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 erviciul Public de Asistenta Sociala Avrig cu sediul in orasul Avrig,
S
str. Gheorghe Lazar, nr. 10 este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice conform certificatului de acreditare cu
seria AF, nr. 001402 din 19.06.2014, isi desfasoara activitatea din anul 2003 si
are in subordine urmatoarele compartimente:
❖ Compartiment autoritate tutelara
❖ Compartiment asistenta sociala si protectia persoanelor cu handicap
❖ Compartiment pentru sprijin acordat la domiciliu pentru persoanele de
varsta a treia
❖ Compartiment , asistenta medicala comunitara
❖ Asistenta medicala desfasurata in unitatile de invatamant
❖ Centru de permanenta
In perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 activitatea serviciului s-a concentrat asupra
identificarii si solutionarii problemelor sociale ale comunitatii locale, din domeniul
protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice,
persoanelor cu handicap, persoane cu probleme de sanatate precum si a
oricaror alte persoane aflate in nevoie.
In vederea implementari politicilor si strategiilor in domeniu si in scopul furnizarii
serviciilor sociale catre categoriile de beneficiari prevazuti de lege, Primaria
orasului Avrig a facut eforturi pe parcursul anului 2016, sa asigure resursele
umane, materiale si financiare necesare.
Serviciul Public de Asistenta Sociala Avrig ofera servicii sociale si prestatii
sociale, la solicitarea beneficiarilor.
Activitatea privind venitul minim garantat acordat conform Legii 416/2001

În cursul anului 2016 pentru acordarea ajutorului social, conform Legii 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare au fost
preluate 11 cereri noi pentru acordarea ajutorului social. S-au efectuat
modificări ale cuantumului ajutorului social pentru un numar de 29 familii şi
persoane singure şi s-a reluat dreptul la ajutor social pentru 14 familii şi
persoane singure. De asemenea s-au efectuat un număr de 16 suspendări ale
dreptului la ajutorul social şi pentru un număr de 17 familii şi persoane singure
dreptul la ajutorul social a fost incetat.
În vederea stabilirii şi urmăririi respectării condiţiilor de acordare a drepului la
ajutorul social s-au efectuat anchete sociale la intervalul stabilit de lege,
rezultând un număr de 93 anchete sociale efectuate.
În vederea menţinerii dreptului la ajutorul social au fost analizate şi operate in
baza de date modificările intervenite în urma depunerii de către beneficiari a unui
număr de 195 declaratii pe propria răspundere însoţite de documente
justificative privind componenţa familei şi veniturile realizate de membrii
acesteia.
În cursul anului 2016 un număr mediu lunar de 23 persoane apte de
muncă din familiile beneficiare de ajutor social au efectuat acţiuni şi lucrări de
interes local si au fost inregistrate 107 adeverinte de la somaj.
S-au înregistrat şi eliberat 20 adeverinţe care să ateste calitatea de beneficiari ai
ajutorului social necesare pentru asigurări de sănătate sau pentru alte beneficii.
Se transmit lunar la AJPIS anexele conform legii.
Tabel privind persoanele beneficiare de ajutor social şi dosarele de ajutor social
aflate în plată în anul 2016
NUMĂR
NUMĂR DOSARE
LUNA
PERSOANE
ÎN PLATĂ
BENEFICIARE
1
39
98
2
40
110
3
40
114
4
34
87
5
33
86
6
30
75
7
30
84
8
29
73
9
28
72
10
28
71
11
30
82
12
35
104
În cursul anului 2016 pentru acordarea ajutorului de înmormîntare stabilit
conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare a beneficiat 1 persoana de 700 lei si de ajutor de urgenta
au beneficiat 2 persoane in suma totala de 1200 lei. Prin Hotărârea Consiliului
Local Avrig, s-au acordat 5 ajutoare de urgenta in suma totala de 10000 lei.
În cursul anului 2016 unui număr de 33 de familii sau persoane singure,
beneficiare de ajutor social, s-a emis dispoziţia de acordare a ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri, suma totală fiind de 9396
lei.

Activitatea privind acordarea alocației pentru susținerea familiei conform
Legii 277/2010
Familiile cu venituri reduse care au în intretinere şi în ingrijire copii în vârstă de
până la 18 ani în condiţiile Legii 277/2010, cu modificările şi completările
ulterioare pot beneficia de alocatii pentru sustinerea familiei.
Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei este în funcţie de venitul net mediu
lunar pe membru de familie, numărul copiilor din familie, diferenţiat pentru familii
monoparentale, prezentate mai jos, precum şi alte condiţii prevăzute de
O.U.G.nr.65/2014.
Familie formată din soț, soție și copii :- venitul net mediu lunar pe membru de
familie se situează până la 200 lei,
* 82 lei pentrufamilia cu uncopil;
* 164 lei pentrufamilia cu 2 copii;
* 246 lei pentrufamilia cu 3 copii;
* 328 lei pentrufamilia cu 4 copiişimaimulţi;
- venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează între 201 lei şi 530 lei,
* 75 lei pentrufamilia cu uncopil;
* 150 lei pentrufamilia cu 2 copii;
* 225 lei pentrufamilia cu 3 copii;
* 300 lei pentrufamilia cu 4 copii şi mai mulţi;
Familia monoparentală:
- venitul net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei
* 107 lei pentrufamilia cu uncopil;
* 214 lei pentrufamilia cu 2 copii;
* 321 lei pentrufamilia cu 3 copii;
* 428 lei pentrufamilia cu 4 copii şi mai mulţi;
- venitul net mediu lunar pemembru de familie se situează între 201 lei şi 530 lei,
* 102 lei pentrufamilia cu un copil;
* 204 lei pentrufamilia cu 2 copii;
* 306 lei pentrufamilia cu 3 copii;

* 408 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
In cursul anului 2016 au fost depuse 28 și aprobate 28 de solicitări pentru
acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei. De acest drept au beneficiat lunar,
în medie 402 copii. Pentru acordarea dreptului, respingerea cererii, modificarea
cuantumului, suspendarea dreptului sau încetarea dreptului la alocaţia pentru
susţinerea familiei, personalul din cadrul serviciului cu atribuţii în acest domeniu
a întocmit referatele şi proiectele de dispoziţii în vederea emiterii dispoziţiei
primarului conform legii. În acest sens s-au emis 224 de dispoziţii ale primarului
iar acestea au fost comunicate titularilor. În vederea stabilirii şi urmăririi
respectării condiţiilor de acordare a drepului la alocaţia pentru susţinerea familiei
s-au efectuat anchete sociale la intervalul stabilit de lege, rezultând un număr de
505 anchete sociale efectuate.
În vederea menţinerii dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei au fost
analizate şi operate în baza de date modificările intervenite în urma depunerii de
către beneficiari a unui număr de 885 de declarații pe propria răspundere însoţite
de documente justificative privind componenţa familei şi veniturile realizate de
membrii acesteia.
Se transmit lunar la AJPIS anexele conform legii.
Activitatea privind ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat conform
O.U.G. 70/20011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului
rece.

 jutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale
A
În anul 2016 ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale s-a acordat
conform OUG 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada
sezonului rece.
Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale
au solicitat acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței prin depunerea la
sediul SPAS Avrig a cererii și declarației pe propria răspundere privind
componența familiei și veniturile acesteia insotite de documente justificative.
Pentru anul 2016 s-au depus 96 de cereri şi declaraţii pe propria răspundere.
Pentru aceste cereri s-a procedat la verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a
criteriilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei și s-au întocmit
referate şi proiecte de dispoziţie în vederea emiterii dispoziţiei de acordare a
dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale pentru 96
solicitanţi eligibili. Pentru aceștia au fost întocmite comunicări ale dispoziţiei de
acordare a dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale,
comunicări care au fost transmise titularilor.
Solicitanții eligibili au fost înregistrați într-o bază de date care este folosită
pentru transmiterea informaţiilor necesare către furnizorul de gaze naturale și
către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu.
S-a întocmit lunar, pentru toată perioada sezonului rece, noiembrie 2016 martie 2017 raportul statistic privind beneficiarii ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu gaze naturale care se comunica Agenţiei Judeţene pentruPlăţi şi
Inspecţie Socială – Sibiu.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri
În cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Avrig s-a desfașurat activitatea
privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri.
În cursul anului 2016 au fost preluate un număr de 27 de cereri pentru acordarea

ajutorulului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri.
A fost verificată îndeplinirea de către solicitanți a criteriilor de acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuintei și în urma verificării s-a constatat că
un număr de 27 de cereri îndeplinesc condițiile de acordare și pentru acestea au
fost emise dispoziții ale primarului privind acordarea ajutorului de încălzire a
locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri;
În anul 2016, suma necesară pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu
combustibili solizi sau petrolieri este de 5252 lei.
Au fost întocmite situațiile centralizatoare și rapoartele statistice prevăzute de
lege și s-au transmis Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu.
Activitatea privind protectia copilului si familiei conform Legii 272/2004
Prin compartimentul de asistenta sociala si protecţia copilului şi familiei
se desfăşoară activitatea de asistenţă socială de prevenire a separării copilului
de familia sa, pentru copiii si persoanele care au domiciliul pe raza orasulu Avrig,
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Scopul serviciului pentru protecţia copilului il constituie asigurarea menţinerii,
refacerii şi dezvoltării capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru:
- depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa,
conform cu Legea 272/21.04.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului
- aplicarea
Ordinului 219/15.06.2006 privind activităţile de identificare,
intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe
perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate si aplicarea Hotărârii
nr.691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a
modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia;
- Legea nr.321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu
vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.
Obiectivele Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei sunt:
-furnizarea de servicii sociale pe problematica copilului aflat în pericolul de
separare de familia sa, precum şi monitorizarea copiilor după reintegrarea lor în
familie;
-realizarea şi aplicarea planului de servicii pentru prevenirea separării copilului
de familia sa, conform Legii 272/21.04.2004;
-oferirea părinţilor si copiilor, servicii de consiliere şi sprijin pentru prevenirea
abandonului şcolar;
-implicarea în depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina
separarea copilului de familia sa;
-implicarea în realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii;
- rezolvarea solicitărilor instanţelor de judecată;
-asigurarea distribuţiei laptelui praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12
luni, care nu beneficiază de lapte matern;
-realizarea anchetelor sociale privind sprijinul financiar în cadrul Programului
naţional "Bani de liceu" şi "Bani de PC" şi pentru orientarea şcolară.
Atribuţii şi competenţe reprezentant serviciu:
Realizează planul de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
Contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina
separarea copilului de părinţii săi;

Contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii;
Realizează evaluarea iniţială şi detaliată a copilului şi familiei sale, cu risc de
separare;
Intocmeste anchete sociale la domiciliile minorilor cu probleme;
Intocmeste fise de monitorizare pentru copiii aflati in situatie de risc.;
Intocmeste acte necesare in vederea stabilirii unei forme de protectie;
Participa la depistarea persoanei sau grupului social care se afla intr-o situatie de
dificultate generatoare de marginalizare sau excluziune sociala, evaluare initiala
si intocmire plan de servicii.
Monitorizează situaţia copilului reintegrat în familie, care a beneficiat de o
măsură de protecţie specială.
Ia masuri de protectie si promovare a drepturilor copilului cand este cazul
Informează cetăţenii care se adresează serviciului nostru în probleme ce vizează
activitatea de protecţie socială.
În cursul anului 2016 s-au înregistrat:
● planuri de servicii 18
● monitorizări postreintegrare: 1
monitorizări de cazuri de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la lucru în
străinătate:139
● monitorizări planuri de servicii: 18 beneficiari
● cazuri de plasamente: 3
● reevaluari trimestiale si semestriale la copii cu masura de protectie
● reevaluari anuale la persoanele cu handicap internate in camine spital.
● distribuire lapte praf pentru sugarii 0-12 luni: 30 beneficiari pe luna
● cazuri consiliere violenta (domestică) – reorientare către DGASPC Sibiu: 2
● anchete sociale privind sprijinul financiar în cadrul Programului naţional
"Bani de liceu" : 5
● anchete sociale pentru achizitionare calculator: 5
● anchete sociale pentru orientarea şcolară: 89
● sesizări din partea DGASPC direcţionate către serviciul nostru (pe
problematica copilului şi familiei sale): 6
● fise de observatie: 86
● fise de evaluare a riscului: 55
● sesizari catre DGASPC: 2
ACORDAREA UNOR BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ,
Tip beneficiu social si nr. beneficiari la 31.12.2016
➢ Indemnizația pentru creșterea copilului in vârstă de până la 2 ani sau de
până la 3 ani în cazul copilului cu handicap si stimulent de insertie pentru
crestere copil: 138 dosare înregistrate la SPAS
➢ Cereri de indemnizatie lunara pentru ingrijirea copilului cu varsta intre 3 –
7 ani si sprijin lunar pentru ingrijirea copilului de la 0 – 7 ani: 6 beneficiari
➢ Alocatie de stat pentru copii, insotite de actele necesare pentru
completarea dosarului si transmiterea lor la AJPIS Sibiu:  135 beneficiari
➢ Primire cereri privind urmatoarele modificari la alocatiile de stat si
indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2 ani : schimbarea
reprezentantului legal; schimbarea modului de plata a alocatiei (prin cont
sau posta) , schimbarea domiciliului si transmiterea lor la AJPIS. Sibiu :
110 cereri
➢ Intocmire anchete sociale pentru acordare alocatii de stat(unde este

cazul) : 14 beneficiari
➢ Intocmire anchete sociale pentru acordare indemnizatie crestere copil
unde este cazul: 12  beneficiari
Pentru buna organizare s-au primit zilnic intre orele 9,00-13,00 solicitări privind
beneficiile de asistenţă socială, colectarea lunară a cererilor şi transmiterea
acestora către Agenţia Județeană de Plăți și Inspecție Socială. Pe lângă
activitatea de primire a cererilor și verificare a documentelor s-au realizat și
activități de informare și consiliere socială a beneficiarilor cu privire la modalitatea
de obținere a beneficiilor, condiții de eligibilitate, documente necesare,
reactualizare cereri sau modalitatea de monitorizare prin reprezentantii biroului:
368 beneficiari.
Acordare ajutoare alimentare pentru
beneficiari au primit pachete alimentare

persoanele

defavorizate:

1197

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar
a copiilor provenind din familii defavorizate
In anul 2016 s-a acordat informare si consiliere privind prevederile Legii
248/2015
Au fost preluate dosare de stimulent educational, s-au intocmit referate in
vederea emiterii dispozitiei, verificare prezenta gradinita si acordare tichete
gradinita: 13 beneficiari.
Activitatea privind protectia persoanelor cu handicap conform Legii
448/2006
Compartimentul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap are ca obiect de
activitate, acordarea de servicii sociale menite să asigure prevenirea, limitarea
sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc
indentificate la persoane încadrate în grad de handicap grav cu domiciliul sau
reşedinţa pe raza administrativ teritoriala a Primariei orasului Avrig prin serviciile
sociale acredítate:
a. Serviciul de informare şi consiliere;
b. Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor cu handicap grav prin asistentul
personal sau indemnizatie lunara,
Compartimentul pentru persoane cu handicap are ca scop principal furnizarea de
servicii sociale pentru persoanele încadrarate în grad de handicap grav, conform
legislaţiei în vigoare privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, în acord cu obiectivele serviciului, astfel :
● acordă servicii sociale de îngrijire la domiciliul persoanelor cu handicap
grav prin asistentul personal ;
● identifică şi verifică statutul, contextul social şi condiţiile în care persoana
cu handicap grav trăieşte şi întocmeşte anchete sociale pentru evaluarea
nevoilor persoanelor cu deficienţe grave care solicită servicii de îngrijire
din partea asistenţilor personali ;
● acordă servicii de informare, consiliere, pentru persoanele încadrate în
grad de handicap grav;
● intocmeşte şi gestionează în format electronic baza de date cu persoanele

cu handicap grav aflate ;
● efectuează anchete sociale pentru persoanele cu handicap necesare la
Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap conform legislaţiei
în vigoare si anchete sociale pentru minorii cu handicap necesare
Comisiei pentru Protectia Copilului Sibiu;
● monitorizează şi verifică activitatea desfăşurată de asistenţii personali
REALIZĂRI ÎN ANUL 2016
● s-au întocmit 81 procese verbale de control a activitatii asistentilor
personali,
● au fost informaţi şi consiliaţi asupra drepturilor şi obligaţiilor ce le revin;
● s-au intocmit dosare de angajare a asistentului personal pentru bolnavul
incadrat in gradul grav de handicap, conform Legii nr. 448/2006: 8
beneficiari
● s-au efectuat anchete sociale la asistentul personal in vederea angajarii: 8
beneficiari
● s-au întocmit pentru un număr de 8 persoane încadrate în grad de
handicap anchete sociale pentru scutire de la plata tarifului de utilizare a
retelelor de drumuri nationale.
● in anul 2016 s-au efectuat la domiciliul asistentilor personali un număr de
17 anchete sociale.
● pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sibiu, s-au
efectuat un număr de 119 anchete sociale necesare la evaluarea
complexă.
● pentru Comisia Pentru protectia Copilului Sibiu, s-au efectuat un număr de
40 anchete sociale necesare la evaluarea complexă pentru minorii cu
probleme.
● s-au intocmit 18 planuri de interventie.
● raportari lunare la DGASPC Sibiusi la SC. TURSIB SRL. si semestrial la
Consiliul Local Avrig si DGASPC Sibiu
● Acordare asistenta sociala si consiliere persoanelor cu dizabilitati: la
nevoie
● Primire rapoarte de activitate al asistentului personal: semestrial
● La sfarsitul anului 2016 au fost in evidenta 45 de asistenti personali ai
persoanelor cu handicap care au încheiate contracte individuale de muncă
iar 60 persoane cu handicap grav beneficiaza de indemnizatie lunara.
Au fost eliberate un numar de:
➢ 14 legitimatii pentru transport in comun pentru persoane cu handicap si
insotitorii acestora,
➢ 8 legitimatii
de parcare pentru persoane cu handicap si insotitorii
acestora.
Activitatea compartimentului de autoritate tutelara
În anul 2016, in cadrul compartimentului de autoritatea tutelară s-au desfăşurat
următoarele activităţi:
➢ Asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de intretinere în
faţa notarului public.
➢ Intocmire 6 anchete sociale la cererea notarului public.
➢ Anchete sociale/referate de verificare, efectuate la solicitarea instanţei

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

de tutelă, cu privire la desemnarea/înlocuirea tutorelui,
Tutela persoanelor puse sub interdicţie pe cale judecătorească aflate în
evidenţă, asupra cărora se lucrează permanent.
Inventare cu bunurile minorilor/interzişilor, efectuate în baza art.140
din Codul Civil
Primirea darilor de seamă în vederea descărcării de gestiune a tutorilor
pe anul 2016, verificate şi depuse spre aprobare Autorităţii Tutelare în
luna ianuarie 2016 pentru 25 beneficiari din care pentru 17 persoane
majore si 8 pentru minori.
Verificarea darilor de seama si intocmirea referatelor si proiectelor de
dispozitii in vederea emiterii dispozitiilor de descarcare gestiune.
Intocmirea rapoartelor de monitorizare trimestriale pentru minorii cu tutela
si transmiterea lor la AJPIS Sibiu.
Intocmire anchete sociale si solicitare documente care atesta serviciile
medicale si educative pentru minorii cu tutela.
Intocmire fise de observatie periodice care atesta starea materiala, sociala
si de sanatate a familiei substitutive.
Intocmire referate si proiecte de dispozitii pentru curator special: 10
beneficari
anchete sociale solicitate de Judecatorie: 47
anchete sociale solicitate de Politia orasului Avrig: 2
anchete sociale cazuri sociale: 3

ACORDAREA DE SERVICII DE INFORMARE ŞI CONSILIERE SOCIALĂ: 
Cazurile luate în evidenţa compartimentelor fie au fost sesizate de către
persoane sau instituţii/organizaţii din comunitate, fie s-au adresat singure.
Problemele cu care s-au adresat au fost diverse, pentru unele dintre ele au fost
acordate servicii de consiliere și informare fără a fi necesară intervenția
(întocmirea planului de servicii), iar pentru altele s-a impus evaluarea complexă
si acordare de prestatii sociale. Pentru un număr de 368 persoane au fost
acordate servicii de informare și consiliere socială din care servicii de informare
despre beneficii sociale și îndrumare către servicii specifice în comunitate,
evaluare, intervenție și reprezentare socială.
Serviciile de evaluare, intervenție și reprezentare socială sunt mai complexe,
presupunând realizarea unui plan de intervenţie şi urmărirea, împreună cu
beneficiarul, a atingerii obiectivelor din planul de intervenţie. Se întind pe o
durată mai lungă de timp. Toţi beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere
trec printr-o etapă de evaluare iniţială în scopul diagnosticării problemelor sociale
cu care se confruntă.
Principalele obiective atinse în intervenţiile realizate de către specialiști:
● Consiliere și intervenție pentru obținere: alocatie de stat, indemnizatie
pentru crestere copil, alocatie pentru sustinerea familiei, venit minim
garantat etc..
● Consiliere si interventie pentru obtinere ajutoare de urgenta
● Consiliere, intervenție și reprezentare pentru obținerea cărții de identitate
provizorie,
● Consiliere, intervenție și reprezentare pentru obținerea altor acte de
identiate (certificat de naștere, livret de familie, carte de identitate)

● Consiliere, intervenție și reprezentare pentru obținerea pensiei de
invaliditate
● Consiliere și intervenție pentru obținere venit minim garantat și, în funcție
de situație, alocația pentru susținerea familiei
● Consiliere, intervenție și reprezentare pentru încadrare în grad de
handicap
● Facilitarea accesului la diverse servicii medicale (de bază și de
specialitate)
● Referiri către alte instituţii din comunitate, în special către instituţii de
găzduire.
● Referiri către servicii de integrare/reintegrare în muncă.

Activitatea compartimentului de asistenta medicala desfasurata in unitatile
de invatamant
Pe parcursul anului 2016,in cabinetul medical scolar, s-au desfasurat
urmatoarele activitati:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢ S-au efectuat examene medicale de bilant al starii de sanatate la
475 de elevi.
S-au efectuat masuratori somatometrice( inaltime si greutate ) la 857
de elevi.
S-au recoltat 34 exudate faringiene la scolari si prescolari in 2 cazuri
suspecte de scarlatina.
Au fost examinati 5344 scolari si prescolari cu ocazia triajului
epidemiologic.
Au fost depistate un nr de 120 de cazuri de afectiuni
dispensarizabile cu ocazia examenelor medicale de bilant.
Au fost depistate un nr de 78 de cazuri de afectiuni
dispensarizabile depistate la elevii din alte clase,respectiv alti ani de
studi u decat cele (cei ) de bilant al starii de sanatate.
Au fost depistate 32 de boli transmisibile (pediculoza ) cu ocazia
efectuarii triajului epidemiologic.
Au fost efectuate doua anchete ale alimentatiei in unitatea cu bloc
alimentar ( gradinita Sticla)-in lunile mai si octombrie 2016.
S-au tinut 60 de ore de educatie pt sanatate in scoli si gradinite.
Au fost raportate 135 cazuri boli acute diagnosticate cu ocazia
consultatiilor la cerere.
Au fost examinati 38 de elevi in vederea avizarii participarii la
unele competitii sportive.
A fost eliberata o scutire medicala pt lectiile de educatie fizica.
Au fost examinati un nr de 370 de scolari si prescolari in vederea
plecarii in tabere de vacanta si in excursii.
Au fost eliberate 9 scutiri medicale de absente la orele de curs.
S-a efectuat 27 de vizari ale meniurilor saptamanale in blocul
alimentar din gradinita.

➢ S-au eliberat 125 de adeverinte medicale pt inscrierea intr-o noua
treapta de invatamant.
➢ S-au eliberat 34 de avize epidemiologice catre medicii de familie in
vederea vaccinarii copiilor cu ROR.
➢ A fost instruit personalul ingrijitor cu privire la problemele
igienico-sanitare la inceputul anului scolar 2016-2017 si in perioada
izbucnirii bolilor infecto-contagioase.
➢ Pe parcursul anului 2016 au fost efectuate un nr. de 425 consultatii
si un nr de 117 tratamente.
➢ S-au efectuat raportari lunare.

Activitatea compartimentului de asistenta medicala comunitara
Pentru solutionarea problemelor medico-sociale ale comunitatii, furnizarea
de servicii integrate, medicale si sociale, flexibile si adecvate nevoilor locuitorilor
orasului Avrig prin compartimentul de asistenta medicala comunitara s-a urmarit
atingerea urmatoarelor obiective:
➢ identificarea problemelor medico-sociale ale comunitatii
➢ activitati de prevenire si profilaxie primara, secundara si tertiara
➢ educatia pentru sanatate si profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de
viata si mediu sanatos.
➢ activitati medicale curative, la domiciliu, complementarea asistentei
medicale primare, secundare si tertiare.
➢ dezvoltarea serviciilor de ingrijire medicala la domiciliu a gravidei,
nou-nascutului si mamei a bolnavului cronic, a bolnavului mintal si a
persoanei varstnice.
➢ asigurarea eficacitatiiactiunilor si a eficientei utilizarii resurselor.
➢ identificarea persoanelor neinscrise pe lista medicilor de familie.
➢ organizarea de activitati de consiliere si demonstratii practice pentru
diferite categorii de populatie
➢ colaborarea cu ONG-uri si cu alte institutii pentru realizarea programelor
ce se adreseaza unor grupuri tinta, in conformitate cu strategia nationala.
➢ identificarea persoanelor de virsta fertila; disemineazainformatii specifice
de planificare familiala si contraceptie.
➢ identificarea cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz, a
persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile
➢ urmarirea si supravegherea in mod activ a copiilor din evidenta speciala (
TBC, HIV/SIDA, premature, anemici etc.)
➢ colaborare cu medicul de familie si cu inspectorii din cadrul Serviciului
Public de Asistenta Sociala Avrig.
➢ participarea la diferite actiuni colective, de pe teritoriul comunitatii:
vaccinari, programe de screening populational, implementarea

programelor nationale de sanatate.
In cadrul compartimentului de asistenta medicala comunitara si-au
desfasurat activitatea trei asistenti medicali comunitari si un mediator sanitar.
Activitati realizate in anul 2016:
Asistenta medicala comunitara :
Populatie vizitata : 10. 417 din care :
● vizite gravide :1724
● vizite lauze : 1529
● vizite cronici :3624
● vizite nou-nascuti +sugari : 2550
● vizite copii in vederea vaccinari : 800
● persoane varstnice : 190

Mediator Sanitar :
populatie vizitata 2902 din care :
● 810 sugari
● 450 gravide
● 294 lauze
● 480 cronici
● 168 nou –nascuti
● 200 copii in vederea vaccinari
● 500 persoane varstnice
COMPONENŢA SERVICIULUI:
Functie publica de conducere 1 persoana
Functie publica de executie: 15 persoane din care:
a.Compartiment asistenta sociala si protectia persoanelor cu handicap:3
persoane
b.Compartimentul autoritate tutelara:1persoana (activitate suspendata)
c..Compartimentul pentru sprijin acordat la domiciliu pentru persoanele de varsta
a treia:4 persoane
d.Compartiment asistenta medicala comunitara: 4 persoane
e..Asistenta medicala desfasurata in unitatile de invatamant:2 persoane
f. Centru de permanenta: 1 persoana
Au fost incheiate parteneriate cu:
➢ SC. Tursib Sibiu SA.
➢ Directia Generala de Asistenta Sociala siI Protectia Copilului Sibiu,
➢ Fundatia Motivation
➢ APIA.
➢ Unitatea Protejata Rotile Astrale
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