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RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ A ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ PE ANUL 2015 

  
 

Prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tg. Neamţ nr.151/08.07.2015 a fost organizat, 
în condiţiile prevăzute de lege, Serviciul Public de Asistenţă Socială, instituție publică avand 
personalitate juridică, aflată in subordinea Consiliului Local al oraşului Tg. Neamţ, denumită 
Direcţia de Asistenţă socială a oraşului Tirgu Neamţ. 

 
 
Principalele prestaţii şi servicii oferite in anul 2015 : 

1. Alocaţia de stat pentru copii - un ajutor cu caracter universal care se acordă tuturor 
copiilor între 0-18 ani. Cadrul legal este dat de Legea nr.61/1993 modificată si completată. 
Activitatea constă în informarea beneficiarilor asupra conținutului dosarelor, preluarea dosarelor şi 
transmiterea acestora, pe bază de borderou, Agenției Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială 
Activitate: 
- 202 dosare preluate pentru obtinerea alocaţiei de stat pentru copii 

2. Indemnizatia / stimulentul pentru cresterea copilului până la vârsta de 2 ani, 
respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap – este un sprijin acordat familiei în vederea 
creşterii copilului 

Cadru legal : Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si 
indemnizatia pentru cresterea copilului, cu modificările şi completările ulterioare şi 
Hotărârile de aprobă Normele Metodologice de aplicare a celor două acte normative 

Activitatea constă în informarea beneficiarilor asupra conținutului dosarelor, preluarea 
acestora şi transmiterea, pe bază de borderou, Agenției Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială 
pentru plata acestora. 
       - 104 dosare de indemnizație pentru creşterea copilului până la vârsta de 1-2 ani 
       - 33 dosare pentru acordarea stimulentului de inserție. 
        - 1 dosare pentru creşterea copilului cu vârsta 3 – 7 ani, în cazul copilului cu handicap sau a 
părintelui cu handicap ce are în întreținere copil sub 7 ani 

3. Indemnizatia / sprijinul acordat pentru creşterea copilului cu handicap cu 
vârsta 3 – 7 ani, respectiv în cazul părintelui cu handicap care are în îngrijire copil cu vârsta 
sub 7 ani 

Cadru legal : Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicata, cu modificările şi completările ulterioare şi Normele Metodologice de 
aplicare a prevederilor acestei legi 
Activitatea constă în informarea beneficiarilor asupra conținutului dosarelor, preluarea şi 
transmiterea acestora, pe bază de borderou, Agenției Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială 
pentru plata acestora. 
       - 1 dosare întocmite şi transmise 



4.Ajutor social – este un beneficiu de asistenta sociala, intemeiat pe principiul solidaritatii 
sociale, acordat sub forma de venit minim garantat, familiilor si persoanelor singure cu venituri 
reduse 
Cadru legal : Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare precum şi Normele metodologice de aplicare, aprob ate prin Hotărâre de Guvern. 
Activitatea constă în : 
- informarea cetățenilor, îndrumarea acestora pentru întocmirea dosarelor, verificarea eligibilității 
cererilor, prin întocmirea anchetei sociale şi pronunțarea asupra acordării sau respingerii cererii, 
prin dispoziție şi comunicarea acesteia ; 
- verificarea lunara a dosarelor pentru observarea îndeplinirii de către beneficiari a obligețiilor ce 
decurg din statutul de beneficiar; 
- primirea cererilor din 3 in 3 luni a cererilor/declaratiilor si a actelor anexa ; 
- efectuarea, din 6 în 6 luni, a anchetelor sociale pentru verificarea menținerii, modificării sau 
încetării dreptului  
- întocmirea dispozițiilor de acordare, modificare, suspendare, reluarece, încetare a dreptului, în 
funcție de îndeplinirea obligațiilor şi de situațiile constatate ; 
- întocmirea documentelor ce decurg din aplicarea prevederilor legale (situații de lucrări – muncă în 
folosul comunităii, borderouri, situație de plăți) 
- transmiterea către Agenția Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială a documentelor prevăzute de 
lege, în vederea efecuării plăților. 

La începutul anului 2015 erau în evidență 137 dosare, iar la finele anului 2015 erau în 
evidență 141 dosare, din care 138 în plată şi 3 pentru care plata a fost suspendată temporar. 

Pe parcursul anului 2015 dinamica se prezintă astfel : 
- 28 dosare pentru care a fost aprobat dreptul; 
- 78 dispoziții de suspendate a dreptului la ajutor social pentru neplata impozitului pentru anul 
2014, neprezentarea actelor prevăzute de lege sau neefectuare oreleor de muncă în folosul 
comunității ; 
- 61 dispoziții de reluare a dreptului, în urma îndeplinirii obligațiilor legale ; 
- 27 dosare pentru care a încetat dreptul la ajutor social, la cerere sau conform prevederilor legale. 

 Pe parcursul anului au fost reevaluate toate dosarele aflate în plată şi s-au întocmit 
dispozițiile corespunzătoare, de menținere, modificare, suspendare, reluare sau încetare a dreptului 
la acest beneficiu de asistență socială. 

 Trimestrial au fost preluate noile cereri însoțite de acte doveditoare ale veniturilor, iar din 6 
în 6 luni au fost intocmite anchete sociale. 

Situațiile centralizatoare ce decurg din aplicarea legii au fost întocmite lunar şi au fost 
transmise Agenția Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială Neamț, în vederea efecuării plăților. 
Beneficiarii îşi primesc drepturile prin mandat poştal. 

5.Ajutorul de urgenta – este un beneficiu de asistenta sociala acordat familiilor şi 
persoanelor care se află în situații de necesitate 
Cadru legal : Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 
ulterioare si Hotarârea Consiliului Local nr.79/31.08.2006 privind aprobarea Listei cuprinzând 
situațiile deosebite care necesită acordarea de ajutoare de urgență. 

În perioada 01.01.2015 – 30.12.2015 au fost acordate un număr de 37 ajutoare de urgență, în 
sumă totală de 16.370 lei. 
 6.  Licentierea si acreditarea serviciilor acordate de Directia de Asistenta sociala 
Conform Legii nr.292/2011, pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul Romaniei furnizorii de 
servicii sociale, trebuie acreditati.In urma documentatiei depuse la Ministerului Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Directia de Asistenta Sociala a obtinut Certificat de 
acreditare ca furnizor de servicii sociale. Dupa obtinerea acestui certificat de acreditare, s-a intocmit 
si transmis catre Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei sociale si Persoanelor varstnice, cererea 
de licentiere, fisele autoevaluare si documentele justificative prevazute in Hotararea nr.118/2014 
pentru aprobarea normeleor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012 privind 



asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, necesara in vederea obtinerii licentierii de 
servicii sociale acordate de catre Cantina sociala si Centru de primire in regim de urgenta pentru 
persoane fara adapost « Sfanta Teodora » Tg.Neamt. 

7.Ajutoare pentru încălzirea locuintei – este un sprijin acordat familiilor cu venituri reduse 
pentru compensarea unri părți cu cheltuielile la plata energiei termice, a gazelor naturale utilizate 
pentru încălzirea locuinței sau a procurării de combustibili solizi pentru încălzirea locuinței. 
Cadru legal : Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială 
în perioada sezonului rece, care reglementează acodarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei 
pentru sezonul rece 2015 -2016, precum şi Hotărâre Guvernului nr.920/2011 privind aprobarea 
Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.70/2011. 
Activitate : 

 Pentru sezonul rece noiembrie 2015 – martie 2016, în perioada octombrie 2015 – 20 
noiembrie 2015 s-a înregistrat următoarea situație : 
- dosare ajutor încălzire în sistem centralizat : 5 
- dosare ajutor încălzire cu gaze naturale : 285 
- dosare ajutor incalzire cu lemne: 249 
- dosare ajutor incalzire energie electrica : 29 
-  dispoziții de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în sistem centralizat 
-  dispoziții de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 
-  dispoziții de respingere a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 
-  dispoziții de încetare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 
-  dispoziții de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 
-  dispoziții de respingere a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 
-  dispoziții de încetare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 
-  dispoziții de modificare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale 
Pentru dosarele luate în evidență, lunar trebuie intocmite si transmise situatii centralizatoare si 
rapoarte statistice la Agenția Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială Neamț, conform prevederilor 
legale. 
Trebuiesc intocmite borderouri si dispozitii pentru acordarea tuturor drepturilor aferente încălzirii 
locuinței cu lemne, atât beneficiarilor de ajutor social, cât şi persoanelor şi familiilor care nu 
beneficiază de ajutor social şi care utilizează pentru încălzirea locuinței acest tip de combustibil. 
- Pe parcursul anului 2015 au fost întocmite un număr de 29 anchete sociale pentru beneficiari ai 
ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică. 

8. Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap 
Cadru legal : Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele Metodologice 
de aplicare a acesteia 
Activitatea constă în informare persoanelor interesate asupra prevederilor legale în vigoare şi 
întocmirea documentațiilor ce decurg din aplicarea legii. 
Activitate : 

 în perioada 01.01.2015 –30.12.2015, au fost consiliate cca. 283 persoane cu 
nevoi speciale şi au fost întocmite: 
- 12 anchete sociale pentru persoane fără grad de handicap şi 198 anchete sociale pentru persoanele 
care au avut grad de handicap pentru perioadă determinată, care au mers la la Comisia de Evaluare 
in vederea incadrarii intro categorie de persoane cu handicap sau pentru reevaluare 
- 9 anchete sociale intocmite la solicitarea diverselor centre de primire a persoanelor cu handicap, 
pentru persoanele internate, in vederea actualizarii dosarelor 
- 32 anchete sociale pentru obținertea de scutire la plata taxei de utilizare a drumurilor publice 
- 11 dosare de internare într-un centru de îngrijire şi asistență, pentru persoane cu nevoi speciale ce 
nu pot beneficia de îngrijire în cadrul familiei. 
 



9. Distribuirea ajutoarelor alimentare oferite în baza Hotărârii de Guvern nr. 799/2014 privind 
stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie 
comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile 
instituţiilor implicate în planul European, cu modificările şi completările ulterioare, 
- in  cursul lunii decembrie 2014 s-au primit cantităţile de alimente aferente anului 2014, care s-au 
distribuit pană in luna martie 2015 . 
Categoriile de beneficiari , produsele ce se distribuie şi cantităţile corespunzătoare din fiecare 
categorie sunt stabilite prin lege. 
1. Beneficiari ajutor social  
2. Pensionari cu pensii mai mici de 400 lei  
3. Persoane cu handicap grav si accentuat 24  
4. Someri in plata  
TOTAL 2.250  beneficiari 
Alimente primate: 
- făină de grâu – 
- mălai -  
- paste -  
- zahăr -  
- conserve carne -  
- ulei -  
- zacusca - 
- în cursul lunii decembrie 2014 a început distribuirea alimentelor către beneficiari, acțiunea fiind 
finalizată în prima parte a anului 2015. 
10.Primirea si solutionarea corespondentei dintre institutii , a adreselor si petitiilor cetatenilor si 
intocmirea de anchete sociale diverse (dosar bursa, cazare).  

Corespondenţa administraţiei publice se diferenţiază ca regim în funcţie de sursa ei de 
provenienţă. Astfel se poate vorbi de corespondenţa internă, în cazul documentelor emise de 
compartimentele din interiorul unei instituţii şi de corespondenţa externă, reprezentată de 
documentele care sunt emise de compartimentele unei instituţii către un destinatar din afara 
acesteia, ori de acele documente care provin din exterior de la alte persoane juridice sau fizice. 
Activitate : 

 2078 inregistrari –corespondenta intre institutii si cerereri,solicitari pentru intocmire diverse 
anchete sociale, in registrul « intrare – iesire ». 
  

11.Cantina de ajutor social – ofera hrana familiilor şi persoanelor care se află în situații de 
necesitate 
Cadru legal : Legea nr.208/1997 privind cantinele sociale  
Cantina de ajutor social face parte din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala care desi 
functineaza de mult timp, a luat fiinta in anul 2003, prin Hotararea Consiliului Local Nr. 36 din 
30/05/2003 . Serviciul cantinei sociale este constituit prin servirea a doua mese pe zi : pranzul si 
cina. Beneficiarii sunt vizitati la trei luni cand li se intocmeste ancheta sociala ,cu situatia constatata 
la data respectiva. 

In cursul anului 2015 au beneficiat de serviciile cantinei sociale un numar de 68 de 
persoane. Majoritatea beneficiarilor cantinei sunt persoane aflate in dificultate, in varsta, suferinde 
de anumite afectiuni unele chiar grave, care locuiesc in conditii precare, insalubre si nu se pot 
descurca sa-si procure sau sa-si prepare singuri hrana .Din cei 68 de beneficiari fac parte familii cu 
copii , mame singure avand copii in intretinere, persoane singure bolnave cronic, si beneficiari de 
ajutor social dupa cum urmeaza : 26 copii,17 bolnavi cronic,10 beneficiari de venit minim garantat 
si 15 persoane singure fara venituri,din care 66 de persoane primesc masa la cantina si 2 persoane 
primesc masa la domiciliu.  

 
12. Biroul Resurse umane  



Obiectul principal de activitate al biroului este realiyarea actelor si măsurilor privind organizarea ăi 
funcţionarea instituţiei in condiţii de legalitate şi gestionarea eficientă a resurselor umane. 
La nivelul biroului s-au desfăşurat următoarele activităţi principale, cu caracter de regularitate : 
 s-au intocmit 72 de contracte de muncă, acte adiţionale, inregistrate in REVISAL ; 
 s-au intocmit decizii şi referate pentru un număr de 110 dosare de indemnizaţie pentru 

persoane cu handicap grav; 
 s-a asigurat centralizarea si transmiterea datelor pentru DGASPC Neamt; 
 s-au intocmit 18 decizii si referate pentru functionarii publici; 
 s-a asigurat salarizarea pentru functionarii publici (16) si pentru personalul contractual 

(72), si asigurarea indemnizatiilor pentru personae cu handicap grav. 
  

13. Compartiment Juridic 
Din august 2015, din punct de vedere juridic, activitatea desfasurata a avut ca obiectiv principal 
indeplinirea procedurii de transformare a amenzilor in munca in folosul comunitatii si ducerea la 
indeplinire a mandatelor de MFC, conform O.G. nr.2/2001 si O.G. nr.55/2002 cu modificarile si 
completarile ulterioare.Activitatea compartimentului a constat in: 
 in 2015 au fost primite 37 de mandate de munca in folosul comunitatii; 
 in 2015 au fost in evidenta 60 de mandate de munca in folosul comunitatii ; 
 mandate executate aferente anului 2013 – 11mandate ; 
 mandate executate aferente anului 2014 – 48 mandate ; 
 mandate executate aferente anului 2015 – 2 mandate ; 
 mandate prescrise aferente anilor 2010,2011,2012,2013 – 63 hotarari de prescriere si anulare a 

mandatelor ; 
 au fost 64 dosare noi , in curs de transformare amenda in munca in folosul comunitatii ; 
 au fost 6 actiuni respinse de transformare amenda in munca in folosul comunitatii ; 
 dosare aflate pe rolul instantei avand ca obiect contestatie la executare – 35 mandate pentru 

anulare mandate ; 
 in scopul ducerii la indeplinire a mandatelor s-au formulat adrese si raspunsuri la instantele de 

judecata ; 
 s-a purtat corespondenta cu judecatoriile (citatii, adrese, raspunsuri) ; 
 s-au intentat actiuni civile care au avut ca obiect transformare amenzi in munca in folosul 

comunitatii, contesatii la executare in contradictoriu cu persoanele care au refuzat sau nu au 
executat munca in folosul comunitatii ; 

 s-au facut solicitari catre Politia Locala pentru sprijinirea ducerii la indeplinire a muncii in 
folosul comunitatii ; 

 corespondenta cu Directia de Venituri Impozite si TaxeTg.Neamt, pentru scaderea amenzilor 
prin prestare munca in folosul comunitatii ; 

 contract de colaborare intre Centrul de primire in regim de urgenta a persoanelor fara adapost 
« Sfanta Teodora » si Spital ; 

 contract de prestari servicii salubritate cabinete scolare medicale cu SC.Eurosal Trade SRL. 
 
 
 
 
BIROU PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI ŞI AUTORITATE TUTELARĂ 

Activitatea Biroului  Protecţia Drepturilor Copilului şi Autoritate Tutelară se axează pe 
intervenţia specializată şi dezvoltarea serviciilor adecvate pentru acordarea de asistenţă şi protecţie 
copilului aflat în dificultate şi familiei acestuia, prin toate formele şi mijloacele prevăzute de lege în 
acest sens. 



In exercitarea atributiilor prevazute de lege compartimentul protecția drepturilor copilului 
desfasoara, în principal,  urmatoarele activitati :    

 -monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, respectarea 
si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii; 
      -identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor 
speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a 
abandonului copilului; 
      -realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului; 
      -actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii 
acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului; 

      -sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial; 
      -identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, 
asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile 
acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor 
speciale, etc; 
      -asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organele competente pentru 
copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal; 
      -asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si 
droguri precum si a comportamentuluio delicvent; 
      -colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de 
specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar 
in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor 
pentru imbunatatirea acestei actvitati. 
      -realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii 
societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului; 
      -asigura relationarea cu diverse servicii specializate; 
      -sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si 
evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestuia; 
      -asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu 
responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare; 

Legislația care stă la baza desfășurării activității este, în principal, următoarea: 

- Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată   

- Ordinul 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de 
servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție 

- Metodologie din 19.01.2011 de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind 
copiii exploatați și aflați în situții de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale 
traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență 
pe teritoriul altor state 

- Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 

- Legea 277/2010, privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei,republicată 

- Hotărârea nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce 
se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu” 

- Legea 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste  cuprinse 
între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern, cu modificările și completările ulterioare 

   La sfârşitul anului 2015, în cadrul Compartimentului Protecţia Copilului se aflau în evidenţă : 
- 21 asistenţi maternali 
- 26 copii  încredinţaţi  la asistent maternal 



- 12 copii încredinţaţi în plasament de tip familial 
- 12 copii aflaţi în instituţii de învăţământ speciale  
- 26 copii pentru care este instituită măsura plasament în servicii publice specializate sau 

asistent maternal profesionist 
- 49  copii care au comis fapte penale 
- 87  copii încadraţi în gradul de handicap „mediu” , „ accentuat” și „grav” 
- 1 copil înscris în regim de centru de zi în anul școlar 2015-2016    
- 47   copii înscrişi la Creşa nr.1 
- 232  de familii beneficiare de alocaţii pentru susţinerea familiei 

                                                                                                       
În  perioada 01.01.2015-31.12.2015  s-au întocmit  dosare pentru copii  şi familii din Tîrgu 

Neamţ asupra cărora s-au luat măsuri de ocrotire familială sau instituţională, măsuri educative şi de 
orientare sau reorientare şcolară, astfel: 

- au fost întocmite dosare noi , în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru: 
o 6 copii care au fost orientaţi în învăţământul şcolar special, 
o 5  copii care au săvârşit fapte penale şi sunt la prima abatere, 
o 6 copii în vederea evaluării de Comisia de specialitate pentru încadrare într-o 

categorie de persoane cu handicap ce necesită protecție social 
o 10 copii pentru care s-au întocmit planuri de servicii în vederea prevenirii separării 

de familie 
 
-s-au întocmit 91 anchete sociale privind copii deficienţi aflaţi în evidenţă în vederea reînnoirii 
certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ce necesită protecție specială ; 
- s-au efectuat evaluări trimestriale a situaţiei copiilor încredinţaţi în plasament de tip familial sau la 
asistenţi maternali prin vizite la domiciliul persoanei ocrotitoare   ( 12 copii aflaţi în plasament de 
tip familial şi 26 copii încredinţaţi la asistenţi maternali profesionişti) şi s-au centralizat fişele 
lunare de informare cu privire la situaţia copilului ocrotit în familia substitutivă; 
- s-au întocmit 26  documentații necesare menținerii măsurii de protecție specială – plasament de tip 
rezidențial S.P.S. sau la asistent maternal profesionist; 
- s-au organizat 4 întâlniri între membrii ai familiei naturale și copiii aflați în plasament la asistenți 
maternali profesioniști;  
- s-au întocmit 6 caracterizări necesare asistenților maternali pentru reînnoirea contractelor de 
muncă; 
- s-au întocmit 9  anchete sociale  pentru copii care au săvârşit fapte penale şi sunt/nu sunt la prima 
abatere; 
 - s-au întocmit 2  documentații necesare revocării măsurii de protecție specială – plasament de tip 
familial; 
-  s-au întocmit  1  documentație necesară revocării măsurii de protecție specială; – plasament în 
serviciu public specializat ; 
- s-au întocmit 12  documentații necesare menținerii măsurii de protecție specială – plasament de tip 
familial 
- s-au întocmit trimestrial  fișele de monitorizare a copilului cu indicatorii și datele de la nivelul 
autorității publice locale solicitați de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Autoritatea 
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, ce apoi au fost transmise  Directiei Generale de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamț;  
- s-au întocmit răspunsuri și rapoarte de vizită pentru analiza a 10 sesizări de abuz, neglijență sau 
violență domestică; 
-  au fost întocmite 6 referate de anchetă socială  cu propunerea  scutirii de la plata tarifului de 
utilizare a rețelei de drumuri naționale, în conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.448/2006 
republicată și actualizată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
- s-au întocmit 5 anchete sociale pentru copii cu deficiențe pentru eliberarea certificatelor de 
orientare școlară și profesională; 



- s-au distribuit gratuit un număr de 780 cutii lapte praf corespunzător unui număr de 156 copii cu 
vârsta până într-un an, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr.449/2001 şi al 
Ministerului Administraţiei Publice nr.410/2001; 
- s-au întocmit borderouri centralizatoare ale consumului de lapte praf ce s-au predat lunar, însoţite 
de reţetele corespunzătoare, Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Neamţ; 
- s-au organizat şi s-a participat la 4 şedinţe ale Consiliului Comunitar Consultativ, unde au fost 
prezentate şi avizate :  

- 8 dosare pentru  aprobarea planului de servicii pentru menţinerea în familie a 
copiilor ; 

-7 dosare pentru copii din Tg. Neamț , pentru a beneficia de prestații 
materiale/financiare excepționale conform prevederilor Legii 272/2004, cu modificările și 
completările ulterioare  

- 1 dosar pentru susţinere financiară în vederea înscrierii copilului la gradiniţa cu 
Program Prelungit  
- au fost organizate acţiuni pe linia prevenirii, depistării şi sancţionării faptelor de cerşetorie şi 
vagabondaj în rândul minorilor  proveniţi din  familii defavorizate social în colaborare cu Poliţia 
oraşului Tg. Neamţ și Serviciul de Poliție Locală; 
- s-a participat la 23 audieri ale minorilor cercetați pentru săvârșirea unor fapte penale  
- s-au întocmit 2  anchete sociale  pentru acordarea sprijinului financiar din cadrul Programului 
”Euro 200”; 
- s-au întocmit 2 dosare pentru copii aflați la unități școlare din afara orașului pentru a beneficia de 
sprijinul financiar ” Bani de liceu”; 
- s-au întocmit 20 anchete sociale pentru copii din  raza orașului Tg. Neamț pentru a beneficia de 
sprijinul financiar ” Bani de liceu”; 
- au fost înregistrate un număr de 7  Hotărâri ale Comisiei de Protecția Copilului- Neamț pentru 
copii cu domiciliul în Tg. Neamt, pentru care s-au luat/revocat  măsuri de protecție 
- s-a realizat activitatea de arhivare a documentelor pe anul 2014 şi s-a întocmit centralizatorul 
arhivistic; 
- s-a întocmit raportul de activitate pe anul 2014; 
- s-au  intocmit informări pentru articole în ziarele locale;  
- zilnic s-au acordat persoanelor solicitante, informaţii şi consultaţii referitoare la legislaţia în 
vigoare privind măsurile de protecţie a copilului şi a familiilor defavorizate. 
 
Pentru activitatea de Autoritate Tutelară s-au întocmit:  

- 33 anchete pentru dosare de divorț cu minori efectuate la domiciliul fiecărui părinte 
- 10 anchete pentru autorizări tutore și stabilire pensii de întreținere copii 
- 2 dosare pentru stabilire curatelă specială 
- 4 anchete pentru acordare indemnizații creștere copil 

S-a acordat prioritate depistării familiilor cu risc crescut şi intervenţia precoce pentru 
menţinerea copilului în familia naturală, iar când acest lucru nu a fost posibil, recurgerea la 
alternative de tip familial. 
 

 Alocaţia pentru susţinerea familiei – este un sprijin pentru familiile cu venituri reduse care 
au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani în scopul completării veniturilor 
familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi 
educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării de către copiii de vârstă şcolară a 
cursurilor unei forme de învăţământ , organizate potrivit legii. 

Cadru legal : Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru susţinerea familiei cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
 
Activitate : 



- 232 dosare in plata (din care 64 familii monoparentale si 168 familii legal constituite) 
- 129 dispoziții individuale de modificare cuantum /reluare drepturi/drepturi noi 
 - 41  dispozitii individuale de incetare a alocaţiei 
- 292 anchete sociale pentru stabilirea, mentinerea, modificarea dreptului/cuantumului 
- 6 adeverinţe pentru cei care au domiciliul în Tg. Neamţ dar au solicitat dreptul la A.S.F. în altă 
localitate 
 

La sfârşitul fiecărei luni se întocmesc borderourile aferente lunii respective, care se 
înaintează A.J.P.I.S. Neamţ, însoţite de actele corespunzătoare : dispoziţie, cerere, anchetă socială. 

Lunar se verifica toate dosarele in vederea identificarii acelor familii care nu mai 
indeplinesc conditiile pentru a beneficia de alocatie (acte justificative lipsa, copii care au implinit 
varsta de 18 ani, venituri care depasesc cuantumul stabilit de lege). Dupa caz, se intocmesc 
dispozitii de incetare a dreptuluui sau modificare a cuantumului. Conform legii, periodic fiecarei 
familii beneficiare de alocatie de sustinere i se face ancheta sociala. 

 
CRESA NR 1  TG. NEAMT 
 
             In perioada 01.01.2014-31.01.2014, activitatile pe care le-a desfasurat Cresa nr 1, au 
urmărit punerea copilului cu vârsta între 0-4 ani în centrul atenției, prin coordonarea serviciilor de 
îngrijire, nutriție și supravegherea copiilor  care frecventeaza unitatea ,stabilirea unui program zilnic 
al copiilor,acordarea seviciilor de educatie timpurie, organizarea activității personalului din unitate, 
stabilirea programului zilnic cât și controlul calității serviciilor oferite. 
       Din septembrie 2014  pâna in decembrie 2015  au fost inscrisi un numar de  63   cu o frecventa 
medie de  42 de copii   grupati pe cele 3 grupe existente.Mentionez ,ca cererile de inscriere au fost 
mult mai multe ,dar datorita faptului ca capacitatea unitatii este de 50 de copii si personalul angajat 
existent este insuficient , nu  am putut  solutiona toate cererile 
      Personalul cresei pe tot parcursul anului a fost compus din 8 persoane dupa cum urmeaza :1 sef 
centru, 2 asistente medicale, 1 bucatar , 4 ingrijitori  , pina in luna decembrie 2015 cand  D.A.S Tg.  
Neamt a mai angajat 1 ingrijitor. De la 1 august 2015 , Cresa nr 1, s-a mutat de la Primaria Tg 
Neamt , la D.A.S Tg Neamt , institutie publica avand personalitate juridica , aflata in subordinea 
Consiliului Local Tg Neamt. 
       In prima jumatate a anului 2015 , s-a  beneficiat din partea Primariei Tg Neamt de unele 
investitii dupa cum urmeaza :    

- modernizarea intrarii principale a unitatii prin refacerea in totalitate a scarilor conform 
normelor (rampa, gresie), 

-  schimbarea usii  si a 2 ferestre de la intrare cu profil pvc , 
-  schimbarea in totalitate a instalatiei electrice ,  
- iar in august 2015 igienizarea cresei prin activitati de varuit , vopsit etc. 

      S-a urmarit in permanenta ca aprovizionarea unitatii cu alimente , materiale de curatenie , 
medicamente ,dezinsectia periodica sa se faca la timp, normele de igiena sa se respecte , calcularea 
caloriilor si programul de activitati zilnice , astfel incat toate actiunile desfasurate pe parcursul 
anului 2015 au avut in vedere respectarea obiectivelor si principiilor de functionare a creselor , 
precum si gradul de satisfactie al beneficiarilor serviciilor oferite de unitatea noastra. 
        
 
CENTRUL  DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA   A PERSOANELOR FĂRĂ 
ADĂPOST “ SFANTA  TEODORA “  
 
           Centrul de Primire in regim de Urgenta pentru persoane fara adapost Sf.Teodora , Tg.Neamt  
este un centru de protectie sociala, in structura organizatorica a Directiei de Asistenta Sociala a 
orașului Tg.Neamt și este destinat persoanelor lipsite temporar de adapost sau care se gasesc in 
situatie de risc social,   



                                  
Beneficiarii serviciului social sunt persoane majore singure sau familii, cu prioritate din orasul Tg. 
Neamt, care se găsesc în una dintre următoarele situaţii: 
 
        - persoane care nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza 
resurselor proprii, aflandu-se in strada de o perioada lunga de timp (peste trei luni). 
      -  persoane care nu au familie sau nu se află/se află în întreţinerea unei sau unor persoane 
obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare (Legea asistenţei sociale nr. 292/20. 
XII.2011, art.103); 
       - persoane care si-au pierdut locuinta din diverse motive si care nu au resursele materiale 
necesare asigurarii unei locuinte si nici nu sunt beneficiari ale unor alte servicii sociale, care acorda 
gazduire. 
       - orice alta persoana care necesita adapost de urgenta pana la solutionarea situatiei sociale. 
In  anul  2015 obiectivele  Centrului  Sfanta  Teodora au fost indeplinite acordand conditii optime  
de dezvoltare , integrare si identificare  persoanelor  fara  adapost in regim  de urgenta , care  au 
solicitat sprijinul  autoritatilor publice  si locale , in speta Primaria  orasului  Tg. Neamt si Asociatia  
Angel  Bucuresti venind in sprijinul  beneficiarilor  prin servicii  de consiliere  si informare  
persoanelor  fara adapost.           
În cadrul Centrului se asigură următoarele servicii : 

- Gazduire pe timp de zi si de noapte 
- Hrana - 3 mese pe zi 
- Asistenta medicala 
- Suport emotional si consiliere psihologica 
- Informare si consiliere 
- Educatie 
- Mediere sociala 
- Reintegrare familială si comunitară 

 
 
Principalii indicatori, din centrul Sf.Teodora, in anul 2015, sunt: 

Nr
. 
crt
. 

Indicato
ri 

Nr. 
bene
f. 
Ian. 

Nr.  
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ef 
Febr
. 

Nr. 
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Marti
e. 

Nr.  
benef 
Aprili
e. 

Nr. 
ben
ef 
Mai
. 

Nr. 
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ef 
Iun. 

Nr. 
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ef 
Iul. 

Nr. 
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ef 
Aug
. 

Nr.  
ben
ef 
Sept
. 

Nr. 
ben
ef 
Oct. 

Nr. 
ben
ef 
Nov
. 

Nr. 
ben
ef 
Dec
. 

1. Găzduir
e  

15 16 9 12 9 8 5 6 9 9 8 8 

2. Găzduir
e 
tempora
ră ( 
stare 
urgență) 

5 4 2 2 2 1 2 3 2 1 3 4 

3. Servicii 
de 
hrană 

20 20 11 14 11 9 7 8 11 10 11 12 



4. Alte 
servicii 

18 17 10 14 10 8 6 7 10 9 10 11 

5. Contrac
te 
finalizat
e 

5 8 0 3 1 3 0 0 0 1 0 0 

 
TOTAL   AN 2015 
Beneficiari gazduiti IAN – DEC 2015                                         -  114 
Beneficiari gazduiti temporar (stare urgenta)                                 -  31 
Beneficiari de hrana                                                                      -  144 
Beneficiari de alte servicii                                                             -  140 
Contracte finalizate – reintegrare                                                       -   21 
 

 
ACTIVITATEA  DE  ASISTENTA  MEDICALA  IN  UNITATILE DE INVATAMANT 
ARONDATE  DISPENSARULUI SCOLAR TIRGU NEAMT – COMPARTIMENT 
MEDICINA GENERALA 
 

Activitatea de asistență medicala în unitățile de învățământ antepreșcolar, școlar și liceal din 
orașul Tg. Neamț este asigurată prin Cabinetele medicale școlare și Cabinetele stomatologice 
școlare, aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială a orașului Tg. Neamț. Personalul ce 
deservește aceste cabinete este format din : 4 medici ( 2 medici stomatologi si 2 medici – medicină 
generală) și 11 asistenți medicali.  
 
 

 
 

                                       
                                 ACTIVITATI ASISTENTA MEDICALA 
   
I.   PROFILAXIE- 
           PREVENIREA IMBOLNAVIRILOR IN COLECTIVITATILE DE 
ELEVI SI PRESCOLARI 

    

1. NUMAR MEDICI           2 
2. NUMAR ASISTENTI MEDICALI          9 
3. NUMAR DE CABINETE MEDICALE           7 
4.       NUMAR COPII INSCRISI IN UNITATI 

SCOLARE                       
 

NUMAR DE PRESCOLARI INSCRISI IN 
GRADINITE 

     664 
PR.PRELUNGIT 

        74 PR.NORMAL 

NUMAR DE ELEVI INSCRISI IN  CLASELE 
PREG-VIII 

   1910 

NUMAR DE ELEVI INSCRISI  IN CLASELE 
IX-XII 

   2754 URBAN      186 RURAL 

NUMAR DE ELEVI INSCRISI IN SCOLI 
PROFESIONALE 

     158 

                                                                     

                                                         TOTAL     5746 COPII 



 
a.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC –DUPA VACANTE SI IN CAZ DE APARITII 
DE BOLI TRANSMISIBILE,ZILNIC IN GRADINITE CU PROGRAM 
PRELUNGIT 

NR.ELEVI 
EXAMINATI 

NR. 
CAZURI 
DEPISTATE 

1.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANTA DE IARNA 
05-09.01.2015 

   5151   85 

2.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANTA 
INTERSEMESTRIALA 
09-13.02.2015 

   5357   89 

3.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANTA DE PASTI 
20-24.04.2015 

   5438 106 

4.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANTA DE VARA 
14-18.09.2015 

   5377   95 

5.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC DUPA VACANTA -GRADINITE SI 
SCOLI PRIMARE 
09-13.11.2015 

  1658  44 

6.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC  IN GRADINITE CU PROGRAM 
PRELUNGIT 
 

  650 
ZILNIC 
(IN 
MEDIE) 

378 

7.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC IN CAZ DE BOLI 
TRANSMISIBILE,HEPATITA VIRALA A,ANGINE CU 
STREPTOCOC HEMOLITIC,CAZ TUBERCULOZA 
PULMONARA 

315 - 

 
 
 
 
 
 
 

8.TRIAJ EPIDEMIOLOGIC AL ELEVILOR SOSITI IN 
TABERELE SCOLARE  DE LA OGLINZI SI SEMINARUL 
TEOLOGIC 

1480  7 

                                                                                                              TOTAL 
 

24776+650 
ZILNIC 
(IN 
MEDIE) 
 
 
 

797 
CAZURI 

 b.VACCINARI  
 

 
NR.ELEVI  

1.VACCINARE IMPOTRIVA DIFTERIEI SI TETANOSULUI 
LA CLASELE VIII-IX 

  653 
 

2.VACCINARE IMPOTRIVA RUBEOLEI,RUJEOLEI SI 
OREIONULUI CLASA I 
 

  132 

3.VACCINARE IMPOTRIVA POLIOMIELITEI LA CLASA 
PREGATITOARE 
 

    14 

4.VACCINARE IMPOTRIVA HEPATITEI VIRALE A     34 
 

 
 
 
 
 

5.TESTARE IDR PENTRU DEPISTAREA TUBERCULOZEI     25 
 

 TOTAL 
                          

  858 ELEVI 

c.SUPRAVEGHEREA CONTINUA  A NORMELOR DE IGIENA IN COLECTIVITATILE DE 
COPII 



 
1.CONTROALE IGIENICO-SANITARE,PRIVIND CURATENIA 
SI DEZINFECTIA  
IN UNITATILE DE INVATAMANT SI ANEXE 

    87 

2.NR.DE ACTIUNI DE INSTRUIRE A PERSONALULUI DE 
INGRIJIRE SI CURATENIE CU INTOCMIREA DE PROCESE 
VERBALE 

    18 

 
 
 
 
 

3.CONTROALE IGIENICO-SANITARE LA BLOCURILE 
ALIMENTARE –DE CATRE MEDICI 

    38 

4.SUPRAVEGHEREA DESFASURARII OPTIME A 
ACTIVITATII LA BLOCURILE 
ALIMENTARE(GRADI.1,GRADI.2,GRADI.3,SEMINAR 
TEOLOGIC,CANTINA TABEREI OGLINZI-IN PER,22.06-
06.09.2015-DE CATRE ASISTENTII MEDICALI 

  537 

5.CONTROALE IGIENICO- SANITARE IN INTERNATE –
COLEGIUL NATIONAL”STEFAN CEL MARE”SI 
SEMINARUL TEOLOGIC “VENIAMIN COSTACHI”M-REA 
NEAMT 

   72 

 

6.CONTROALE IGIENICO SANITARE  IN SPATIILE 
TABERELOR SCOLARE 

 112 

                                                                                                   TOTAL 864 (CONTROALE) 

d.EDUCATIE PENTRU SANATATE MEDICI  
 

ASIST. 
MEDICALI 

1.E.P.S.PENTRU NUTRITIE SANATOASA SI PREVENIREA 
OBEZITATII 

 25   70 

2.E.P.S. PENTRU PROMOVAREA ACTIVITATII FIZICE 17  30 
3.E.P.S PENTRU PREVENIREA FUMATULUI 23 29 
4.E.P.S. PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE ALCOOL 20 15 
5.E.P.S.PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI 
INCLUSIV SUBSTANTELOR ETNOBOTANICE 

15  5 

6.E.P.S.PENTRU VIATA DE FAMILIE ,INCLUSIV BOLI CU 
TRANSMITERE SEXUALA 

20 28 

7.E.P.S. PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR 
RUTIERE,ACTIUNI IN CAZ DE DEZASTRU 

  6 10 

8.ORE DE EDUCATIE PRIVIND UN STIL DE VIATA 
SANATOS 

24 34 

 

9.E.P.S.PENTRU GRUPELE DE “SANITARII PRICEPUTI” 31 8 

                                                                                                   TOTAL 181 
ORE 

229 ORE 

e.ACTIUNI DE PREVENIRE  A HEPATITEI VIRALE DE TIP A(EPIDEMICA) 

1.RECOLTARE DE PRODUSE BIOLOGICE CU EFECTUAREA 
DE PIGMENTI BILIARI LA CONTACTII  CAZURILOR  DE 
HVA(7 CAZURI) 

180 ELEVI CONTACTI 
x 6 saptamani=1080 
PROBE 

2.DEZINFECTIA GENERALA  A COLECTIVITATILOR CU 
CAZURILE DE HVA 

    7 ACTIUNI 

 

3.EDUCATIE SANITARA A CONTACTILOR DE CAZ     7 ORE 

                                                                                                   TOTAL     - 



f.ACTIUNI DE PREVENIRE A ANGINELOR CU STREPTOCOC 
HEMOLITIC DE GRUP A 

 

1.EXAMENUL MEDICAL  AL CONTACTILOR DE CAZ 128 ELEVI 
CONTACTI 

2.TRATAMENT DE PREVENTIE A CONTACTILOR PRIN 
ELIBERAREA DE RETETE DE CATRE MEDICI 

128 Rp 

 

3.EDUCATIE SANITARA A CONTACTILOR DE CAZ      4 ORE 

                                                                                                   TOTAL      - 

g.EXAMENE MEDICALE PERIODICE(PENTRU EVALUAREA STARII 
DE SANATATE A POPULATIEI SCOLARE SI PRESCOLARE,PE 
GRUPE DE VARSTA) 

 

1.3 ANI SI NOU INSCRISI   234 
2.CLASELE I   165 
3.CLASELE  a IV-a   216 

4.CLASELE  a VIII-a   224 
5.CLASELE a XII-A   726 

6.ULTIMUL AN DE SCOALA PROFESIONALA     51 

                                                                         TOTAL 1616 ELEVI 

7.MASURATORI  SOMATOMETICE LA ALTE GRUPE DE 
VARSTA DECAT CELE DE LA BILANT 
 

3567 

8.NUMAR DE  AFECTIUNI CRONICE DEPISTATE CU 
OCAZIA EXAMENULUI DE BILANT 

 385 

 

9.BILETE DE TRIMITERE CATRE MEDICI SPECIALISTI 
 

 243 

        II.ASIGURAREA ASISTENTEI MEDICALE DE URGENTA SI CURATIVA(CONFORM 
COMPETENTELOR DIN FISA POSTULUI) 

1.CONSULTATII  5650 

2.TRATAMENTE  5384 

3.PANSAMENTE SI ALTE MANEVRE MEDICALE  1175 

4.CONSULTATII TABARA OGLINZI SI TABARA DE VARA A 
SEMINARULUI TEOLOGIC 

  356 

 

5.TRATAMENTE SI PANSAMENTE TABARA OGLINZI SI 
TABARA DE VARA A SEMINARULUI TEOLOGIC 

  925 

                                                                                            TOTAL 13490  

       III.ELIBERARE SI VIZARE A DOCUMENTELOR MEDICALE 

1.SCUTIRI TOTALE DE EDUCATIE FIZICA 319 

2.SCUTIRI PARTIALE DE EDUCATIE FIZICA 308 

a.ADEVERINTE 
MEDICALE 
PENTRU 
EDUCATIE FIZICA 
SI SPORT 3.VIZARI  DOCUMENTE MEDICALE PENTRU 

COMPETITII SPORTIVE 
320 



 TOTAL 947  

1.ELIBERARE DE ADEVERINTE MEDICALE  
PENTRU ORELE DE CURS 

478 b.ADEVERINTE 
MEDICALE 
PENTRU SCUTIRE 
DE ORE 

2.VIZAREA ADEVERINTELOR MEDICALE 
PENTRU ORE DE LA ALTI MEDICI 

453 

                                                                                              TOTAL 931 

1.ADEVERINTE MEDICALE PENTRU  
INSCRIEREA LA LICEU 

185 c.ADEVERINTE 
MEDICALE DE 
INSCRIERE INTR-
UN CICLU DE 
INVATAMANT 
SUPERIOR 

2. ADEVERINTE MEDICALE PENTRU  
INSCRIEREA LA FACULTATE 

601 

                                                                                               TOTAL 786 

1.ELIBERAREA DE AVIZE EPIDEMIOLOGICE 
PENTRU EXCURSII,TABERE SI OLIMPIADE 
NATIONALE 

654 d.ELIBERAREA DE 
AVIZE 
EPIDEMIOLOGICE 
SI DOVEZI 
DEVACCINARE 

2.ELIBERAREA DE DOVEZI DE VACCINARE 
PENTRU TRANSFER SCOLAR 

 25 

 TOTAL 
 

679 

       IV.ALTE ACTIVITATI 

1.NUMAR FISE MEDICALE INTOCMITE LA 
CLASA PREGATITOARE,CLASA I,CLASA a IX-a 

780  

2.NUMAR FISE MEDICALE INTOCMITE 
CAZURILOR NOI DE BOLI CRONICE 

224 

                                                                                              TOTAL 780 

 
 

1. NUMAR MEDICI  STOMATOLOGI          2 
2. NUMAR ASISTENTI MEDICALI          2 
3. NUMAR DE CABINETE MEDICALE           1 
4.       NUMAR CONSULTAȚII  TOTAL                          2789 
5. NUMAR TRATAMENTE TOTAL                          3911 

NUMAR DE TRAT. CARII DENTARE      1579 
NUMĂR DE  TRAT. GANGRENE        260 
NUMĂR DE  TRAT. PARADONTITE       350 
NUMĂR DE  TRAT. ABCESE VESTIBULARE       167 
NUMĂR DE  TRAT. PULPITE      288 
NUMĂR DE  EXTRACȚII DENTARE      816 
NUMĂR DE  TRAT. PERICORONARITĂ         7 
NUMĂR DE  DECAPIȘONĂRI       49 
NUMĂR DE  TRAT. ALVEOLITĂ 
POSTEXTRACȚII 

      22 

NUMĂR DE  ȘEDINȚE DETARTRAJ       35 

                                                                     

NUMĂR DE  TRAT. ODONTOLITIOZĂ     285 



 
DIRECTOR EXECUTIV, 
 
IOAN VLAD ANGHELUŢĂ 

NUMĂR DE  TRAT. FISURI OCLUZALE - 
SIGILĂRI 

      53 

6. NUMĂR  ADEVERINȚE MEDICALE        16 
7. NUMĂR  SCRISORI/FIȘE  MEDICALE PT. ȘCOLI 

MILITARE  
      23 


