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in anul 2O2l s-a asigurat transpunerea in practicd a legislaliei in vigoare qi a strategiei

Consiliului Local al Municipiului Zalduin domeniul asistenlei sociale.

potrivit actelor normative in vigoare in domeniul asistenfei sociale,"activitatea cuprinde,

pe de o parte, prestafiile sociale, destinate persoanelor in drept qi familiilor defavorizate din

punct de vedere social $i, pe de altd parte, serviciile sociale, destinate prevenirii marginalizdrii

qi excluziunii sociale, suslinerii materiale in depigirea situaliilor de risc social al grupurilor !int[
vulnerabile.

in decursul anului 2021 au fost inregistrate 24406 solicitdri de acordare a unor prestalii

sau servicii sociale.

1. SBRVICruL EVIDENTA $I PLATA BENEFICII DE ASISTENTA

SOCIALA, STRVICI SOCIALE, PREVENIREA MARGINALIZARII
SOCIALE

Activitatea serviciului se adreseazd in special familiilor sau persoanelor singure, fbr6

venituri sau cu venituri foarte mici gi se realize azdprin acordarea de beneficii sociale Ei servicii

sociale pe baza test6rii veniturilor.

Principalele activit6li desf5gurate in cadrul Serviciul Evidenld qi Platd Beneficii de

Asistenfi Social6, Servicii Sociale, Prevenirea Marginalizdrii Sociale sunt urmltoarele:

1. Acordarea ajutorului social, conform Legii 41612001privind venitul minim
garantat

- Efectuarea anchetei sociale pentru verificarea indeplinirii condiliilor de acordare a

ajutorului social -32 anchete pentru cereri noi.

- Verificarea in baza de date a Serviciului Impozite qi Taxe din cadrul Primdriei

Municipiului Zaldu, a bunurilor aflate in proprietate.

- intocmirea fiqei de calcul qi transmiterea acesteia pentru vizd, C.F.P.P. - 203 fise

de calcul intocmite
- intocmirea referatului qi a proiectului de dispozilie pentru aprobarea de cdtre

primar a ajutoarelor sociale - 32 referate qi proiecte de dispozilii.

- intocmirea borderourilor cuprinz6nd cererile de ajutor social acordate, modificate,

suspendate sau repuse in platd, qi transmiterea acestora cdtre AJPIS Sdlaj, in

termenul stabilit de lege - lunar.

- Efectuarea anchetelor de monitorizare a beneficiarilor de ajutor social o datd la

6 luni -276 anchete de monitorizare.
- Calculul orelor pe care beneficiarii de ajutor social trebuie sd le presteze lunar ca

muncd in folosul comunitdfii, raportatla cuantumul ajutorului social stabilit.



- Repartizarea lunard a beneficiarilor de ajutor social care trebuie sd presteze munci
in folosul comunitdlii, pe localii, respectiv, SC Citadin Zaldu SRL, Stadionul
Municipal qi Centrul Social de Urgenld - lunar.

- Arhivarea dosarelor de ajutoare sociale incetate.
- Transmiterea cdtre AJPIS Sdlaj a tabelului cu persoanele singure qi familiile beneficiare

de ajutor social, conform Legii 41612001 care au in proprietate construcfii cu destinafia
locuinfd in vederea punerii in aplicarea a Legii 26012008 privind asigurarea obligatorie
a locuinfelor - lunar.

it conformitate cu prevederile Legii 4161200l privind venitul minim garantat, la
inceputul anului 2021 erau in evidenla DAS Zaldu un numir de 110 familii gi persoane
singure care beneficiau de ajutoare sociale.

in cursul anului z}zlau fost aprobate un numir de32cererinoidestabilireaajutorului
social, 99 de dosare au fost suspendate qi 72 au fost repuse in platd, din suspendare, iar pentru
1l dosare au fost modificate. Numdrul de beneficiari care, pe parcursul anului, nu au mai
?ndeplinit condiliile de acordare a fost de 49, astfel cd in luna decembrie 2O2l erau in
platd un numir de 93 de persoane singure sau familii beneficiare de ajutor social.

Pentru verificarea modului in care sunt indeplinite condiliile de acordare a ajutoarelor
sociale, au fost intocmite un num6r de:

- 32 anchete sociale pentru stabilirea ajutorului social;
- 11 anchete sociale pentru modificarea ajutorului social;
- 226 anchete de monitorizare, o data la 6 luni, pentru menfinerea in plat6 a

ajutoarelor sociale.

in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea 4161200| persoanele apte
de muncd beneficiare de ajutor social au obligalia de a presta lunar, la solicitarea
primarului, acfiuni sau lucriri de interes local, frrd a putea dep6qi regimul normal de
lucru.

in perioada ianuarie - decembrie2021, un numdr mediu lunar de 43 persoane au prestat
un numir de 10.623 de ore de munc6 in folosul comunit6{ii, efectudnd activitdti de
ingrijire qi cur[tenie in parcurile qi locurile de joac6 pentru copii, la Stadionul Municipal
gi la Centrul Social de Urgen[d, participdnd la activitS(i privind reparatul qi udatul strdzilor,
curSlatul aleilor qi a trotuarelor de zdpada, golirea cogurilor de gunoi etc..

2. Acordarea ajutoarelor de incllzire a locuinfei pentru sezonul rece qi a
suplimentului pentru energie, in baza Legii 22612021 privind stabilirea
mlsurilor de protec{ie sociali pentru consumatorul vulnerabil de energie

- Preluarea cererilor de ajutoare de incdlzirea locuin{ei qi de supliment pentru energie-
725 cereri;



- Verificarea bunurilor aflate in propri etatea solicitanlilor de ajutoare de incilzire

761 verificiri.
- Efectuarea anchetelor sociale la domiciliu pentru verificarea sursei de incilzire pentru

solicitanlii de ajutor de incdlzire cu energie electric6, care nu sunt beneficiari de

ajutor social sau de alocalie de suslinere a familiei - 28 anchete.

- Introducerea dosarelor de ajutoare de incdlzire in programul informatic privind

beneficiarii de ajutoare de incdlzire a locuinfei - 725 dosare.

- intocmirea referatului qi a proiectului de dispozilie pentru aprobarea de cdtre

primar a ajutoarelor de incdlzire a locuinlei - 6 dispozi{ii comune.

- intocmirea borderourilor cu cererile de ajutoare de incdlzire aprobate, modificate,

sau incetate gi transmiterea acestora cltre AJPIS qi cltre furnizori -lunar.

- intocmirea situaliei centralizatoare lunare cu beneficiarii de ajutor de incSlzire gi

supliment de energie, defalcat, pe surse de energie - lunar,

- Avizarea consumului efectiv pentru beneficiarii de ajutoare de incdlzire cu gaze

naturale qi energie electricd - la cerere, lunar.

- intocmirea statului de platd qi a presajului pentru plata ajutoarelor de inc[lzire cu

combustibili solizi sau petrolieri - 2 situalii.

- intocmirea raportului statistic privind ajutoarele de incdlzire aprobate, modificate

sau incetate in luna anterioard - 2 rapoarte.

- Arhivarea cererilor de acordare a ajutoarelor de incdlzire la sfhrqitul sezonului.

- Monitorizareaprin anchete sociale la domiciliu a beneficiarilor de ajutoare de incilzirea

locuinlei gi supliment de energie;

- Modificarea incetarea dosarelor de ajutoare de incdlzire, in funclie de cererile depuse,

conform legislafiei - 10 dispozil\i de modificare, 2 dispozilii de respingere;

- Recuperarea eventualelor sume acordate necuvenit cu titlu de ajutoare de incdlzire.

La data de 1 noiembrie 2021 a intrat in vigoare Legea 22612021 privind stabilirea

mdsurilor de proteclie sociali pentru consumatorul vulnerabil de energie, care

reglementeazd modul de acordare a ajutoarelor de inc6lzire a locuinlei pe perioada

sezonului rece, 1 noiembrie - 3l martie, pentru o singurd sursd de incdlzire utilizatd in

locuintd, qi introduce, ca noutate, acordarea suplimentului pentru energie, pe perioada 1

noiembrie - 3l octombrie, pentru toate sursele de energie pe care le foloseqte persoana sau

familia, in locuinld.
in perioada noiembrie - decembri e 2021 s-au preluat 725 cereri pentru acordarea

ajutorului de incilzire a locuinlei pentru sezonul rece, 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022 Ei

pentru suplimente pentru energie, pentru perioada I noiembie 2021-31 octombrie 2022,

dintre care s-au aprobat, prin dispozilia primarului:

- 627 dosare pentru ajutor de incSlzire cu gaze naturale, in sumd totalE de 82.3251eil1un6;



- 3l de cereri pentru de ajutoare pentru incdlzirealocuinlei cu energie electricd in sumd total6
de I 1.550 lei/lund;
- 28 de cereri de ajutor pentru incdlzirea locuinfei cu energie electric6, in sumd total6 de
10.300 lei/lun5;
- 65 de dosare de ajutoare de incdlzirea locuinlei cu lemne, in sumi totald de 92.640lei.
- Supliment pentru energie electricd, 659 beneficiari, in sumd totald de 2L 010 lei/lund.
- Supliment pentru energie cu gaze naturale 681 beneficiari, in sumd total5 de 6.810 lei/1un6.
- Suplimentul pentru energie electricS s-a stabilit pentru 659 beneficiari, in sumi totald de
21.010 lei/lund
- Suplimentul de energie pentru lemne in sumd de 1300 lei/lun6, pentru 65 de beneficiari.

3. Acordarea de ajutoare de urgenfi potrivit Legii 41612001 privind venitul
minim garantat qi a HCL nr.381 din 16 decembrie202l privind aprobarea
procedurilor pentru acordarea ajutoarelor de urgenfi famitiilor, persoanelor
aflate in situafii de necesitate sau deosebite

- Efectuarea anchetelor sociale pentru verificarea veridicitElii afirmafiilor cuprinse in
cerere - 8 anchete.

- intocmirea referatului qi a proiectului de dispozilie pentru aprobarea de c6tre
primar a ajutorului de urgenli - 10 proiecte de dispozifie.

- intocmirea statului de platd pentru ajutorul de urgent6 qi a presajului - 3 state de
plati.

- intocmirea raportului statistic privind ajutoarele de urgenld acordate - un raport.
in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea 4161200l privind venitul

minim garantat qi a HCL nr.9l20l2 pe parcursul anului2021, un numdr de 8persoane
au solicitat ajutoare de urgen{6, din care au fost solulionate favorabil un numdr de 8
cereri, pentru care s-a acordat suma totald de 13.000 de lei.

Pentru un numdr de 2 persoane decedate, care erau beneficiare de ajutoare
sociale in baza Legii 41612001 privind venitul minim garantat, s-a solicitat ajutor de
inmorm6ntare, suma total6 plStitd cdtre aparfindtori fiind in sumd de 2.570 de lei.

4. Acordarea aloca{iilor pentru sus(inerea familiei, in baza Legii 27712010
privind aloca(ia de susfinere a familiei.

- Preluarea gi analiza cererii gi documentelor ataqate - 47 de cereri noi;
- Efectuarea anchetei sociale pentru verificarea indeplinirii condiliilor de acordare

a alocaliei pentru susfinerea familiei - 47 anchete .

- Verificarea in baza de date a Serviciului Impozite qi Taxe din cadrul Primdriei
Municipiului Zaldu, a bunurilor aflate in proprietate - 495 dosare.

- intocmirea referatului gi a proiectului de dispozifie pentru aprobarea/respingerea/
de c6tre primar a aloca{ie de sus{inerc - 47 dosare.
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intocmirea referatului qi a proiectului de dispozilie pentru modificarea ASF - 84

dispozi{ii de modificare;
intocmirea referatului qi a proiectului de dispozilie pentru incetarea dreptului - 90

dispozifii de incetare;

intocmirea borderourilor cuprinzdnd cererile de alocalie de suslinere acordate,

modificate, sau incetate, qi transmiterea acestora citre AJPIS S6laj-36borderouri.

Efectuarea anchetelor de monitoriz are a beneficiarilor de alocalie de suslinere o

data la 6 luni, sau la nevoie - 473 anchete.

Verificarea absenlelor pentru copiii care frecvente azd Scoala, la sfhrqitul fiecdrui

semestru si intocmirea dispoziliilor de modificare, incetare, repunere in platd, dup6

caz - semestrial.

in luna ianuarie ZO2l erau in platd un numdr de 192 de dosare de alocalie pentru

suslinerea familiei. Pe parcursul anului s-au aprobat 47 de cereri noi, un numdr de 84

de dosare au fost modificate qi 90 de dosare au fost incetate, astfel, in luna decembrie

2021erau active 149 de dosare active.

5. Acord area meselor gratuite sau cu plati ta Cantina de Ajutor Social.

Preluarea qi analiza cererilor pentru Cantina de Ajutor Social - 7l de cereri;

Efectuarea anchetelor sociale pentru verificarea celor declarate in cerere - 7l

anchete.

intocmirea referatului gi a proiectului de dispozifie pentru aprobarea de cdtre primar

a mesei la Cantina de Ajutor Social - 71 dispozi{ii.

intocmirea contractului pentru prestarea de servicii la Cantina de Ajutor Social -
71 contracte.

Completarea lunar6 a cartelelor pentru beneficiarii de masd gratuitl sau cu platS

la Cantina de Ajutor Social - 1.005 cartele.

intocmirea listei cu beneficiarii serviciilor Cantinei de Ajutor Social care trebuie

sd presteze munci in folosul comunitdlii qi transmiterea acesteia la unitdlile unde

acegtia sunt repartizali - lunar.

intocmirea lunara a listelor cu beneficiarii qi transmiterea acestora la Cantina de

Ajutor Social.

intocmirea listei cu beneficiarii care primesc masd contra cost qi transmiterea

acesteia la casieria DAS pentru incasarea sumelor datorate de c6tre beneficiari-

lunar - 8 situalii.
Programarea lunardla muncd in folosul comunitSlii pentru persoanele apte de munc6.

in luna decembrie a anului202l erau 98 de beneficiari de masd zilnicd gratuitd la

cantina de ajutor social, dintre care 8 cu plata a 30 la sutS din contravaloarea mesei.



6. Acordarea tichetelor sociale pentru familiite cu copii inscriqi la grldini{i,
conform Legii 24812015 privind stimularea participirii in invlflmintul
pregcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

- Preluarea qi analiza cererii qi documentelor anexate, pentru acordarea tichetelor de
grddinilE - 37 cereri noi.

- intocmirea referatelor lunare qi proiectelor de dispozilie pentru acordarea tichetelor de
gr6dinild - Iunar;

- Transmiterea cdtre unitSlile de inv6!5mdnt a adreselor cu copiii inscriqi in unitate, in
vederea transmiterii situaliei lunare cu absenlele - 11 adrese/lunar;

- Analiza pontajelor, qi intocmirea referatului pentru acordarea de tichete valorice - lunar;
- intocmirea statului de platd - lunar;
- intocmirea gi transmiterea lunard citre AJPIS S6laj a situaliei centrali zatoare c,

tichetele acordate ;i valoarea total6 a acestora;
Acordarea tichetelor sociale pentru inv6!5mdnt preqcolar a fost preluatd de c6tre

Serviciul EPBAS in luna ianuarie 202l.La acea datd erau in platd 3 dosare qi s-au stabilit
drepturi noi pentru 29 de copii. in perioada ianuarie - iunie 2021, in medie, s-au acordat
34,6 tichete valorice a cdte 100 de lei pe luni. Suma totald acordatd beneficiarilor de tichete
sociale, pe perioada ianuarie-iunie 2ozl, a fost de 12.400 lei.

La inceputul anului gcolar, luna septembrie 2021, s-au depus cereri pentru acordarea
tichetului social pentru gridinilS pentru 9 copii. in luna decembri e 2021, erau in plat6 l5
de copii beneficiari. Pe perioada septembrie - decembrie 2O2l s-au acordat tichete in
valoare totald de 4.200 lei.

7. Stabilirea locului pentru efectuarea muncii in folosul comunitifii pentru
persoanele condamnate la inchisoare, cu suspendarea executirii pedepsei, in
baza protocolului de colaborare cu Serviciul de Probafiune Snlaj

- intocmirea referatului qi proiectului de decizie privind stabilirea locului de efectu are a
muncii in folosul comunitSfii pentru 38 de persoane condamnate;

- Primirea qi evidenfa pontajelor lunare transmise de cdtre persoanele responsabile cu
urmdrirea activitdlii - lunar;

- Completarea gi transmiterea c6tre Serviciul de Probaliune S6laj a formularului privind
eviden{a orelor de muncd in folosul comunitdtii efectuate de persoana condamnatd gi a
adresei de inso{ire - 23 de formulare transmise;
in luna decembri e 2021, un numdr de 15 persoane erau inregistrate la DAS cu munc6
in folosul comunitSlii neefectuatd sau in curs de efectuare.

8. Coordonarea activiti{ii de distribuire a pachetelor de igieni qi a pachetelor cu
alimente pentru beneficiarii de ajutor social gi de aloca(ie pentru susfinerea
familiei, prin programul POAD.



in202l, s-au distribuit, in doua tranqe, pachete de igiend qi, in alte doud tranqe, pachete

cu alimente pentru cate 1082 de beneficiari,reprezentdnd 655 de persoane din dosare active

de ajutor social qi din dosare active de alocalie pentru suslinerea familiei, iar pachetele

rimase s-au distribuit c6tre persoanele cu grad I de handicap, cu drept de asistent personal.

2. BIROU ALOCATII-INDEMNIZATTT PENTRU COPII $I
TNTERVENTII iN SITUATII DE RrSC

Misiunea Biroului Alocalii - Indemnizalii pentru Copii qi Intervenlii in Situalii de

Risc este de a acoperi nevoile comunitdlii prin sprijinirea acestora in vederea dob0ndirii

drepturilor cuvenite, in funclie de necesitelile qi de situaliile de risc in care se afl6, conform

legislaliei in vigoare.
Activitatea biroului se concretizeazdin munca efectivl a unui personal calificat, care

constd in informarea, consilierea, verificarea documentelor, preluarea dosarelor privind

solicitarea de prestatii sociale pentru copii, precum si solufionarea cererilor in termenele

legale.
in decursul anului 2O2l in cadrul Biroului Alocalii - Indemnizalii pentru Copii qi

Intervenlii in Situalii de Risc au fost inregistrate qi solufionate un numdr

total de2654 acte dupi cum urmeazdz

Nr.
crt

Drept
solicitat

Legisla(ie Cod
intrare

Nr.
solicitiri

Cereri
solutionate

1 Alocalii de stat pentru
copii

Legea 6ll1993 8 705 705

2 Indemnizafie pentru
cresterea copilului
p6n5la v6rsta de 2

respectiv 3 ani

o.u.G. trU20t0 29 910 910

3 Indemnizalie pentru
creqterea copilului cu

handicap

o.u.G/l1U20r0
art.32

31 40 40

4 Anchete indemnizalii
crestere copil

o.u.G. trll20l0 30 4l 4l

5 Anchete alocalii de

stat
Legea 6ll1993 9 l5 15

6 Adrese institutii r93 s39 s39

7 Alte situatii 100 20 20

8 Borderouri r33 37 37
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9 Anchetd prelungire
contract locuinta

Legea ll4l1996 59 65 65

10 Solicitare anchet6
locuinld social6/ANL

Legea ll4l1996 65 75 75

11 Anchetd locuin!6
social6

Legea ll4l1996 ll5 4t 4t

t2 Adresa inaintare
ancheta locuinld

social6

Legea ll4l1996 l16 98 98

13 Cerere scutire impozit Legea 20712015 lll 6 6
t4 Ancheti scutire

impozit
Legea 20712015 tt2 6 6

15 Petitie 194 1 I
T6 Anchetd petitie 195 I I
t7 Solicitare anchetd

politie/iudecatorie
t6 -J a

J

18 NotI de constatare 260 6 6
t9 Rapoarte I2 3 a

J

20 Anchete
iudecatorie/politie

84 6 6

2t Anchete ANL 82 25 25
22 Raport activitate 40 I I
23 Delegatie speciala 77 2 2
24 Referate t0l 8 8

Alte activiti{i specifice biroului:

- Informarea potenlialilor beneficiari in ceea ce privegte condiliile legale ce trebuiesc
indeplinite pentru solicitarea alocaliei de stat conform Legii 6l/1993, precum qi a
concediului qi indemniza\iei pentru creqterea copilului in vArstd de pdni la 2 respectiv 3

ani in canil copilului cu handicap conform O.U.G llll20lO;
- Consilierea potenlialilor beneficiari in ceea ce priveqte modul de intocmire a dosarelor

privind alocalia de stat pentru copii gi concediul qi indemniza{ia pentru cregterea copilului
in vArstd de pdnd la 2 respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;

- Verificarea documentelor intocmite de citre solicitanlii de prestafii sociale in vederea
inregistrdrii dosarelor complete;

- Informarea si indrumarea beneficiarilor cltre instituliile publice/private competente, in
vederea solicitdrii eliberirii documentelor necesare la intocmirea dosarelor pentru
solicitarea concediului qi inde mnizaliei pentru creqterea copilului;
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- Informarea tuturor beneficiarilor despre proteclia datele cu caracter personal prin

intocmirea de declaralii prin care le aducem la cunostin{I faptul c6, suntem obliga}i sd le

protejdm datele Personale ;

- Verificarea dosarelor qi operarea datelor in program pe calculator;

- Scanarea documentelor si transmiterea lor lunard citre Agenfia Judeleand pentru Plali qi

Inspeclie Social6 S6laj ,in vederea aprobirii gi punerii in plati a drepturilor solicitate.

- inaintarea lunari a dosarelor cdtre A.J.P.I.S SSlaj pentru aprobare si punere in platd privind

acordarea alocafiei de stat pentru copii conform Legii 6111993, dosarele privind acordarea

indemnizafiei pentru creqterea copilului conform O.U.G llll20l0.
- intocmirea de anchete sociale pentru toate cazurile noi, specifice biroului.

- Solulionarea zilnicd a corespondenfei, dupa cum urTneaza:

. verificareadosarelor,

. intocmirea opisurilor in ceea ce priveqte dosarele inregistrate pentru solicitarea

concediului qi indemnizaliei pentru creqterea copilului

. centralizarea datelor personale ale solicitanlilor de alocafie de stat qi indemnizalie de

creqtere a copilului
. centralizarea dosarelor pe borderouri distincte,

. inregistrarea dosarelor in programe informatice,

. scanarea tuturor decumentelor din dosar

o transmiterea documentelor catre AJPIS Salaj pentru aprobare si punere in plat6;

Activitifi in domeniul SCIM :

- intocmirea Registrului de Proceduri;

- lntocmirea Registrului Riscurilor;

- Chestionar de Autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control

intern/managerial;

- Lista Funcfiilor Sensibile;

- Jurnal Cartografiere date cu caracter personal al B.A.I.C.I.S.R;

- Lista persoanelor responsabile cu elaborarea, actualizarea si procedurilor formalizate;

- Lista persoanelor responsabile cu verificarea si acfi;rrlizarea procedurilor formalizate;

- Plan pentru continuarea activitdlii;

- List6 obiectivelor, activitSfilor;

- Listi obiective, activitSli, riscuri

- List6 obiective, activitili, proceduri

- Plan pentru continuarea activitdlii
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3. BIROUL PROTECTIA PERSOANELOR CU DIZABILITATI $I
PERSOANE VARSTNTCE, TNTERVENTTT iN SrrUATrr DE URGTNIA

Activitatea din cadrul Biroului Protectia Persoanelor cu Dizabilitdli qi Persoane
V6rstnice, Intervenlii in Situalii de Urgen{d se axeazd,petrei mari direclii:

1. Servicii gi prestalii sociale acordate persoanelor cu dizabilitdli;
2. Servicii sociale acordate persoanelor vdrstnice;
3. Intervenlii in situalii de urgen!6 pentru a preveni marginalizareasociala.
Pe baza obiectivelor stabilite in cadrul biroului, in cursul anulgi ZOZI au fost

inregistrate qi solutionate un numdr total de 3918 acte, ce pot fi clasificate, in functie de
problematica acestora, dupd cum urmeazd :

1. Anchete sociale pentru propunere angajare asistent personal, pentru persoanele
incadrate in gradul de handicap Grav cu menfiunea "cu asistent personal", conform Legii nr.
44812006, privind protectia gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:

o Total anchete efectuate - 107 anchete din care:
- 12 anchete pentru persoane vdrstnice
- 20 anchete pentru adulli
- 75 anchete pentru copii

Pentru angajarea asistentului personal au fost emise de cdtre DGASPC Silaj qi
inregistrate la DAS Zaldu un numdr de 31 de acorduri asistent personal, conform art. 42,
alin. 4, din Legea ru. 44812006.

La data de 3 I .12.2021 se aflau in platd 155 de asistenfi personali (dintre care unul cu
CIM suspendat, fiind in concediul de ingrijire copil).

2. Anchete sociale pentru propunerea acordirii indemnizafiei lunare pentru persoanele
incadrate in gradul de handicap Grav cu menfiunea "cu asistent personal", conform Legii nr.
44812006, privind proteclia qi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav.

o Total cereri anchete sociale inregistrate: 380, dup6 cum urmeaz6 :

- 72 anchete pentru indemnizalie copil
- 102 anchete pentru indemnizalie adult
- 206 anchete pentru indemnizatie persoane vdrstnice

Pentru acordarea indemnizaliei au fost emise de cdtre DGASPC Sdlaj gi inregistrate
la DAS Zaldu un numSr de 348 acorduri, conform art.42, alin.4, din Legea nr.44812006.
in cazul beneficiarilor care au primit certificate de incadrare intr-un grad de handicap cu
valabilitate permanentS, acordul se emite o singurd data,la emiterea certificatului. in cazul
in care beneficiarii au vizd de regedin{d pe raza municipiului Zaldu, ancheta sociald se
efectueazd la fiecare prelungire a vizei, insd acord se emite doar pentru prelungirea
certificatului de incadrare in grad de handicap.
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La data de 31 .12.2021erau in platd un numdr de 559 beneficiari de indemnizafie,

ceea ce inseamnd o creqtere at 6,9oh fala de aceeaqi lund a anului 2020.

3. Referate pi dispozi(ii de acordare a dreptului la indemnizafi€ lunar5, precum qi

incetarea dreptului la indem niza1ie, conform Legii nr. 44812006, privind proteclia qi

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav'

. Total referate qi dispozilii de punere in plati - 388 cazuri.

o Total referate qi dispozitii de incetare a dreptului -154 cazuri'

4. Referate gi dispozifii de acordare a indemniza[ieilunare pentru persoanele cu handicap

grav pe perioada concediului de odihni al asistentului personal'

. Total referate gi dispozilii pentru plata indemnizaliei lunare pe perioada concediului

de odihnd a asistentului personal - 148 cazuri'

5. Monito rizarea activitifii asistenfilor personali'
pe parcursul anului 2OZl au fost efectuate 301 de monitorizilri ai asistenfilor personali,

dupS cum urmeaz6:

o Semestrul I de monitorizare al asistenfilor personali a inceput in luna martie 2021 si

s-a finalizat in luna iulie 2021, efectuAndu-se 150 de monitorizlri;

o Semestrul II de monito rizare s-a efectuat in perioada octombrie-decembrie 2021, fiind

monitorizali un numdr de 151 de asistenli personali'

6. Monito rizar ea benefi cia rilo r de indem nizaf ie.

in perioada iulie-noiembrie 2O2l a avut loc acliunea de monitorizare abeneficiarilor

de indemniza[ielunara acordatd inbazalegii nr.44812006, privind protectia gi promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap.

S-au intocmit un numdr de 506 fige de monitorizare) dupd cum urmeaz6:

- t66 monitorizdri beneficiari indemnizalie - adulli;

- 79 monitorizdri beneficiari indemnizalie - copii;

- 26l monitorizdri beneficiari indemnizalie - persoane vdrstnice.

7. Efectuarea anchelor sociale pentru Comisia de Evaluare Medicali a Persoanelor

Adulte cu HandicaP.

o Total anchete efectuate in cursul anului 2021 -1229 cazuri.
g. Efectu area evaluirilor sociale in vederea internlrii persoanelor virstnice sau a

persoanelor cu dizabititi{i intr-un centru rezidentlal de ingrijire qi asistenld.

. Total evalu6ri efectuate (grile medico-sociale qi/sau anchete sociale) in cursul anului

2021 - 73 cazuri.

9. Efectuarea anchetelor sociale in vederea scutirii de la plata tarifului de utilizare a

drumurilor publice pentru persoanele cu handicap grav 9i accentuat.
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o Total anchete efectuate - 54 cazuri.
10. Efectuarea de anchete sociale gi evaluiri sociale ca urmare a unor sesizlri cu privire
la personele cu handicap gi persoanele vdrstnice aflate in situafii de risc social.

. Total anchete efectuate sau rdspunsuri la sesizdri - 2l cazuri.
11. Efectuarea de anchete sociale pentru Comisia de Expertizi Medicall a Personelor
Adulte.

o Total anchete efectuate - 44 cazuri.
12. Anchete sociale efectuate la solicitarea instanfelor judecdtoregti pentlu punerea sub
interdicfie a persoanelor adulte - 4 cazuri.

13. Modificarea datelor personale ale beneficiarilor inbaza cererilor inregistrate la DAS
Zalilt - 20 cazuri.

14. Alte activitdli :

- Introducerea lunard programul ASISOC a beneficiarilor de indemnizalie conform
Legii w.44812006 gi intocmirea borderoului privind intrdrile qi iegirile beneficiarilor

- activitate ce se realizeazd lunar.
- intocmirea lunard a borderourilor privind acordarea de indemnizaliibeneficiarilor pe

perioada concediului de odihnd a asistenfilor personali, precum gi a borderourilor
privind situa{ia beneficiarilor de indemniza{ii - 22 caruri.

- intocmirea documentafiei SCIM conform Ordinului 60012018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entitdlilor publice.

- Informarea gi consilierea beneficiarilor.
- Gestionarea cererilor de inscriere pe listele de vaccinare Ia domiciliu a persoanelor

nedeplasabile care nu sunt in evidenfa DAS Zaldt- 25 caz;uri.

- Adresd institulii - 63 adrese.

- intocmirea lunari a borderourilor privind acordarea indemnizafiilor persoanelor

incadrate in gradul de handicap "Grav cu asistent personal".
- Acte diverse (rapoarte, referate, borderouri diverse etc).

Conform cifrelor mentionate mai sus, activitatea Biroului Proteclia Persoanelor cu
Dizabilitdfi qi Persoane Virstnice, Intervenlii in Situa]ii de Urgen\d,acrescut ca gi volumfalil
de nivelul de activitate din anul2020 gi ne aqteptdm ca aceastd tendin!6 de cregtere sE se

menfind gi in anul 2022. Ca qi tendinte majore de cregtere in anul 2021 putem observa
urm6toarele:

- creqterea cu aproximativ l6Yo a num6rului de anchete sociale efectuate in vederea
prezentdrii Ia Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
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- creqterea cu aproximativ l3o/o a numirului de anchete sociale efectuate in vederea

acorddrii indemnizafiei lunare pentru persoanele incadrate in gardul de handicap ,,Grav cu

asistent personal";

- cregterea cu aproximativ 7Yo anumdrului total de beneficiari de indemnizalie 1unar6.

Dincauzapandemiei s-a menfinut qi in anul 2021modul de efectuare a anchetelor sociale

prin telefon, pentru a reduce riscul de imbolnlvire asupra beneficiarilor, mai ales lin6nd cont

de faptul cd grupul lint6 al biroului sunt exact persoanele cu grad mare de risc (persoane

v6rstnice gi persoane bolnave).

4. SERVICruL PROTECTIA COPIULUI SI AUTORITATEA
TUTELARA, PREVENIRE ABIJZ, NEGLIJARE

Serviciul Protec(ia Copilului pi Autoritate Tutelard, Prevenire Abuz, Neglijare,

identificd qi solulioneazd probleme sociale in domeniul protecliei copilului, familiei din

unitatea administrativ-teritoriald, ia toate mdsurile necesare pentru depistarea precoce a

situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de pdrinti, verificd, monitorizeazd qi

analizeazd modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurd centralizarea qi sintetizarea

datelor gi informa{iilor relevante, sociale, individuale qi familiale, precum gi alte acliuni care

vizeaz6, respectarea drepturilor copilului.
in conformitate cu prevederile legislative in domeniul protec{iei copilului, respective,

Legea nr. 27212004 privind proteclia gi promovarea drepturilor copilului, Serviciul
Autoritatea Tutelard gi Proteclia Copilului a desf5qurat urm6toarele activit6li:

1. de identificare gi monitorizare a familiilor qi copiilor afla{i in dificultate, de prevenire a

situatiilor de risc, de prevenire a abandonului gi separ6rii copilului de familia sa, de

reintegrare a copilului in familie, precum gi alte actiuni care vizeaz6, respectarea

drepturilor copilului asigurdnd centralizarea qi sintetizarea datelor qi informafiilor
relevante, in baza unei fiqe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii,
familiei, protec{iei sociale qi persoanelor vdrstnice;

2. consiliere qi informare a familiilor cu copii in intretinere cu privire la drepturile gi

obligatiile acestora, asupra drepturilor copiilor qi a serviciilor disponibile pe plan local;
3. realizare a activitdlilor de identificare, intervenlie qi monitorizare a copiilor care sunt

lipsifi de ingrijirea pdrinlilor pe perioada in care acegtia se afld la munc6 in strdindtate;

4. evaluare a situa[iei juridice a copilului, in vederea identificdrii unei solulii cu caracter
permanent pentru proteclia copilului;

5. eliberare a rapoartelor de evaluare pentru pirinlii care au plecat la muncd in striinState in
vederea delegdrii autoritdlii pdrintegti, conform H.G nr. 69112015;

6. intocmire a anchetelor sociale cu privire la modul de creqtere qi educare a minorului in
vederea exercitdrii autoritdfii pdrinteqti; stabilirea locuinfei pentru minor, stabilirea unui



7.

8.

program de vizitd, pentru acesta; modificarea pensiei de intrefinere; ordin restricfie;
stabilirea paternitdlii; violenfa in familie; minorii care prezintdcomportament delincvent;
reintegrarea in familia naturald; instituirea unei mdsuri de proteclie pentru copil -
plasament, plasament in regim de urgenfd; pentru mamele minore; stabilirea adopfiei,
desfacerea adop{iei; cdsdtorie minori; copiii pdrdsili in unitSlile sanitare; burse sociale,
medicale, de orfan; ajutor financiar pentru achizilionarea unui calculator; oblinerea
certificatului de orientare gcolard qi profesionali pentru minor; reinnoirea atestatului de
asistent maternal; invoirea minorilor din centre de plasament;
intocmire a Planului de servicii prin care se realizeazd"planificarea acordirii serviciilor si
prestatiilor in vederea prevenirii separrrii copilului de familia sa;
activitdli de evaluare qi intervenlie integrati in vederea incadrdrii copiilor cu dizabilitdli
in grad de handicdP, d orientSrii qcolare gi profesionale a copiilor cu cerinfe educationale
qi de monitorizare semestriald (conform Ordinului 1985/1305/5805 din 2016 Art.68 alin.
2lit. a qi c), de furnizare a serviciilor qi a intervenliilor pentru copilul cu dizabilitdli, astfel
incdt copilul s6 beneficieze in mod real de acestea qi adecvat dezvoltdrii sale. Potrivit
Ordinului menfionat, inspectorii efectue azd, evaluarea sociald, care presupune analiza, cu
precddere, a contextului familial, a calitSlii mediului de dezvoltare acopilului - locuinld,
hran6, imbrdcdminte, igien6, asigurarea securititlii frzice gi psihice, inclusiv a factorilor de
mediu ca bariere gi facilitatori, precum qi a factorilor personali;
in vederea identificlrii, evaludrii, monitorizlrii copiilor ai c6ror pdrinfi sunt plec ali la
muncd in strdindtate in temeiul prevederilor art. 2 dinAnexa I laHG nr. 691/2015 privind
procedura de monitorizare a modului de creStere Si tngrijire a copiilor cu pdrinli plecali
la muncd tn strdindtate Si serviciile de care aceStia pot beneficia, inspectorii solicitS anual
Lista nominali (conform tabelului) a copiilor cu vdrsta pdnd in l8 ani, care au domiciliul
in municipiul Zaldu qi care frecventeazd cursurile unitdlii de invifdm6nt;

10. pe baza criteriilor stabilite prin actul normative menfionat, inspectorii din cadrul
Serviciului Proteclia Copilului qi Autoritatea TutelarS, Prevenire Abuz, Neglijare au
obligatia de a verifica in urrna vizitelor la domiciliul la care locuiegte copilul, dacd pirinlii
plecali in strdindtate au notificat, conform legii, plecarea 1or, precum qi desemnarea unei
persoane eligibile pentru ingrijirea copilului qi totodatd sd identifice copiii care se afld in
situalii de risc de separare de familie;

I 1. de asistare la audierea minorilor, care au calitatea de martor, suspect, persoandvdtdmatd,
parte civild, in calitate de reprezentant al autoritSlii tutelare, la solicitarea organelor de
urmdrire penald sau instanfelor de judecatE, conform art. 124 alin. I qi alin. 2 din Codul
de Procedurd PenalS;

9.
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12. consiliere, orientare qi informare a persoanelor care se adreseazS Serviciului Protecfia

Copilului qi Autoritate Tutelard Prevenire, Abuz, Neglijare spre serviciile efectuate prin

Direclia de Asistenfd Sociald, de care pot beneficia in funclie de nevoile acestora;

13. de instrumentare a dosarelor care au ca obiect apdrarea intereselor minorilor: instruirea

curatelei pentru dezbaterea moqtenirii, incheierea actele de dispozilie, sesizarea instanlei

de judecatd in vederea instituirii tutelei in cazul minorilor lipsili de ocrotire p[rinteasc6;

14. intocmire a inventarului bunurilor minorului fat6 de care s-a instituit mdsura tutelei si

supraveghere a modului in care tutorele administreazd bunurile minorului;

15. efectuarea de vizite de monitorizare la domiciliul minorului qi intocmire de rapoarte

trimestriale cu privire la evolufia dezvoltdriifrzice,mentale, spirituale, morale sau sociale

a minorilor pentru care s-a instituit tutela, care se transmit ulterior cdtre AJPIS Sdlaj;

16. de colaborare cu DGASPC, Centre de servicii comunitare, Inspectoratul de Polilie,

Consiliul Judelean, unitSli de inv6!6m6nt, uniteli medicale, in domeniul protecliei

copilului, unitSlile;
17 . de instituire a curatelei qi numire a unui curator pentru minori la dezbatere moqtenire;

18. de incuviinlarea incheierii actelor de dispozilie;

19. de incuviinlarea efectu6rii demersurilor, in vederea oblinerii drepturilor succesorale

reprezentdnd sume de bani, de c6tre minor.

in acest sens, inspectorii din cadrul Serviciului Autoritatea Tutelard gi Proteclia Copilului
au intocmit :

Felul documentelor intocmite Nr. documente

Anchete sociale -divor{ 126 anchete sociale

Anchete sociale pentru copiii cu dizabilit6li 189 anchete sociale

Rapoarte de vizitd pentru copiii cu dizabilitSli care au

fost incadrali in grad de handicap

148 rapoarte de vizit6 pentru copiii
cu dizabilitdli care au fost incadrali

in grad de handicap

Rapoarte de monitorizare a copiilor cu dizabilitSli 549 rapoarte de monitorizare

Rapoarte iniliale pentru copii cu dizabilitSli 4l rapoarte iniliale
Contracte cu familia in vederea asigur6rii indeplinirii
obiectivelor prevdzute in planul de abilitare- reabilita

225 contracte cu familia in vederea

asigurdrii indeplinirii obiectivelor
prevdzute in planul de abilitare-

reabilitare

Fiqe de observafie 552 fise de observatie

Fiqe de identificare a riscurilor 86 fise de identificare riscuri
Fiqe de consiliere 199 fise de consiliere

deAnchete sociale in
orientare qcolar6 qi

vederea oblinerii certifi catului

profesionald pentru minor
73 anchete sociale
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Documente intocmite pentru copiii cu pdrinli plecali
la muncd in strSindtate

Rapoarte de evaluare/note de constatare

100 rapoarte de evaluare

178 note de constatare pentru copii cu
pdrinfi plecali la muncS in str6in6tate

Anchete sociale pentru rovignetd 29 anchete sociale

Anchete sociale pentru

comportament delincvent,
penale qi nu rdspund penal

minori care prezintd,

care au sdvdrqit fapte

(evaluare/reevaluare)

13 anchete sociale

Anchete sociale pentru minorii pentru

instituit o mdsurd de proteclie speciald in
reintegrdrii acestora in familia naturald

care s-a

vederea

48 anchete sociale

Anchete sociale

burse de orfan,

calculator

pentru burse sociale: burse medicale,
rechizite scolare, achizilionarea unui

79 anchete sociale

Anchete sociale pentru instituirea
proteclie pentru copil -plasament-

mdsuri deunei 8 anchete sociale

Anchete sociale pentru mamele minore 6 anchete sociale

Rapoarte de monitorizare

autoritetii pdrinteEti

privind delegarea 12 rapoarte de monitorizare

Anchete sociale

asistent maternal

pentru reinnoirea atestatului

profesionist
de 3 anchete sociale

Rapoarte de monitorizare pentru minorii pentru care

s-a instituit o mdsurd de proteclie specialS in vederea

reintegririi acestora in familia naturald cu privire la
evolufia dezvoltdrii copilului/copiilor qi modul in
care pdrinlii acestuia iqi exercitd drepturile qi iqi
indeplinesc obligafiile

22 rapoarte de monitorizare

Rapoarte de monitorizare privind evolulia dezvoltdrii
nou-ndscutului dar si evaluarea situatiei mamei
minore

4l rapoarte de monitorizare

Rapoarte de monitorizare pentru minori care prezintd

comportament delincvent, care au sivdrqit fapte

penale gi nu r6spund penal privind evolulia situaliei
acestora

89 rapoarte de monitorizare

Rapoarte monitorizare

munc6 rn str6rn6tate

copii cu p6rinli plecali la 8 rapoarte de monitorizare

Rapoarte de monitorizare tutele 8 rapoarte de monitorizare
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Adrese (solicitdri /rdspunsuri) institulii 96 adrese (solicitdri /rdspunsuri)

institulii

Rapoarte de monitorizare pentru copii aflali in
situalii de risc

10 rapoarte monitorizare copii aflali in
situatii de risc

Fiqe de monitorizare 181 fiqe de monitorizare

Plan de servicii 53 plan servicii

Anchete sociale pentru invoirea minorilor din

centrele de plasament-

7 anchete sociale

Anchete sociale pentru includerea copiilor in Centrul

de zi

57 anchete sociale

Rapoarte de vizitd 850 rapoarte de v\zitd

Anchete sociald pentru protecfia copilului 31 anchete sociale

Note de constatare 181

Ancheti socialS pentru adoplie 7 caz

Raportdri trimestriale copii
pdrinfi plecali la muncd in
generale

cu dizabilitdli/copii cu

strSin6tate/mon itorizdri
12 rapoarte

Documente intocmite in vederea numirii curatorului 21

Documente intocmite in vederea actelor de dispozilie

pentru minori

18

Acte- acfiuni instanfd/int6mpinare 4

Raportdri 13

Reactualizarea fiqelor de post 8

Rapoarte de evaluare a performantelor profesionalt

lividuale ale func{ionarilor publici
7

Activitatea de monitorizare s-a efectuat in teren la domiciliul copilului, in baza unui Plan

de Servicii, ceea ce a presupus intocmirea unor rapoarte lunare de monitorizare pe o perioada de

timp determinatd de specificul cazului qi de num6ru1 de riscuri identificate.

Trimestrial, s-a efectuat centralizarea qi transmiterea situaliilor de monitorizare citre Directia de

Asistenl6 SocialS qi proteclia Copilului Sdlaj.

Pentru activitatea de Control Intern managerial au fost intocmite: Lista de codificare, Lista

activitdlilor procedurabile, Lista de obiective, activitdli, Lista obiectivelor gi procedurilor, Lista

obiectivelor, activitetilor, riscurilor, Lista obiectivelor qi indicatorilor qi Registrul de riscuri.
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Inspectorii din cadrul Serviciului Autoritatea Tutelar[ qi Proteclia Copilului, Prevenire
Abuz, Neglijare au asistat in cadrul IPJ Sdlaj la audiere a a 16 minori care au sdvdrgit fapte cu
caracter penal.

Inspectorii din cadrul Serviciului Autoritatea Tutelard qi Proteclia Copilului, Prevenire
Abuz, Neglijare au asigurat completarea,reactualizarea qi au linut evidenfa registrelor.

5. SERVICIUL ECONOMICO _ FINANCIAR

Stru ctu ra or ganizato rici

Activitatea serviciului este structuratd pe 4
financiar contabild, cea de achizilii publice,
administrativd.

I. Activitatea financiar contabilS

activitdli principale, respectiv activitatea
salarizarea personalului qi activitatea

in cadrul serviciului se efectu eazd, contabilizareacronologicd conform prevederilor legale
astfel:

a) contabilitatea pld1ilor gi a casieriei;

b) contabilitatea conturilor de trezorerie conform evidenlei deschise qi a bugetului aprobat:
c) contabilitatea gestiunilor (imobilizdri corporale, necorporale gi obiecte de inventar);

S-au intocmit registrele contabile obligatorii, eviden{a analiticl gi sintetici a tuturor
operaliunilor contabile, precum gi situaliile financiare lunare, trimestriale gi anuale.
Concomitent cu raportarea situatiilor financiare cdtre Primaria Municipiului Zaldu acestea s-
au transmis online gi in sistemul nalional de raportare Forexebug cdtre Ministerul FinanJelor
Publice, ftrd erori de validare.

S-a intocmit gi s-a depus lunar la MFP Declara{ia ll2. De asemenea s-au intocmit gi depus
lunar la Primdria Municipiului Zalduraportarile privind cheltuielile cu salariile gi s-a declarat
lunar execu{ia bugetard aferentd perioadelor de raportare.

Toate documentele financiar contabile la care se adaugi contracte, acte adilionale,
referate, dispozilii de plat6, de incasare, dispozilii de acordare a drepturilor pentru alocatii de
suslinere a familiei, dispozilii de acordare a mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social,
acordare ajutor financiar gi ajutor social conform Legii nr.4l6l2O0l precum gi acordarea de
indemniza{ii persoanelor cu handicap gray conform Legii nr.44812006, au fost supuse
controlului financiar preventiv propriu qi controlului intern de gestiune, in anul 2021 fiind
inregistrate un numdr de 4925 vize de control financiar preventiv propriu.

S-a linut evidenla angajamentelor bugetare lunare pe categorii de cheltuieli.
S-au intocmit documente de angajare,lichidare ordonanlare qi platd a cheltuielilor proprii.
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Executia privind cheltuielile bugetului gestionat de DAS Zalat in anul 2021, cuprinse

in situatiile financiare, a fost de 27.472,00 mii lei, astfel:

a) Asistenla sociald in caz de invaliditate -14.537 ,67 mii lei, cu I 1 ,7 50 mai mare fata de

20t9
b) Ajutoare pentru reabilitare termica locuinle -10,5 mii lei

c) Ajutoare sociale 84,84 mii lei din care:

- Ajutoare pentru incdlzire -84,84 mii lei

d) DAS Z;ald:u8.542,27 mii lei, din care:

- Investi{ii - 120,18 mii lei - care s-au materializat in efectuarea de reparatii capitale la:

o Cladirea Transilvania - s-au inlocuit geamurile de la fatadaprincipala

o Centrul Social de Urgenta - s-a instalat paratrdsnet pe cladire

Tot in cadrul programului de investitii pe anul 2021Cantina de Ajutor Social a fost dotata

cu utilaje profesionale menite sa eficientizeze activitatea de preparare a mancarii pentru

beneficiarii acesteia.

- Proiect din fonduri externe nerambursabile "O gansd pentru v6rstnici" - 203,63 mii lei

e) lnvlt[m6nt (tichete sociale de gradinilS) 15,45 mii lei

f) Cabinete medicale gcolare 2.576,76 mii lei

in anul 2OZl au fost intocmite un numdr de218l ordine de platd gi s-au efectuat un numar

de 492 operatiuni cu numerar (incasari si plati prin casierie qi depuneri/ridicare numerar de la

Trezorerie).

Datd fiind situafia generata aparilia virusului SARS Cov-2, s-a tinut o evidente distincta

cu cheltuielile generate de prevenirea raspandirii acestuia, acestea fiind in suma de 1.715,00

mii lei.

Serviciul Economico Financiar s-a implicat direct in procesul de inventariere a

patrimoniului institutiei gi a celui dat in administrare de cdtre Primaria MunicipiululZaldu.
S-au verificat rapoartele financiare qi documentele justificative qi s-au plEtit serviciile

sociale prestate in baza Legii m.3411998 de citre Asocialia Prader Willy din Romania si

Protopopiatul Ortodox Roman - Centru de zi pentru copii Sf. $tefan. Suma totald pldtitd in
anul202l la asocialii qi fundatii a fost de 1.131,42 mii lei.

S-a plEtit de asemenea Consiliului Judelean Sdlaj suma de 16,63 mii lei pentru finanlarea

Centrului de zi pentru protecfia copilului, pentru un num6r de 34 copii.

II. Activitatea achizifii publice.;- i .r

in decursul anului 2O2l s-au incheiat un numdr total de 43 de contracte in valoare total6

de3.029,641ei cu TVA, dupd cum urmeaz6:

o 4 contracte de furnizare produse in valoare de 121,54 mii lei
o19 contracte de furnizare servicii in valoare total5 de 1.615,01 mii lei



o 5 contracte de execulie lucr6ri in valoare totald de 141,40 mii lei
o 7 acorduri cadru de furnizare alimente pentru Cantina de Ajutor Social in cadrul carora s-

au incheiat 7 contracte subsecvente de furnizare alimente in valoare totald de 657,05 mii lei
o I contract subsecvent de furnizare servicii catering la Centrul Social de Urgenta in valoare

de 444,72 mii lei
In decursul anului 2O2l s-au efectuat doua proceduri simplifrcate si doua proceduri

proprii, restul contractelor incheindu-se prin achizilie direct6.
S-au efectuat achizilii directe ONLINE in valoare de 51,915 mii lei.
Pentru achiziliile realizate OFFLINE s-a intocmit un num6r de 230 comenzi.

III. Activitatea de salarizare
in cadrul compartimentului se efectue azd, activitateade calcul gi evidentd a salariilor at6t

pentru angajatii DAS Zalau cdt gi pentru personalul cabinetelor medicale gcolare gi pentru un
numdr de 155 asisten{i personali. De asemenea, se intocmesc statele de platd pentru
indemnizaliile acordate persoanelor incadrate in grad de handicap grav. Numdrul mediu al
indemnizatiilor acordate in anul 2021a fost de 544 indemniza{ii pe lund. Tabelele nominale
cu asistentii personali gi persoanele beneficiare de indemnizaliic6t qi sumele cuvenite acestora
au fost transmise lunar Ministerului Finanlelor Publice.

Personalul din cadrul acestui compartiment a transmis la termenele prevdzute de legislalia
in vigoare declaratiile qi situaJiile statistice aferente salarizarii cdtre ANAF, DGASpC qi
Directia Judeleand de Statisticd Sdlaj. Lunar s-au intocmit si statele de plata cu personalul din
Centrele de vaccinare in vederea efectuarii plSlii. in luna Decembrie 2021 s-au completat si
transmis spre D.S.P Sdlaj, Machete privind evidenta detaq6rii personalului medical din cadrul
D.A.S. la D.S.P, pe perioada stdrii de alertd la nivel nafional, conform prevederilor art.19 alin
(3) din Legea nr.13612020.

IV. Activitatea administrativi

Personalul desemnat cu activitatea administrativ6 a intocmit propunerile pentru
cheltuielile administrativ-gospoddregti si a asigurat aprovizionarea cu materialele necesare
desfrgurdrii activitSlii a tuturor centrelor aflate in subordinea Direcliei de Asistenta Sociala
precum si a cabinetelor medicale gcolare.

In cadrul compartimentului administrativ se inregistreazd in aplicalia informatica de
gestiune materialele qi obiectele de inventar achizilionate precum si darea in consum sau
folosinla a acestora.

Administreazd spafiul in care functioneazd unitatea qi face propuneri pentru repara{ii
curente qi capitale la mijloacele fixe.
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De asemenea, in anul2O2l personalul administrativ a fost implicat direct in achizitionarea

si distribuirea hranei pentru persoanel e izolate la domiciliu de pe raza municipiului Zaldu, ca

urnare a infectarii cu coronavirus precum qi a rdspuns de aprovizionarea cu materialele

necesare desftgurdrii activitSlii la Centrele de vaccinare.

6. SERVICruL RBSURSB UMANE _ PROGRAME SOCIALE

6.1. Compartiment Resurse Umane

Coordone azd activit6tile specifice de resurse umane, desfrqurate la nivelul Direcfiei

de Asistenld Sociald Zaldu;

Gestioneazd funcliile publice gi funcliile contractuale din cadrul Direcliei de Asistenld

Sociald Zaldu

Obiectivele generale ale Serviciului Resurse umane qi Programe Sociale pentru anul

2021, au fost:
imbundt5{irea managementului resurselor umane, crearea unui corp stabil de funclionari

publici;
in vedere arcalizdrii obiectivelor generale ale Serviciului Resurse Umane qi Programe

Sociale au fost rcalizate urmitoarele activitdli:

. s-a urmdrit intocmirea/reactualizarea fiqelor de post pentru personalul din cadrul

Directiei de Asistentl Social6;

. au fost demarate 5 concursuri pentru ocuparea unor funclii publice, respectiv 6

concursuri pentru ocuparea unor funclii contractuale;

o actualizare Regulament de Organizare qi Funclionare respectiv Regulament Intem;

. au fost fEcute modificlri ale Organigramei qi a Statului de func1ii, fiind emise 6

Hotdrdri ale Consiliului Local;

. modificarea salariilor de bazdpentru funclionarii publici qi personalul contractual din

cadrul DAS Zaldu conform HCL;
o public area) pe site-ul instituliei, a veniturilor salariale pentru personalul din cadrul

Direcliei de Asisten{E Sociald Zalil;
. elaborarea planului de perfecfionare pentru anil202l;
. introducerea qi completarea tuturor dosarelor profesionale - au fost verificate /

gestionate pe tip de documente, in ordine cronologicd I actualizate;

. promovarea in grad profesionalE au fost promovali 6 funclionari publici;

. promovare in clasa - un functionar public ;

. promovare funcfie de conducere - un funclionar public;

. reincadrarea referentilor in funcfii de Asistenli Medicali;
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. pe parcursul anului 2021, la nivelul Serviciului Resurse Umane qi Programe Sociale
s-au intocmit 290 decizii (incetare, incadrare, detaqare, promovare, suspendare,

transfer, avansare gradafie etc.).
o intocmirea situatiilor solicitate de A.N.F.P Bucuregti privind situa{ia func{ionarilor

publici din cadrul Direcliei de Asistenld SocialdZaldu;
o introducerea salariilor pe portalul de gestiune a documentelor de raportare al Agenliei

Nafionale a Funclionarilor Publici - pentru funcfionarii publici din cadrul Directiei de

Asistenld Sociald Zaldu ;

. planificarea, urmirirea gi evidenta concediilor de odihnd, boa15, invoiri;
o intocmirea qi actualizarea Registrului electronic de evidenlI a personalului contractual

gi pentru asistenlii personali, in conformitate cu HG nr. 90512017, precum gi

intocmirea qi actualizarea Registrului de evidenld a funclionarilor publici;
o planificarea concediilor de odihn6 pe anul 2022;
. actualizarea, ori de cdte ori intervin modificdri, a bazei de date privind evidenla

funcliei publice gi transmiterea electronicd la Agentia Na{ionald a Func{ionarilor
Publici;

. colaborare cu STS , privind emiterea de semndturi electronice calificate ;

o activitili desfEgurate inbaza Legii nr. 17612010 privind integritatea in exercitarea
func(iilor gi demnitdlilor publice, pentru modificarea gi completarea Legii nr.

14412007 privind infiintarea, organizarea gi functionarea Agen{iei Nationale de

Integritate, precum gi pentru modificarea gi completarea altor acte normative:
. s-auinregistrat 55 declaralii de avere si 55 declaraliide interese, depuse de funclionarii

publici qi persoanele care aveau obligalia depunerii 1or, conforn prevederilor Legii
nr. 17612010;

. s-au transmis Agentiei Nationale de Integritate 110 de copii certificate, conform cu

originalul, ale declaratiilor de avere gi de interese, depuse pentru anul2020;
. activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor

publici qi ale personalului contractual din cadrul Direcliei de Asistenld Sociald,Zalilt:
o in perioada 1 ianuarie 202t - 3 I martie 2021 s-a fbcut evaluarea funcfionarilor publici

qi personalului contractual pentru anuJ2020;
o s-au verificat toate rapoartele de evaluare gi s-a acordat consiliere persoanelor

interesate.

o intocmirea CIM, acte adilionale, decizii privind modificare gradalii, decizii privind
incetarea CIM pentru asisten{ii personali;

o intocmirea lunard a pontajelor$i a Raportului lunar pentru asistentii personali angajali
in cadrul Serviciului Resurse Umane qi Programe Sociale ;
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. intocmirea adeverintelor de vechime, atdt pentru personalul D.A.S. cdt qi pentru
asistenfii personali;

o actualizarea Procedurilor de Sistem qi Opera{ionale din cadrul DAS ;

6.2. Compartiment Relafii cu Asocia{ii qi Fundafii - Contractare Servicii Sociale

in anul 2021, in cadrul Compartimentului Relafii cu Asocialii qi Fundalii - Contractare

Servicii Sociale au fost inregistrate un numdr de 694 acte, din care solulionate - 694.

in anul 202I, Consiliul Local al Municipiului Zalduprin DAS a asigurat subvenlionarea

inbaza Legii nr.3411998 a unui numdr de 2 furnizori de servicii sociale care funclioneazd
pe rma municipiului Zaldu, respectiv finanfarea Centrului de zi pentru copii aflafi in risc de

separare de pdrinfi din cadrul DGASPC Sdlaj.

Situafia sumelor aprobate qi utilizate este dupd cum urmeaz6:

Nr.
crt

Niltl

benb

ncla
ri,

Sumi aprobati qi utilizati

1 ASOCIATIA PRADER WILLI DIN
ROITAANIA - Centrul de zi pentru
recuperarea copiilor afectafi de boli
rare qi din spectrul autist - NoRo

54

Sumd aprobati - 969.840 lei/ an

Sumd utilizatd - 940.875 lei

2 ASOCIATIA PRADER WILLI DIN
nOUANIA - Centrul de pregltire
pentru o viafi independentl - ,rProba
de zbor"

10

SumE aprobatd - 127.000110

luni
Sumd utilizat6,- 120.050 lei

J ASOCIATIA PRADER WILLI DIN
ROMANIA
Centru de zi pentru persoane adulte cu

dizabilitl{i

l0 SumS aprobat[ - 29.0001ei12

luni
Sum6 utilizatd - 29.000 lei

4 PROTOPOPIATUL ORTODOX
ROUAN ZALLU - Centrul de zi pentru
copii aflafi in risc de separare de

pirin{i,,Sfintul Arhidiacon $tefan"

20

SumS aprobatl - 55.000 lei/10

luni
SumI utilizatd - 26.628 lei.

5 DGASPC SALAJ - Centrul de-zi
pentru copii aflafi in risc de separare
de plrinfi

44

Sumi aprobatl - 20.000 lei
Sumd utilizatd - 16.330 lei

ncep6nd cu luna Septembrie. PrimiriaZalduori I ' I 
^vp6nd cu luna Septembrie, PrimiriaZalduprin DAS a contractat serviciul social Camin

pentru persoane vdrstnice ACASA - Zaldu al furnizorului de servicii sociale Fundatia Acasd.
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Situa{ia pentru finanfarea serviciilor acordate in cadrul Cdminului pentru persoane
vdrstnice ACASA - Zaldu este urmitoarea:

Nr.
crt
1 FUNDATIA ACASA _

CImin pentru persoane

vArstnice

17 incadrali in gradul I
de dependenld

8 incadrali in gradul II
de dependenlE

Sumd aprobatd - 500.000

lei/ an

Sumi utilizatd - 14.872lei

6.3. Compartimentul Juridic
Compartimentul juridic are un rol esential in activitatea Direcliei de Asisten[E Social6

Zaldu, consilierii juridici prin natura functiei avdnd o autoritate funclionald cu o rdspundere
specificd. Activitatea profesionald a consilierilor juridici in perioada202l s-a realizatprin:

a)redactarea de acte qi opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea
Directiei de Asistentd Social6;

b)avizarea pentru legalitate, a contractelor de achizilie, a conven{iilor precum gi a actelor
adilionale aferente;

c)asistenf6, consultanfi gi reprezentarea juridici a instituliei;
d)avizarea gi contrasemnarea actelor cu caracter juridic generate in cadrul Directiei de

AsistenJd Sociald Zaldu ;
e)verificarea legalit6lii actelor cu caracterjuridic Ai administrativ primite spre avizare de

la toate serviciile, birourile, compartimentele existente in cadrul Direcliei de Asistenti Sociald
Zaldu;

f)infomarea periodici cu privire la legislatie aplicabilE in cadrul D.A.S. Zaldu.
I Redactare note juridice, acordare consultan{d qi

suport juridic
12 note juridice

2. Redactare notifi care, adrese institulii, ministere 15 adrese
a
J. Avi:

serv

serv

serv

lare pentru legalitate contract de prestdri

Lcii, acte adilionale la contractele de prestdri

Lcii, acorduri de incetare contracte de prestdri

:cii pentru personalul din centrele de vacinare

l0l de contracte, acte adilionale gi

acorduri de incetare contracte de

prestiri servicii

4. Avizare pentru legalitate protocoale de colaborare
an qcolar 2021-2022

20 de protocoale gi parteneriate de

colaborare cu Directia de Asistenl6

Sociald Zaldu
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5. Avizare pentru legalitate decizii interne generate

de toate serviciile, birourile gi compartimentele din

cadrul D.A.S. Zaldu

519 decizii interne

6. Avizarea pentru legalitate a tuturor contractelor

individuale de muncd personal contractual

(asistenfi medicali, medici, asistenli personali),

avizarea pentru legalitate a actelor adilionale la
contractele individuale de munc6, a actelor de

delegare, detagare, transfer, acorduri de incetare

contract individual de munci etc.

119 cim gi acte adilionale la cim

7. Avizare contracte de achizilii publice, acte

adilionale la contractele de achizilii publice,

contracte -de utiliteti, contracte de comodat qi

conven{ii

50 de contracte

8. Asistare persoane vdrstnice contract de intre{inere 32 de contracte de intrelinere

9. Desemnare curator, redactare referatelor, precum

gi a dispoziliilor primarului municipiului Zal6u

5 dispozilii privind instituirea

curatelei speciale

10. Redactare propuneri juridice "de lege ferenda" 2 propuneri legislative

ll Redactare gi avizare proceduri interne SCIM 4 proceduri de sistem elaborate qi un

numdr de 8 proceduri de sistem

av izate p entru I egal itate

t2. Reprezentare D.A. S. Zaldu instanle j udecdtoreqti/

institulii.
1

13. Informarea periodicd cu privire la legislalie

aplicabilI in cadrul D.A.S. Zaldt.
zilnic

t4. Redactare qi avizare pentru legalitate convenlii
provizorii gi convenlii definitive

19 conveniii provizorii gi definitive

6.4. Compartiment Centrul de Zi pentru Persoane Virstnice ,rTinerefe firi
Bitr6nefe"

La Centrul ,, Tinerele fara Batrdnete" sunt inscrigi un numdr de 62 de beneficiari.
Media zilnica a beneficiarilor prezenli la centru este de 20 de persoane vdrstnice.

in cadrul Centrului de Zi pentru Pefsoane V6rstnice o'Tinerele f5rd Bdtrdnefe", in cursul
anului 2021s-au desfbqurat urmdtoarele activitdli cu beneficiarii :

Activitdli zilnice de socializare (discutii pe diverse teme);Consiliere sociala;

Activitdli culinare ( prepararea unor retete de mdncdruri, deserte )-saptamanal;
Activitdli de divertisment, jocuri de table, cd4i, gah qi remy; Vizionare de film;

26



Sdrbitorirea zilelor de nagtere a beneficiarilor-S activitati;
Slrbltorire a Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice- I octombrie;
int6lniri cu reprezentan{ii Bibliotecii Jude{ene "IONITA SCIPIONE BADESC[J,,-3
activitati;
Yizite la Muzeul Judetean de Istorie si Arta zalau-2 activitati;
Activitati organizate pentru beneficiari in parteneriat cu Muzeul Jddetean de Istorie si Arta
Zalau: pictura, lucru manual -4 activitati;
Excursie cu beneficiarii la Cetatea Alba Iulia-Manastirea Ramet-Manastirea Dumbravita;
Activitati de Sf. Nicolae-impodobirea bradului, colinde;Masa festiva de Criciun ;

Educatie medicald: men{inerea gi/sau recuperarea stirii de sin6tate, cunoagterea,intelegerea
qi mentinerea unei bune igiene personale, mentinerea unei bune sdndtdti emotionale,
cunoagterea gi intelegerea riscurilor dependenlei chimice (include dependenta de substante
cum ar fi cofeina, tutunul, alcoolul) ;

Mdsurarea functiilor vitale tensiune arteriald, puls; Mdsurarea glicemiei qi a greutdtii
corporale;

Consiliere medicald;
- Consiliere juridicd la cerere: consiliere in probleme de drept, Codul Muncii, legislalia privind

drepturile pensionarului, drept civil-succesiuni, probleme juridice privind: dreptul locativ,
dreptul de proprietate, consiliere juridicd de grup privind legislalia actualizatd in perioada
stdrii de alerta;

- Monitorizareatelefonicd a situaliei socio - medicale a persoanelor vdrstnice inscrise la centru;
- Acordarea de consiliere socialE beneficiarilor centrului, prin mijloace de comi.rnicare la

distan(6, pentru depSgirea sentimentelor de singurdtate gi izolare;
Consiliere medicald telefonicd, pentru beneficiarii centrului, cu privire la continuarea
tratamentului pentru afectiunile cronice;
Acordarea de consiliere juridica, prin intermediul telefonului, beneficiarilor centrului, cu
privire la legisla{ia din perioada stdrii de alerti.

dofifdffihilHi=Cun l *C'li-p-ntru $'eiioailb of, istnicr
Centrul funcfione azd, incepdnd cu luna Noiembrie 20 19, iar

i ramiiia'i
anului 2021, centrul

a fost frecventat de 80 de beneficiari.
Centrul desfEgoarS activitili de tip club gi socializare, scopul centrului fiind incurajarea

imbdtr6nirii active a persoanelor vdrstnice qi participarea la viala sociala prin activit6li de
socializare qi volunt ariat.

in centru funclione azd o spdldtorie social6, prin care se doregte sprijinirea persoanelor
vdrstnice dependente ca urnare a pierderii autonomiei din cauza situafiei de boali, prin
crearea posibilitdlii de sp6lare a hainelor qi a materialelor textile a acestora.
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1.

7. COMPARTIMENT CONTROL INTERN MANAGERIAL,
PROGRAME, PROIECTE, INFORMARE

Activitatea desfiqurati
in anul 202L activitatea Compartimentului Control Intern Managerial, Programe,

Proiecte qi Informare s-a desf6qurat in conformitate cu legislalia in vigoare, Regulamentul

de Organizare qiFunclionare a Comisiei de monitorizare, procedurile documentate elaborate

gi conform Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern managerial inregistrat

cu nr. 20641 03.02.2021.

Analiza stadiului implementirii Sistemului de Control Intern Managerial Ia nivelul

Direcfiei de Asistenfi Social5 pe anul 2021

A fost constituit6 qi modifrcatd, in funcfie de schimbdrile intervenite in cadrul instituliei qi

de modificdrile legislative, Comisia de monitorizare. De la data intr6rii in vigoare a

Ordinului S.G.G. nr. 600/2018, Comisia de monitorizare coordoneazd procesul de

acinlizare a obiectivelor generale qi specifice, a activitdlilor procedurale, a procesului de

gestionare a riscurilor, proces preluat de la Echipa de gestionare a riscurilor care qi-a incetat

activitatea, a situafiei de monitorizare a performanlelor, a situaliei procedurilor ;i a

sistemului de monitorizare qi raportare, respectiv, informare cdtre conducere.

S-a elaborat Programul de demoltare a sistemului de control intern managerial inregistrat

cu nr. 2064103.02.2021, care cuprinde: obiective, activitSli, persoane responsabile qi termene

pe fiecare standard in parte. Conform Ordinului 60012018, acest program se actualizeazd

anual;

Au fost stabitite qi revizuite Obiectivele generale qi specifice conform Listei Obiectivelor

generale Si specifice a principalelor activitdli Si a indicatorilor de performanfd, inregistratd

cu nr. 6621 I 14.04.2021;

Activitdtile procedurabile pe anul 2021au fost inventariate pebaza Inventarului activitdlilor
de procedurat tnreg. cu nr. 10956/18.06.2021 qi a Inventarului activitdlilor procedurate

tnreg.cu nr. 2 2946/08. I 2. 202 I ;

Procedurile documentate sunt elaborate in proporlie de 100% din totalul activitdlilor
procedurabile identificate pe anul 2OZI. Au fost elaborate gi revizuite un numlr de 22

proceduri operafionale qi de sistem. Procedurile mai vechi au fost acinlizate parlial,

intrucdt revizuirea procedurilor este un proces de lungd duratd qi continuu, care trebuie

adaptat atdtla schimbirile intervenite in cadrul instituliei cdt gi la modificirile legislative

ap6rute.



o Au fost stabilifl un numdr de 332 indicatori de performan{I pentru toate activitdlile
importanto, P€ baza Listelor de obiective/ activitdli /indicatori de performanld elaborate la
nivelul fiecdrui compartiment din Organigrama instituliei. Informareq privind
monitorizarea performanlelor la nivelul instituliei, adresatd conducerii DAS, a fost
elaboratd qi inregistratd cu nr.202ll 03.02.2021;

e A fost elaborat qi actualizat Registrul riscurilor pe anul 2OZl la nivelul DAS Za\du prin
centralizarea riscurilor semnificative inregistrate in Registrele de riscuri primite de la
compartimentele / birourile / serviciile din cadrul instituliei;

o La finele anului 2021 s-a realizat autoevaluarea anualS a sistemului de control intern
managerial prin completarea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare
a standardelor de control intern managerial qi asumarea realitdfii datelor de c6tre fiecare
compartiment de la primul nivel din structura organigramei.

S -au reali zat urmdtoarele raportiri :

l. Situa\ia centralizatoare semestriald privind stadiul implementdrii SCIM,Anexa 3, Cap.I

2. Situayia sinteticd a rezultatelor autoevaludrii, Anexa 4.2, pe baza Chestionarelor de
autoevaluare a stadiului implementdrii SCIM, primite de la compartimente

3. Raport asupra controlului intern managerial la data de 3t.t2.2021transmis Comisiei de
monitorizare din cadrul Consiliului Local al Municipiului zaldu.

2, Analiza stadiului implementirii SCIM la data de 31.12.202l,utilizind datele cuprinse
in Situatia centralizatoare qi Situafia sintetici a rezultatelor autoevaluirii.

/ Comisia de monitorizare a elaborat Programul de demoltare a SClMinregistrat cu nr. 20641

03.02.2021, care cuprinde obiective, activitdli, responsabili qi termene.

/ Obiectivele generale, in numir de 5, sunt in concordanld cu misiunea instituliei stabilitd
prin ROF. Pentru realizareaobiectivelor generale, DAS, prin structurile sale, qi-a stabilitT2
de obiective specifice.

/ Activitdlile procedurabile inventariate in cadrul DAS pe baza Inventarului activitdlilor de
procedural inreg. cu nr. 10956118.06.2021 qi Inventarul activitdlilor procedurate inreg. cu
nr.22946108.12.2021 cuprind un numdr de 10 activitifi procedurabile.

/ Toate cele 10 activitSli procedurabile inregistrate pe anul 2O2l au fost procedurate. Din
totalul de252 proceduri documentate realizate la nivelul instituliei, un numdr de2l3 sunt
proceduri opera{ionale qi 39 sunt p.rpceduri de sistem.
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/ Au fost identificate un numdr de 428 riscuri la nivel de institu{ie din care 118 sunt riscuri
semnificative care au fost inregistrate in Registrul riscurilor pe anul 2021.

in urma completdrii de cdtre cele l l structuri din cadrul instituliei a Chestionarului de

autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial la

data de 31.12.2021, s-au constatat urmitoarele:

STANDARD I - Eticd qi integritate- IMPLEMENTAT;
STANDARD 2 - Atribulii, funclii, sarcini-IMPLEMENTAT
STANDARD 3 - Competenfd, performanlE-IMPLEMENTAT

STANDARD 4 - Structu r a or ganizatoricd-IMPLEMENTAT

STANDARD 5 - Obiective- IMPLEMENTAT
STANDARD 6 - Planific area- IMPLEMENTAT
STANDARD 7 - Monitorizarea performanfelor- IMPLEMENTAT
STANDARD 8 - Managementul riscului- IMPLEMENTAT
STANDARD 9 - Proceduri- IMPLEMENTAT
STANDARD 1 0 -Supravegherea- IMPLEMENTAT
STANDARD 1l - Continuitatea activitelii- IMPLEMENTAT
STANDARD 12 - Informarea qi comunicarea- IMPLEMENTAT
STANDARD 13 - Gestionarea documentelor- IMPLEMENTAT
STANDARD 14 - Raportarea contabile qi financiard- IMPLEMENTAT
STANDARD 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial- IMPLEMENTAT
STANDARD 16 - Auditul intern. IMPLEMENTAT
Ladatade 31 .12.2021 au fost implementate toate cele 16 standarde ale sistemului de control

intern managerial, iar sistemul este conform.

3. Activiti{ile desl5qurate pe partea de Programe, Proiecte qi Informare
in cadrul proiectului "Calitate, eficienfi qi performanfi la nivelul UAT MunicipitlZaldu',

Cod SIPOCA/SMIS2}L4, proiect prin intermediul cdruia s-a implementat la nivelul DAS
Zaldu un instrument de management al calitalii gi performanfelor denumit CAF, in vederea

continuirii activitSlilor ce succed implementdrii CAF, s-au realizaturmdtoarele activitdli:
1. S-a elaborat Planul de acliune invederea imbundtdyirii activitdlii tn cadrul DAS Zaldu pentru

perioada 202 1-2022;
2. S-aintocmit o Informare cdtre conducerea DAS cu privire la acfiunile care se vor intreprinde

pentru obiectivul CreSterea gradului de satisfaclie al angajalilor qi s-a oblinut acordul
acesteia in vederea aplicirii periodicede chestionare;

3. in perioada 01-07-l 5.07.2021a fost distribuit gefilor de structurd qi completat de un numdr
de 33 angajairi, Chestionarul privind evaluarea satisfacliei angajalilor din cadrul DAS;

4. S-a elaborat Raportul privind evaluarea gradului de sotisfaclie al angajalilor, care cuprinde
o analizd, a rdspunsurilor date de angaja\i la intrebdrile din chestionarul aplicat.



4. Acfiuni intreprinse de DPO, numit prin Decizia nr. 328t12.06.2018, in vederea
cunoaqterii qi aplicirii corecte a Regulamentului nr,67912016 privind protec{ia
persoanelor fizice in ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu caracter personal qi privind
Iibera circula{ie a acestor date, de citre salaria{ii DAS.r'A fost adus6 la cunoqtinla noilor angajafi, Politica de proteclie a datelor cu carocter
personal;

r' Au fost inregistrate qi s-a formulat r6spuns pentru un numdr de 27 de Cereri de rectificcre a
datelor cu caracter personal;

/ Au fost fEcute verificdri asupra documentelor utilizate in activitalile desf6qurate de
compartimente gi s-au fEcut anumite coreclii.

8. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTBRN
Auditul Public Intern la nivelul Directiei de Asisten{d Sociald, Za\au este o structur6

de specialitate, constituitd qi organizatd in conformitate cu prevederile legale, la nivel de
compartiment, prin reorganizarea D.A.S.C., inbaza Hotardrii Consiliului Local nr. 180 din
14.07.2014, privind aprobarea organigramei gi a Statului de func{ii.

Compartimentul Audit Public Intern este in subordinea directd a Directorului
executiv al Directiei de Asistentl Sociald Zaldu.

Prin statul de funclii pe anul 2021, Compartimentul Audit Intern este prev6zut cu
doud posturi de auditori, nivel execu{ie, grad superior, actualmente fiind ambele ocupate. in
cursul anului de raportare activitatea de audit public intern a fost exercitata de auditorii Focqa
Rodica gi de Mureqan Cristina Mihaela.

in anul 2O2l Compartimentului Audit Public Intern a functionat in conformitate cu
legislalia in vigoare, Normele metodologice proprii gi procedurile de lucru operationale
elaborate, Planul anual de audit public intern pentru anul 2021, aprobat qi inregistrat cu nr.
16984 I 07.12.2020, desf6qurdnd urmdtoarele activitdli:

'realizarea misiunilor de audit intern Si urmdrirea implementdrii recomanddrilor
in anul 2O2l misiunile de audit au fost desfrgurate in conformitate cu nonnele metodologice

qi procedurile de lucru elaborate.

Astfel, in anul de raportare s-au realizat qapte misiuni de asigurare lconformitate,
dupd cum urmeaz6:

l.Misiunea de audit ,,Evaluarea sistemului de prevenire a corupfiei, 2021 ";
2.Misiunea de audit ,,Evaluarea activitdlii de ocordare a ajutorului social lunar (YMG), tn

condisiile prevdzute de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizatd ";
3'Misiunea de audit "Evidenfa bunryr,ilor a/late tn domeniul public Si asigurarea integritdtii

acestoro";
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4.Misiunea de audit "Organizctrea pi acordarea serviciilor de asistenld medicald

comunitard Si Scolard " ;
5.Misiunea de audit "Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului";

6.Misiunea de audit "Examinarea organizdrii Si desfisurdrii activitdlii de protec{ie a

copilului ;i autoritate tutelard ";

T.Misiunea de audit "Examinarea activitdlilor Biroului Proteclia persoanelor cu

dizabilitdli Si persoanelor vdrstnice, intervenlii tn situalii de urgenld";
S.Misiunea de audit "Examinqrea regularitdlii Si conformitdlii activitdlilor Centrului

Social de Urgenfd".
Toate cele 8 misiuni de audit au fost realizate in limitele bugetului de timp alocat

pentru fiecare misiune, in total fiind alocate 200 zile. Cu ocazia fiecdrei misiuni de audit

realizate, auditorii au verificat func{ionalitatea structurilor auditate, conformitatea qi

regularitatea desfdgurdrii activitafllor acestora qi a implementdrii controlului intern managerial.

Astfel, in urma misiunilor de regularitate,pebaza testirilor qi analizelor efectuate.

echipa de auditori a apreciat ca fiind funclionale structurile auditate, activitdlile acestora fiind
desfEqurate in condilii de regularitate qi conformitate. Asigurarea calitIlii activitdlilor s-a

realizat ca urrnare a aplic[rii procedurilor proprii elaborate Ei aprobate de cStre conducerea

instituliei, a identificdrii qi rcpartizArii eficiente a resurselor, pornind de la stabilirea nevoilor

pentru realizarea obiectivelor qi a organiz[rii proceselor de muncd in vederea desfr$uririi
activitifilor planifi cate.

Misiunile au fost finalizate cu intocmirea rapoartelor de audit cu privire la acliunile

desflqurate, fiind enunlate punctele slabe identificate in sistem gi pentru care au fost formulate

recomanddri in vederea elimindrii acestora, conform legislaliei in vigoare. Conducerea DAS

Zaldua dispus mSsurile necesare, av6nd in vedere recomanddrile din rapoartele de audit intern,

in scopul elimin6rii punctelor slabe constatate in cadrul misiunilor de auditare. in cursul anului

2021 au fost urmdritd implementarea recomandirilor, Compartimentul Audit Public Intern

analizdnd rezultatele implementdrii, progresele inregistrate in implementarea recomand[rilor

raportate de cdtre structurile auditate. Recomanddrile au fost insuqite qi implementate la

termenele stabilite, contribuind astfel la perfeclionarea activitSlilor direc{iei qi, implicit la
imbun6tdfirea sistemului de control intern.

Misiunile de audit s-au finalizat cu intocmirea dosarelor, acestea cuprinzdnd toate

actele qi documentele aferente misiunilor:in cauz6. Astfel au fost constituite 8 dosare complete,

conlindnd gi un opis al actelor din dosar.

- gestionarea riscurilor
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La nivelul compartimentului s-a revizuit qi actualizat Registrul riscurilor, fiind
inregistrat cu nr. 22165 din 24.11.21, identificdndu-se 36 riscuri asociate activitSlilor
desfrqurate, stabilindu-se strategia de gestionare aacestora, mdsurile de control qi modalitdtite
de tratare a riscurilor.

-elaborarea Si actualizarea Programului de Asigurare Si imfiundtdlire a Calitdtrii
La nivelul Compartimentului Audit public Intern din cadrul Direcfiei de Asistenld

Sociald Zaldu s-a actualizat Programul de Asigurare Si imbundtdlire a Calitdyii Activitdlii de
Audit Public Intern (PAIC), s-a aprobat qi inregistrat cu nr. 1993 I 02.02.2021. Acesta are rolul
sd garanteze cd activitatea de audit intern se desftgoard in conformitate cu normele,
instrucfiunile gi Codul privind conduita eticd a auditorului intern qi contribuie la imbundtd(irea
activit6tii structurii de audit public intern.

Conform cadrului normativ general in domeniul auditului public intem, s-a elaborat qi

Planul de acliune privind asigurarea Si tmbundtdlirea calitdsii activitdlii de audit public intern,
aprobat qi inregistrat cu nr. 1943 I 02.02.2021 - instrumentul de punere in lucru al P.A.I.C.,
care este structurat pe: obiective, acfiuni, indicatori de performan!6, termene, responsabili qi

observalii.

Pe parcursul anului 2021 s-a efectuat monitorizarea obiectivelor stabilite in cadrul
P.A.I.C. prin analiza continud a indicatorilor de performanld stabiliti inilial pentru fiecare
obiectiv, urmdrindu-se respectarea termenelor de realizarc. Programul de asigurare qi
imbundtd\ire a calitdsii activitdlii de audit public intern in anul 2021a fost indeplinit.

- pr e gdtir e a pr ofes ional d
Aprofundarea gi imbundtElirea competenfelor profesionale ale auditorilor s-a realizatin

anul202I inbaza Planului de pregdtire profesionald pe anul 2021, elaborat inbazanevoilor
de pregdtire identificate gi a resurselor financiare disponibile. Planul a fost intocmit qi aprobat
la termenul stabilit de conducdtorul D.A.S., fiind inregistrat cu nr. 1923 I 01.02.2021. Numdrul
zile de pregdtire profesionald, realizate de auditorii publici intern in 2021 a fost de 15

zilelauditor, fiind in concordanld cu numdrul de zile de pregdtire profesionald stabilit prin
norTne.

-planificarea activitdlii de audit intern pentru anul 2021

in anul 2OZI activitatea de audit s-a desf6qurat in conformitate cu legislafia in vigoare,
Normele metodologice proprii gi procedurile de lucru opera(ionale elaborate, conform Planului
multianual de audit public intern pentru perioada 20 19 - 202 I , acttalizat, aprobat qi inregistrat
cu nr. 36 din 20.08.2020, respectiv Planul anual de audit public intern pentru anul 2021,

aprobat qi inregistrat cu nr. 16984 t Ol.iZ.ZO2O, fiind atinse obiectivele acestora.
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-activitatea de raportare

Compartimentul de audit a elaborat Raportul anual privind activitatea de audit public
intern, aferentd onului 2020, care a fost aprobat de cdtre Directorul.executiv la D.A.S. qi

inregistrat cu nr. 509 din 14.01 .2020. Raportul a fost transmis spre centralizare c[tre organul

ierarhic superior, respectiv Biroul Audit Public Intern din cadrul UAT Zaldu qi la Camera de

Conturi Sdlaj, respect6nd termenele stabilite de raportare. in anul 2O2l nu a.fost cazul de

raportiri periodice privind recomanddri neinsuqite de cdtre conducerea D.A.S. qi consecinfele

ne implement6ri i ace stora, sau eventuale ire gul aiteli.

-consilierea conducerii instituliei Si a structurilor auditate
Pe parcursul anului 2021 compartimentul de audit public intern a desf[qurat

consiliere informalS a mernbrilor Comisiei de monitorizare a controlului intern managerial

constituite la nivelul DAS, in vederea implementdrii qi dezvoltdrii sistemului de control intern

managerial. De asemenea, in timpul deruldrii misiunilor de audit de regularitate au fost

consiliate structurile auditate.

-evaluarea internd a activitdlii de audit public intern
Autoevaluarea activitetii de audit intern la nivelul compartimentului de audit public

intern s-arealizatprin monitorizarea implementirii standardelor de control intern/managerial,

in conformitate cu Ordinul nr. 60012018 pentru aprobarea Codului controlul,ui intern /
managerial al entitdlilor publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

in vederea evaludrii stadiului de implementare a standardelor de control intern /
managerial Compartimentul Audit Public Intern a procedat la autoevaluare, complet6nd

Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern
managerial, prevdzut in Anexa nr. 4.1 din instrucfiunile cuprinse in O.S.G.G. 600/2018

inregistrat cu nr.22166124.11.2021 gi raport6nd ca fiind implementate toate standardele

aplicabile compartimentului de audit - Standard 15 Evaluarea sistemului de control intern
managerial.

Pentru anul 2021 toate cele 15 standarde de control intern managerial aplicabile
Compartimentului Audit Public Intern, prev6zute de O.S.G.G.60012018 sunt implementate,

fiind realizate activitSrile specifice stabilite fiecIrui standard.

-alte activitdli
-administrare gi gestiune a cornpartimentului de audit,
-instruirea in domeniul s6net6tii qi securitdtii in munc6, instruirea in domeniul

situaliilor de urgen!6,

-activitate de arhivare documente qi de predare la arhivS.
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Pe baza evaludrilor interne qi autoevaludrii, in vederea imbundtifirii activitalii de
audit public intern, au fost identificate problemele care ar putea afecta activitatea
compartimentului, au fost stabilite qi luate mdsurile necesare pentru ca obiectivele propuse sd
poatd fi realizate in condilii de eficienld qi eficacitate.

9. SERVICIUL CENTRUL SOCIAL DE URGENTA
Centrul Social de Urgenfi face parte din Direc{ia de Asistentd Sociald Za\du.
in cadrul C SU funclione azd, urmatoarele servicii :

Addpost de Noapte- serviciul de gdzduire temporard a persoanelor lipsite de addpost cu
o capacitate de 52locuri de care au beneficiat pe parcursul anului 2O2l un numar de 51
persoane;

Serviciul de ccaare pentru tinerii dezinstitulionalizali cu o capacitate de 20 locuri de care
au beneficiat pe parcursul anului 2021un numar de 5 persoane;

Servicii de gdzduire pe perioadd determinatd pentru persoane cu risc social cu o
capacitate de 16 locuri de care au beneficiat pe parcursul anului 2021 un numar de 6
persoane;

o Centrul de zi pentru integrarea sociald a persoanelor/drd addpost de care au beneficiat
pe parcursul anului 2021 un numar de 32 persoane;

o Centrul pentru victimele violenlei domestice - 7 cazuri pe parcursul anului 2021, au fost
caza[i agresorii la centru, victimele nu au necesilat cazare pe acest serviciu, au fost
contactate prin echipa mobili qi le-a fost asigurata consilierea psihologica, juridica si
sociala.

Prin serviciile oferitePrin serviciile oferite in cadrul CSU se rdspunde nevoilor sociale ale persoanelor
lipsite de addpost in vederea dep6qirii situaliilor de dificultate, prevenirii qi combaterii
riscului de excluziune social6, promovirii incluziunii sociale gi creqterii calitalii vielii
acestora.

Serviciile oferite in cadrul Centrului Social de Urgentd pe parcursul anului 2021 au
fost de fumizare a serviciilor sociale prin asigurareaurmStoarele activitdli:

- reprezentarea furnizorului de servicii sociale in contractul incheiat cu persoana
beneficiar6;

- gdzduire pe perioadd determinatd;
- asistenld medicali primar6, educatie pentru s6ndtate;
- hrand, 2 meselzi, in valoare de 16,60leilbeneficiar;
- igenizarea hainelor si a lenjeriei;
- consiliere psihologicd,, asistenli socialS, respectiv juridicd la nevoie
- sprijin in orientarea gi inte$rarea sociali sau in muncd in funcfie de pregdtirea

profesionald de care dispun.
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- de informare a beneficiarilor, poten[ialilor beneficiari, autorit6tilor publice qi

publicului larg despre domeniul s6u de activitate, prin asigurareaurmitoarelor activitdli:

- beneficiarilor sau persoanelor interesate de acest serviciu le este pus la dispozilie un

ghid al beneficiarului prin afiqarea acestuia la sediul CSU;

- pentru autoritefile publice gi publicului larg, serviciul deline qi pune la dispozilie

materiale informative (pliante) disponibile in format electronic (site) c6t gi'pe suport de

hdrtie.

Beneficiarii Serviciului de gdzduire temporari pe timp de noapte, pentru persoane

lipsite de adipost, sunt:

} persoane care au avut domiciliul sau reqedinla in municipiul Zaldu" lipsite de

locuinld, respectiv nu dispun de resurse materiale in vederea asigurdrii unei

locuinfe;

F persoane care au domiciliul sau flotantul in judelul Silaj Ei care se gdsesc intranzit
prin municipiul Zaldu,pentru rezolvarea unor probleme personale pe o perioada de

1-5 zile pe an;

) persoanele care au domiciliul sau flotantul in alte judete din [ar6;
F persoane din afarajudefului, care se gisesc in tranzit prin municipiul Zaldu, pe o

perioadd de la l-3 zilelan.

Beneficiarii Serviciului de cqzare pentru tinerii dezinstitulionalizali sunt tineri cu

v6rsta intre 18 qi 40 de ani care provin din institulii de proteclie speciali din judeful SAlaj gi

primesc sprijin in vederea formdrii deprinderilor de viafi ca individ independent.

Pe perioada stdrii de alertd la solicitarea DSP au fost organizate urmatoarele localii:

-spafiu organizat ca qi izolator destinat persoanelor depistate pozitiv in urma testirii,

cu intrare separata din exteriorul clddirii prevSzut cu dormitor dotat cu chiuvetd,bei,toalet[.

-Spafiu organizat pentru carantin6 in vederea izoldrii persoanelor care prezintd

simptome (temperaturd peste 37.3, sau alt6 simptomatologie etc), persoane in asteptarea

rezultatului testlrii, persoane care necesitl carantind la revenirea in centru.

-spaliu amenajat ca qi addpost pe perioada noplii, pentru persoanele fErd addpost aflate

sub influenla bduturilor alcoolice, aduse de cStre institufiile abilitate (poli1ie, polilie local6,

jandarmerie, spital etc.), c6nd temperaturile sunt scizute. Spaliul este prevdzut cu intrare

separatl din exteriorul clddirii. Pe parcursul anului 2021au beneficiat de acest serviciu un

numar de 15 beneficiari.
S-au luat toate mdsurile corespunzatoare pentru prevenirea rdspdndirii COVID-19 in

r6ndul persoanelor fErE ad6post.

Personalul angajat in cadrul CSU a fost implicat in programul POAD pentru

distribuirea alimentelor qi produselor de igien[.
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10. SERVICIUL CABINETE MEDICALE $COLARE ;i ASISTENTA
MEDrcarA coMuNlranA

I. Obiectul de activitate:
Asistenla Medicald $colari. conform legislaliei in vigoare, are ca obiect principal de
activitate asigurarea asistenlei medicale qi asistenfei medicale stomatologice in unitdlile de
inv6timdnt de pe razamttnicipiului Zaldu,in cabinetele medicale din gr6dinile si gcoli,

Asistenta medicald comunitara , realizeaz6 identifi carea activd, in colaborare cu ceilalli
specialigti din cadrul instituliei a problemelor medico-sociale ale comunitElii gi, in special,
ale persoanelor apar[indnd grupurilor vulnerabile, precum qi facilitarea accesului populatiei,
in special al persoanelor apar[indnd grupurilor vulnerabile, la servicii de sdndtate gi servicii
sociale incluzdnd sprijinirea persoanelor vulnerabile care se aflI in izolare la domiciliu, in
vederea limitdrii trasmiterii virusului SARS- Coy- 2;

II. ActivitS{i desl5qurate

Cabinete Medicale $colare :

/ consultatii medicale acordate copiilor din unitatile de invatamant, in cadrul cabinetelor
medicale- 2549;

r' efiberare refete medicale- 96;
/ efectuare de tratamente- 22.837;
/ efectuarea examenelor de bilanf 2.572;
/ efectuarea mdsurdtorilor somatometrice- 2572;
/ eliberurea de avize epidemiologice- 1788;
/ eliberare de adeverinle pentru elevi ai claselor a VIII-a(504 adeverinte) qi pentru elevi

ai claselor a XII-a- 897 adeverinle;
/ eliberare adeverinte medicale pentru scutire de la cursuri ( 227 adeverinte) si

adeverinte pentru scutiri de la ore de educatie fizica si sport- 52 adeverinle;
r' efectuarea triajelor epidemiologice dupa fiecare vacanta- 32.514;
/ dispensarizarea elevilor cu boli cornice- 859 elevi;
/ efectuarea de cdtre medic a orelor de educalie sanitara- 20 ore;
y' efectuarea de catre asistenul medical a orelor de educafie sanitara- 190 ore;
/ verificarea starii de sanatate a personalului din blocul alimentar- 2}persoane;
/ efectuarea raportarilor la Directia de Sanatate Publica Sdlaj a cazurilor de viroze

respiratorii sezoniere- 3 0 situalii;
/ raporlareala Directia de Sanatate Publica S6laj a cazurilor de pediculozd in urma

triajelor epidemiologice- 2a iitualii, iar la recontrol- 4 situalii;
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/ efectuarea de teste COVID si raportare in platforma si la Directia de Sanatate Publica

S6laj-3.130 teste, din care 66 teste pozitive;
/ efectuarea de anchete epidemiologice pentru evaluarea riscului de sanatate public6,

prin detasarea cadrelor medicale pe perioada vacantelor, la Directia de Sanatate

Publica Sdlaj, pe perioada st6rilor de urgen!6 qi a stdrilor de alerti la nivel nalional,

in contextual pandemiei generate de virusul SARS- CoY- 2;

Asistenld Medical6 Comunitari :

y' acordarea de servicii medicale: educalie pentru sdndtate, monitorizare parametrui

fi ziologic i- 220 caznri;
/ administrare tratamente injectabile- 7 persoane;

/ identificarea nevoilor qi problemelor medico-sociale ale comunitdlii, prin

supravegherea stIrii de sdndtate a gravidelorl lauzelor din medii defavorizate- 30

persoane;

/ mobilizareapopulaliei pentru participarea la programe de vaccinare in cadrul tuturor

anchetelor epidemiologice efectuate prin detaqare la D.S.P Sdlaj;
y' monitorizarea stirii de sinatate a persoanelor izolate qi carantinate la domiciliu qi

informarea acestora cu privire la prevenirea r6spandirii virusului SARS-CoV-2-1.500

persoane;

/ distribuirea de alimente persoanelor vulnerabile aflate in carantind sau izolare la

domiciliu- 39 persoane;

/ achizitionarea de medicamente in colaborare cu medicul de familie gi medicul

specialist- 2 persoane;

/ acordarea de sprijin persoanelor vulnerabile in vederea intocmirii dosarului pentru

revizuirea pensiei de invaliditate, dosar pentru ajutor social-6 persoane;

/ distribuire de alimente gi produse de igiend prin Programul POAD - 500 persoane;

/ efectuarea de anchete epidemiologice pentru evaluarea riscului de sanatate public6,

prin detasarea cadrelor medicale pe perioada vacantelor, la Directia de Sanatate

Publica Sdlaj, pe perioada starilor de urgen!6 qi a stirilor de alerti la nivel naqional,

in contextual pandemiei generate de virusul SARS- CoV- 2- 3000 anchete;

Centre de vaccinare: 
r- i-

/ intocmirea qi monitorizarea contractelor de prestdri servicii, actelor adilionale la
contractele de prestdri servicii, acordurilor de incetare a contractelor de prestdri

servicii pentru personalul din centrele de vacinare, din echipa mobilad qi cadrelor
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medicale participante la maratoanele de vaccinare organizate la sediul Value

Center Zaldu- 101 contracte, acte adilionale qi acorduri de incetare;

intocmirea Notificdrilor qi a Anexei 1, privitoare la evidenla personalului, la

Contractul pentru decontarea, din bugetul Ministerului Sdn6tdii, a cheltuielilor
pentru operafionalizarea centrelor de vaccinare impotriva COVID- 19 organizate

de autorit6lile administraliei publice locale- 20 notificiri completate cu anexa;

pogramarea personalului in centrele de vaccinare, pentru prestarea activit6lii
specifice;

verificarea lunarI a documenta{iei predate de citre coordonatcirii centrelor de

vaccinare referitoare la activitateaprestatorilor de servicii in centrele de vaccinare;

intocmirea lunard a evidenfelor necesare pentru retribulia personalului care iqi

desfaqoard activitatea in centrele de vaccinare, echipa mobild qi maratoane de

vaccinare;

De asemenea, la nivelul serviciului CMSAMC, in decursului anului 2021, s-au

efectuat evaludrile personalului din cadrul serviciului, revizia fiqelor de post qi adaptarea

fiqelor de post la noile prevederi qi norme legislative, s-au intocmit contracte, acte adilionale

la contractele individuale de muncd, referate qi decizii de delegare, detagare, transfer, incetari

ale contractelor individuale de munc6, pentru personalul din subordine, s-& coordonat

intocmirea protocoalelor de colaborare intre Direclia de Asistenld SocialS qi instituliile de

invalamdnt de pe razamunicipiului Zaldu- an gcolar 2021-2022, s-au efectuat propuneri de

imbun[tifire legislativd in colaborare cu compartimentul juridic, s-au intocmit situalii,

adrese si rispunsuri la adrese citre alte institufii, Direclia de Sindtate Publicd Sdlaj,

Ministerul SdndtSfii, Ministerul Muncii si Protecliei Sociale.
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