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RAPORT DE ACTIVITATE 

BIROUL MONITORIZARE ANALIZĂ STATISTICĂ 

             04.11.2019 – 08.11.2019 

 

     Misiunea biroului constă în asigurarea unui sistem unic de colectare, prelucrare, 

administrare și raportare a datelor statistice la nivelul instituției, în vederea fundamentării 

măsurilor de asistență socială, monitorizării și evaluării efectelor acestor măsuri. În acest sens, în 

cadrul biroului se desfăsoară activitați specifice cum ar fi: colectarea, centralizarea și prelucrarea 

datelor/ informațiilor statistice privind beneficiarii serviciilor și beneficiilor sociale aflați în 

evidența D.G.A.S.P.C. Sector 3, gestionarea bazelor de date și elaborarea rapoartelor/situațiilor 

statistice. 

În săptămâna 04.11.2019 – 08.11.2019 activitățile Biroului Monitorizare Analiză Statistică au fost 

desfășurate de către 1 + 4 angajați (1 angajați C.O.). 

Activități derulate: 

•  Convorbiri telefonice: -  23 convorbiri . 

•  Circuitul documentelor pentru notele/adresele elaborate: 4 . 

•  Operare documente în platforma CID. 

•  Corespondența electronică prin e-mailul biroului cu serviciile/centrele din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 3 – 10 e-mailuri. 

•  Repartizarea lucrărilor/răspunsurilor prin aplicația informatică Managementul Circulației 

Documentelor (CID), dar și în format hârtie către personalul din subordine – 8 documente. 

•  Coordonarea, organizarea, verificarea și îndrumarea întregii activități derulate în cadrul biroului. 

•  Arhivare documente elaborate în perioada 2011-2016.  
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•  Convorbiri telefonice cu reprezentanți ai ONG-urilor pentru clarificarea unor aspecte în 

completarea Chestionarului de monitorizare a activității centrelor care au acordat servicii 

sociale în anul 2018, transmis de către MMJS – 14 convorbiri. 

•  Acordarea de consultanță furnizorilor privați de servicii sociale pentru completarea chestionarului 

solicitat de MMJS.   

•  Convorbiri telefonice și întâlniri cu reprezentanții serviciilor de specialitate (serviciul Buget, 

Finanțe și serviciul Managementul Resurselor Umane) pentru clarificarea unor aspecte în 

completarea Chestionarului de monitorizare a activității centrelor care au acordat servicii 

sociale în anul 2018 modificat, transmis de către MMJS – 2 convorbiri și 3 întâlniri. 

•  Verificarea informațiilor privind centrele publice de tip rezidențial destinate persoanelor vârstnice 

(cămine) din Chestionarul de monitorizare a activității centrelor care au acordat servicii 

sociale în anul 2018 modificat, la solicitarea echipei DPSS din cadrul MMJS. 

•  Transmiterea Chestionarului de monitorizare a activității centrelor care au acordat servicii 

sociale în anul 2018 după ce a fost realizată verificarea informațiilor. 

•  Predarea documentelor arhivate (pe baza inventarului și procesului verbal de predare-primire) la 

serviciul Management administartiv și IT  – 43 bibliorafturi. 

•  Organizarea ședințelor zilnice de lucru, în cadrul compartimentului pentru stabilirea modului de 

soluționare a situațiilor/solicitărilor noi, precum și pentru cele aflate deja în lucru.  

•  Actualizare baza de date privind beneficiarii aflați în evidența D.G.A.SP.C. Sector 3 - persoane 

adulte și vârstnice (servicii rezidențiale, servicii externalizate- 2019) ; 

•  Întocmire documentație pentru arhivare 

•  Consultanță, operare și administrare CID 

•  Consultarea Fișei trimestriale de monitorizare a activității de protecție și promovare a drepturilor 

copilului  în vederea atualizarii datelor statistice solicitat de către DGASMB pentru trimestrul III 

2019 

•  Consultarea aplicației informatice D-SMART în vederea colectării datelor statistice referitoare la 

persoanele cu dizabilitați, adulți și copii, în vederea atualizarii datelor statistice solicitate de către 

DGASMB pentru trimestrul III 2019 
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•  Elaborare și transmitere către DGASMB a Raportului statistic pe trimestrul III 2019 

•  Descărcarea de pe emailul biroului a prezenței beneficiarilor transmise de către Complex de 

Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost, Cluburile Seniorilor Codrii Neamțului, Centrul 

”Casa Max”, Centrul de Integrare Socio – Profesională a Tinerilor,  Serviciul Asistență Maternală, 

Centrul ”Sf. Ana”, Complex de Servicii ”Pistruiatul”, Centrul ”Casa Max”, Centrul de Îngrijire în 

Apartamente de Tip Familial, Centrul de Plasament ”Pinocchio”, Casa de Tip Familial ”Crinul 

Alb” , Adăpost penru Victimele Violenței în Familie ”Sf. Maria”. 

•  Printarea prezențelor și îndosarierea lor. 

•  Întocmit și transmis către ANPDCA situația copiilor din sistemul de protecție care au fugit în 

cursul lunii octombrie 2019. 

•  Verificarea beneficiarilor (copii și tineri) din cadrul Serviciului Asistență Maternala, Biroului 

Plasament Familial, Pinocchio, Crinul Alb, Apartamente copii și tineri , operarea în baza de date 

(intrări/ieșiri) pentru luna octombrie 2019 în vederea transmiterii situației către CASMB 

•  Elaborat situația privind alocațiile de plasament ale copiilor cu măsură de protecție specială aflați 

la familie de plasament, asistenți maternali profesionioști și O.N.G. – uri și transmis către 

ANPDCA. 

•  Elaborat chestionarul “Învățământul Antepreșcolar (nivelul 0 ISCED – CREȘĂ) – educația 

formală – în anul școlar 2019 – 2020” pentru fiecare creșă în parte și incărcarea acestora în 

portalul on – line al Institutului Național de Statistică. 

•  Verificare și centralizare chestionare de servicii sociale primite de la furnizorii privați, pentru 

solicitarea primită din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 

•  Extragere și verificare rapoarte I2+I4+I7 , I2+I4+I7 RAPORT CUMULAT,  I2+I4+I7 

NEREZIDENȚIAL, I2+I4+I7 NEREZIDENȚIAL RAPORT CUMULAT, N1, N2 din aplicația D-

Smart; 

•  Extragere și verificare rapoarte Listă persoane handicap instituționalizate nerezidențial, Listă 

persoane handicap instituționalizate și Listă persoane handicap din aplicația D-Smart; 

•  Colectare informații cu privire la persoanele cu dizabilități care se află în centrele publice și 

completare tabel Excel în vederea fundamentării propunerii de Buget aferent anului 2020. 
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•  Elaborare și întocmire răspuns adresă către ANPD. 

•  Suport acordat personalului pentru elaborarea situațiilor/raportărilor repartizate. 

•  Verificarea și avizarea lucrărilor întocmite în cadrul compartimentului. 

•  Verificarea și avizarea raportului de activitate săptămânala al compartimentului. 

•  Centralizarea săptămânală a rapoartelor individuale de activitate ale personalului, întocmirea 

   raportului de activitate al biroului și transmiterea acestuia pe adresa de e-mail stabilită în vederea 

postării pe pagina WEB a instituției. 

 

 

ȘEF BIROU 

GINA BACIU 


