de Abilitare Reabilitare 

(pe perioada valabilității 

certificatului de încadrare în 

handicap) pentru copiii cu 

dizabilități din familii precum si  

efectuarea vizitelor de 

monitorizare la domiciliul 

copilului la solicitarea 

managerului de caz. 

820 

copii cu handicap 

954 

copii cu handicap 

Monitorizarea este 

realizată semestrial pe 

baza Fișe de monitorizare 

puse la dispoziția 

părinților. 

 

7. Închiderea cazurilor 

(schimbare de domiciliu, 

împlinirea vârstei de 18 ani, 

deces) 

32 

cazuri 

89 

cazuri 

Fișe de închidere 

 

În perioada stării de alertă prelungită serviciile au fost acordate fără a fi întreruptă activitatea, fiind adaptate la 

noile prevederi și ținând cont de hotărârile emise pe parcursul acestei perioade. Pe parcursul anului 2021 toți 

specialiștii serviciului au fost implicați în asigurarea permanenței (24 ore din 24), alături de reprezentanții 

secțiilor de Poliție, făcând parte din Echipa Mobilă de Permanență constituită la nivelul instituției, pentru a 

acorda îndrumare victimelor și agresorilor. 

 

COMPARTIMENT AUDIT 

 

SINTEZA ACTIVITĂȚII 

Pentru realizarea misiunii sale, obiectivele specifice ale Compartimentului Audit, stabilite pentru anul 2021, 

au fost preluate ca şi obiective individuale de către auditorii interni, activitatea acestora s-a desfăşurat în mod 

organizat, cu respectarea prevederilor legale şi s-a finalizat cu următoarele rezultate importante: 

- Proiectul planului anual de audit public intern al DASMT-2021, înregistrat cu nr. 20825 din 27.11.2020, 

planul anual de audit public intern al DASMT-2020, înregistrat cu nr. 22327/17.12.2020, respectiv planul 

anual de audit public intern actualizat al DASMT-2021, înregistrat cu nr. 2850 din 16.02.2021, însoţite de 

Referatele de justificare justificare înreg. cu nr. 20826 din 27.11.2020, respectiv 22330 din 17.12.2020, 

elaborate în conformitate cu prevederile legale și cu respectarea termenelor legale de elaborare, respectiv  de 

aprobare de către conducerea entității publice; 

- Proiectul/ Planul multianual de audit public intern al DASMT pentru perioada 2021-2023, înregistrate cu 

nr. 20823 din 27.11.2020 respectiv nr. 22328 din 17.12.2020, însoţite de Referatele de justificare înreg. cu nr. 

20824/27.11.2020, 22329/17.12.2020; 

- Proiectul/ planul anual de audit public intern al DASMT-2022, înregistrate cu nr. 18802/25.11.2021 

respectiv 19926/13.12.2021, însoţite de Referatele de justificare înreg. cu nr. 18801/25.11.2021, respectiv 
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19971/13.12.2021, elaborate în conformitate cu prevederile legale și cu respectarea termenelor legale de 

elaborare, respectiv  de aprobare de către conducerea entității publice; 

- Raportul de audit public intern, înregistrat cu nr. 8984/ 31.05.2021 al misiunii de audit de regularitate cu 

tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Timișoara (DASMT), 2021”, desfășurată în perioada 17.02.2021-27.05.2021; 

- Raportul de audit public intern, înregistrat cu nr. 18697/24.11.2021 al misiunii de audit de regularitate 

cu tema “Analiza și evaluarea activității de inventariere la nivelul Direcției de Asistență Socială a 

Municipiului Timișoara (DASMT), în perioada auditată 01.01.2019-30.08.2021”; 

- Planul de acțiune, înregistrat cu nr. 9397/08.06.2021, pentru implementarea recomandărilor formulate în 

Raportul de audit public intern, înregistrat cu nr. 8984/ 31.05.2021 al misiunii de audit de regularitate cu 

tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Timișoara (DASMT), 2021”, desfășurată în perioada 17.02.2021-27.05.2021; 

- Planul de acțiune, înregistrat cu nr. 19842/10.12.2021, pentru implementarea recomandărilor formulate 

în Raportul de audit public intern, înregistrat cu nr. 18697/24.11.2021 al misiunii de audit de regularitate cu 

tema “Analiza și evaluarea activității de inventariere la nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Timișoara (DASMT), în perioada auditată 01.01.2019-30.08.2021”; 

- Fișa de urmărire a recomandărilor, elaborată la data de 06.10.2021, în etapa de urmărire a implementării 

la termenele stabilite a recomandărilor rezultate din misiunea de audit public intern, pe baza Planului de 

acțiune, înregistrat cu nr. 9397/08.06.2021 și a documentului privind “Notă de informare referitoare la 

rezultatele implementării și Stadiul progreselor înregistrate în procesul de implementare a recomandărilor”, 

înregistrat cu nr. 15550/30.09.2021; 

 

COMPARTIMENT CONTROL INTERN MANAGERIAL 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII: 

În 2021, la nivelul Compartimentului Control Intern Managerial s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

- actualizarea la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara a Comisiei de 

Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării  sistemului de control 

intern managerial în conformitate cu OSGG nr. 600/2018, prin dispoziţie a directorului general;   

- s-a desfășurat operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului  

propriu al Direcției cât și la structurile subordonate la data de 31.12.2020; 

- au fost transmise către Comisia de monitorizare constituită la nivelul  minicipiului Timișoara  

următoarele  documente : Situația sintetică  a rezultatelor autoevaluării, Situația centralizatoare privind  

stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control  intern managerial la 31.12.2020 și  Raportul asupra 

sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020; 

- a fost elaborat şi aprobat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul 

Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2021; 

- având în vedere obiectivele generale majore comune trasate de primarul municipiului Timișoara și 

însușite de aparatul propriu de specialitate și structurile subordonate, la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială 

a municipiului Timişoara au fost stabilite obiective specifice, activități, indicatori de performanță și riscuri 

care sunt  în curs de implementare; 

- au fost întocmite si analizate 4 proceduri de sistem, 1 procedura operațională și 25 de proceduri 

operaționale revizuite la nivelul tuturor structurilor din componența Direcției; 
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- în ședințele săptămânale, președintele Comisiei de monitorizare a S.C.I.M a prezentat situația la zi a 

sistemului de control intern managerial și a făcut precizările necesare/solicitate în vederea desfășurării 

normale a activităților la nivelul tuturor structurilor Direcției; 

- au fost efectuate 2 controale  tematice  la  structurile din componența direcției privind modul de 

raportare a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 

31.12.2020, modul de realizare a activităților prevăzute în Programul de dezvoltare a sistemului de control 

intern managerial pe anul 2021 respectiv managementului riscurilor ; 

- au fost organizate ședințe de consiliere cu șefii/responsabilii de gestionarea riscurilor la nivelul fiecărui 

compartiment din structura direcției în vederea identificării tuturor riscurilor,actualizarea registrelor de 

riscuri și măsurile impuse pentru eliminarea/diminuarea acestor riscuri. 

- raportări solicitate de către diferite instituții publice; 

- s-au desfășurat activități de renominalizare a persoanelor responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter 

personal din cadrul fiecărei structuri din cadrul  Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara prin  

dispoziție a directorului general; 

- s-au desfășurat activități de consiliere și prelucrare a eventualelor abateri privind legislația în domeniul 

prelucrării datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 679/2016. 

 

COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL 

 

SINTEZA ACTIVITĂȚII: 

Compartimentul Relații cu Publicul din cadrul Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara a 

desfățurat în anul 2021 următoarele activități: 

• Campania „Tu poți renunța?” Ediția nr. 3 lansată în luna Decembrie 2019 (din donații containerele de la 

Pădurea Verde – Centrul primire în regim de Urgență/Criză dotate cu calorifere noi, pături, lenjerii de pat, 

paturi, îmbrăcăminte, alimente; dotare Sf. Francisc – paturi, lenjerii de pat, saltele, îmbracăminte și 

completare alimente Cantina Socială; Centrul de Migranți – dotare cu pături, perne, saltele, lenjerii de pat, 

alimente, îmbrăcăminte, produse de igienă; pelângă cele trei centre au mai beneficiat de donațiile din 

campanie alți beneficiari ai serviciilor DAS, dar și un număr de 500 de persoane nevoiașe din Timișoara, 20 

de familii din Moșnița Nouă, precum și familii din Ghiroda și Dumbrăvița; donațiile au ajuns și către 

persoane care au apelat Serviciul de Urgențe Sociale 0356 - 981); 

• Compartimentul Relații cu Publicul a coordonat și a participat cu personal în cadrul echipelor mobile, 

asigurând hrană și servicii sociale persoanelor aflate în izolare COVID-19 și sezizate pe numărul de Urgențe 

Sociale 0356 – 981 sau sesizate direct de medicii de familie: 90 fișe de sesizări.   

• Premierea a 4 cetățeni din Timișoara care au împlinit 100 de ani și respectiv 102 ani; 

• Compartimentul Relații cu Publicul a înființat, coordonat și participat la CallCenter-ulu 0356406 517 în 

vederea înscrierii și programării persoanelor în platforma Națională de vaccinare împotriva COVID-19 și/sau 

prin echipe mobile de vaccinare la domiciliu, a fost lansat în 26 ianuarie 2021. Toate programările au fost 

făcute în funcție de tipul și numărul de vaccinuri disponibile pe platforma de vaccinare, bineînțeles în ordine 

cronologică a înregistrării apelului de către operatorii CALL CENTER-ului DASTM. Toate persoanele 

programate au fost sunate și anunțate personal, telefonic despre locul, data și ora unde vor trebui să se  

prezinte în vederea vaccinării. Precizăm că unele persoane au solicitat anularea programării și au fost 

reprogramați (unii și de 3 ori). *Dintre motivele anularilor: refuzul unui anumit tip de vaccin, contactarea 

virusul COVID-19 de la data la care au apelat CALL CENTER-UL, deces, etc. Serviciul CALL CENTER al 

DASMT preia în continuare apelurile persoanelor care doresc să se vaccineze la domiciliu prin echipele 
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mobile de luni până vineri în intervalul orar 8:00 – 16:00, programându-le pentru fiecare zi de miercuri a 

săptămânii (centralizare, programare, raportare, etc.); 

• Concept, sinteză activitate DAS – film prezentare DAS Timișoara precum și film proiect ROOF – 

persoane fără adăpost;  

• Număr Informări și consiliere directă a cetățenilor prin intermediul online, email, telefonic: - 40000 

(informări servicii sociale existente la nivelul DAS și ajutor/redirecționare/informare cu privire la activitatea 

altor instituții în funcție de natura problemei comunicată telefonic: adrese, numere de telefon etc. 

• Număr de participări la şedinţe şi prin întocmirea proceselor verbale a şedinţelor de lucru, şi altor ședințe 

constituite la nivelul instituţiei: 31; 

• Realizarea de campanii, activități, împreună cu celelalte servicii, compartimente, centre din subordinea 

DASMT: 15; 

• Număr de promovări comunicate, anunțuri, emisiuni, pentru imaginea instituţiei prin mass media: 380; 

• Număr  încărcări de documente/informații pe site DASMT și pe pagina de facebook: 500 

• Nr. de răspunsuri furnizate la cerere în baza Legii 544/2001: 8; 

• Furnizare de formulare tipizate cetăţenilor si sprijin acordat potentialilor beneficiari în vederea 

completării corecte a formularelor privind acordarea serviciilor sociale: 800; 

• Număr de participări la conferințe, emisiuni  pentru asigurarea cunoașterii activității proprii de către 

comunitate: 200; 

• Administrarea poștei electronice și verificarea permanentă a cutiei poştale, prin  înregistrare şi distribuire: 

21285; 

• Număr de expedieri (prin poştă – în plic cu confirmare de primire, prin e-mail, prin fax, curierat) a 

corespondenței: 4828;  

• Aplicarea dispoziţiilor O.G nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu 

modificarile și completările ulterioare: 905; 

• Monitorizarea documentelor de proveniență externă cu destinația, sau având competența alte instituții - 

Nr. de documente  redirecționate: 30; 

• Monitorizarea activităților de voluntariat și a voluntarilor prin dispoziție de primar; 

• Monitorizare  activităţiilor de practică (online) în cadrul centrelor DAS: 63 de studenți; 

• Monitorizarea angajamentelor pentru efectuarea unei vizite în centrele din subordinea instituţiei;  

• Organizare și participare, concept evenimente, promovare centre DASMT: Sărbătoarea Dragobetelui; 

ziua mamelor, Ziua Mondială a Curățeniei; Ziua internațională a luptei Împotriva Violenței împotriva femeii; 

Ziua Persoanelor Vârstnice; Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități; Ziua Educației; Ziua Centrelor, 

etc. 

• Informarea populației, beneficiarilor angajaților cu privire la măsurile obligatorii impuse de legislație în 

această perioadă; promovareanumărului scurt de urgențe sociale, 0356-981; participare activă, cu personal la 

intervenții; distribuire și gestionare echipamentele de protectie pentru fiecare echipă mobilă; obținere de 

sponsorizări, gestionare, distribuire constând în: alimente de bază,  etc. 

Toate evenimentele organizate de fiecare centru din cadrul DASMT dar și comunicatele oficiale, noutățile 

legislative sunt aduse la cunoștința publicului prin promovarea acestora pe pagina de Facebook dar și pe site-

ul DASMT, de asemenea sunt trimise reprezentanților mass-mediei locale, site-ului Primăriei dar și 

instituțiilor implicate. 

 

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME 

Serviciului Strategii - Programe are următoarea structură: Serviciul Strategii – Programe, Compartimentul 

Monitorizare/Analiză Statistică și Compartimentul Relația cu ONG 
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SINTEZA ACTIVITĂȚII: 

a) Finanțare și monitorizare a organizațiilor nonguvernamentale/ finanţare nerambursabilă pentru 

activităţi nonprofit de interes local: 

 Subvenții din bugetul local în baza Legii 34/1998 

- au fost finanțate și monitorizate  lunar 8 ONG-uri, cu 21 servicii sociale, în vederea acordării subvențiilor 

de la bugetul local, în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor 

române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială; 

- au fost încheiate 8 convenții provizorii (perioada ianuarie – aprilie) și convenții definitive (perioada mai-

decembrie) pentru acordarea de servicii de asistență socială între Direcția de Asistență Socială a Municipiului 

Timișoara și ONG-urile subvenționate; 

- în anul 2021 s-au acordat subvenții din bugetul local în baza Legii 34/1998 pentru unitățile de asistență 

socială administrate de asociații și fundații, în sumă totală de 6.806.981,13 lei pentru un număr mediu lunar 

de  611,26  beneficiari. 

- verificarea utilizării subvenției s-a realizat lunar în teren, în baza documentelor justificative și a 

înregistrărilor financiar – contabile și s-au întocmit 180 rapoarte lunare, 8 rapoarte anuale și 1 raport anual 

către Secretariatul Consiliului Local. 

- a avut loc 1 consultare online cu reprezentanții ONG-urilor în vederea stabilirii metodologiei de acordare 

și verificare a utilizării subvenției primite din bugetul local pentru  anul 2022.  

 Finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes local în vederea dezvoltării de 

proiecte/programe de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului 

Timișoara în baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes local și a Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara, nr. 376/15.07.2019, nr. 132/22.04.2021 și nr. 260/13.07.2021, Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Timișoara a atribuit 2 contracte de finanţare din domeniul implementării obiectivelor 

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Timișoara 2015-2020, astfel: 

 - beneficiar: Grupul de Acțiune Locală (GAL) Timișoara, proiect: Acțiuni culturale în municipiul Timișoara, 

contract de finanțare nr.12100/27.07.2021, suma alocată de la bugetul local: 349.999,19 lei, rezultate: 

realizarea a două studii de oportunitate, unul cu privire la profilul comunicațional al comunității, iar al doilea, 

cu privire la finanțările ce pot fi obținute direct de la Comisia Europeană, realizarea unui eveniment cultural, 

a unui obiectiv turistic și a acțiunilor de publicitate aferente evenimentului cultural, realizarea și distribuirea 

către beneficiarii proiectului a 600 de pachete culturale și a 300 de broșuri cu personalități de succes din 

municipiul Timișoara;  

- beneficiar: GAL Freidorf, proiect: Sprijin pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală a GAL 

Freidorf prin acțiuni cultural-educaționale, contract de finanțare nr.12143/28.07.2021, suma alocată de la 

bugetul local: 347.750,10 lei, rezultate: identificarea și înregistrarea în grupul țintă a unui număr de 373 de 

persoane, distribuirea de pachete cu lecție despre Timișoara de care au beneficiat 912 elevi și pachete cu 

rechizite școlare și dulciuri pentru 288 de elevi), organizarea și desfășurarea a 11 evenimente de facilitare 

comunitară prin intermediul cărora au fost informați părinții și persoanele interesate despre activitatea GAL 

Freidorf, organizarea și desfășurarea a 4 activități interculturale (1 concurs de proiecte cu premii pentru 

aprox. 100 de beneficiari, 1 activitate muzicală cu premii în instrumente muzicale pentru 20 de beneficiari de 

etnie romă, 1 activitate sportivă cu premii în echipamente sportive pentru 104 beneficiari, 1 workshop 

privind promovarea desegregării, nediscriminării, promovării de șanse egale la educație pentru comunitatea 

romă, pentru aprox. 50 de persoane de etnie romă), promovarea în presă a activității GAL Freidorf 
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(conferințe și comunicate de presă, elaborarea de materiale de suport), organizarea și desfășurarea a 3 cursuri 

(1 curs de formare profesională și 2 cursuri de perfecționare), pentru 30 de profesori; 

 b) Consultări și constituire grupuri de lucru 

- 1 consultare online cu 15 reprezentanți ai unor instituții și organizații în vederea constituirii Grupului de 

lucru cu scopul definirii nevoilor și îmbunătățirii situației locuitorilor din cartierul Kuncz; 

- 1 întâlnire online cu un expert din partea UNICEF, în data de 9 noiembrie 2021. În cadrul întâlnirii s-a 

discutat pe marginea documentului Nota Conceptuală a Inițiativei „Localități Prietene ale Copiilor” în 

România, realizat de către UNICEF România, au fost prezentate activitățile și proiectele municipalității 

timișorene destinate copiilor și s-au discutat modalități de includere a acestora  într-o structură coerentă 

precum și formularea unui plan de acțiune. DAS Timișoara și-a prezent activitatea în domeniul protecției 

sociale a copiilor și a participat activ la discuțiile privind identificarea de soluții pentru îmbunătățirea 

situației copiilor provenind din familii vulnerabile din municipiul Timișoara.  

- 1 întalnire online cu 18 reprezentanți ai unor instituții și ONG-uri, cu intenția de a se analiza 

oportunitatea de contractare  a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timișoara și în vederea constituirii 

Grupului de lucru cu această misiune; 

- 1 întâlnire cu membrii Grupului de Inițiativa Locala pentru incluziunea cetățenilor aparținând minorității 

rome. În cadrul întâlnirii au fost supuse atenției reprezentanților DAS Timișoara și problemele sociale cu care 

se confruntă minoritatea roma, printre aceste enumerându-se: dificultăți în obținerea drepturilor sociale ca 

urmare a nedeținerii unui act de identitate care sa ateste domiciliul/reședința pe raza municipiului Timișoara, 

discriminare ocazională in obținerea unui loc de muncă și/sau accesarea serviciilor medicale etc. 

Reprezentanții cartierului Kuncz au adus în discuție necesitatea reglementării juridice a peste o suta de 

construcții/casa neintabulate  locuite de peste 40 ani in majoritate de cetățeni de etnie rom.  

- 1 seminar online cu studenții Facultății de Asistență Socială din cadru Universității de Vest Timișoara. În 

cadrul evenimentului au fost prezentate: obiectul de activitate al DAS Timișoara, descrierea procesului de 

acreditare și licențiere a serviciilor sociale, dificultăți întâmpinate în furnizarea serviciilor sociale, finanțarea 

serviciilor sociale - standarde de cost, caracteristicile unui asistent sociale bun profesionist. 

- 1 întâlnirea de lucru online a grupului pentru incluziunea roma din cadrul Eurocities (Eurocities WG Roma 

Inclusion). La întâlnire au participat reprezentanți ai orașelor: Berlin, Ghent, Glasgow, Gottenburg ,Oslo, 

Timișoara. Pentru fiecare oraș participant la întâlnire au fost prezentate problemele cu care s-a confruntat 

minoritatea roma in cursul anului 2021 (în special in contextul COVID-19), eventuale soluții identificate în 

atenuarea problemelor persoanelor de etnie roma precum și prioritățile pentru anul 2022. 

c) Elaborarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2022: 

- 3 consultări online cu furnizorii de servicii sociale și organizațiile reprezentative ale beneficiarilor. Au 

fost transmise 3 chestionare online către 36 de furnizori de servicii sociale din municipiul Timișoara, care 

apar pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale ca înscriși în Registrul furnizorilor acreditați și 

licențiați ca furnizori de servicii sociale și către 2 Grupui de Acțiune Locală din municipiul Timișoara. Au 

fost primite 24 răspunsuri.  

- a fost elaborat Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al 

municipiului Timișoara pentru anul 2022, cuprinzând serviciile sociale existente, programul de 

subvenționare/programul de contractare, planificarea activităților de informare a publicului pentru centrele 

sociale din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara și programul de formare și 

îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii 

sociale și a fost aprobat de către Consiliul Local prin HCLMT nr. 481/16.12.2021. 

d) Elaborarea Diagnozei Sociale a municipiului Timișoara 
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- pentru realizarea diagnozei sociale au fost colectate date după cum urmează: chestionarea a 3.874 

locuitori din 1.235 gospodării situate în zone urbane marginalizate, în perioada 2018 - 2019; colectarea a 40 

de chestionare de la furnizori de servicii sociale și servicii conexe (medicale, educaționale, ordine publică), 

în anul 2020; colectarea de date statistice de la 25 organizații publice și private furnizate prin intermediul 

unor adrese scrise, în anii 2020-2021; consultările publice organizate în format online, în perioada octombrie 

– decembrie 2020 la care au participat 65 de organizații publice și private, au fost colectate date din 

comunitate cu privire la 8 grupuri vulnerabile;  

- Diagnoza Socială a municipiului Timișoara a fost aprobată prin HCLMT nr. 170/11.05.2021; 

e) Proiecte de hotărâri inițiate    

-  au fost elaborate și înaintate spre aprobare către Consiliul Local al municipiului Timișoara un număr de 

15 proiecte de hotărâre. 

f) Proiecte în implementare 

1 . ROOF 

Prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 378/15.07.2019 și 216/04.06.2020 s-a 

aprobat derularea proiectului ROOF, faza 1 și faza 2, finanțat prin Programul de Cooperare URBACT III al 

Comisiei Europene și participarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la implementarea 

proiectului. Parteneri în proiectul ROOF sunt: orașul Ghent (Belgia) leader de proiect, orașul Liege (Belgia), 

orașul Poznan (Polonia), orașul Salonic (Grecia), orașul Braga (Portugalia), Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Timișoara (România), orașul Glasgow (Regatul Unit al Marii Britanii), orașul Odense 

(Danemarca), Zona Metropolitană Toulouse (Franța). Obiectivul general al proiectului ROOF este 

promovarea incluziunii sociale, iar obiectivul specific este să elimine problema lipsei de adăpost în orașe. 

Principala metodă propusă a fi folosită este Housing First, o metodă de intervenție destinată persoanelor fără 

adăpost cu vulnerabilități complexe (consum de substanțe, probleme de sănătate mintală) care combină 

acordarea de locuințe cu sprijin acordat la domiciliu pentru persoanele fără adăpost.  

 În anul 2021  s-a continuat activitatea Grupului Local 

URBACT, având loc 3 întâlniri ale acestui grup, organizate online, 

datorită contextului pandemic. În cadrul Grupului de Lucru, 

organizațiile membre au discutat despre acțiunile de mică amploare 

pentru a testa activități care să ajute la eliminarea lipsei de adăpost în 

orașul nostru, metodologia Housing First, cursuri de formare 

profesională pentru a obține mai multe cunoștințe în direcția 

intervențiilor eficiente destinate persoanelor fără adăpost, acțiuni de 

advocacy la nivel local pentru a promova Housing First, Planul 

Integrat de Acțiune. În luna iunie 2021 DAS MT a organizat, cu succes, o întâlnire transnațională în cadrul 

proiectului cu peste 50 de participanți, atât din cadrul orașelor membre ale rețelei, cât și de la nivel local. 

Întâlnirea a fost organizată online și pentru ca participanții să afle mai multe despre orașul nostru au fost 

contractate servicii de realizare a unui film. În prima parte a filmului  a fost prezentat un istoric al 

intervențiilor sociale destinate persoanelor fără adăpost, în municipiul Timișoara și a fost realizată 

prezentarea activității actuale a serviciului public de asistență socială în domeniul serviciilor destinate 

persoanelor fără adăpost, inclusiv adaptarea serviciilor la situația pandemică creată de COVID-19. În partea a 

doua a filmului s-a vorbit despre provocările actuale în combaterea fenomenului lipsei de adăpost și efectul 

proiectului ROOF la nivelul municipiului Timișoara. DAS MT a contractat și un expert extern, doamna Oana 

Simionescu, asistent universitar la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara pentru a prezenta 

istoricul locuirii în România și Timișoara. În cadrul prezentării au fost atinse următoarele subiecte: stocul de 

locuințe la nivelul orașului, dreptul și nevoia de locuințe, politici publice privind locuirea, în Timișoara, din 
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perioada anilor 50 și până în prezent, cât de accesibile sunt locuințele pentru români, viitorul locuirii în 

Europa. Au fost preluate întrebări de la participanți și s-a răspuns la acestea. 

 Începând cu acest ciclu de finanțare, în cadrul programului european URBACT III, s-a  solicitat 

orașelor membre ale rețelelor de cooperare să realizeze Acțiuni de Mică Amploare/Small Scale Actions 

(SSA), înainte de a aproba Planurile Integrate de Acțiune (care sunt rezultatul final al rețelelor). În România 

și în Timișoara, metoda Housing First nu este aplicată și este foarte puțin cunoscută și popularizată. Prin 

urmare, ne-am propus ca prin intermediul SSA să facem mai cunoscută abordarea Housing First în 

comunitatea timișoreană fiind realizate următoarele activități:  

-Curs de formare profesională pe tema comunicării eficiente 

la care au participat 30 de angajați ai organizațiilor membre a 

Grupului Local URBACT. Cursul a urmărit creșterea 

abilităților de comunicare și în relațiile cu beneficiarii; 

-Traducerea în limba română a Ghidului Housing First 

Europa și tipărirea acestui ghid 

-Training privind metoda Housing First susțiunut de 6 

traineri, membri ai rețelei Housing First Europe Hub, la care 

au participat 22 de membri ai Grupului Local URBACT.     

  

2.SEVA – Stop! Eliminăm violența și agresivitatea 

In cursul anului 2021 a continuat implementarea proiectului ”SEVA – Stop! Eliminăm violența și 

agresivitatea” (aprobat prin HCLMT nr. 116/19.03.2019 s-a aprobat derularea proiectului în data de 

29.03.2019). Proiectul este contractat în cadrul apelului POCU/467/4/4 Reducerea numărului de persoane 

aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de 

formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale și s-a derulat în 

perioada 01.04.2019 – 30.09.2021, in perioada 01.10.2021-31.03.2022 fiind perioada de sustenabilitate 

obligatorie conform contractului de finanțare. Obiectivul general al proiectului a fost cel de reducere a 

fenomenului violenței domestice și a numărului victimelor acestuia, în Municipiul Timișoara, prin 

dezvoltarea a doua tipuri de servicii sociale de tip integrat, fără cazare, furnizarea acestor servicii către 200 

de victime ale violentei domestice, adulți și copii și către 55 de agresori, cu respectarea condiției că atât 

victimele cât și agresorii să locuiască în municipiul Timișoara, precum și depășirea situației de vulnerabilitate 

pentru minim 141 de persoane ca urmare a sprijinului primit prin proiect. În urma implementării proiectului, 

317 persoane care aparţin grupurilor vulnerabile (victimele violenței domestice și agresorii acestora) au 

beneficiat de servicii integrate dintre care minim 171 persoane au depășit situația de vulnerabilitate ca urmare 

a sprijinului primit.  

Proiectul a avut o  valoare totală de 1.856.342,06 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 1.577.890,77 

lei, valoarea finanțării naționale este de 241.291,23 lei iar contribuția beneficiarului este de 37.160,06 lei.  

Pe parcursul anului 2021 au fost realizate următoarele activități:  

 Furnizarea de servicii sociale în cadrul Centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea 

violenței domestice; au fost acordate servicii sociale integrate pentru victime  constând in consiliere 

și informare socială, consiliere psihologică, educație parentală, psihoterapie, decontare servicii de 

medicina legala si servicii notariale, formare profesionala, asistenta juridică, consiliere pentru 

integrare pe piața muncii, subvenții. 

 Furnizarea de servicii sociale în cadrul  Centru de asistență destinat agresorilor; au fost acordate 

servicii pentru agresori ce au constat în principal în consiliere sociala, consiliere psihologica 
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individuala si de grup, educație parentală, psihoterapie, formare profesionala, asistenta juridică, 

consiliere pentru integrare pe piața muncii, subvenții. 

 Derularea de campanii de informare și educare în comunitate.  

Pe parcursul anului 2021 au fost realizate următoarele campanii:   

- 4 campanii folosind mijloace electronice și materiale 

informative destinate elevilor și profesorilor din 

școlile din Timișoara. A fost publicat pe site-ul 

Inspectoratului Școlar Județean și distribuit 

profesorilor un material informativ privind violența 

în relațiile dintre adolescenți. 

- A fost realizat un workshop cu 15 specialiști (angajați în servicii sociale, medicale, forțe de ordine) 

unde s-au discutat modalități de colaborare pentru combaterea violenței domestice în comunitatea 

noastră. 

- 3 campanii destinată persoanelor vârstnice și una destinată persoanelor cu dizabilități, în risc de a 

deveni victime ale violenței domestice, cu 60 persoane participante. 

- 3 campanii destinate persoanelor cu risc crescut de a deveni agresori – persoane fără adăpost – 76 

persoane fără adăpost au participat la campanii. 

- În ceea ce privește campaniile online, au fost realizate activități de informare și educare pe grupul 

Facebook ”STOP Violența Domestică”, grup care a fost creat în acest scop fiind realizate peste 50 de 

postări pe grup. La sfârșitul lunii septembrie 2021 grupul avea peste 400 de membri. 
- Evenimente în comunitate destinate conștientizării fenomenului violenței domestice:  

 evenimentul ”De ziua mea vreau respect” cu 

ocazia zilei de 8 martie când femeilor din 

comunitate le-au fost distribuite materiale 

informative cu privire la violența domestică 

și mesaje de încurajare;  
 evenimentul ”Ești femeie! Fii femeie” 

constând într-un concurs destinat femeilor 

din comunitate, cu declararea a 10 

câștigători și informarea a peste 50 de 

persoane din comunitate cu privire la proiect și prevenirea și combaterea violenței domestice; 
 un eveniment în comunitate, cu participarea a 10 voluntari, derulat în Parcul Copiilor Ion Creangă 

și destinat conștientizării comunității cu privire la efectele violenței domestice asupra copiilor 
 trei evenimente în comunitate, sub forma unor expoziții itinerante cu 10 afișe pe tema violenței 

domestice realizate de către elevii din Timișoara în cadrul unui concurs. Trei parteneri din 

comunitate – IPJ Timiș, Serviciul Beneficii Sociale și Biblioteca Județeană, au găzduit 

evenimentele; 
- 13 studenți recrutați în lunile august și septembrie au realizat activități de informare și educare pe 

tema violenței domestice în comunitățile din care provin sau în care activează.  
3.GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici   

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului la servicii sociale prin dezvoltarea  

de servicii sociale integrate fără cazare si furnizarea acestora persoanelor vârstnice din Municipiul Timișoara 

aflate în situații de dependență și/sau risc de excluziune social. Prin intermediul  proiectului  s-au dezvoltat  

patru servicii sociale pentru 165 persoane vârstnice după cum urmează: cantină socială prin extinderea 

componentei de transport hrana la domiciliu pentru 40 persoane; centru de zi de socializare și petrecere a 
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timpului liber pentru 60 persoane; centru de asistență și recuperare pentru 45 persoane; îngrijire la domiciliu 

pentru 20 persoane. Total buget proiect: 2.780.725,50 lei, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman. 

Proiectul este implementat în perioada 03.06.2019 - 04.04.2022. În cursul anului 2021 a continuat etapa de 

furnizare a celor 4 servicii sociale pentru vârstnici precum Servicii furnizate: 

- Serviciului de cantina socială prin adăugarea componentei de transport hrană la domiciliu pentru 

persoane vârstnice cu deficiente locomotorii: in medie 40 vrâstnici /zi au beneficiat de  livrare hrana la 

domiciliu, servicii de consiliere și informare, asistenta medicală (prin asistent medical), consiliere juridică; 

În total 51 persoane au primit hrana la domiciliu in cursul anului 2021. 

   

- Centrul de zi – Clubul Pensionarilor: 62 vârstnici participanți la activitățile clubului constând in consiliere 

și informare, activități culturale, activități de voluntariat, servicii de kinetoterapie individuală și de grup,  

activități de dezvoltare depinderi de utilizare tableta/calculator/telefon, consiliere jurdică; 

  
 

- Centrul de zi de asistență și recuperarea– Sf Arhangheli Mihail și Gavriil: 47 persoane vârstnice au 

participat la activități educative, culturale și de voluntariat, au beneficiat de consiliere si suport social, sesiuni 

de deprindere utilizare tableta/calculator/telefon, consiliere jurdică. Pentru persoanele care întâmpină 

dificultăți de deplasare a fost asigurat transportul până la centrul de zi prin intermediul unui micorbus avut la 

dispoziție (leasing operațional) pe perioada de implementare a proiectului; 

  
- Servicii de îngrijire bătrâni la domiciliu: 23 vârstnici au beneficiat de ingrijire la domiciliu, consiliere și 

informare socială, asistenta medicala primara la domiciliu, consiliere jurdica; 
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Toate cele 4 tipuri de serviciile au fost furnizate de echipe  mixte de specialiști cu pregătire în 

domeniul  specific serviciului furnizat (asistenta socială, psigologie, juridic, medical,  IT). 

 Una dintre cele mai mari provocări ale anului a constat în organizarea activităților proiectului astfel 

încât vârstnicii să poată beneficia cu continuitate și în condiții de siguranță de serviciile acordate prin proiect 

în contextul COVID-19. Tot personalul implicat în furnizarea serviciilor a fost instruit cu privire la măsurile 

ce trebuiesc respectate pentru a limita răspândirea COVID-19 și a fost dotat cu echipament de protecție. 

Serviciile de livrare hrana la domiciliu și îngrijire la domiciliu au fost acordate fără întrerupere. În ceea ce 

privește serviciile acordate în cele doua centre de zi (Clubul pensionarilor și Centru de asistenta și 

recuperare) serviciile au fost reorganizate prin limitarea anumărului de participanți/ tip de activitate/sala 

activitate. De asemenea s-a incurajat particparea vărstnicilor la activități prin utiliarea  tehnologiilor care 

permit transmiterea de date la distanța. 

4.”PRO Freidorf – Incluziune socială și parteneriat activ pentru combaterea marginalizării” finanțat prin 

mecanismul DLRC de către  GAL Freidorf, lider proiect DAS TM. Obiectivul general al proiectului este 

reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, marginalizare socială  și prevenirea fenomenului de 

excluziune socială, a discriminării și desegregării pentru locuitorii din teritoriul delimitat de Strategia de 

Dezvoltare Locala (SDL) Freidorf (romă și non-romă) prin furnizarea de servicii integrate pentru un număr 

minim de 511 persoane din care minim 100 romi. Prin intermediul proiectului se va dezvolta un Serviciu 

social de tip asistență comunitară si se vor furniza servicii integrate către populația vulnerabila din zona 

Freidorf. Se vor realiza acțiuni de combatere a discriminării și segregării, evenimente cultural-artistice și 

sportive. Proiectul va avea si o componenta teoretica prin  realizarea de studii de referință, analiză diagnostic, 

recensământ la nivelul teritoriului SDL Freidorf. Valoare: 1.559.874,05 lei. Implementare 18 luni, decembrie 

2021-mai 2023. 

 g)  Proiecte in cadrul cărora  DASMT are rolul de  partener: 

1. Spriin pentru persoanele vulnerabile in contextul epidemiei COVID-19 – Proiect al Ministerului Muncii 

si Justitiei Sociale (POCU axa 4 prioritate de investitie 9.ii), DAS MT institutie sprijinta in cadrul 

proiectului.  

Valoare sprijin financiar DAS MT: 887040 lei, implementare august 2020 – 

februarie 2021.  Obiectivul general al proiectului: creșterea calității vieții și 

combaterea situațiilor de risc și vulnerabilitate pentru persoanele vârstnice și cu 

dizabilități izolate la domiciliu sau cu restricții și dificultăți de deplasare.  

În urma proiectului 1100 persoane vârstnice si/sau cu dizabilitati din municipiul 

Timișoara sprijinite prin măsuri specific de asistență socială (evaluare, consiliere 

etc) și prin acordare de materiale igienico-sanitare, 11 asistenti sociali implicati 

din cadrul DAS MT; 

2. Dotarea centrelor sociale ”INOCENȚIU M. KLEIN” si „SFANTUL FRANCISC” Timisoara în contextul 

crizei sanitare COVID19 - DASMT partener (POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei 



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 
 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 

  

      ,,În slujba oamenilor”   
 

 

 

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049  

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 
e-mail: dastimisoara@gmail.com 

 
 

sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19). Valoare: 

594822,68 din care buget DASMT 587682,68 lei; în implementare august 2020-aprilie 2021 

DASM MT partener, Municipiul Timisoara lider de 

proiect. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin 

dotarea corespunzatoare a două structuri care asigura 

servicii sociale rezidențiale din cadrul Directiei de 

Asistență Socială a Municipiului Timișoara (DAS MT), 

furnizor public de servicii de asistență socială aflat în 

subordinea Consiliului Local Timisoara. Cele două structuri sunt (1) Căminul pentru Persoane Vârstnice 

”Inocențiu M. Klein” (CaminPV) și (2) Centrul pentru persoane fără adăpost (Centrul PFA) din cadrul 

complexului de servicii Sf. Francisc. Dotarea celor două centre sociale cu echipamente individuale de 

protecție și cu soluții dezinfectante este necesară pentru a se asigura un raspuns util și eficient al sistemului 

public de servicii medico-sociale rezidentiale la nivelul Municipiului Timisoara la criza COVID.  

3. Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – 

Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare, finanțat prin Programul Operațional 

Regional (ID 121016). Proiectul presupune investiții în infrastructură socială prin construirea unui centru 

multifuncțional în cadrul căruia vor fi acordate 2 tipuri de servicii sociale: Centru de zi pentru copii aflați în 

situație de risc de separare de părinți, cod 8891 CZ-C-II și Servicii de asistență comunitară, cod 8899CZ-PN-

V. Valoare 4.381.944,27 lei. 

4. Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate Ronaț Timișoara – construire centru 

multifuncțional finanțat prin Programul Operațional Regional (ID 121017). Proiectul presupune investiții în 

infrastructură socială prin construirea unui centru multifuncțional în cadrul căruia vor fi acordate 3 tipuri de 

servicii sociale: Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, cod 8891 CZ-C-II, 

Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, cod 8899CZ-F-I  și Servicii de asistență 

comunitară, cod 8899CZ-PN-V. Valoare 5.729.005,05 lei. 

5. Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiune de centru cultural și educațional Kuncz, finanțat prin 

Programul Operațional Regional folosind mecanismul DLRC (ID 140971). Proiectul presupune investiții în 

infrastructură socială prin construirea unui centru cultural și educațional în cadrul căruia vor fi acordate două 

tipuri de servicii sociale: Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți, cod 8891 

CZ-C-II și Servicii de asistență comunitară, cod 8899CZ-PN-V.  

6. Demolare construcție existenta și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, acces 

auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcela (ID 152020) – Proiectul își propune reducerea cu minim 40 

a  persoanelor adulte aflate in risc de sărăcie și excluziune socială și care se confruntă cu  dizabilități și/sau 

cu boli cronice care le ingreunează activitățile zilnice precum și cele care au  domiciliul/locuiesc în 

teritoriul SDL a Grupului de Acțiune Locală Freidorf. Prin intermediul proiectului se vor realiza investiţii în 

îmbunătăţirea mediului fizic precum şi investiţii pentru dezvoltarea funcţiilor sociale – Centru de zi pentru 

persoane adulte cu dizabilități. Centrul va funiza servicii sociale specializate, licentiate si ,va furniza 

servicii de informare şi consiliere socială şi/sau juridică, consiliere psihologică, abilitare şi reabilitare, 

deprinderi de viaţă independentă, dezvoltarea abilităţilor lucrative (pregătirea pentru muncă, angajarea 

în muncă şi sprijin pentru menţinerea locului de muncă), asistenţă şi suport pentru luarea unei decizii, 

integrare şi participare socială şi civică, recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, hrana. 

h) Proiecte aflate în faza de evaluare/contractare 
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1.COMunitateTM – Acțiuni pentru integrarea socio-culturală a grupurilor vulnerabile 

Obiectivul general al proiectului: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitatea marginalizată prin dezvoltarea și furnizarea unui serviciu social de tip asistență 

comunitară, facilitarea participării la viața comunității prin activități culturale și acțiuni de combatere a 

discriminării și desegregării.  

Grup țintă: 351 de persoane din comunitatea marginalizată aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, 

dintre care minim 71 persoane de etnie roma. Se vor furniza servicii sociale de tip asistență comunitară, 

pentru 150 de persoane aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială dintre locuitorii teritoriului SDL. 

Se vor derula și acțiuni de combatere a discriminării și segregării implementate prin proiect, precum și 

acțiuni și evenimente cultural-artistice și sportive: 351 persoane aflate în risc de sărăcie și marginalizare 

socială, dintre care minim 71 persoane de etnie roma vor participa la activități/evenimente cultural 

artistice și sportive și la acțiuni/campanii de combatere a discriminării și segregării. Valoare 1371845,51 

lei. Durata implementare 18 luni. 

2. Reabilitare cinematograf și schimbare destinatie in „Centru cultural si educational Freidorf”- DAS MT 

partener, PMT lider proiect, Se vor realiza următoarele obiective: a).Promovarea dezvoltării locale prin 

intermediul unor investiții în construcția și dotarea unui Centru Cultural și Educațional; b) Crearea unui  

serviciu social destinat populației aflate în risc de sărăcie și excluziune socială ca urmare a confruntării cu 

diverse adicții (droguri, alcool, alte substanțe) cu precădere din Zona delimitată de SDL Freidorf. In 

cadrul centrului se vor acorda servicii  (conform nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 

867/2015) de tip Centru de zi pentru asistența integrată a adicțiilor. Valoare proiect: 2.318.260,05 lei. 

i) Baza de date 

- lunar se colecteză și centralizează date de la serviciile sociale din cadrul DASMT și de la furnizorii privați 

care beneficiază de finanțare din bugetul local, în vederea constituirii unei baze de date unitare la nivel local  

privind beneficiarii de servicii și prestații sociale de pe raza orașului Timișoara. Întrucât pentru o utilizare 

eficientă a volumului mare de date  colectate se impune nevoia utilizării unui program informatic dedicat de 

tip bază de date s-a solicitat includerea în planul de investiții pentru anul 2022 a unui astfel de soft. 

- au fost întocmite lunar 10 rapoarte de monitorizare și analiză statistică, datele au fost colectate de la 20 

servicii sociale/ centre din cadrul DASMT  pentru o medie de 6300 beneficiari și de la 8 ONG-uri cu 21 

servicii sociale de la nivelul municipiului Timișoara pentru o medie de 660 beneficiari. 

j) Răspunsuri/adrese/centralizare date de la serviciile DASMT, ONG-uri și alte intituții 

-  au fost primite și soluționate o medie lunara de 10 adrese/solicitări de la diverse instituții publice și 

furnizori privați. 

- au fost elaborate rapoarte și centralizate date, de la toate centrele/compartimentele din cadrul DASMT, la 

solicitarea instituțiilor abilitate. 

 

SERVICIUL BENEFICII SOCIALE 

 

SINTEZA ACTIVITĂȚII  

 Activitatea privind venitul minim garantat acordat conform Legii 416/2001:  

  - număr mediu lunar de familii/persoane singure beneficiare 221, cu un număr mediu lunar de persoane  

beneficiare 524 

  -  au fost preluate un număr de 48 cereri noi pentru acordarea ajutorului social 

  -  s-au acordat un număr de 5 ajutoare de înmormântare în suma de 800 lei fiecare 

  -  s-au efectuat 547 anchete sociale  
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  - un număr mediu lunar de 29 persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au    

efectuat acţiuni şi lucrări de interes local  

  - s-au eliberat 226 adeverințe care atestă calitatea de beneficiar al ajutorului social, necesare pentru 

transportul în comun, asigurări de sănătate, scutiri de diferite taxe, negaţii, etc; 

 Activitatea privind acordarea alocației pentru susținerea familiei conform Legii 277/2010:  

 - număr mediu  lunar familii / persoane beneficiare 154 

 - număr mediu lunar copii beneficiari: 338 

 - au fost preluate un număr de 18 cereri noi pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei 

  - s-au efectuat 405 anchete sociale  

 Activitatea privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat conform O.U.G. 70/20011, privind măsurile 

de protecție socială în perioada sezonului rece, actualizată 

-  numar total cereri preluate ( perioada sezonului rece noiembrie 2020 – martie 2021) - 335 

-  ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat – 249;  

-  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale - 68; 

-  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică - 10; 

-  Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri - 8 

 Activitatea privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie acordat conform 

Legii 226/2021, privind măsurile de protecție socială pentru perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 

2022:   

 - numar total cereri preluate (din 18 octombrie pana în 31 decembrie 2021) - 1697 

 - ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat – 904 

 - suplimentul pentru energie termică - 904;  

-  ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale – 520 

 - suplimentul pentru energie cu gaze naturale - 542; 

-  ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică – 19 

 - suplimentul pentru energie electrică - 835; 

-  ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri – 233 

- suplimentul pentru combustibili solizi sau petrolieri - 233 

 Asigurarea și garantarea plății indemnizațiilor lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau 

reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta, în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată. 

- Indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav  -  1943 persoane beneficiare în medie lunar. 

- Indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav pe perioada concediului de odihna/concediului  medical 

al asistentului personal  -  758 persoane 

-  La solicitarea persoanei cu handicap grav sau a reprezentantului legal al acesteia, au fost întocmite 58 

adeverințe necesare pentru alte instituții.  

 Activitatea privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în 

cadrul programului național de protecție socială „ Bani de liceu” conform H.G. 1488/2004 - s-au înregistrat 8 

solicitări pentru care s-au efectuat 8 anchete sociale.   

 Activitatea privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional (tichetul social pentru grădiniță) pentru 

perioada anului școlar 2021– 2022 în cuantum lunar de 100 lei.  

- 10 copii beneficiari ai stimulentului educațional     

 Activitatea privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate din fonduri 

externe nerambursabile, conform OUG 115/2020. 
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- au fost emise 836 de carduri - tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde aparţinând  

destinatarilor finali din municipiul Timişoara, iar 273 de carduri au fost distribuite beneficiarilor (la 

domiciliu). Motivele pentru care cei 563 de beneficiari eligibili nu au intrat în posesia cardurilor sunt: 

decesul beneficiarului (93 beneficiari decedati identificaţi), refuzul primirii cardului şi imposibilitatea 

contactării beneficiarului (cu cea mai mare pondere). Cardurile nedistribuite au fost returnate Instituţiei 

Prefectului – judeţul Timiş. 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Serviciul Resurse Umane având în componenţă și Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă  

 

SINTEZA ACTIVITĂȚII 

- A fost asigurat managementul resurselor umane la nivelul instituției pe următoarele paliere: organizarea 

concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/ temporar vacante, realizarea procedurilor de angajare, 

stabilirea drepturilor salariale, evaluarea performanțelor profesionale, formarea / perfectionarea profesionala, 

implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere și de interese, asigurarea informării, consilierii 

etice și a raportării cu privire la normele de conduită, dezvoltarea sistemului de control intern managerial;  

- A fost elaborată  documentația necesară în vederea organizării și defășurării concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante de funcții publice, respectiv posturi de natură contractuală, în conformitate cu legislația și 

documentele interne în vigoare; 

- S-a procedat la organizarea, coordonarea și monitorizarea activității de securitate și sănătate în muncă și 

stingerea incendiilor la nivelul instituției, respectiv au fost întocmite fişe de SSM şi PSI  pentru un număr 

mediu de 320 angajaţi ai serviciilor instituţiei  şi, respectiv în medie pentru cei 796  asistenţi personali;  

- Au fost realizate acțiuni de prevenire a răspândirii COVID-19 care privesc angajatorul la locul de muncă 

prin: decalarea programului de lucru, triajului observațional al angajaților, termometrizarea zilnică, 

asigurarea distanțării salariaților, dezinfecția suprafetelor de lucru, testarea personalului și a beneficiarilor din 

centrele rezidențiale; 

- Au fost întocmite contracte individuale de muncă, acte adiționale pentru personalul nou angajat, precum şi 

înregistrarea în registrul electronic al salariaţilor (personal contractual) cu transmiterea bazei de date către 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș;  

- Au fost întocmite documentații corespunzătoare modificării raporturilor de serviciu/ raporturilor de muncă - 

delegare, detaşare, transfer, mutare -  respectiv suspendarea, încetarea raporturilor de muncă/ serviciu; 

- S-a procedat la actualizarea permanentă a portalului privind evidența funcțiilor și funcționarilor publici și 

transmiterea  documentațiilor la Agenția Națională a Funcționarilor Publici; 

- Au fost depuse trimestrial la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș cererile de restituire a 

diferențelor dintre suma indemnizațiilor cuvenite și contribuția de concedii și indemnizații de asigurări de 

sănătate datorată de angajator și centralizator privind certificatele de concediu medical aferente trimestrului 

respectiv. 

 

COMPARTIMENT JURIDIC  

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII  

- S-au întocmit un număr de 3 dispoziții ale Primarului Municipiului Timișoara ; 

- S-au întocmit un număr de 15 proiecte de hotărâre, finalizate cu hotărâri ale Consiliului Local al 

Municipiului Timișoara; 

- S-au întocmit un număr de 1108 Dispoziții ale Directorului General privind activitatea instituției; 
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- S-au avizat juridic contracte, convenții, acorduri intocmite de către structurile Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Timișoara, în număr de: 1429 

- S-a raspuns solicitărilor venite din partea unor instituții precum și din partea persoanelor interesate pe 

Legea nr. 544/2001, în număr de 9 solicitări; 

- A asigurat şi realizat activitatea contencioasă a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 

s-a realizat prin: formularea de întampinari sau răspunsuri la acţiunile reclamanților; formularea de apărari 

scrise în procese; reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor de judecată, după cum urmează: 

- În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a fost pe rolul instanței de judecată 7 dosare; 

- S-a urmărit monitorul oficial, precum și actualizările programului legislativ. S-a monitorizat toate 

prevederile legale care privesc activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și au fost 

comunicate un număr de 234 acte normative.  

 În perioada supusă analizei, membrii Compartimentului Juridic au participat la ședințe organizatorice 

săptămânal sau ori de câte ori s-a impus.  

 În perioada supusă analizei, membrii Compartimentului Juridic au acordat consultanță juridică 

personalului din cadrul celorlalte compartimente sau structuri ale Direcției de Asistență Socială a 

Municipiului Timișoara, în vederea respectării legalității, a condițiilor de fond sau de formă a 

documentelor, în derularea activității curente. 

 În perioada mai sus menționată, membrii Compartimentului Juridic au pregătit materiale și informări  

privind legislația specifică stării de alertă.   

 În perioada sus-menționată, au avut loc un număr de 208 consilieri juridice, telefonic, online sau în 

centrele DASTM, pentru beneficiarii din cadrul Proiectului GERAS. 

 

SERVICIUL CONTABILITATE, FINANCIAR ȘI CFP 

 

SINTEZA ACTIVITĂȚII  

În anul 2021 au fost alocate Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara , credite bugetare  în 

sumă de 118.084,42 mii lei, din care  au fost repartizate sume după următoarele clasificații economice: 

-  Titlul 10 - Cheltuieli de personal                                                      59.005,65  mii lei 

-  Titlul 20 – Bunuri și servicii                                              9.377,00  mii lei 

-  Titlul 57 - Asistența socială – Ajutoare sociale                                           35.239,36  mii lei 

-  Titlul 59 - Alte cheltuilei – Asociații și fundații                                                      10.321,16 mii lei 

-  Titlul 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

                     nerambursabile af.cadrului financiar 2014-2020                                     3.194,40 mii lei 

-  Titlul 71 - Active nefinanciare –Active fixe                                                                     946,85 mii lei   

Cheltuielile efective la finele anului 2021 – la data 31.12.2021 au fost în sumă de 107.508,42 mii lei , 

structurate pe următoarele  clasificații economice: 

-  Titlul 10 - Cheltuieli de personal                                                         56.426,32 mii lei 

-  Titlul 20 – Bunuri și servicii                                                 7.028,27 mii lei 

-  Titlul 57 - Asistența socială – Ajutoare sociale                                             34.178,82 mii lei 

-  Titlul 59 - Alte cheltuilei – Asociații și fundații                                                         6.943,93 mii lei 

-  Titlul 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile af.cadrului financiar 2014-2020                                                           2.172,20 mii lei 

-  Titlul 71 - Active nefinanciare –Active fixe                                                                 758,88 mii lei  

Obiectivele pe care le-am realizat în anul 2021: 

- Întocmirea situațiilor financiare ale DASMT; 
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- Executarea zilnică a Controlului financiar propriu preventiv pentru toate operațiunile economice de la 

nivelul DASMT; 

- Elaborarea/rectificarea propunerilor de buget anuale ale DASMT pentru anul 2021, conform 

prevederilor legale; 

- Intocmirea zilnică a documentelor financiare pentru achitarea obligațiilor de plată ale DASMT 

- Intocmirea balanței de verificare și a execuției bugetare; 

- Intocmirea lunară a statelor de plată privind drepturile salariale ale personalului angajat al DASMT 

precum și onorarea obligațiilor la bugetul de stat; 

- Inregistrarea în evidențele contabile a tuturor operațiunilor derulate la nivelul DASMT. 

Bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru anul 2021 a fost adoptat prin 

HCLMT nr. 132/22.04.2021. Pe parcursul anului 2021 bugetul a suferit modificări , după cum urmează:  

1. Prin HCLMT nr. 329/07.09.2021 a fost diminuat bugetul DASTM cu suma de 7.461,91 mii lei. 

2. Prin HCLMT nr. 351/28.09.2021  a fost suplimentat  bugetul DASMT cu suma de 577,00 mii lei, ca 

urmare a rectificării de buget la nivel national, prin alocarea de la bugetul de stat –cote defalcate din TVA a 

finanțării căminelor pentru persoane vârstnice. 

3. Prin HCLMT nr. 395/26.10.2021a fost suplimentat bugetul DASMT cu suma de 546,56 mii lei pentru a 

puteaasigura buna funcționare a instituției prin achizitionarea bunurilor și serviciilor de natura materialelor 

de curațenie , furniturilor de birou, scumpirea tarifelor la utilități, hrana pentru centrele rezidențiale, precum 

și bunuri de natura investițiilor, respectiv achizționarea unui program informatic, a unei mașini de spălat vase 

profesională pentru Cantina Sf. Francisc. 

4. Prin HCLMT  nr. 401/04.11.2021 a fost diminuat DASMT cu suma de 500,00 mii lei. 

5. Prin HCLMT nr. 500/21.12.2021 a fost suplimentat bugetul DASMT cu suma de 170,07 mii lei pentru 

plata ajutoarelor de încălzire după Legea 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru 

consumatorul de energie. 

 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 

 

SINTEZA ACTIVITĂȚII  

• A fost modificat/completat Programul anual de achiziții publice pentru anul 2021 in 2 versiuni, pe baza 

necesităților și priorităților identificate la nivelul instituției, raportat la fondurile existente; 

• Au fost elaborate documentații specifice procesului de achiziție public astfel: 

- Achiziții directe în numar de 1020, din care 1001 pe catalogul electronic SEAP și 19 off-line; 

- O procedură simplificată pentru „ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE”, în cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1; Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19; Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Cod proiect 

MySMIS: 139116; Titlul: Dotarea centrelor sociale Inocențiu M. Klein și Sfantul Francisc Timișoara în 

contextul crizei sanitare COVID-19 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;  

- O achiziție prin procedură simplificată proprie, pentru servicii cuprinse în anexa 2 a Legii 98/2016, 

respectiv achiziția unui Studiu de Fezabilitate privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului ” 

Centru De Zi Pentru Persoane Adulte Cu Dizabilități” pe str. Ivan Petrovici Pavlov, nr 19 în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de selecție Intervenția 6 – Dezvoltarea infrastructurii 

sociale și medicale, Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunității defavorizate 

din mediul urban. 

- Au fost asigurate activități de informare și publicitate a achiziției de produse, servicii și lucrări; 
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- Au fost întocmite și publicate Notificările centralizate lunare de achiziții directe; 

- A fost întocmită documentaţia de atribuire pentru procedurile simplificate de achiziţii publice organizate 

în cadrul proiectelor Europene (fişa de date, criteriile de calificare şi atribuire, tipul procedurii) pe baza 

documentaţiei primite de la structurile de specialitate (inclusiv caietul de sarcini) din cadrul instituţiei.  

- Au fost adaptate procedurile de achiziție la noua legislație de Achiziții Publice, conform Legii 98/2016 

consolidate și a HG 395/2016, în urma modificărilor aduse acestora. 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

 

SINTEZA ACTIVITĂȚII  

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 au fost realizate următoarele activităţi: 

•  s-au luat măsurile necesare pentru administrarea  şi conservarea bunurilor mobile şi imobile la cele 14 

sedii din patrimoniul Directiei.; 

• s-a asigurat întreţinerea curentă a tuturor clădirilor/spațiilor în care îşi desfăşoară activitatea Direcția de 

Asistență Socială a Municipiului Timișoara; 

•  s-a efectuat recepţia bunurilor materiale achiziţionate pe baza facturilor emise de furnizori şi întocmirea 

notei de intrare-recepţie; 

•  s-a efectuat transportul beneficiarilor serviciilor din şi către Centrele de Zi aflate în structura Direcţiei 

a unui număr de 94 de beneficiari; 

• Întocmirea lunara a situației cu privire la consumul de carburant auto pentru fiecare autovehicul; 

• a fost asigurată buna exploatare a parcului auto conform legislaţiei în vigoare, s-a verificat și coordonat 

activitatea șoferilor;  

• s-a răspuns de întreţinerea şi utilizarea judicioasă a celor 16  autovehicule ale directiei, s-a urmărit 

efectuarea la timp a reviziilor tehnice, inspecțiilor tehnice periodice (ITP), reparațiilor curente, efectuarea 

încheierii polițelor de asigurare obligatorie auto (RCA) .  

• a fost asigurată evidența reparațiilor efectuate la întregul parc auto din dotare. 

• au fost luate masuri cu privire la dotarea sediilor Direcției cu materiale de protectie împotriva virusului 

SARS-CoV-2. 

• au fost asigurate materialele igienico sanitare si de protecție la centrul de carantinare a migrantilor. 

• a fost asigurată permanența soferilor la echipe mobile și la serviciul de urgențe. 

• s-a monitorizat starea funcţionării tehnicii de calcul în vederea asigurării necesarului de componente 

consumabile şi  asigură serviciile de service și mentenanță în timp util, tuturor utilajelor folosite la nivelul 

centrelor sociale precum si ale Direcției; 

• s-a administrat, gestionat şi asigurat asistenţa tehnică pentru: telefonie, televiziune reţeaua de 

calculatoare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, pentru exploatarea raţionala a 

echipamentelor informatice, telefonice și transmitere date; 

•  la solicitarea conducerii Primăriei s-au pus la dispoziţie autoturismele Direcţiei pentru  suplimentarea 

parcului auto cu ocazia diferitelor evenimente; 

• au fost întocmite referatele privind achiziționarea de bunuri material, obiecte de inventor, serviciilor 

precum și a lucrărilor aferente pentru  buna desfășurare a activității. 

• s-au întreprins demersurile în vederea obţinerii avizelor  şi autorizaţiilor necesare pentru funcţionare a 

activităţilor desfășurate în centrele Direcţiei; 

• împreună cu serviciile de specialitate din cadrul Direcției a fost întocmită propunerea de buget. 

• s-au efectuat inventariere anuale a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din cadrul sediilor 

Direcției. 
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• s-a asigurat întreținerea curentă a tuturor clădirilor  în care își desfășoară activitatea Direcția de 

Asistență Socială a Municipiului Timișoara. 

•  în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 personalul din cadru Serviciului Administrativ a asigurat serviciile 

de: curăţenie, reparaţii la clădiri şi echipament tehnic precum şi a reţelei de intranet în  sediile aflate în 

structura Direcţiei. 

• au fost efectuate instruirii periodice a personalului angajat cu privire la sistemul de control intern 

managerial; 

 

SERVICIUL TEHNIC ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI 

 

SINTEZA ACTIVITĂȚII  

Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului pentru anul 2021 a desfășurat următoarea activitate: 

Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului pentru anul 2021. 

1.1. În cursul anului 2021 a fost încheiat 1 contract de comodat nr. 8 din data de 23.04.2021 

între Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Social, cu privire la Timisoara, cu privire la imobilul 

situat pe  bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 13, SAD 1 si SAD 2.   

1.2. Au fost finalizate investitiile aprobate pentru anul 2021: 

- Aplicatie informatica privind ajutorul pentru incalzirea locuintei si stabilirea masurilor de protectie 

sociala conform Legii 226/2021; 

- Analiza de risc si proiect tehnic Complex de servicii „Sf. Francisc”, Timisoara, str. Telegrafului, nr. 

8, judet Timis;  

- Analiza de risc si proiect tehnic Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitati „Podul Lung”, 

Timisoara, str. Cornelia Salceanu, nr. 17, judet Timis; 

- Analiza de risc si proiect tehnic Complex de Servicii pentru Copii „Sf. Nicolae”, Timisoara, str. 

Platanilor, nr.2, judet Timis; 

- Analiza de risc si proiect tehnicComplex de Servicii pentru Persoane Varstnice „Sf. Arh. Mihail si 

Gavril”, Timisoara, Calea Sever Bocu, nr. 44A, judet Timis;  

- Achiziționare masina de spalat vase profesionala si punere in functiune la Complex de Servicii „Sf. 

Francisc”, Timisoara, str. Telegrafului, nr. 8 , judet Timis; 

- Fundamentarea planului de investiții pe anul 2022 - Referat de necesitate privind investițiile  pe anul 

2022, necesarul de bunuri, lucrări și prețuri estimate. 

 

COMPLEX DE SERVICII PENTRU COPII “SF. NICOLAE”   

Complexul are în componența următoarele servicii: 

 Centrul de zi “Sf.Nicolae” 

 Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII 

Centrul de zi “Sf.Nicolae” 

În cadrul Centrului de zi Sf. Nicolae, cu o capacitate inițială de 50 de copii, ulterior lunii septembrie 

de 60 beneficiari, pe parcursul anului 2021 au fost integraţi între 5 și 12 copii/grupă, fiind constituite în total 

cinci grupe. Beneficiarii provin din 35 de familii cu probleme sociale. Numărul total al copiilor beneficiari de 

servicii de tip centru de zi a fost de 73.  
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Pe parcursul anului 2021 s-au întocmit documente specifice, după cum urmează:       

Fișede evaluare inițială 18 

Anchete sociale 9 

Decizii admitere 18 

Decizie închidere caz 20 

Program Personalizat de Intervenție (PPI) pentru copii nou integrați 18 

Revizuire PPI pentru copii beneficiari 156 

Raport progrese conform PPI   156 

Rapoarte progrese psihologice la 3 luni 172 

Fișe activități educative – lunar 542 

Fişă de activităţi pentru formarea  şi consolidarea autonomiei personale – la 3 luni 156 

Programe educaționale 156 

Programe recreative și de socializare 156 

Fișă activități săptămânale 44 

Fişă de servicii 156 

Fișe de consiliere psihologică 145 

Fișede evaluare psihologică 19 

Programe de orientare școlară și profesională 37 

Programe Personalizate de Consiliere (PPC) 37 

Raport închidere caz 19 

Monitorizare post-servicii 41 

Rapoarte de deplasare 43 

Fișe de convorbire telefonică 157 

Act adițional prelungire contract 32 

Contract pentru acordarea de servicii sociale în Centrul de zi „Sf.Nicolae” 18 

Adresăde înaintare pentru efectuarea planului de servicii 18 

Proces verbal întâlnire echipa multidisciplinară 18 

Raport trimestrial de evaluare al P.P.I 184 

Fișă de evaluare-reevaluare a nevoilor beneficiarilor 184 

Raport monitorizare copil şi familie 184 

Vizite la domiciliul beneficiarilor 238 

De-a lungul anului, pe lângă activitățile școlare, au fost dezbătute diverse subiecte împreună cu copiii: 

educație rutieră și ecologică, prietenia, fumatul, absenteismul școlar, gestionarea bugetului. 

Beneficiarii au avut parte de următoarele evenimente: 

- în 12.01.2021 postul de radio timișorean, West City Radio, prin reprezentanții SC NessiFoodDelivery SRL, 

au adus pizza pentru beneficiari; 
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- în perioada 08.02 - 08.03.2021, toate clasele învățământului primar (pregătitoare - IV), au fost prezente  

fizic la școală. Celelalte clase au susținut orele online pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2 și 

a altor tulpini nou apărute pe parcursul pandemiei; 

- în 1 martie personalul împreună cu copiii au avut mai multe activități dedicate mărțișorului; 

- în perioada 08.03.2021-05.04.2021 activitatea cu beneficiarii a fost suspendată din cauza intrării municipiul 

Timișoara în carantinare zonală pentru a preveni răspândirea SARS_COV_2. Pe această perioadă, echipa 

Centrului a ținut legătura telefonic cu beneficiarii, interesându-se periodic de starea de sănătate atât a 

adulților cât și a copiilor, oferind suport pentru buna desfășurare a orelor online susținute de cadrele didactice 

din școli pe platformele specifice. Aceștia au primit atât suport tehnic cât și pedagogic în înțelegerea și 

învățarea lecțiilor predate de către cadrele didactice. 

- în primăvara anului 2021 activitățile s-au desfășurat online, iar deplasările se făceau doar pe baza 

Declarației pe proprie răspundere, personalul centrelor de zi a fost implicat în mai multe activități, precum: 

Echipele mobile, Call Center. Educatorii și asistentul social au menținut legătura telefonic cu cadrele 

didactice responsabile (învățători și diriginți) ale minorilor, pentru a putea remedia problemele identificate 

atât de părinte/tutore legal, copii, cadrele didactice, cât și de personalul centrului.  

- în 28.04.2021 beneficiarii centrelor de zi au susținut serbarea de Paști respectând normele de distanțare și 

prevenire a virusului SARS-CoV-2, iar iepurașul a adus copiilor cadouri. 

   
- la sfârșitul lunii iunie 2021 personalul centrelor pe parcursul a trei zile a zugrăvit și igienizat spațiile în 

care copiii își desfășoară activitățile (săli de clasă, cabinetul medical, holuri, sala de mese, etc). 

- în vacanța de vară au fost oferite fructe specifice anotimpului (pepene verde, pepene galben, caise, piersici 

etc) și desert copiilor. 

                           
- în 17.08.2021 copiii au avut parte de o mini excursie cu vaporașul pe Bega, mulțumită Societății de 

Transport Public Timișoara, care a avut grijă ca această magie să fie posibilă, prin sponsorizare. 

               
- în vacanţa de vară copiii au desfăşurat activităţi zilnice de recreere în curtea instituţiei, cu excepţia zilelor 

caniculare sau ploioase. Activităţile au fost, ca în fiecare vară: concursuri sportive (tenis de masă, ştafetă, 

baschet, fotbal, badminton) dar şi jocuri distractive de genul raţele şi vânătorii, conducerea mingii printre 

jaloane şi alte jocuri interesante. 
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- în 02.09.2021 beneficiarii au primit vizita polițiștilor din cadrul Biroului de Analiză și Prevenție a 

Criminalității – IPJ Timiș, ocazie cu care copiii au primit informații despre siguranța în mediul online, pe 

drum și acasă atunci când nu sunt supravegheați de adulți, bullying și cyberbullying: mesajele cadrelor de 

ordine au fost atât antivictimale cât și antiinfracționale. 

- după debutul anului școlar 2021 – 2022 a fost organizată întreaga activitate astfel încât să aibă acces toți 

beneficiarii, cu respectarea măsurilor de prevenire a infectării cu virusului SARS-CoV-2. Pe tot parcursul 

acestei perioade, beneficiarii serviciilor centrelor de zi au fost susținuți atât moral cât și fizic, prin punerea la 

dispoziție a tabletelor necesare desfășurării online a cursurilor școlare, implicarea personalului pentru buna 

desfășurare a activităților și colaborarea strânsă cu cadrele didactice responsabile de copii. 

- în data de 22.10.2021, beneficiarii alături de personal, au participat la campania ˶Capace cu suflet˝. Pe 

perioada vacanței de vară, copiii împreună cu personalul, au adunat capace de plastic de la st icle/pet-uri, 

șampoane, gel de duș, cremă, spray, sosuri, cutii de lapte/suc – toate curate, și s-au s-au înscris astfel într-un 

proiect inedit prin care plasticul din care sunt făcute capacele colectate poate fi reciclat de mai multe ori, 

fiind apoi folosit la obiectele de uz casnic: vase, coșuri de gunoi, umerașe etc, la construcții, agricultură, 

mobilier exterior etc. 

- în 24.11.2021, evenimentul conceput sub numele Timișoara – Capitală cultural europeană a reunit copiii 

cei mai talentați cu invitații speciali: bunicii din cadrul Clubul pensionarilor din cadrul DASMT, în fața 

planșelor și a acuarelelor, având tema ˶Culorile toamnei˝ 

                   
-  în 26.11.2021 beneficiarii centrului de zi au admirat tablourile pictate de colegul nostru, educator 

principal, domnul Sebastian-Adrian Alexa, în expoziția ˶Timișoara în acuarelă˝. 

- în 06.12.2021 a ajuns Moș Nicolae tocmai din Elveția cu surprize dulci, spre marea încântare a copiilor 

beneficiari de servicii; 

- în 07.12.2021 un grup de 14 copii beneficiari ai serviciilor Complexului de servicii Sf. Nicolae au 

beneficiat de susținerea financiară prin cumpărarea de obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, pizza, 

suc, etc. a Asociației Clubului Rotary - Rotaract Club Timișoara 

- în 22.12.2021 a ajuns Moș Crăciun, iar copiii au primit cadouri pe măsură. 

        
In paralel cu activitățile desfășurate în grupe, beneficiarii Centrului de zi ”Sf.Nicolae”(copiii dar și 

părinții lor) au participat și la ședințe de consiliere psihologică, unde au avut ocazia să-și exprime emoțiile, 

frustrările și dorințele.  
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În 27.05.2021 a avut loc şedinţa cu părinţii în care au fost discutate aspecte organizatorice privind 

activitatea centrului şi tematici referitoare la ŞcoalaPărinţilor. 

De menţionat este faptul că şi de-a lungul anului 2021, copiii au beneficiat, cu diferite ocazii, de 

susținerea unor sponsori tradiționali dar și ocazionali, dintre cei tradiționali menționăm: d-na Gollnick 

Mechtild, Asociaţia Rudolf Walter, Asociația “Clubul Rotary Cetate Timisoara” şi Asociația “Prezent” a 

artiştilor din Timişoara. Prin amabilitatea acestora, copiii au fost sprijiniţi material, ajutați cu cadouri de 

Paşti, de Moș Nicolae și MoșCrăciun. 

Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii 

În cadrul Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, cu o capacitate de 50 de locuri, 

psihologul a oferit consiliere psihologică, în întâlniri individuale sau de grup după cum urmează: 

 Date 

statistice 

Din care : 

Copii Adulți Rromi 

Familii 36    

Persoane 51 20 31 5 

Întâlniri 156    

Din care : 

Munca în străinătate 8 2 6 1 

Abandon școlar 0 0 0 0 

De asemenea, în cadrul Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, în perioada ianuarie-

decembrie 2021, psihologul a întocmit următoarele acte: 

Nr.crt  Date statistice 

1 Fişe de evaluare psihologică 34 

2 Fişe de consiliere psihologică  96 

3 Raport de monitorizare progrese psihologice 129 

4 Program Personalizat de Intervenţie 32 

5 Revizuire Program Personalizat de Intervenţie 114 

6 Plan Personalizat de Consiliere 32 

7 Revizuire a Planului Personalizat de Consiliere 114 

8 Plan de Monitorizare post-servicii 15 

9 Raport de convorbire telefonică 26 

10 Adresă către beneficiar 0 

11 Adresă către alte instituţii 0 

12 Raport de deplasare şi vizită 0 

13 Fişă de servicii 32 

14 Revizuire Fișă de servicii 114 

15 Plan de Orientare Şcolară şi Profesională 10 

16 Revizuire Plan de Orientare Şcolară şi Profesională 22 

17 PV admitere în CCS 32 

18 PV încetare servicii CCS 15 

19 PV respingere servicii CCS 6 

20 Fişă de evaluare/reevaluare a nevoilor/situaţiei beneficiarului 129 

În cadrul Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, în perioada ianuarie-decembrie 2021, 

asistentul social a derulat următoarele activități: 
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Nr. 

crt 

 Date 

statistice 

Din care: 

Asistent social Referent 

1. Fișă evaluare inițială 18 9 9 

2. Anchetă sociale  8 5 3 

3. Fişăobservaţie 9 5 4 

4. Fişă de identificare riscuri 9 5 4 

5. Cerere de elaborare Plan de Servicii 4 2 2 

6. Fişă consiliere şi informare 20 15 5 

7. Raport de deplasare şi vizită 45 30 15 

8. Raport de convorbire telefonică 114 87 27 

9. Adresă către beneficiar 6 4 2 

10. Adresă către alte instituţii 104 81 23 

11. Raport de monitorizare copil şi familie 129 82 47 

12. Raport de situaţie 10 6 4 

13. Raport trimestrial de evaluare PPI  129 82 47 

14. Fişă de monitorizare post-servicii 45 32 13 

15. Fişă de evaluare/reevaluare a nevoilor/situaţiei 

beneficiarului 

129 82 47 

16. Raport informativ către SMCCF 9 7 2 

17. Cerere modificare Plan de Servicii 1 0 1 

De asemenea, în cadrul Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii, în perioada ianuarie-

decembrie 2021 s-au întocmit: 

Nr.crt  Date statistice 

1. Contracte 51 

2. Acte Adiţionale 14 

3. Decizie admitere CCS 32 

4. Decizie încetare servicii CCS 15 

5. Decizie închidere caz CCS 20 

6. Decizie respingere servicii CCS 6 

7. Procese Verbale Şcoala Părinţilor 2 

Centrul de zi “Sf.Nicolae” și Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii a încheiat 5 Convenții de 

colaborare.  

În cadrul centrului de zi “Sf.Nicolae” și a Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii au fost 

planificate 4 sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare şi 

sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament denigrant. 

Centrul de zi pentru copiii străzii 

Centrul de zi pentru copiii străzii s-a aflat în componența Complexului de Servicii pentru Copii 

”Sfântul Nicolae” ca serviciu distinct până la 1 noiembrie 2021. 

În perioada cuprinsă între lunile ianuarie-octombrie din anul 2021, în cadrul Centrului de zi pentru 

copiii străzii, au fost integrați și monitorizați 17 copii - fiind în situație de risc. Copiii, fie au locuit pe stradă 

și au fost integrați în familie, fie locuiesc/ își petrec timpul pe stradă datorită unor probleme de natură psiho-

socială. 

Pe lângă activitățile menționate, au fost dezbătute cu copiii diverse teme de interes precum: educație 

rutieră și ecologică, fumatul și alte vicii, absenteismul școlar și eșecul școlar, gestionarea bugetului, 
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importanța igienei personale și a spațiului de locuit, relații în grupuri sociale, pericole online, menținerea 

unui stil de viață sănătos prin igienă și alimentația corectă, bullying-ul, abuzurile de acasă sau din societate. 

Pe parcursul lunilor ianuarie-octombrie 2021, s-au întocmit documente specifice după cum urmează: 

Cerere de admitere în cadrul Centrului de zi pentru copiii străzii 3 

Declarație de consimțământ 3 

Fișă de informare/instruire a beneficiarului 3 

Fișă de evaluare inițială 3 

Fișă de identificare a riscurilor 

Fișă de observație 

Anexă - Fișă de risc 

2 

2 

2 

Anchetă socială  2 

Fișă de evaluare psihologică a copilului 3 

Fișă de verificare a stării de sănătate la admitere  3 

Cerere întocmire Plan de servicii 2 

Proces verbal de admitere 3 

Decizie de admitere 3 

Contract de servicii 3 

Act adițional la contractul de servicii 3 

Program Personalizat de Intervenție (PPI) 41 

Fișă de servicii 41 

Program de orientare școlară și profesională 37 

Fișă instruire cu privire la ocrotirea sănătății și un stil de viață sănătos 2 

Fișă de verificare a stării de sănătate a copilului 21 

Program educațional 41 

Program activități recreative și de socializare 41 

Fișă de activități educative 125 

Fisă de activități pentru formarea și consolidarea autonomiei personale (AAP) 41 

Plan Personalizat de Consiliere (PPC) 39 

Fișă de consiliere psihologică 20 

Fișă de informare și consiliere 21 

Fișă de evaluare/reevaluare a nevoilor beneficiarului 45 

Raport privind progrese educative copil 45 

Raport de monitorizare copil și familie 45 

Raport monitorizare progrese psihologice 45 

Raport monitorizare a stării de sănătate 45 

Raport trimestrial de evaluare PPI 45 

Raport trimestrial de evaluare al PPI și încetare servicii (sau Raport de situație) 4 

PV încetare servicii 4 

Decizie încetare servicii 6 

Raport monitorizare post servicii 10 

Raport monitorizare post servicii și închidere caz 2 

Decizie închidere caz 2 

Raport de convorbire telefonică  74 

Raport de deplasare și vizită 4 
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Planificarea deplasărilor pe teren 1 

Program lunar de activități de recreere și socializare 10 

Tabel cu programul zilnic al activităților 39 

Fișă activități lunare 115 

Declarație părinte/reprezentant legal 8 

Raport situație 2 

Raport informare 1 

La nivelul Cabinetului medical al Centrului de zi “Sf.Nicolae” și al Centrului de zi pentru copiii străzii, 

într-un an aparte din punct de vedere medical, s-au desfășurat activități medicale cu beneficiarii săi după cum 

urmează: 

 Triajul zilnic epidemiologic al copiilor prin termometrizare, examenul clinic al tegumentelor, 

conjunctivelor, al cavității buco-faringiene, măsurarea funcțiilor vitale TA, P, R, T. 

 Supravegherea modul în care se respectă igiena individuală a copiilor din centru în timpul spălării pe 

mâini a acestora şi la servirea mesei.                                                                                                                                          

 Deplasări la medicul specialist și la medicul de familie pentru beneficiarii care necesitau consult de 

specialitate. 

 La începutul lunii martie 2021, s-au derulat acțiuni de educație pentru sănătate copiilor, inclusiv prin 

lecții și demonstrații de prim ajutor. 

 S-a consemnat în registru medical de intervenție – ori de câte ori a fost nevoie 

 S-a întocmit acord deparazitare   

 S-a efectuat zilnic triajul epidemiologic al copiilor și al angajaților.  

 S-a consemnat în registru de temperatură  privind starea de alertă - zilnic 

 S-au consemnat în registru de declarație pe proprie răspundere privind starea de alertă – zilnic 

 S-a consemnat în registru de dezinfecție a spațiilor - zilnic. 

S-au întocmit documente specifice după cum urmează: 

 Centrul de zi 

Sf.Nicolae 

Centrul de zi pentru 

copiii străzii 

Plan de îngrijire copil 1 0 

Raport de convorbire telefonică 5 3 

Fișă de verificare a stării de sănătate la admitere 20 2 

Fișă de verificare a stării de sănătate 26 23 

Fișă de instruire ocrotirea sănătății și un stil de viață  sănătos 31 4 

Raport de monitorizare a stării de sănătate a copilului 189 51 

Raport de deplasare 1 1 

Acord vaccinare antigripală sezonul 2021-2022 34 5 

Referat de necesitate medicamente    1 1 

Grafic de curățenie 12 12 

Raportarea vaccinărilor efectuate către DSP Timișoara. 4 - 

În ceea ce privește implementarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Complexului de 

Servicii pentru Copii “Sf.Nicolae”, de-a lungul anului angajații s-au implicat în emiterea documentelor, 

implementându-se măsurile cuprinse în Planul de implementare a măsurilor de control de la nivelul Direcției 

de Asistență Socială a municipiului Timișoara 
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CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „PODUL LUNG” 

 

SINTEZA ACTIVITĂȚII: 

La începutul anului 2021 se aflau în evidenţă un număr de 72 copii din care 30 au beneficiat de activităţi 

educaţionale şi recuperare psiho-motorie în cadrul grupelor, iar 42 copii au urmat un program de recuperare 

psiho-motorie în regim ambulatoriu. Vârsta copiilor este cuprinsă între 3-18 ani, iar diagnosticele lor sunt 

multiple: autism, tulburări de comportament, sindrom Rett, sindrom L.Down, paralizie cerebrală, tetrapareză 

spastică,  hidrocefalie, tulburări digestive, retard în achiziţii psiho-motorii. 

Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Podul Lung” a cuprins: activităţi educaționale 

(organizate în 3 grupe de copii), recreative și de socializare; terapii de recuperare (abilitare-reabilitare); 

activitățile clubului de vacanță. 

A. Grupele au fost organizate în funcţie de vârsta copiilor, nivelul lor de dezvoltare psiho-motorie şi spaţiul 

aferent sălii respective, astfel numărul acestora într-o grupă este cuprins între 6-10 copii, cu vârste cuprinse 

între 3 şi 18 ani. În decursul anului 2021s-au întocmit: 

- 3 orare cu activităţi zinice - pe fiecare grupă câte unul la începutul anului calendaristic; 

- 254 fişe de observaţii zilnice pentru 34 copii integraţi în cele trei grupe; 

- 3 programe de activităţi recreative şi de socializare;  

- 48 programe săptămânale ale însoţitorilor de tură pentru microbuze; 

- 34 Programe Personalizate de Intervenţie pentru fiecare copil din grupe;  

- 136 fişe de înregistrare a progreselor (se completează trimestrial pentru fiecare copil în parte); 

- 34 procese verbale între părinţii copiilor şi echipa multidisciplinară a centrului în scopul stabilirii 

obiectivelor Programului personalizat de intervenţie, a informării şi discutării cu părintele despre obiectivele 

cuprinse în PPI şi activităţile pe care copilul le desfăşoară în cadrul centrului pentru atingerea obiectivelor 

stabilite;  

- 34 programe educaţionale/abilitare-reabilitare/recuperare. 

- 34 rapoarte privind activităţile recreative şi de socializare; 

- 9 anexe la Programul Personalizat de Intervenţie (se completează atunci când se introduce o activitate 

/terapie nouă în programul copilului). 

În cadrul programului de activităţi în grupe copiii au beneficiat de transport gratuit de la domiciliu la 

centru şi de la centru la domiciliu cât şi de servirea gratuită, zilnică a micului dejun şi mesei de prânz, 

furnizată de către Cantina de ajutor social din cadrul Complexului de servicii Sfîntul Francisc – Direcţia de 

Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara. 

B. A doua categorie de activităţi - terapiile de recuperare (abilitare-reabilitare): logopedie, kinetoterapie şi 

masaj, hidroterapie, electroterapie, termoterapie, ergoterapie şi terapiile compementare: artterapie, marionete, 

meloterapie psihomotricitate, stimulare polisenzorială, învăţare curriculară, la care copiii au fost programaţi 

în funcţie de nevoile  identificate în urma evaluării psihologice. În acest program de activităţi au participat în 

decursul anului 51 copii cu dizabilităţi. Astfel au fost întocmite: 

- 30 Fişe de examinare logopedică, 

- 30 Fişe de monitorizare a progreselor în raport cu obiectivele propuse la logopedie, 

- 2 rapoarte clasare logopedie, 

- 27 Fişe de monitorizare a progreselor în raport cu obiectivele propuse la kinetoterapie, electroterapie, 

termoterapie şi masaj, 

- 20 Fişe de monitorizare a progreselor în raport cu obiectivele propuse la psihomotricitate, 

- 25 Fişe de monitorizare a progreselor în raport cu obiectivele propuse la ergoterpie, 

- 12 Fişe de monitorizare a progreselor în raport cu obiectivele propuse la învăţare curriculară, 
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- 28 Fişe de monitorizare a progreselor în raport cu obiectivele propuse la artterapie, 

- 22 Fişe evaluare artterapie, 

- 2 rapoarte clasare artterapie, 

- 34 Fişe de monitorizare a progreselor în raport cu obiectivele propuse la stimulare polisenzorială,  

- 22 Fişe evaluare stimulare polisenzorială, 

- 51 Fişe de prezenţă, 

- 254 Fişe de observaţii zilnice pentru 51 copii integraţi pe parcursul anului 2021 în programul de recuperare 

psihomotor, 

- 51 Programe Personalizate de Intervenţie pentru fiecare copil din programul de recuperare psihomotor;  

- 51 Procese verbale între părinţii copiilor şi echipa multidisciplinară a centrului în scopul stabilirii 

obiectivelor Programului personalizat de intervenţie, a informării şi discutării cu părintele despre obiectivele 

cuprinse în PPI şi activităţile pe care copilul le desfăşoară în cadrul centrului pentru atingerea obiectivelor 

stabilite;  

- 51 Programe abilitare/reabilitare/recuperare. 

- 1 program online prin care s-au desfăşurat anumite terapii de recuperare psihomotorie pentru un număr de 

21 copii  (15 copii în program online la logopedie, 2 copii la ergoterapie, 3 la învăţare curriculară, 2 copii la 

psihomotricitate, 3 copii la artterapie şi 2 la stimulare polisenzorială ). 15 copii au beneficiat de două sau mai 

multe terapii online. Acest lucru a fost posibil prin implicarea părintelui în activitate, dirijat şi susţinut de 

terapeuţii centrului. 

C. A treia categorie de activităţi se adresează copiilor care frecventează programul conceput pentru 

perioadele de vacanţă şcolară. 

Beneficiarii acestui club de vacantă au fost 8 copii integrați în diverse forme de învăţământ cu vârste între 6 

şi 17 ani. În urma acestul club au fost completate: 65 fişe prezenţă, 8 fişe observaţii, 9 rapoarte de scializare 

şi ieşire în comunitate și 8 rapoarte anuale. 

Alte servicii oferite beneficiarilor în cadrul centrului au fost următoarele: 

a) Asistenţa psihologică - evaluări/reevaluări, consiliere psihologică, monitorizare. 

Această activitate a fost realizată de către psihopedagog și a presupus următoarele; 26 Evaluări psihologice; 

13 Fișe de evaluare complexă; 12 Fișe încetare servicii;11 fişe consiliere parentală. 

b) Asistenţă socială - anchetă socială/reevaluare, informare şi consiliere socială, monitorizare. 
 

-Anchete sociale -  26 

-Evaluări inițiale - 13 

-Rapoarte de informare și consiliere - 54 

-Fișe de evaluare complexă - 13 

-Fișe de încetare - 12 

-Decizii de încetare - 12 

-Decizii de admitere –  13 

-Decizii de continuare a activitatii - 13 

-Fișe de monitorizare( Servicii 

management de caz pentru copii si familie)- 

35 

-Contracte - 26 

-Acte adiționale - 27 

-Fișe de monitorizare- 270 

-Rapoarte de evoluție- 270 

Nr. 

crt. 

luna intrări ieşiri nr. total beneficiari 

1. ianuarie 1 3 71 

2. februarie 0 0 71 
3. martie 2 1 72 

4. aprilie 0 1 71 
5. mai 2 1 72 

6. iunie 1 0 73 

7. iulie 1 2 72 

8. august 0 1 71 

9. septembrie 1 0 72 

10. octombrie 1 1 72 

11. noiembrie 2 1 73 

12. decembrie 2 1 74 
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- Planuri de integrare/reintegrare socială 36 

- Procese verbale- 101; Opisuri- 13; Actualizare și completare bază de date electronică- permanent, transmitere 

baza de date actualizata în fiecare lună; Completarea la zi a Registrului de evidență a prelucrărilor de date cu 

caracter personal. 

c) Asistența medicală – evaluare, monitorizare 

Fişe de încetare furnizare de servicii sociale 12 

Fişe de evaluare complexă 13 

Fişe medicale, efectuare şi completare conform scrisorilor 

medicale 

10 noi si 31 completări în cele existente 

Rapoarte de informare şi consiliere medicală 20 scrise  

Intervenţii medicale generale 382  conform registrului medical 

Intervenţii medicale în crize convulsive (epilepsie)  7 conform registrului medical 

Administrare medicaţie şi injectabile, pansare plăgi şi alte 

îngrijiri medicale cu acordul părinţilor şi la cererea acestora 

conform unei prescripţii medicale 

133 conform registrului medical 

Efectuare control medical şi aplicarea măsurilor igienico-sanitare Zilnic 

Gestionarea medicaţiei Zilnic  

Efectuarea necesarului de medicamente 1 (luna septembrie) 

Procese-verbale scoatere din gestiune a medicamentelor expirate 

şi trimiterea lor către distrugere la Pro Air Clean. 

2 acţiuni 

Convorbiri telefonice cu familia sau aparţinătorii copilului Zilnic 

Recoltare probe alimentare şi păstrarea lor în condiţii optime Zilnic 

Asistare şi participare la servirea  mesei copiilor Zilnic 

Proces-verbal alimente oferite spre consum la zile naştere copii 

conform declaraţiilor de conformitate 

6 

Rapoarte de informare  condiţii medicale deosebite 4 

Intervenţii medicale conform registrului, tratament administrat  + 

triaj zilnic copii, personal DAS, alte persoane 

133 beneficiari  + 249 triaj epidemiologic 

În decursul anului 2021 personalul centrului (prin rotaţie) a făcut parte din echipele mobile care au 

deservit 67 persoanele peste 65 ani din Timişoara, izolate la domiciliu, în incapacitatea de a se deplasa sau 

cele fără aparţinători, făcându-le cumpărături – alimente, procurat medicamente/reţete medicale şi plată 

facturi utilităţi şi echipa Oxigen pentru Timişoara. 

Au fost realizate 15 şedinţe ale personalului de specialitate în vederea dezbaterii anumitor teme 

promovându-se principiul muncii în echipă. 

În cadrul Şcolii părinţilor s-a organizat o întâlnire pentru a găsi cea mai bună modalitate de dezvoltare 

a activităţilor pentru a veni în ajutorul şi susţinerea părinţilor copiilor cu dizabilităţi din cadrul centrului – 

prelungirea programului în cadrul grupelor (două zile pe săptămână se realizează clubul de ludoterapie până 

la ora 15 iar programul de recuperare ambulator se poate desfăşura până la orele 20, în funcţie de solicitările 

părinţilor).  

Terapiile de recuperare- gimnastica medicală în apă pentru diverse afecţiuni ale sistemului muscular, 

articular sau osos au fost îmbunătăţite cu o vană care oferă hidromasaj şi duş subacval, astfel recuperarea 

motorie pentru beneficiarii centrului devenind una complexă şi necesară. 

Având în vedere condiţiile impuse privind distanţarea socială şi realizarea activităţilor în aer liber, 

mobilierul adaptat copiilor cu dizabilităţi – leagăn, balansoar, învârtitor – au fost atracţia spaţiului de joacă 
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din curtea centrului cât şi conceperea/ realizarea traseelor senzoriale, psihomotorii şi desenelor pe asfalt au 

venit în completarea programului terapeutic de recuperare al copiilor beneficiari ai centrului.  

 

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

Componența Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități a fost următoarea: 

- Asistent personal al persoanei cu handicap grav prin Asistent  Personal  

- Management de caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII 

ASISTENT  PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV 

Activităţile specifice din cadrul compartimentului “Asistent  personal al persoanei cu handicap grav” au 

constat în: îngrijirea persoanelor cu handicap grav prin asistentul personal și monitorizarea asistenților 

personali angajați pentru asistarea persoanelor cu handicap grav;  

Pe parcursul anului 2021, în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timisoara au fost 

angajați asistenți personali pentru îngrijirea și asistarea persoanelor cu handicap grav; numărul fluctuează ca 

urmare a încetării contractelor individuale de muncă ale asistenților personali angajați (expirarea 

certificatului de încadrare în grad de handicap, schimbarea domiciliului persoanei cu handicap), schimbării 

opțiunii pentru acordarea indemnizației lunare, obținerea gradului de handicap accentuat (în urma reevaluării 

în cadrul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiș), solicitări noi de angajare ca urmare 

a obținerii de către persoanele cu handicap a gradului grav cu asistent personal etc 

Anul 2021  

               Luna 

Număr asistenți personali angajați 

Ianuarie  787 

Februarie 790 

Martie 794 

Aprilie 787 

Mai 790 

Iunie 793 

Iulie 793 

August 793 

Septembrie 798 

Octombrie 798 

Noiembrie 796 

Decembrie 796 

Comparând situația asistenților personali angajați în anii anteriori, respectiv 2020 și 2021, se observă o  

creștere semnificativă a numărului de asistenți personali angajați. Astfel, s-a propus suplimentarea numărului 

de posturi de asistenți personali, iar, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara nr. 340 din 28.09.2021 privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a 

Regulamentului de Organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, 

numărul de posturi aprobate de asistenți personali este de 900. 

Pe parcursul anului 2021, în cadrul serviciului social  “Asistent  personal al persoanei cu handicap grav”: 

- s-au realizat un număr de 1440 monitorizări ale activității asistenților personali angajați pentru asistarea și 

îngrijirea persoanelor cu handicap grav, fiind întocmite un număr de 1440 fișe de monitorizare; 
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- s-au realizat demersurile pentru angajarea unui număr de 192 asistenți personali; astfel, au fost întocmite 

rapoarte de evaluare socială: 192 

- planuri individualizate de îngrijire pentru persoana cu handicap: 192 

- rapoarte de întrevedere  cu viitorii asistență personali: 192 

- Fișele Asistenților personali: 192 

- Programe de activitate săptămânale ale asistenților personali: 192 

- S-au realizat demersurile pentru prelungirea contractelor de muncă pentru 294 asistenți personali: în acest 

sens au fost efectuate consilieri în vederea obținerii noului certificat de handicap în timp util, pentru a se 

întocmi Acte adiționale pentru prelungirea contractelor de muncă: 294 

MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

În perioada supusă raportării, respectiv anul 2021, s-au efectuat și redactat: 

- un număr de 2381 anchete sociale la nivelul serviciului Management de Caz pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități; 

- au fost informate și consiliate social un număr de 1147 persoane cu privire la drepturile  persoanelor cu 

handicap, precum și demersurile ce trebuie realizate în vederea încadrării în grad de handicap; 

- au fost informate și consiliate social un număr de 1234 persoane cu privire la drepturile  persoanelor cu 

handicap, precum și demersurile ce trebuie realizate în vederea reevaluării certificatului de încadrare în grad 

de handicap. 

- Au fost efectuate și redactate un număr de 2381 anchete sociale din care: Anchete sociale pentru 

încadrarea în grad de handicap: 1147, Anchete sociale pentru reevaluarea gradului de handicap: 1234 

- Anchete sociale pentru admiterea în centre publice rezidențiale sau de zi: 10 

- Anchete sociale pentru  centre publice rezidențiale sau de zi din alte județe: 13 

- S-au eliberat un număr de 10 dovezi pentru admiterea în centre publice; 

- S-au eliberat un număr 4 dovezi pentru obținere abonament Tim-Park; 

Anul 2021  

               Luna 

Număr de anchete sociale efectuate de către personalul de specialiate  

Ianuarie  122 

Februarie 196 

Martie 195 

Aprilie 207 

Mai 180 

Iunie 209 

Iulie 228 

August 230 

Septembrie 147 

Octombrie 244 

Noiembrie 252 

Decembrie 173 

- În perioada supusă raportării, în evidența Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

– structura Management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități au fost 16 cazuri cu plan de 

intervenție/acțiune în implementare fiind întocmite: 16 fișe de identificare a riscurilor; 16 rapoarte de 

evaluare socială; 16 planuri de acțiune; 
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Complexul de Servicii pentru persoane adulte cu dizabilități a derulat, în perioada aprilie-mai 2021, 

Campania de informare a medicilor de familie cu privire la serviciile specializate la domiciliu pentru 

persoane adulte cu dizabilități. Astfel, au fost realizate următoarele activități: 

- realizarea materialelor informative; 

- completarea listei cu medicii de familie de pe raza municipiului Timișoara; 

- transmiterea materiale informative de prezentare a serviciilor sociale furnizate. 

  

CENTRUL DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII: 

I. În ceea ce privește activitatea în comunitate s-au obținut următoarele rezultate: 

• Persoane din comunitate informate cu privire la serviciile oferite în Centru și condiții de admitere: 43; 

• Instituții informate: peste 10. Printre acestea amintim: DGASPC Timiş, SECPAH, UVT, Mitropolia 

Banatului, Parohia Ortodoxă Iosefin, Parohia Ortodoxă Mehala, Spitalul – Clinica de Psihiatrie Eduard 

Pamfil, cabinete medicale din comunitate, Spitalul Județean Timișoara. 

• Sponsori atrași: 1 persoană juridice: SC. Contras SRL.;  

• Convenții de colaborare active: Universitatea de Vest din Timișoara;  

• Voluntari: 1 persoană: dans sportiv;  

II. Privitor la serviciile acordate beneficiarilor 

1. Servicii de admitere, evaluare, planificare și monitorizare intervenție: 

• Decizii de admitere a beneficiarilor: 13; 

• Decizii de respingere a beneficiarilor: 0;  

• Contracte de furnizare de servicii sociale încheiate cu beneficiarii: 13; 

• Acte adiţionale în vederea prelungirii contractului de furnizare servicii sociale: 89; 

• Fişe de reevaluare + revizuire plan de intervenţie realizate de către echipa multidisciplinară: 419; 

• Planuri de intervenție realizate de echipa multidisciplinară: 14; 

• Fișe de monitorizare a serviciilor realizate de echipa multidisciplinară: 1184; 

• Decizii de încetare a furnizării serviciilor sociale: 13; 

• Fișe anuale de evaluare a serviciilor acordate: 89;  

• Organizarea transportului cu microbuzul instituției: 10 beneficiari; 

• Informare cu privire la Regulamentul de transport cu microbuzul: 10 beneficiari. 

2. Servicii de integrare/reintegrare socială:  

A. Informare și consiliere socială, activitate desfășurată de asistenții sociali, constând într-o etapă de 

evaluare iniţială (folosind instumente de lucru specifice) în scopul diagnosticării problemelor sociale cu care 

se confruntă beneficiarii, o etapă de intervenție constând în acțiuni pentru îmbunătățirea situației 

beneficiarului, precum și o serie de acțiuni privind admiterea și menținerea beneficiarului în cadrul 

serviciului. Asistenții sociali urmăresc ca dosarele personale și de servicii ale beneficiarilor să fie complete și 

cu informații actualizate respectând termenele stabilite prin procedurile de lucru. Asistenții sociali fac parte 

din echipa multidisciplinară. 

În scopul evaluării au fost întocmite: fişe de evaluare socială: 13; fișe de evaluare la domiciliul 

beneficiarului: 13; fișe de monitorizare socială: la 6 luni și reevaluări sociale: 89;  

Intervenții ale asistenților sociali:  

• informări cu privire la Chestionarul privind măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor: 63;  

• beneficiarii au fost consiliaţi şi susţinuţi pentru întocmirea dosarelor în vederea încadrării într-un grad de 

handicap, pensie de invaliditate şi luarea în evidenţă pentru obţinerea prestaţiilor sociale;  
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• au fost efectuate 1253 de şedinţe de informare şi consiliere socială, atât telefonic (în vederea aducerii la 

cunoştinţa beneficiarilor/aparţinătorilor a diferite informaţii de interes pentru aceştia) cât şi la sediul 

Centrului de zi şi pe teren; 

• a fost realizată contactarea membrilor familiei, care locuiesc în străinătate în vederea menţinerii unei 

legături cu beneficiarii prin intermediul telefonului sau a altor rețele de comunicare; 

• contactarea membrilor familiilor cu ocazia deteriorării stării de sănătate sau a evenimentelor majore din 

viaţa beneficiarilor; 

• colaborarea cu asistenţii sociali şi medicii din cadrul unităţilor de asistenţă  medicală şi socială; 

• contactarea telefonică a beneficiarilor cu scopul informării acestora asupra programului de transport cu 

microbuzul sau a eventualelor modificări şi noutăţi de interes pentru aceştia (distribuirea produselor 

alimentare de la UE, etc); 

• facilitarea accesului la servicii medicale şi însoţirea beneficiarilor la cabinete medicale pentru eliberarea 

reţetelor şi a medicamentelor; 

• consiliere pentru obținerea/reînoirea unor documente (act de identitate, viză de flotant, certificat de 

naștere, diplomă de studii);  

• Informarea beneficiarilor cu privire la Procedura operaţională “Încetarea acordării serviciilor sociale către 

beneficiarii   CZIRSPAD” (motive de reziliere, obligaţiile beneficiarilor, motive de încetare a contractului) - 

13 persoane; 

• Informarea beneficiarilor cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de  

integrare/reintegrare socială pentru persoane aflate în dificultate – 13 persoane;   

• Informare cu privire la tipurile de abuz, neglijare, tratament degradant şi cu privire la existenţa 

formularului de sesizare a cazurilor de abuz, neglijare, tratament degradant –  persoane; 

• Declarație de consimțământ privind prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal: 13;  

B. Ergoterapie: au fost realizate activități ce vizează dezvoltarea autonomiei personale și sociale, 

comportamentul social și integrarea în societate, dezvoltarea limbajului și vocabularului, exerciții pentru 

testarea fluenței verbale, dezvoltarea și stimularea motricității fine, exersarea gestului rectiliniu, dezvoltarea 

structurilor perceptive motrice și de culoare, schema corporală și lateralitate, coordonarea oculo-motorie, 

exerciții pentru memoria vizuo-grafică, dezvoltarea și stimularea imaginației, dezvoltarea gândirii logice, 

memoria și memoria vizuală, exerciții pentru atenția concentrată, dezvoltarea deprinderilor de îngrijire 

personală, a locuinței, igienă, alimentație. În funcție de nevoile beneficiarului, s-au desfășurat și activități 

pentru dezvoltarea cunoștințelor matematice, exersarea citirii, stimularea vocabularului, scrisul, dezvoltarea 

capacității de exprimare. La activitățile de ergoterapie desfașurate în cadrul Centrului au participat în medie 

23 persoane aflate în dificultate. Un beneficiar a fost evaluat din punct de vedere a funcționabilității 

ocupaționale folosindu-se o fișă de evaluare inițială pentru frecventarea activității de ergoterapie.  

C. Activități de prevenire a marginalizării sociale desfășurate de referentul de specialitate și educatori în 

cadrul Centrului. Referentul și educatorii sunt membri ai echipei multidisciplinare.  

• În cadrul activității zilnice cu beneficiarii, referentul și educatorii au organizat: discuţii tematice, activităţi 

literare, activități de relaxare (citirea presei, vizionare de emisiuni T.V), întreţinrea moralului beneficiarilor 

prin adoptarea unei conduite optimiste, jocuri pentru păstrarea capacităţilor mentale şi senzoriale;  

• Au fost realizate o serie de activități lucrative, folosind abilități ale beneficiarilor pentru confecționarea a 

diverse obiecte decorative sau utile (mărţişoare şi felicitări, produse cu specific pascal și de Crăciun pentru a 

participa la diverse expoziţii care au avut ca şi scop promovarea Centrului); 

• Ca rezultat al acestor activități beneficiarii socializează cu persoane de vârstă apropiată cu nevoi similare 

şi se implică în activităţi care au rol în ridicarea moralului, a încrederii în forţele proprii; 
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• Organizarea a diverse evenimente (zile de naștere, onomastici, întâlniri cu alți membri ai comunității etc.) 

în scopul creșterii integrării sociale a beneficiarilor, ținând cont de limitările impuse de contextul pandemic. 

D. Alte activități:  

• Atelier de art-terapie cu participarea medie a 25 beneficiari; 

• Atelier de meloterapie cu participarea medie a 35 beneficiari cu o frecvență de 2 ori/săptămână; 

• Atelier de croitorie cu participarea medie a 2 beneficiari; 

• Atelier de coafură-cosmetică cu participarea medie a 20 de beneficiari; 

• Grup de sprijin: 5 aparținători; 

3. Servicii de recuperare / reabilitare funcțională 

A. Activitățile de kinetoterapie cuprind: evaluarea care reprezintă metoda de diagnosticare şi evidenţiere a 

particularităţilor patologiilor întâlnite. În funcţie de rezultatele evaluării se stabilesc obiectivele iar mai apoi 

programul de recuperare. 

• 55 beneficiari activi în cadrul activităților de kinetoterapie;  

• 1121 ședinţe de kinetoterapie cu beneficiarii Centrului;  

• 10 evaluări (cazuri noi). 

B. Activități de consiliere psihologică: constând în evaluare și intervenție de specialitate. În partea de 

evaluare a beneficiarilor s-a urmărit depistarea de indici corespunzărori tulburărilor afective, anxioase, 

retardului mental, demenţei, schizofreniei. Pe partea de intervenție temele mari de lucru au fost: pierderi 

sociale şi familiale, boli fizice și psihice, degradarea senzorială şi mentală, relația autonomie-dependenţă, 

singurătatea, conflictele intergeneraţionale, încercarea de menţinere a nivelului de speranţă. La antrenamentul 

cognitiv scopul a fost stimularea cu ajutorul exerciţiilor, a proceselor cognitive precum memoria, atenția, 

limbajul, raţionamentul, logică, creativitate etc. 

• psihologul a participat la realizarea unor ședințe de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor: 7 ședințe; 

• intervenții psihologice: 157 ședințe de consiliere psihologică, 45 ședințe de antrenament cognitiv, grupuri 

de suport: 11 întâlniri, 17 ședințe de grup de suport;  

• 30 evaluări psihologice și fișe de evaluare;  

• fișe de monitorizare psihologică: 8;  

• consiliere psihologică telefonică: 85 ședințe;  

D. Servicii de logopedie  

S-au efectuat aproximativ 320 şedinţe de logopedie prin care s-a urmărit ameliorarea unor dificultăţi de 

vorbire şi stimularea dezvoltării limbajului şi comunicării, dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului, scrierea 

si citirea corectă şi fluentă. La şedinţele de logopedie au participat un număr de 15 beneficiri, cu o frecvenţă 

de două şi de trei ori pe săptămână. Aceștia au beneficiat de evaluare logopedică a limbajului şi exerciţii de 

emisie şi articulare corectă a unor sunete alterate la beneficiarii cu afazie motorie şi senzorială sau cu forma 

mixtă a afaziei.  

S-au obținut următoarele rezultate: încurajarea formării deprinderii de a realiza exerciţii logopedice şi acasă, 

îmbunătăţirea abilităţilor de citire şi scriere prin exerciţii grafomotrice, menţinerea abilităţilor cognitive, 

îmbunătăţirea stării afective  şi restabilirea echilibrului emoţional, încurajarea continuării tratamentului 

pentru afecţiunile somatice şi psihice diagnosticate anterior. 

E. Servicii de supraveghere și menținere a sănătății 

Prin acordarea acestor servicii de către medic se urmărește monitorizarea stării de sănătate și acordarea de 

consiliere și educație pentru sănătate. Medicul este membru al echipei multidisciplinare. Rezultatele obținute 

constau în:   

• îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor;  
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• încurajarea continuării tratamentului pentru afecţiunile somatice şi psihice cu care beneficiarii au fost 

diagnosticaţi;  

• diagnosticele nu mai sunt privite ca o traumă şi nu mai generează sentimente de marginalizare, inutilitate, 

neputinţă şi debusolare; 

• cunoaşterea şi diminuarea factorilor de risc implicaţi în apariţia diverselor patologii;  

Au fost întocmite fișe de consultații medicale și au fost oferite beneficiarilor consultații medicale individuale.  

Cabinet de medicină dentară:  

• sesiuni de informare și consiliere stomatologică (tematici abordate: însușirea tehnicii unui periaj corect, 

tehnici motivaționale privind starea de sănătate a dinților);  

• intervenții stomatologice individualizate: 52;  

Evenimente organizate în scopul creșterii calității vieții beneficiarilor, după cum urmează:  

• februarie – martie – activități lucrative specifice sezonului: confecționat mărțișoare, coroane și iepuri din 

răchită;  

• aprilie 2021 - 3 beneficiare ale Centrului de zi de integrare/reintegrare socială pentru persoane aflate în 

dificultate au fost câștigătoare ale concursului “Ești femeie! Fii femeie!”, bucurându-se de servicii gratuite de 

înfrumusețare precum vopsit, tuns, coafat, cu ajutorul Salonului Star din Timișoara; 

• 24 iunie – sărbătorirea Zilei Universale a Iei. Program restrâns cu respectarea măsurilor de protecție 

impuse de contextul pandemic;  

• 12 august 2021: sărbătorirea Adormirii Maicii Domnului alături de prof. Alina Florei;  

• 30 august 2021: IPJ Timiș - sfaturi și recomandări privind fenomene precum furtul și înșelăciunea la 

persoanele vulnerabile; 

• 21 septembrie – sărbătorirea Zilei Internaționale de luptă împotriva bolii Alzheimer. Program restrâns cu 

respectarea măsurilor de protecție impuse de contextul pandemic;  

• 3 decembrie 2021: sărbătorirea Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități;  

• aniversări ale zilelor de naştere;  

• 20 decembrie 2021: sărbătorirea Crăciunului alături de Părintele dr. Zaharia Pereș, de la Mitropolia 

Banatului, protopop al Timişoarei şi preot al Parohiei Dacia Cetate;  

• obţinere de sponsorizări; 

• motivarea beneficiarilor să participe la activitățile organizate în cadrul Centrului, altele decât cele care 

presupun partea de recuperare (scenete, coruri etc.);  

• în perioada septembrie – decembrie 2021 un nr. de 8 studenți ai Universității de Vest din Timișoara, 

Facultatea de asistență socială + Masterat, au participat la efectuarea stagiului de practică. 

În data de 24.03.2021 a fost acordată de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, licenţa de funcţionare 

(seria L.F. nr. 0009586) a Centrului de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate (cod 

serviciu social 8899 CZ-PN-IV). 
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COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ”SF. ARH. MIHAIL ȘI GAVRIL” 

Componența Complexului de Servcii pentru persoane vârstnice ”Sf. Mihail și Gavril este:  

 Centrul de zi pentru Bătrăni  

 Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu care include:  

o Îngrijire personală la domiciliu 

o Serviciul de Supravegehre și Intervenție de tip Teleasistență și  

o Telefonul de urgență 0356-981 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII                                              

 Centrul de zi pentru Bătrîni:              

Pe parcursul anului au beneficiat de serviciile centrului de zi 72 beneficiari la o capacitate a centrului de 65 

locuri prin extindere ca urmare a implementării Proiectului GERAS. 

Situația intrărilor/ ieșirilor comparativ pe anii 2019, 2020, 2021: 

An Nr. beneficiari 

Ianuarie 

Nr. beneficiari  

Admiși /an 

Nr. beneficiari- contracte de 

servicii încetate  /an 

Nr. beneficiari  

Decembrie 

2019 43 20 5 58 

2020 58 12 10 60 

2021 60 12 8 64 
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Comparativ anii 2019, 2020,2021 avem următoarea situație a beneficiarilor unici: 

 2019 2020 2021 

Capacitate 65 65 65 

Număr de beneficiari unici pe an 63 70 72 
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Capacitate centru Nr. beneficiari unici/an

                              Situația beneficiarilor unici, 

comparativ pe      anii 2019,2020,2021 

2019 2020 2021  
Pe parcursul anului 2021 activitatea centrului s-a derulat astfel: 

 pe perioada stării de carantinare, activitatea centrului a suferit modificări, asigurând suport tuturor 

celor 65 de beneficiari astfel: 

- online sau telefonic (socializare, consiliere psihologică, kinetoterapie, activități culturale, de voluntariat și 

dezvoltare deprinderi TIC); 

- la domiciliul beneficiarilor (ajutor la cumpărături, ridicare rețete și medicamente conform recomandărilor 

medicale, consiliere psihologică unde a fost necesar, socializare și acompaniament social); 

-  asigurarea dispeceratului  la proiectul ”Oxigen pentru Timișoara”; 

 activitatea centrului de zi pentru bătrâni, în afara perioadei mai sus menționate s-a derulat astfel:  

- la sediul centrului, după o nouă metodologie, astfel încât să se respecte prevederile cu privire la limitarea 

riscului infectării cu Covid 19; 

- online sau la domiciliul beneficiarilor, pentru beneficiarii care nu pot frecventa centrul datorită problemelor 

de sănătate sau a temerii legate de Covid 19.  

- s-au organizat 29 evenimente cu și pentru persoanele vârstnice (în centrul de zi și în comunitate);  

- s-au organizat activități diverse: terapii ocupationale/autogospodărire, jocuri de grup, activităţi; 

informative/educative/distractiv-recreative/socializare, activitati cultural-artistice, servirea zilnică a unei 

mese calde la ora prânzului, activități realizate de voluntari, dezvoltare deprinderi TIC, activități de 
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voluntariat; transport al beneficiarilor,consiliere juridică, consiliere psihologică, kinetoterapie, consultații 

medicale.  

- 24 informări ale cetățenilor cu privire la serviciile oferite in centrul de zi; 

- 12 informări individuale  ale beneficiarilor înainte de semnarea contractului de acordare servicii; 

- 205 informări de grup ale beneficiarilor pe diverse teme: ROF; ROI; Cod de etică; Proceduri; situații de 

abuz;  drepturile beneficiarilor; obligațiile beneficiarilor, toleranța; izolare socială; recomandări ale Poliției; 

îngrijire personală  a vârstnicilor dependenți; servicii acordate, măsuri și reguli de protecție în centru pentru 

evitarea apariției și răspândirii Coronavirusului; 

- 958 sedințe de consiliere socială susținute de personal angajat prin proiectul Geras; 

- 102 deplasări la domiciliu în perioada de urgență/ alertă (susținute inclusiv de personal angajat prin 

proiectul Geras); 

- peste 2960  telefoane de suport social în perioada de urgență/ alertă (susținute inclusiv de personal angajat 

prin proiectul Geras); 

- 12 evaluări noi cu elaborarea documentelor conform proceduriloe operaționale  – dintre care 7 beneficiari ai 

proiectului GERAS; 

- 189 reevaluări trimestriale (Fișă de reevaluare, Plan de intervenție); 

- 67 reevaluări anuale (Grilă de evaluare sociomedicală – măsurare grad de dependență, Plan de intervenție, 

Act adițional la Contract de acordare servicii în centrul de zi)- inclusiv pentru beneficiari ai proiectului 

GERAS; 

- 8 încetări ale frecventării centrului, dintre care 5 beneficiari ai proiectului GERAS; 

- 254 Fișe de monitorizare a serviciilor sociale cu intervenții individuale pentru nevoile beneficiarilor; 

- 23 procese-verbale ale echipei multidisciplinare pentru evaluarea cazurilor și organizarea activității în 

centrul de zi, implementarea măsurilor în vederea prevenirii apariției și răspândirii Coronavirusului; 

-12 procese-verbale ale echipei multidisciplinare cu beneficiarii pentru organizarea activitățiilor și  

implementarea măsurilor în vederea prevenirii apariției și răspândirii Coronavirusului; 

- 11 sesiuni de perfecționare a întregului personal prin cursuri organizate intern; 

- 49 programe săptămânale de activități; 

- 762 fișe lunare de activități ale beneficiarilor; 

- 119 ședințe de evaluare psihologică trimestrială a beneficiarilor; 

- 12 ședințe de evaluare psihologică inițială a  beneficiarilor admiși în centrul de zi; 

- 55 ședințe de evaluare psihologică anuală a  beneficiarilor; 

- 129 ședințe de antrenament cognitiv de grup (număr mediu al beneficiarilor participanți 6); 

- 27 ședințe de terapie prin artă (scenete și pictură); 

- 836 sedințe consiliere psihologică individuală;   

- 104 ședințe telefonice de suport și monitorizare psihologică, în perioada de urgență/alertă; 

- 49 chestionare pentru verificarea satisfacției beneficiarilor și fișe de evaluare a îndeplinirii obligațiilor; 

- 1 raport informativ privind rezultatele chestionarului de verificare a gradului de satisfacție al beneficiarilor; 

- 27 de ședințe de kinetoterapie de grup, cu o medie de  12  beneficiari/ședință; beneficiarii au fost  

monitorizați din punct de vedere al tensiunii arteiale, înainte de ședință;  

- 6 ședințe de kinetoterapie de grup, online, în perioada de urgență/ alertă,  cu  o medie de  3  beneficiari/ 

ședință; 

- 93 ședințe de kinetoterapie individuale conform programării, cu o medie 12 beneficiari /zi;                                                                            

- 9 de fișe de evaluare kinetoterapeutice inițiale;  

- 52 de fișe de reeevaluare kinetoterapeutice; 

- 188 de fișe de monitorizare trimestrială kinetoterapeutică;   
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- 1171 consultaţii medicale și educație pentru sănătate; datele privind evaluarea şi reevaluarea medicală și 

situaţia consultaţiilor se regăseşte în dosarul medical al persoanei vârstnice; 

- 37 adminitrări vaccin antigripal realizate în luna decembrie în cadrul campaniei de vaccinare antigripală.                                                                                                            

 Compartimentul de îngrijire la domiciliu 

Activitatea de Îngrijire personală la domiciliu și activitatea de Teleasistență s-a desfășurat pe parcursul anului 

2021 fără întrerupere, cu respectarea regulilor pentru prevenirea și limitarea infectării cu Coronavirus.  

Îngrijire personală la domiciliu 

În evidența compartimentului de Îngrijire la Domiciliu la începutul anului au figurat 99 cazuri, iar la sfârșitul 

anului 2021 un număr de 90 de beneficiari (incluzând 21 de beneficiari în proiectul GERAS). Pe parcursul 

anului au beneficiat de servicii de îngrijire la domiciliu un număr de 141 beneficiari, iar la sfârșitul anului 

sunt 2 solicitări în evaluare, pentru admitere  

Situația numărului beneficiarilor de servicii de îngrijire personală, comparativ: 
An    Nr. beneficiari ianuarie   Nr. beneficiari admiși /an Nr. beneficiari încetați/an Nr.beneficiari decembrie  

2019 57 54 9 86 

2020 86 34 21 99 

2021 99 26 35 90 

 

 
În anul 2021 au fost realizate următoarele activități: 

- 40 cazuri noi evaluate, din care 26 beneficiari fost incluși în programul de îngrijire (2 cazuri a fost 

respinse neîndeplinind criteriile de eligibilitate, 1 caz a decedat, 1 caz a renunțat la cerere și 10 cazuri au 

fost referite altor servicii); 

- 35 cazuri închise (deces, cererea beneficiarilor, neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate impuse de 

ROF,  internarea permanentă în instituții de protecție socială); 

- 103 vizite planificate și realizate la domiciliu pentru  monitorizări și/sau reevaluări anuale,  cu 

întocmirea documentației conform procedurilor operaționale);  

- 121 Contracte și Acte adiționale la Contractele de acordare servicii; 

- 282 Planuri individualizate de asistență și îngrijire;                                                    

- 4200 fișe monitorizare servicii îngrijire completate  de îngrijitoare; 

- 12 evaluări cazuri sesizate de diverse instituții (spitale, Primaria Municipiului Timișoara);                                                                                                                                

- 13 sesiuni de instruire / perfecționare a întregului personal, cursuri organizate intern;    

- 12 procese-verbale lunare ale echipei multidisciplinare pentru evaluarea cazurilor și organizarea 

activității în compartimentul de îngrijire la domiciliu; 

- 206 ședințe de lucru ale întâlnirilor periodice cu echipa multidisciplinară pentru identificare și 

soluționare dificultăți, probleme întâmpinate în activitatea îngrijitoarelor la domiciliu; 
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- 99 de potențiali beneficiari au primit informații și consiliere cu privire la serviciile oferite la solicitarea 

acestora telefonică sau la sediu;  

-141 informări beneficiari compartiment, cel puțin o dată pe an; 

- 61 ședințe de consiliere psihologică la domiciliul beneficiarilor serviciului de îngrijire la domiciliu,   

ședințe consemnate în fișele de monitorizare ale beneficiarilor;                                                              - - 

23 întrevederi telefonice/ fizice cu membrii ai familiei lărgite a beneficiarilor îngrijiți la domiciliu, 

consemnate în fișele de întrevedre;                                                                                                                                    

- 6  intervenții ale  psihologului în echipa de intervenție pentru teleasistență;                                                                                                                                                                                                                                                                       

- 286 sesiuni de kinetoterapie pentru 15 beneficiari de îngrijire la domiciliu;  

- 8 fișe de evaluare kinetoterapeutică inițială;  

- 8 programe kinetroterapeutice individualizate de recuperare la domiciliu; 

- pentru 10 beneficiari, respectiv din luna mai pentru 5 beneficiari, s-a asigurat masa de prânz la 

domiciliul beneficiarilor în zilele de sâmbătă și duminică prin Genessa Dum SRL Timișoara, în baza  

convenţie de parteneriat.    

o Serviciul de Supraveghere și Intervenție de tip Teleasistență și Telefonul de urgență 0356-981 

Pe parcursul anului 2021 au beneficiat de servicii de teleasistență 43 de persoane vârstnice.  

Situația numărului beneficiarilor de servicii de teleasistență comparativ pe ani: 

An Nr.beneficiari 

 

Nr. ben. 

admiși /an 

Nr. beneficiari - contracte de 

servicii încetate /an 

Nr. beneficiari 

decembrie 

Nr. total beneficiari 

pe an 

2019 17 12 12 17 29 

2020 17 29 12 34 46 

2021 35 8 17 26 43 
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Situația numărului beneficiarilor de servicii de 

teleasistență comparativ pe ani 

2019 2020 2021  
    În cadrul serviciului de teleasistență au fost realizate:                                                                                                         

- 8 evaluări inițiale pentru cererile depuse;  

- 8 admiteri la Serviciul de Supraveghere și Intervenție de tip Teleasistență, conform procedurilor 

operaționale;  

-  2791  apeluri inițiate pentru monitorizarea beneficiarilor serviciului de teleasistență realizate de referenții 

de serviciu; 

- 171 apeluri primite de la beneficiari consemnate în Registrul convorbirilor telefonice alocat beneficiarilor 

de teleasistență  (147 apeluri de socializare soluționate telefonic sau prin intervenția echipei și 24 solicitări  

ale serviciului de urgență 112);         
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- 63 intervenții de urgență la domiciliul beneficiarilor realizare de către echipa de intervenție teleasistență  

(asistent social și psiholog) cu Ambulanța Socială; 

- 305 apeluri preluate pentru diverse probleme (informații servicii, informații centru de zi, etc.) 

Situația monitorizărilor și intervențiilor realizate prin Sistemul de Supraveghere și Intervenție de tip 

Teleasistență, comparativ pe ani : 
An Apeluri monitorizare 

beneficiari 

Apeluri primite de 

la beneficiari 

Apeluri soluționate 

telefonic de dispecer 

Apeluri –intervenție 

ambulanța socială 

Apeluri serviciu de 

urgență 112 

2019 924 530 403 94 33 

2020 2950 146 122 60 10 

2021 2791 171 147 63 24 
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2019 2020 2021

 
În anul 2021, Telefonul de urgențe sociale 0356-981 a preluat: 

- 4654 apeluri, din care: 289 apeluri informări/solicitări ajutor din care pentru 96 apeluri s-au elaborat fișe de 

caz social (solicitări ajutor diverse probleme); 62 apeluri pentru care s-au elaborat fișe de caz pentru 

intervenții ale echipelor de permanență în situații de violență domestică; 4303 apeluri pentru solicitări, 

informații despre proiectul Oxigen pentru Timișoara. 

În cadrul Proiectul Oxigen pentru Timișoara: au fost preluate 1213 solicitări pe platforma;1159 livrări de 

concentratoare  de oxigen, la domiciliu pacienților;500 livrări de pulsoximetre, la domiciliu pacienților; 

1023 ridicări de concentratoare  de oxigen, de la domiciliu pacienților;403 ridicări de pulsoximetre,  de la 

domiciliu pacienților 

 Alte activități: 

O parte din specialiștii complexului au făcut parte din echipele de intervenție în situații de abuz: 

psihologi, asistenți sociali și șeful de centru, care, conform programării s-au deplasat, în situațiile de abuz, la 

secțiile de poliție.  

 

CENTRUL DE SOCIALIZARE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER-CLUBUL PENSIONARILOR 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII  

Activități de informare a comunității, respectiv a propriilor beneficiari:  

-  67 informări a unor persoane din comunitate interesate de serviciile centrului; 

-  24 informări a beneficiarilor centrului 

-  5 informări ale comunității, prin distribuire de pliante la cabinetele medicilor de familie  
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Activități de întocmire a dosarului personal al beneficiarilor care vizează admiterea/ încetarea furnizării 

serviciilor: 24 persoane au fost admise în cadrul centrului conform procedurii de admitere. Pentru cei 24 de 

noi beneficiari au fost întocmite dosare personale și dosare de servicii. 

-  Încetarea acordării serviciilor sociale pentru un număr de 27 beneficiari, conform procedurii de încetare. 

Activități de evaluare/ planificare/ reevaluare/ monitorizare a furnizării serviciilor:  

- 179  fișele de evaluare/reevaluare anuală  

- 179 fișe de evaluare sociomedicală  

- 179 fișe de evaluare psihologică și 179 de fișe de monitorizare psihologică; 

- 179 fișe de evaluare medicală și 179 fișe de monitorizare a stării de sănătate; 

- 179 fișe de evaluare socială; 

- 74 fișe de evaluare kinetoterapeutică; 

- 537 fișe de reevaluare trimestrială și 537 planuri de intervenție; 

- 1175  fișe de monitorizare servicii lunare. 

Activități de integrare/reintegrare socială cu scopul prevenirii marginalizării și izolării, prin: 

- activități de petrecere a timpului liber (Rummy, table, șah, cărți), zilnic.   

- activități de abilitare manuală (quilling, confecționare ornamente, tricotaj), de două ori/săptămână. 

- activități cultural artistice (dansuri, teatru și cor), de două ori pe săptămână; 

- grupuri de discuții tematice, lunar. 

 

Activități în comunitate; 

- beneficiarii centrului au participat la 8 spectacole de teatru gratuit (Convenție de parteneriat); la 7 expoziții 

de pictură și artă modernă (Convenție de parteneriat); la 1 expoziție de quilling- lucrări ale beneficiarilor- la 

Biblioteca Județeană, 3 acțiuni cu mișcare în aer liber în scopul de a promova activitățile desfășurate în 

centru și  importanța mișcării pentru o viață sănătoasă la vârsta a III a. 

     

Activități sportive – antrenament în cadrul jocului de tenis de masă 3 sesiuni/săptămână. 

Activități de recuperare și reabilitare funcțională (kinetoterapie, consiliere psihologică)  

- kinetoterapie- 2 sesiuni/săptămână cu 57 beneficiari din cadrul proiectului GERAS. 

- evaluare și consiliere psihologică: 469 de ședințe consiliere psihologică/suport emoțional;  

- activități pentru menținerea și supravegherea sănătății - oferirea de consultații medicale- 2457  

- campanie de vaccinare antigripală (71 beneficiari).  
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- suport pentru vaccinare împotriva Covid 19, prin completarea și depunerea formularului de înscriere la 

sediul DAS TM, pentru programare. 

                
Serviciu suport - asigurarea unei gustări pentru un număr  de beneficiari prezenți în centru. 

În cadrul proiectului GERAS- Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici, 

cod SMIS 126135, aprobat prin HCLMT nr.216/23.04.2019, au fost desfășurate următoarele activități: 

- kinetoterapie: 220 de sesiuni de recuperare fizică medicală de grup și 776 de sesiuni de recuperare 

fizică individuală; 

        

-  activități dezvoltare deprinderi utilizare TIC: în decursul a  nului au fost susținute 125 de sesiuni 
pentru dezvoltarea deprinderilor de utilizare a TIC, 50 de beneficiari, din cadrul Proiectului GERAS, 

au beneficiat de instruire pentru dezvoltarea deprinderilor de utilizare TIC. 

 

        - activități culturale: în decursul anului au fost susținute 125 activități cu temă culturală. 

 

        - activități de voluntariat: în decursul anului au fost susținute 125 de sesiuni cu beneficiarii 
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        înscriși la activitatea de voluntariat, derulată în cadrul proiectului GERAS 

             

        -  231 sesiuni de consiliere socială; 

        - 48 sesiuni de consiliere juridică; 

        Alte activități: 

- 47 deplasări ale echipei mobile la persoane vârstnice și persoane cu dizabilități fără aparținători) 

       cu scopul de a efectua cumpărături de strictă necesitate, ridicare rețete de la medicii de familie și 

medicii specialiști, eliberare de rețete de la farmacii, ajutor în realizarea activităților zilnice, etc. 

- de asemenea, angajații centrului au participat de două ori pe săptămână (în perioadele de 

creștere a numărului de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19) la colectarea de concentratoare de oxigen de 

la cetățenii Municipiului Timișoara, pentru care medicii de familie le-au solicitat pe platforma programului 

,,Oxigen pentru Timișoara. 

        În centru au fost preluate cererile pentru ajutorul de încălzire cu lemne. În cadrul acestei activități, doi 

angajați ai centrului au completat și întocmit 240 de dosare pentru acordarea ajutorului de încălzire cu 

lemne.  

 

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ”INOCENȚIU M. KLEIN“ 

 

SINTEZA ACTIVITĂȚII  

Capacitatea căminului este de 74 de locuri, iar activitățile derulate  la Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Inocențiu “M. Klein“ au fost următoarele:  

A. Activitate socială, informare și consiliere socială   

- în perioada ianuarie-decembrie 2021 Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein“a oferit 

servicii de informare şi consiliere unui număr de 260 de persoane. Pentru un număr de 26 persoane s-a 

efectuat evaluarea la domiciliu în vederea internării în cămin, conform Fişei de evaluare sociomedicală și a 

Anchetei sociale, întocmirea documentelor pentru ieşirea din evidenţa noastră a unui număr de 16 persoane 

(prin deces), ieșirea la cerere pentru 2 persoane. 

- evaluarea și întocmirea Planurilor individualizate de îngrijire şi asistenţă, au fost întocmite de echipa 

multidisciplinară  pentru un  număr de 26 persoane nou internate. Au fost încheiate cu beneficiarii căminului 

un număr de 26 Contracte de servicii sociale. Reevaluarea de către echipa multidisciplinară a 91 de 

beneficiari și întocmirea a unui număr de 130 de Acte adiționale la Contractul de furnizare servicii. Pentru un 

numar de 104 de persoane au fost făcute demersuri către Primaria municipiului Timișoara și Direcția de 

Evidența Persoanelor Timișoara pentru întocmirea și prelungirea vizei de flotant, pentru 25 persoane au fost 

făcute demersurile pentru reânoirea cărților de identitate provizorie, repunerea în plată a pensilor pentru un 

număr de 30 de persoane.  

- contactarea membrilor familiei care locuiesc în străinătate sau în țară în vederea stabilirii și/sau menţinerii 

legături cu persoanele vârstnice internate, 

- consilierea membrilor familiei pentru soluţionarea diverselor probleme şi pentru creşterea calităţii vieţii 

persoanei vârstnice, 
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- contactarea membrilor de familie cu ocazia deteriorării stării de sănătate sau a evenimentelor majore din 

viaţa beneficiarilor, 

- contactarea firmelor de pompe funebre în cazul deceselor, 

-întocmirea documentaţiei pentru obținerea actelor de identitate provizorie, viza de flotant, pentru eliberarea 

certificatului deces, documente necesare internării în spital, 

- colaborarea cu asistenţii sociali şi medicii din cadrul unităţilor care acordă asistenţă  medicală şi socială,  

- colaborarea cu instituţiile partenere în vederea organizării de activităţi comune pentru socializare,  

- actualizarea bazei de date. 

B. Îndrumare şi consiliere psihologică  

- furnizarea serviciilor de asistență psihologică în timp util, atunci când este necesar și prin metode 

alternative, video-call, telefonice; 

- în perioada ianuarie-decembrie 2021 intervenţia psihologică a vizat consilierea psihologică individuală, 

programe de terapie de grup până în martie 2021 împreună cu vârsnicii beneficiari de servicii sociale prin 

intermediul proiectului GERAS, program care a constat în exerciţii distractive de stimulare psiho-motorie, 

testare memoriei şi exerciţii de stimulare cognitivă, precum şi aplicarea chestionarelor de verificare a 

gradului satisfacţiei beneficiarilor.  

- s-au realizat un număr de 26 evaluări psihologice pentru persoanele noi internate, 91 de reevaluări și 

monitorizări psihologice, au fost aplicate 30 de  chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacție a 

beneficiarilor.  

C. Servicii de kinetoterapie  

- în perioada ianuarie-decembrie 2021 au fost evaluate un număr de 26 persoane nou internate și au fost 

reevaluate un număr de 91 de beneficiari. Prin programul de kinetoterapie derulat s-au urmărit: menţinerea 

sau îmbunătăţirea tonusului muscular, menţinerea mobilităţii articulare în limite fiziologice conform vârstei, 

favorizarea circulaţiei sanguine, creşterea rezistenţei organismului la efort, condiţionată de patologia 

existentă.Activitatea de kinetoterapie s-a desfăşurat la patul beneficiarului pentru cei imobilizaţi, individual 

sau minim câte două persoane pentru beneficiarii autonomi sau semidependenţi din punct de vedere motor.  

În cadrul activităţilor de kinetoterapie au fost asigurate plimbări în aer liber cu scaunul rulant, pentru 

persoanele dependente în vederea menţinerii confortului psihic şi a contactelor sociale. 

D. Control şi tratament medical 

Asistența medicală este asigurată 24 din 24 de ore de către asistentele medicale care împreună cu medicul de 

familie, medicii specialiști asigură consultații ori de câte ori este nevoie.  

În cadrul activităţii cabinetului medical se asigură:  

- Administrarea medicamentelor de către asistentele medicale conform recomandărilor medicale; 

- Verificarea zilnică a stării de sănătate a beneficiarilor de către personalul medical; 

- Verificarea igienei personale cât și a spațiului de locuit; 

- Verificarea regimului alimentar din punct de vedere calitativ și cantitativ; 

- Prescrierea rețetelor; 

- Trimiterea pentru investigații clinice și paraclinice; 

- Triajul epidemiologic la internare a fost efectuat pentru un nr. de 16persoane noi internate; 

- Sterilizarea instrumentarului; 

- Educaţie sanitară atât a beneficiarilor cât și a angajaților pe perioada pandemiei; 

- Măsurile esențiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea și limitarea pe cât posibil a 

îmbolnăvirii au inclus igiena riguroasă a mâinilor, măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în cămin; 

- Purtarea măștii de protecție atât de către angajați, cât și de către persoanele vârstnice; 

- Colaborarea cu medicii de familie şi medicii specialişti; 
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- Însoțirea beneficiarilor la consulturile de specialitate; 

- Vizitarea beneficiarilor internaţi în spital; 

- Informarea aparținătorilor cu privire la starea de sănătate a beneficiarilor; 

- Măsurarea tensiunii arteriale; 

- Măsurarea glicemiei; 

- Pregătirea documentaţiei pentru internare în spital;  

- Pregătirea documentelor în vederea eliberării certificatului constatator în cazul unui deces. 

E.Activităţi pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice sau intelectuale  

 a. Activităţi practice:  

- lucru manual: croşetat diverse obiecte, confecţionarea de ornamente pentru împodobirea spaţiilor de locuit, 

de relaxare şi a sălilor în care se serveşte masa, în funcţie de sezon, confecționarea de felicitări, invitații.  

Produsele realizate de persoanele vârstnice au fost oferite colaboratorilor, partenerilor şi sponsorilor.  

- autogospodărire: persoanele vârstnice au fost implicate săptămânal în activităţi de grădinărit, de curăţenie în 

curtea căminului și în interiorul lui, spălatul veselei dar și curățarea legumelor necesare pregătirii hranei.   

b. Activităţi de grup: 

- jocuri de grup: beneficiarii participă la jocuri de remmy pentru socializare și stimularea cognitivă.  

- discuţii libere: religioase, medicale, de organizare a activităţilor şi timpului liber. 

- ședințe de informare a beneficiarilor 

c. Activităţi informative:  

- citirea presei, a revistelor/cărţilor, urmărirea programelor TV, filme artistice şi documentare.  

- activităţi de informare: cu privire la facilităţile/gratuităţi de care pot beneficia, drepturile pe care le au în 

calitate de beneficiari de servicii în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein“, 

activităţile care se desfăşoară în comunitate.  

F. Activităţi de socializare  

- Ziua Internaținală a Persoanelor Vârstnice, aniversarea sărbătorilor religioase, etc. 

- beneficiarii au participat la: aniversarea zilei de 8 Martie, Aniversarea Paștelui, aniversarea zilelor de 

naștere, aniversarea Zilei internaționale a Persoanelor Vârstnice, aniversarea Crăciunului și Anului Nou. 

- activităţi spirituale: slujba ortodoxă săptămânală precum și liturghia de duminică, slujba catolică de 

sărbătorile religioase. 

Realizările anului 2021 sunt urmatoarele: 

- renovarea etajului II de către voluntarii Bisericii Creștine Bapiste „Missio Dei“, a camerelor de locuit, a 

celor două săli de zi și dotarea acestora cu mobilier. 

- dotarea căminului în contextul crizei sanitare COVID19, obiectivele specifice proiectului au constat în 

prevenirea răspândirii și creșterea capacității de protecție împotriva virusului COVID 19 prin dotarea cu 

echipamante de protecție și cu soluții necesare asigurării igienei  și dezinfecției. 

- produse obținute din sponsorizări: două mașini de spălat rufe, un congelator și un frigider, legume pentru 

conservarea acestora pentru iarnă și asigurarea preparării hranei, carne și mezeluri de la Smithfield România.  

 

COMPLEXUL  DE SERVICII “SF .FRANCISC 

Componența Complexului de Servicii “Sfântul Francisc” este următoarea: Cantina Socială, Centrul pentru 

Persoane fără Adăpost și Centrul de zi de consiliere si informare 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII  

- În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 tuturor persoanelor care s-au prezentat la sediul instituţiei şi au depus 

cereri noi prin care solicitau acordarea de hrană (cazuri noi şi cazuri vechi care solicitau suplimentarea 
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numărului de porţii), conform procedurii li s-au întocmit dosare care cuprind acte justificative privind situaţia 

familială, acte privind starea de sănătate, acte privitoare la veniturile realizate, acte care dovedesc situaţia 

şcolară şi diferite alte documente cerute în funcţie de caz. De asemenea, au fost sistate persoanele care nu s-

au mai încadrat conform Legii nr.208/1997.  

- Investiții Cantina Socială – cantina socială a fost echipată cu o masină de spălat vase pentru a reduce 

costurile în ce privește vesela cu care s-a efectuat transportul porților de hrană diverșilor beneficiari ai 

cantinei sociale , vesela fiind din caserole compartimentate de unică folosință  și acceptate conform legii în 

vigoare. Această veselă a fost înlocuită cu vesela din inox și este igienizată și dezinfectată prin utilizarea 

mașinii de spălat vase achiziționată prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara . 

- Numărul de persoane care au beneficiat de hrană în perioada  01.01.2021-31.12.202  a fost în medie de: 

IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEPT OCT NOIE DEC 

613 645 563 622 604 580 578 558 582 565 577 552 

Alocarea la drepturi – beneficiarii Cantinei Sociale sunt: structuri ale DASMT (Centrul pentru personae fără 

adăpost Sfântul Francisc, Centrul de Supor tpentru Situații de Urgență/Criză,Centrul de socializare și 

petrecere a timpului liber), fundații (FundațiaTimișoara 89, Centrul de zi EFFATA, Geras- Generăm eficient, 

rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici”). 
*Prin HCLMT nr.216/23.04.2019 s-a aprobat derularea proiectului “GERAS-Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii 

integrate pentru vârstnici”, cod SMIS 126135. Proiectul este implementat de către Liderul de proiect: Direcția de Asistență Socială 

a Municipiului Timișoara. Prin acest proiect, Cantina socială oferă - servicii  sociale integrate de tip cantină socială prin extinderea 

componentei de transport  hrană la domiciliu persoane vârstnice cu deficiente locomotorii. Pe perioada derulării proiectului 40 

persoane vârstnice cu deficiențe locomotorii vor beneficia de transport  hrană la domiciliu, consiliere socială, consiliere juridica și 

asistență medicală primară. 

A fost alocată hrană de a cantina socială către: 

 Migranți 

Din  decembrie 2020 Cantina Sociala a preluat în numărul de porții și persoanele migrante cazate de către 

autoritațile locale pe strada Dunării (fostele cămine ale Liceului CFR).Activitatea s-a  desfășurat și pe toată 

perioada   anului 2021  și cu  implicarea angajaților de la Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză 

și a Complexului de Servicii Sfântul  Francisc . 

Perioada  Număr mediu de porții /luna 

01.01.2021-31.01.2021 89 

01.02.2021-28.02.2021 80 

01.03.2021-31.03.2021 67 

01.04.2021-30.04.2021 94 

01.05.2021-31.05.2021 64 

01.06.2021-30.06.2021 44 

01.07.2021-31.07.2021 43 

01.08.2021-31.08.2021 39 

01.09.2021-30.09.2021 57 

01.10.2021-31.10.2021 47 

01.11.2021-30.11.2021 56 

01.12.2021-31.12.2021 17 

Asistenţa socială din cadrul Cantinei Sociale a efectuat următoarele activităţi: 

Cereri noi  înregistrate  Anchete sociale  Contracte  servicii încheiate Acte adiţionale încheiate  Dosare închise  

63 218 63 155 38 

II. Centrul pentru persoane fără adăpost 
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Centrul pentru Persoane fără Adăpost a furnizat o gamă largă de servicii sociale, care au fost grupate pe trei 

componente funcţionale:  

1. Componenta Triaj - în cadrul acestei component sunt oferite servicii de informare şi consiliere socială, 

îngrijire personală (igienizare, deparazitare, echipare), evaluare medical şi asistenţă medical primară, 

consiliere psihologică şi support emoţional. 

 Centrul pentru Persoane fără Adăpost a oferit servicii pentru un număr de 355 de beneficiari în 

componenta Triaj , numărul beneficiarilor fiind redus comparativ cu  anul precedent datorita situației 

pandemice și a faptului că activitatea triajulului a fost sistată în luna octombrie 2021, timp în care 

Complexul de Servicii Sfântul Francisc a avut beneficiari depistați pozitivi cu coronavirul COVID-

19, fiind declarați de către Direcția de Sănătate Publică Timiș ca fiind focar COVID-19. 

 În cadrul acestei componente, funcţionează echipa de intervenţie în stradă care a oferit servicii în 

regim de urgenţă. Echipa de intervenţie formată din specialiştii Centrului pentru Persoane fără 

Adăpost se deplasează la toate sesizările (scrise, telefonice ori directe) preluate de către instituţie, 

unde desfăşoară activităţi de evaluare socială iniţială, informare şi consiliere socială, evaluare 

medicală, unui numar de 37 de cazuri raportate. În funcţie de particularităţile cazurilor s-au făcut 

demersuri cu privire la preluarea persoanelor în instituţie sau redirecţionarea către alte instituţii sau 

atunci când a fost nevoie, a fost solicitat sprijinul Serviciului de Ambulanţă 112.   

2. Componenta de urgenţă - oferă servicii cu cazare pe perioadă determinată persoanelor fără adăpost care 

solicit admiterea (servicii furnizate pe baza de contract, în urma Deciziei de admitere), 244 persoane au 

beneficiat de servicii în cadrul Componentei de urgenţă, unde au beneficiat de următoarele servicii:  

- îngrijire personală (igienizare, deparazitare, echipare), hrană 3 mese/zi, în limita valorii alocaţ iei zilnice de 

hrană, sprijin pentru obţinerea actelor de identitate sau a altor acte de stare civilă, evaluare medicală şi suport 

emoţional, asistenţă medicală primară, informare şi consiliere socială în vederea obţinerii unor drepturi sau 

beneficii sociale, activităţi  educative, activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, 

socializare, etc.. 

3. Componenta de tip Rezidenţial 

Oferă servicii sociale cu cazare conform legii pentru o perioadă de maxim 2 ani. Aceste servicii sunt 

furnizate pe baza de Contract de furnizare servicii în urma Hotărârii Comisiei de admitere. 

 Un număr de 54 persoane au beneficiat de servicii în cadrul Componentei rezidenţiale, unde au 

beneficiat de: hrană 3 mese/zi, în limita valorii alocaţiei zilnice de hrană, servicii medicale primare şi 

monitorizarea stării de sănătate, educaţie pentru sănătate, evaluare si consiliere psihologică şi support 

emoţional, evaluare şi consiliere în obţinerea unor drepturi sau beneficii sociale, educaţie formal şi 

nonformală în vederea asimilării cunoştinţelor şi deprinderilor necesare reintegrării sociale, 

recuperare, reabilitare şi readaptare în vederea reintegrării sociale, consiliere şi orientare profesională, 

sprijin şi acompaniere pentru obţinerea unui loc de muncă, sprijin şi acompaniere pentru identificarea 

unor soluţii de locuit şi monitorizare post-intervenţie.Pentru fiecare beneficiar a fost întocmit planul 

individualizat de intervenţie. 

 Activitatea cabinetului medical - Cabinetul medical  a acordat 11631 de tratamente si consultații 

medicale  persoanelor fără adăpost fiind depistate cazuri cu: afecțiuni respiratorii,alergii de sezon , 

alergii de  contact, afecțiuni cronice, contagioase/pulmonare, dermatologice,psihice,neurologice, 

ortopedice,urologice, oftalmologice, vasculare, cardiace, infectari cu SARS-CoV-2, etc.  

 Activitatea cabinetului psihologic - în anul 2021 activitatea cabinetului psihologic a fost sistată din 

lipsa personalului postul fiind vacant.   

 S-au susținut stagii de practică cu 7 studenți ai Facultății de Psihologie si Sociologie în mediul online 

începând cu data de  25.10.2021, urmând a se finaliza în data de 10.01.2022. 
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III. Centrul de zi de Consiliere și Informare socială 

Începand cu data de 01.11.2021 s-a început activitatea în Centrul de zi de Consiliere si Informare 

sociala iar până la data de 31.12.2021 s-au înregistrat un număr de 320 de beneficiari care au solicitat 

serviciile sociale oferite de centru urmând întocmirea tuturor documentelor necesare procedurii de licențiere. 

 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara prin Centrul pentru persoane fara adapost 

este partener în cadrul proiectului ROOF, proiect finanțat prin Programul de Cooperarea URBACT 

III al Comisiei Europene (fonduri FEDR). În decursul anului 2021 au avut loc mai multe întâlniri în 

mediul online: 

 În data de 7-8.06. 2021 a avut loc întâlnirea transnațională dintre Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Timișoara și Municipiul  Poznan (Polonia) și s-a susținut o  sesiune de lucru cu privire 

la Small Scale Action, LiatRogel - Lead Expert . 

 În data de 03.12.2021- ghidul Housing First din cadrul proiectului  ROOF  

 În data de 16-17.12.2021 -training  privind metoda Housing First realizat în cadrul proiectului ROOF. 

 

SERVICII DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ – CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI RELAȚIA 

CU MINORITĂȚIILE 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII  

Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile furnizează servcii în comunitate prin asigurarea 

activităților de informare, consiliere socială, evaluare socială inițială, evaluare psihosocială la domiciliul 

beneficiarilor, elaborarea și aplicarea planului de intervenție, în funcție de nevoile identificate ale grupului 

țintă, după cum umrează: 

-  realizarea activităților de informare – 2317 de persoane informate; 

-  realizarea activităților de consiliere socială - 2317 persoane consiliate; 

-  activități de promovare a incluziunii sociale în rândul persoanelor defavorizate – 2 campanii; 

-  procurarea actelor de identitate și de stare civilă - 77 persoane; 

-  înregistrare tardivă a nașterii realizată prin măsuri de acompaniere - 8; 

-  evaluare psihosocială la domiciliul beneficiarilor și evaluare socială initială a nevoilor beneficiarilor în 

vederea obținerii unor drepturi sociale – 203 

-  întocmirea planului de intervenție împreună cu beneficirul- 192 

-  activități de monitorizare a cazurilor a căror obiective prevăzute în planul de intervenție depășesc termenul 

de trei luni, sau la nevoie - 967; 

-  referiri transmise către alte instituțiii din comunitate, în special către instituții de găzduire (fișe de referire) -

28; 

-  referiri primite din partea altor instituții din comunitate (fișe de referire)- 23 

-  referiri către servicii de integrare/reintegrare în muncă - 1; 

-  realizarea evaluarii și anchetei sociale la sesizările venite din comunitate (persoane fizice sau instituții) cu 

privire la cazuri din comunitate cu diverse probleme socio-economice (locuiesc în condiții impropii, nu au 

familie și nici susținători legali, nu au venituri sau veniturile sunt insuficiente, nu au loc de muncă, au executat 

o pedeapsă privată de libertate, sunt grav bolnave, au probleme de conviețuire cu locatarii din imobil) – 195; 

-  realizarea de anchete sociale în vederea obținerii unei locuințe sociale – 2; 

-  interventii în regim de urgență prin echipe mobile, la domiciliul persoanelor care au  sesizat telefonic 

serviciul de urgențe sociale-0356-981 al Direcției de Asistență Socială Timișoara (fișe sesizare caz primite)- 

16; 

-  interventii regim de urgență la domiciliul persoanelor cu probleme psihice- 112 
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-  intervenții cazuri de violență domestică- 9; 

-  deplasări în teren – 806; 

 

CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ/CRIZĂ 

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII  

Activităţile desfăşurate de Centrul de Suport pentru Situaţii de Urgenţă/Criză sunt următoarele:  

 consiliere şi informare social pentru un număr de 1064 persoane,  

 sprijin în obţinerea  documentelor de identitate şi a altor documente de stare civilă pentru aproximativ 

80% din persoanele care au beneficiat de servicii sociale cu cazare, 

 consiliere şi informare psihologică şi suport emoţional,  

 mediere socială în vederea facilitării accesului la alte tipuri de servicii, în funcţie de nevoile 

identificate,  

 identificarea de urgenţă a unui spaţiu locativ temporar atunci când situaţia impune acest lucru,  

 intervenţie în stradă; 

 alături de Complexul de Servicii Sf.Francisc, am gestionat situaţia migranţilor carantinaţi pe 

str.Dunării în incinta Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” (fostul liceu CFR) unde am oferit servicii 

pentru un număr de 4435 migranţi carantinaţi.  

 Echipa de intervenţie în stradă care a oferit servicii în regim de urgenţă este formată din specialiştii 

Centrul de Suport pentru Situaţii de Urgenţă/Criză. Echipa de intervenţie în stradă se deplasează la toate 

sesizările, scrise, telefonice ori directe preluate de către instituţie, unde desfăşară activităţi de evaluare 

socială iniţială, informare şi consiliere socială, evaluare medicală şi consiliere psihologică. În funcţie de 

particularităţile cazurilor s-au făcut demersuri cu privire la preluarea persoanelor în instituţie, redirecţionarea 

către alte instituţii sau atunci când a fost nevoie a fost solicitat sprijinul Serviciului de Ambulanţă 112. 

 De asemenea, echipa mai sus menţionată a desfăşurat activitate de teren în vederea identificării 

cazurilor noi, a monitorizării persoanelor deja înregistrate - oferind servicii de informare şi consiliere social 

săptămânal. 

Angajaţii Centrului de Suport pentru Situaţii de Urgenţă/Criză au oferit servicii sociale cu şi fără cazare, 

pentru un număr de: 

 880 beneficiari servicii de informare şi consiliere socială cu privire la serviciile sociale de care pot 

beneficia în cadrul centrului sau dupa caz în comunitate în vederea obţinerii unor drepturi şi au beneficiat de 

igienizare, deparazitare  şi de echipare;  

 184 de persoane au beneficiat de servicii sociale cu cazare. 

În vederea soluţionării problemelor legate de lipsa actelor de identitate s-au desfăşurat activităţi care 

au constat în transportul şi însoţirea persoanelor la Secţia 4 Politie în vederea obţinerii Raportului de 

identificare, la efectuarea pozelor, la sediul Serviciului de Evidenţă a Populaţiei pentru predarea dosarelor şi 

ulterior pentru preluarea cărtii de identitate. 

Activitatea  medicală a constat în:   

 Evaluare medicală şi asistenţă medicală primară pentru un număr de 184 persoane; 

 Acordare bilete de trimitere la spitale pentru un număr de 184 persoane; 

 Acordare tratamente medicamentoase 1570 

 S-a monitorizat activitatea prin consemnări în Registrul de consultaţii, zilnic şi la nevoie; 
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 Cazurile greu deplasabile ce au necesitat îngrijire la pat au beneficiat de igienizare, scutece de unică 

folosinţă, prevenirea escarelor, toaletarea plăgilor, dezinfecţie şi aplicare unguente, comprese sterile,  

faşă, tifon etc. 

 

COMPLEX DE SERVICII PENTRU  

VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE ȘI AGRESORI 

Complexul de Servicii pentru Victimele Violentei Domestice si Agresori are în subordine două servicii 

sociale: Centrul de consiliere pentru prevenirea si combaterea violentei în familie și Centrul de asistenta 

destinat agresorilor. 

SINTEZA ACTIVITĂŢII  

- Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice a sprijinit 78 beneficiari- cazuri 

unice; 

- Centru de asistentă destinat agresorilor a sprijinit 26 beneficiari- cazuri unice; 

- Echipa mobilă pentru realizarea intervenției de urgență (EMIU) în cazurile de violență domestică s-a 

deplasat la 62 cazuri de violență  domestică. 

- Personalul celor doua centre care furnizeaza servicii sociale victimelor violentei domestice si agresorilor a 

participat la următoarele campaniile destinate prevenirii și combaterii fenomenului violenței domestice 2021: 

 4 campanii folosind mijloace electronice și materiale informative destinate elevilor și profesorilor din 

școlile din Timișoara. A fost publicat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean și distribuit 

profesorilor un material informativ privind violența în relațiile dintre adolescenți.  

 un workshop cu 15 specialiști (angajați în servicii sociale, medicale, forte de ordine) unde s-au 

discutat modalități de colaborare pentru combaterea violenței domestice în comunitatea noastră. 

 3 campanii destinate persoanelor vârstnice și una destinată persoanelor cu dizabilități, în risc de a 

deveni victime ale violenței domestice, cu 60 persoane participante. 

 3 campanii destinate persoanelor cu risc crescut de a deveni agresori – persoane fără adăpost – 76 

persoane fără adăpost au participat la campanii. 

 În ceea ce privește campaniile online, au fost realizate activități de informare și educare pe grupul 

Facebook ”STOP Violența Domestică”, grup care a fost creat în acest scop fiind realizate peste 50 de 

postări pe grup. La sfârșitul lunii septembrie 2021 grupul avea peste 400 de membri. 

- Evenimente în comunitate destinate conștientizării fenomenului violenței domestice:  
 evenimentul ”De ziua mea vreau respect” cu ocazia zilei de 8 martie când femeilor din comunitate le-

au fost distribuite materiale informative cu privire la violența domestică și mesaje de încurajare;  
 evenimentul ”Ești femeie! Fii femeie” constând într-un concurs destinat femeilor din comunitate, cu 

declararea a 10 câștigători și informarea a peste 50 de persoane din comunitate cu privire la proiect și 

prevenirea și combaterea violenței domestice; 
 un eveniment în comunitate, cu participarea a 10 voluntari, derulat în Parcul Copiilor Ion Creangă și 

destinat conștientizării comunității cu privire la efectele violenței domestice asupra copiilor  

 trei evenimente în comunitate, sub forma unor expoziții itinerante cu 10 afișe pe tema violenței 

domestice realizate de către elevii din Timișoara în cadrul unui concurs. Trei  

 parteneri din comunitate – IPJ Timiș, Serviciul Beneficii Sociale și Biblioteca Județeană, au găzduit 

evenimentele; 

 13 studenți recrutați în lunile august și septembrie au realizat activități de informare și educare pe 

tema violenței domestice în comunitățile din care provin sau în care activează.  

- Cursuri de calificare: 21 persoane victime ale violenței domestice au urmat cursuri de calificare, pe care 

le-au finalizat cu diplomă (4 lucratori in comerț, 8 manichiură-pedichiură, 5 îngrijitor batrâni la domiciliu, 1 
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contabil, 1 manager proiect, 1 achizitii publice, 1 inspector resurse umane); 4 persoane agresori din cazurile 

de violență domestică au urmat cursuri de calificare, pe care le-au finalizat cu diploma ( 3 lucrator in comert, 

1 formator). 

- Serviciile de psihoterapie: 36 victime ale violenței domestice (adulți si copii) au fost referiți catre 

serviciile de psihoterapie externalizate; iar 16 agresorii din cazurile de violență domestică au fost referiți 

către serviciile de psihoterapie externalizate. 

- Grup de suport si grup parental: pentru victimele violenței domestice au fost derulate 24 de sesiuni de grup 

de suport si 24 de sesiuni de educație parentală; pentru agresorii din cazurile de violență domestica au fost 

derulate 24 de sesiuni de educație parentală, precum si alte tipuri de consilieri de grup, conform standardelor 

minime de calitate. 

 

2. OBIECTIVELE MAJORE ALE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI 

TIMIȘOARA PENTRU ANUL 2022 

 Acordarea de servicii sociale persoanelor aflate în dificultate din punct de vedere social, economic şi 

medical, inclusiv persoanelor fără adăpost şi prepararea şi distribuirea hranei persoanelor defavorizate, în 

condiţiile legii, prin centrele și serviciile sociale licențiate, conform standardelor minime de calitate. 

 Asigurarea satisfacerii cerinţelor şi aşteptărilor cetăţenilor prin furnizarea de servicii conforme de calitate, 

cu respectarea prevederilor şi reglementărilor legale în vigoare. 

 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Municipiului Timisoara  2023-2027. 

 Realizarea de studii și analize care să fundamenteze politicile publice locale în ceea ce privește asistența 

socială la nivelul municipiului Timișoara. 

 Implementarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

local al municipiului Timișoara în anul 2022. 

 Implementarea Planului local de măsuri al Municipiului Timișoara pentru integrarea minorității rome 

aferente anului 2022. 

 Menţinerea condiţiilor pentru îndeplinirea criteriilor generale şi a cerinţelor minime stabilite în cadrul 

entităţii publice, la toate standardele de control intern managerial implementate în cadrul compartimentul 

respectiv finalizarea implementării standardelor parţial implementate, în conformitate cu prevederile legale 

referitoare la controlul intern managerial în entitățile publice și implementarea acestora de către structurile 

nou înființate în cadrul direcției și dezvoltarea sistemului de control intern managerial; 

 Utilizarea cu eficienţă crescută a resurselor disponibile și protejarea fondurilor şi patrimoniului instituţiei 

împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei; 

 Asigurarea planificării resurselor umane, astfel încât să fie alocate într-un mod eficient răspunzând 

necesităţilor instituției; 

 Asigurarea cu personal competent cu calificări şi caracteristici care să răspundă necesităţilor actuale şi 

viitoare ale instituției; 

 Ridicarea nivelului profesional prin îmbogăţirea cunoştinţelor, perfecţionare şi o mai bună adaptare la 

schimbările legislative, Se va urmări de asemenea o prezentarea competentă în faţa instanţelor de judecată. 

 Creșterea calității servciilor furnizate de ONG-uri prin subvenționarea de la bugetul local în baza Legii nr. 

34/1998 și finanțarea nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local în baza Legii 350/2005 și 

analiza oprortunității de contractare; 

 Redactarea Revistei Directiei Slefuitorii de Suflete și îmbunatatiri la site-ul official al Directiei de 

Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru o cât mai bună informare a cetățenilor cu privire la 

serviciile oferite. 
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 Creșterea gradului de promovare a imaginii instituției față de anul 2021 prin realizarea de flayere, mai 

multe comunicate, emisiuni, prin mass-media și continuarea Campaniei Tu poți renunța?; 

  Prevenirea abandonului școlar în rândul comunității rome prin Centrul de Incluziune Socială și Relația cu 

Minoritățile implementând obiectivele propuse în Planul local de măsuri al Municipiului Timișoara pentru 

integrarea minorității rome; 

 Implicarea unui grup de voluntari, in vederea realizarii unor evenimente cu impact pentru comunitate; 

 Continuarea implementării următoarelor proiecte (ROOF; GERAS; Regenerare fizică, economică și socială 

a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii 

sociale fără caz; „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ 

Timişoara – Construire centru multifuncţional”; Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiune de centru 

cultural și educațional Kuncz;) prin Serviciul Strategii-Programe. 

 Identificare de surse de finanțare și depunerea de proiecte pentru a dezvolta și îmbunătăți rețeaua de 

servicii sociale la nivelul municipiului Timișoara (ca de exemplu: servicii socio-medicale, centre maternale, , 

servicii pentru persane cu dizabilități, persoane vârstnice, etc.).  

 Implementarea finanțării în parteneriat cu Municipiul Timișoara (lider de proiect) pe axa 9 POR Prioritatea 
de investiții 9.1. în vederea implementării proiectului Reabilitare cinematograf și schimbare destinatie în 

„Centru cultural și educațional Freidorf” și finanțării (DASMT – beneficiar) prin DLRC în vederea 

implementării următoarelor proiecte: Centru comunitar 16 Decembrie și Centru de zi  pentru persoane cu 

dizabilități Pavlov. 

 Dotarea cu sisteme supraveghere video, alarmare antiefracție și control acces a 4 centre și dotarea cu sistem 

de alarmă cu senzori de detecție la fum a unui centru din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Timișoara; 

 Dotarea cu sistem informatic integrat a Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități ”Podul 

Lung”, achizitionare de licente (Microsoft Office; Adobe Acrobat Professional; Canva Pro) pentru Serviciul 

Strategii-Programe; și pachet licente antivirus pentru aparatul de specialitate DASMT; 

 Documentatie D.A.L.I. + P.T. reabilitare/modernizare retea apa si canal pentru Caminul Pentru Persoane 

Varstnice „Inocentiu Klein”; 

 Documentatie D.A.L.I. + P.T. amenajare curte interioara + mobilier curte (cca. 450 mp) la Caminul Pentru 

Persoane Varstnice „Inocentiu Klein”; 

 Documentatie D.A.L.I. + P.T. lucrari de reabilitare/utilizare bransamente la utilitati la imobilul din 

Timisoara, str. 16 Decembrie 1989, nr. 13; 

 Dezvoltarea bazei de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale ai orașului. 

 

 PRINCIPALELE PROIECTE PE CARE DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI 

TIMIȘOARA LE DERULEAZĂ SAU LE VA DERULA:  

 

Nr. Proiect Sursa finanțării Perioada 

implementare 

Rol DAS 

MT 

1 ROOF URBACT III  septembrie 2019- 

august 2022 

DASMT 
partener 

2 GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, 

sustenabil servicii integrate pentru 

vârstnici   

POCU  Iunie 2019 – 

aprilie 2022 

DAS MT 

lider 

3 PRO Freidorf – Incluziune socială și POCU (prin decembrie 2021- DAS MT 
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parteneriat activ pentru combaterea 

marginalizării 

mecanismul 

DLRC) 

mai 2023 lider 

4 Regenerare fizică, economică și socială a 

zonei marginalizate str. Polonă din 

cartierul Freidorf – Construire centru 

multifuncțional de tip servicii sociale fără 

cazare, finanțat prin Programul 

Operațional Regional 

POR decembrie 2019 –

februarie 2023 

DAS MT 

partener  

5 Regenerare fizică, economică și socială a 

zonei marginalizate Ronaț Timișoara – 

construire centru multifuncțional finanțat 

prin Programul Operațional Regional 

POR octombrie 2019- 

decembrie 2022 

DAS MT 

partener 

6 Clădire în regim de înălțime P+2E cu 

funcțiune de centru cultural și 

educațional Kuncz 

POR (prin 

mecanismul 

DLRC) 

octombrie 2019 – 

aprilie 2023 

DAS MT 

partener 

7 Demolare construcție existenta și 

construire Centru de zi pentru persoane 

adulte cu dizabilități, acces auto, acces 

pietonal, parcaje, amenajare parcela 

POR (prin 

mecanismul 

DLRC) 

octombrie 2021-

octombrie 2023 

DAS MT 

partener 

8 COMunitateTM – Acțiuni pentru 

integrarea socio-culturală a grupurilor 

vulnerabile 

POCU (prin 

mecanismul 

DLRC) 

Proiect aflat in 

evaluare (durata 

estimata 18 luni 

DAS MT 

lider 

9 Reabilitare cinematograf și schimbare 

destinatie in „Centru cultural si 

educational Freidorf 

POR (prin 

mecanismul 

DLRC) 

Proiect aflat in 

faza de 

contractare 

DAS MT 

partener 

 

 

   DIRECTOR GENERAL,                                            DIRECTOR GENERAL ADJUNCT                    

jr. dr. Rodica Surducan                                                                    Marius Murariu 
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	În ceea ce privește implementarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Complexului de Servicii pentru Copii “Sf.Nicolae”, de-a lungul anului angajații s-au implicat în emiterea documentelor, implementându-se măsurile cuprinse în Planul d...
	C. A treia categorie de activităţi se adresează copiilor care frecventează programul conceput pentru perioadele de vacanţă şcolară.


