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Nr. 11496/1928DAS/15.02.2023 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2022 

AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TÂRGU MUREȘ  

 

 
Direcţia de Asistenţă Socială Târgu Mureș, structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor 

de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, a fost înfiinţată prin HCL nr. 222/30.08.2018 privind 

aprobarea reorganizării Serviciului Public de Asistenţă Socială Târgu Mureş în Direcţia de Asistenţă Socială Târgu 

Mureş, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș. 

 

Direcția asigură aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoi sociale. De asemenea, are 

rolul de a identifica şi soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu dizabilități, copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor fără adăpost, precum şi a oricăror 

persoane aflate în dificultate. 

În aplicarea politicilor sociale, Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș îndeplinește următoarele funcții: 

- De realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor 

sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în 

vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de 

excluziune socială etc.; 

- De coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care 

se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

- De strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de 

acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 

- De execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor 

de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale; 

- De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie; 

- De comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu 

serviciile publice locale de asistenţă socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanţii 

furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

- De promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor și grupurilor vulnerabile; 

- De reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale. 

 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș prin structura fiecărui serviciu/birou/compartiment, în conformitate 

cu Organigrama aprobată, are atribuții în:   

- Acordarea de beneficii și servicii de asistență socială;  

- Administrarea și acordarea de servicii sociale;   

- Asigurarea eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale în comunitate.  

 

În anul 2022, activitatea Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș a fost asigurată de:  

- Serviciul de Protecție Socială; 

- Serviciul de Protecție Specială; 

- Centrul de Zi și Centrul de Consiliere pentru Părinți și Copii „Rozmarin”; 

- Serviciul Social „Adăpost de Noapte”; 

- Dispeceratul Integrat de Urgență 112; 

- Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Strategii și Implementare Programe. 
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Printre cele mai importante realizări ale anului 2022 amintim: 

- Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș a înregistrat un număr de peste 10.000 de beneficiari prin serviciile, 

serviciile sociale, compartimentele și birourile instituției; 

- Realizarea „Analizei demografice a serviciilor sociale existente în comunitatea locală”, respectiv Harta Socială 

la nivelul Municipiului Târgu Mureș; 

- Realizarea, aprobarea și implementarea Planului de acțiune privind finanțarea serviciilor sociale din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș pe anul 2022;  

- Organizarea de dezbateri publice pe toate proiectele de HCL care au fost înaintate spre aprobare Consiliului 

Local al Municipiului Târgu Mureș, precum și întâlniri periodice cu toți actorii implicați în inițiativele și 

acțiunile promovate de DAS Târgu Mureș; 

- Consolidarea relațiilor cu ONG-urilor din domeniul social care au beneficiat de o dublare a bugetului alocat (de 

la 2.731.832 lei în anul 2021, la 5.814.314 lei în anul 2022), respectiv o creștere semnificativă a numărului de 

beneficiari deserviți prin aceste fonduri, peste 4000 de beneficiari. De la înființarea ca Direcție de asistență 

socială cu personalitate juridică, este a doua oară când s-a utilizat Legea nr. 350/2005 pentru ONG-urile din 

domeniul social; astfel, față de anul 2021, când au fost finanțate un număr de 25 de proiecte de asistență socială 

în valoare de 496.869,00 lei, în anul 2022, au fost finanțate un număr de 43 de proiecte de asistență socială în 

valoare totală de 1.289.835 de lei;  

- Începerea implementării proiectului „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul 

comunităților marginalizate din Municipiul Tîrgu Mureș” Cod SMIS 2014+ 152430, cofinanțat prin Programul 

Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, în cadrul căruia a fost licențiat Serviciul de Asistență Socială 

Comunitară, urmând a se licenția și alte 4 noi servicii, respectiv: Serviciul de Asistență Medicală Comunitară, 

Cabinet Medical, Centrul de Zi pentru Minori și Centrul de Zi privind Recuperarea din Adicții. Totodată, au 

fost organizate 2 din cele 5 evenimente ale Campaniei de informare privind accesul la serviciile sociale și 

combaterea discriminării, respectiv: „Sănătate – organizarea unui eveniment axat pe prevenția în școli și nu 

numai, privind consumul substanțelor psihoactive, respectiv efectele lor asupra sănătății” și „Beneficii de 

asistență socială – organizarea unui eveniment împreună cu ONG-uri cu activitate relevantă în domeniu, în 

Cetatea Medievală din Târgu Mureș, cu expoziție cu vânzare, cu diverse activități interactive/demonstrații și  

implicarea vizitatorilor”; 

- Elaborarea și depunerea documentației privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș 

la Proiectul „Înființarea unui centru de zi pentru copii prin schimbare destinație, reabilitare și dotare imobil”, în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13 – Reforme Sociale, Investiția I1 -

„Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie”, apelul de proiecte 

PNRR/2022/C13/I1; 

- Continuarea investițiilor pentru îmbunătățirea calității serviciilor DAS Târgu Mureș prin modernizarea rețelei 

de echipamente TIC necesare Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș și serviciilor subordonate; lucrări de 

infrastructură privind renovarea parțială a acoperișului și schimbarea gardului ce împrejmuiește Centrul de Zi 

„Rozmarin”; achiziția a două noi centrale termice și unei mașini de spălat profesionale, precum și renovarea 

integrală a grupurilor sanitare la serviciul social ”Adăpost de Noapte”, precum și achiziția unei mașini de spălat 

profesională; iar la Dispeceratului Integrat de Urgență 112 s-a realizat achiziția unui nou ecran video-wall pentru 

urmărirea în timp real și gestionarea integrată a serviciilor de urgență și protecție civilă și în înlocuirea actuală 

a sistemului UPS în vederea asigurării continuității serviciilor de dispecerat integrat; înlocuirea centralei 

termice, a corpurilor de iluminat, renovarea sală principală și scări exterioare aferente; 

- Realizarea noului site web al DAS Târgu Mureș www.dastgmures.ro;  

- În anul 2023 vor fi digitalizate toate serviciile DAS Târgu Mureș, prin intermediul unui proiect – Program 

Operațional privind Capacitatea Administrativă. De asemenea, vom continua asigurarea managementului 

proiectului E-on Reality. Platforma EON XR este concepută pentru a îmbunătăți transferul de cunoștințe între 

educație și industrie, precum și pentru a dezvolta o economie digitală în Târgu Mureș. Proiectul va dezvolta, de 

asemenea, materiale educaționale folosind Realitatea Augmentată (AR) și Realitatea Virtuală (VR) pentru 

sistemul educațional/profesii, pentru furnizorii de educație precum și pentru companiile industriale și de IT din 

regiune. 

   

Director Executiv,       Director Executiv Adjunct,  

  Andreia-Ligia Moraru      Todoran Carmen Corina 
 

 

 

 
Întocmit, 

Mariana Hîrlav 

http://www.dastgmures.ro/
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BIROUL PENTRU STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE ȘI RELAȚII CU ONG  

 
SCOP:  

• Dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul Municipiului Târgu Mureș în vederea creșterii calității vieții și 

promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială; 

• Evaluarea nevoilor sociale la nivel local și propunerea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor identificate prin 

planuri de acțiune, strategii de dezvoltare a serviciilor sociale; 

• Elaborarea de proiecte pentru accesarea de fonduri în vederea dezvoltării/înfiinţării de noi servicii destinate 

copiilor, persoanelor adulte cu dizabilităţi, persoanelor fără adăpost, persoanele vârstnice şi altor categorii de 

beneficiari aflaţi în dificultate; 

• Participarea la organizarea diverselor activităţi ale instituţiei (ședințe, seminarii, conferinţe, campanii sau alte 

programe), respectiv întocmirea materialelor în domeniul său de activitate (prezentarea Direcţiei/diverselor 

servicii/proiectelor, programelor și campaniilor etc.); 

• Încheierea contractelor de parteneriat, convențiilor de colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale, respectiv 

cu autorităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale 

şi protecţiei copilului. 

 

GRUP ŢINTĂ:  

• Organizații non-guvernamentale, culte religioase, respectiv autorități administrativ-teritoriale, instituții publice 

(nivel local și județean). 

Direct: Organizații non-guvernamentale, culte religioase, respectiv autorități administrativ-teritoriale, instituții 

publice; 

Indirect: Beneficiarii serviciilor oferite de către persoane juridice private și publice – persoane vârstnice, 

persoane încadrate în grad de handicap, persoane cu boli cronice, adulți și tineri din comunități marginalizate, persoane 

fără adăpost, persoane dependente de substanțe psiho-active. etc. 

 

BENEFICIARI (total = persoane + instituții): 2803 

Direcți: 82 organizații non-guvernamentale, respectiv culte religioase și 21 instituții publice. 

Indirecți: Aproximativ 2.700 persoane (beneficiari ONG-uri, instituții publice, precum și servicii sociale 

proprii ale DAS Târgu Mureș). 

 

ECHIPA: Birou strategii, programe, proiecte și relații cu ONG 

- 2 inspectori superiori; 

- 1 inspector principal. 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 

 
Nr. 
Crt. 

Activități Baza legală Nr. 
documente 

Mediu/lună 

Strategii 

1 Elaborarea planului anual de acțiune 
privind serviciile sociale pentru anul 2022 
 
Chestionare aplicate furnizorilor privați 
pentru evaluarea nevoilor și accesibilității la 
serviciile sociale a grupurilor vulnerabile din 
Municipiul Târgu Mureș. 
Întrevederi cu furnizorii privați de asistență 
socială privind planificarea acordării 
serviciilor sociale și dezvoltarea acestora, 
nevoile identificate ale persoanelor din 
comunitate, prioritățile asumate, precum și 
resursele disponibile 

Legea nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale 
HG nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal 
 

1 
 

 
42 

Semestrial  
 
 
 
 
 

Programe 

2 Propunere privind elaborarea 
documentației de voluntariat, respectiv 
promovarea, încurajarea participării la 
programul respectiv (elaborarea formei 
inițiale a documentației, dar fără aprobare) 

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea 
activității de voluntariat în România 
HCL nr. 262/26.08.2021 

50 Permanent 
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3 Digitalizarea informațiilor cu privire la 
serviciile/prestațiile sociale acordate de 
către Direcția de Asistență Socială Târgu 
Mureș: 
- Achiziționarea, proiectarea și recepția 
pagina web DAS www.dastgmures.ro;  
- Anunțuri/formulare privind informarea 
publicului. 

OUG nr. 90/2019 privind stabilirea unor măsuri la 
nivelul administrației publice centrale 

175  De câte ori a 
fost nevoie 

 

Proiecte 

4 Proiect intitulat „Reamenajarea spațiilor 
urbane cu centru multifuncțional în zonele 
de locuit marginalizate în vederea creării de 
facilități destinate utilizări publice în zonele 
marginalizate din Municipiul Târgu Mureș”: 
Participări la ședințe GAL; Descrierea celor 
5 servicii planificate pentru derulare în 
Centrul Multifuncțional, conform 
nomenclaturii; Consultații în zonele 
marginalizate a Municipiului Târgu Mureș.  

DLRC (dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității)  
POR / POCU 2014-2020 

65 De câte ori a 
fost nevoie 

 
 

5 „Planificare strategică și măsuri de 
simplificare pentru cetățeni la nivelul 
Municipiului Târgu Mureș”, Cod 
SIPOCA/SMIS2014: 824/136243 

POCA/661/2/1 Introducerea de sisteme și 
standarde comune în administrația publică locală 
ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari în concordanță cu SCAP  
HCL nr. 360/28.10.2021 

2500 Permanent 
 
 

6 Educație în realitatea augmentată în 
municipiul Târgu Mureș (Eon Reality INC) 

HCL nr. 221/29.07.2021 241 Permanent 

7 POCU 2014-2020 
„Abordare integrată a sărăciei și excluziunii 
sociale în beneficiul comunităților 
marginalizate din Municipiul Tîrgu Mureș”, 
cod proiect 152430, proiect finanțat prin 
Programul Operațional Capital Uman 
(POCU) 2014-2021 

HCL nr 281/28.07.2022 500 Permanent 

8 Elaborarea și depunerea documentației 
privind aprobarea participării Direcției de 
Asistență Socială Târgu Mureș la 
Proiectul „Înființarea unui centru de zi 
pentru copii prin schimbare destinație, 
reabilitare și dotare imobil”, în cadrul 
Planului Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta C13 – Reforme 
Sociale, Investiția I1 -„Crearea unei rețele 
de centre de zi pentru copiii expuși riscului 
de a fi separați de familie",       apelul de 
proiecte PNRR/2022/C13/I1 

HCL nr 455/20.12.2022 242 De câte ori a 
fost nevoie 

 

Relații cu ONG și instituții 

9 Inițiarea, coordonarea și monitorizarea 
parteneriatelor instituției cu ONG-uri 

Legea nr. 448/2006 republicată privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr.  292/2011, legea asistenţei 
sociale cu modificările şi completările ulterioare şi 
Legea nr. 272/2004 republicată privind protecția 
şi promovarea drepturilor copilului  cu modificările 
şi completările ulterioare 

26 ONG-uri și 
6 instituții 
publice 

Anual 
Lunar 

10 Subvenționarea unităților de asistență 
socială privată care desfășoară activități de 
asistență socială pe raza Municipiului Târgu 
Mureș: 
- Convenţii provizorii; 
- Acte adiționale; 
- Prevederi bugetare 
- Convenții definitive; 
- Adrese; 

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială 
HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

19 unități 
 

19 servicii 
sociale 

 
 

636 
beneficiari 

 

Lunar 
Semestrul I 
Semestrul II 

Anual  

http://www.dastgmures.ro/


 

5 

 

- Tabele centralizatoare; 
- Bază de date beneficiari/asistați; 
- Referate de plată; 
- Rapoarte; 
- Consiliere; 
- Referate recuperare plată; 
- Întrevederi Zoom; 
- Publicații; 
- Informare Consiliu Local. 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi 
de asistenţă socială 
HCL nr. 20/28.01.2021  

 
 
 
 

11 Proiecte de asistență socială ale ONG-
urilor care desfășoară activități de asistență 
socială pe raza Municipiului Târgu Mureș: 
- Acte adiționale; 
- Prevederi bugetare; 
- Convenții definitive; 
- Adrese; 
- Tabele centralizatoare; 
- Bază de date beneficiari/asistați; 
- Referate de plată; 
- Rapoarte; 
- Consiliere; 
- Referate recuperare plată; 
- Întrevederi Zoom; 
- Publicații.  

Legea nr. 350/2005 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială 
 

43 proiecte 
depuse 

 
 

2500 
beneficiari 

De câte ori a 
fost nevoie 

 

12 Încheierea Convențiilor de finanțare 
(Institutul Est European de Sănătate a 
Reproducerii, Adăpost - Centrul de primire 
în regim de urgenţă; Institutul Est European 
de Sănătate a Reproducerii, Centrul de 
prevenire şi combatere a violenţei în 
familie; Centru Perseverența): 
- Prevederi bugetare; 
- Adrese; 
- Referate de plată; 
- Consiliere; 
- Monitorizare. 

Legea nr. 448/2006 republicată privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr.  292/2011, legea asistenţei 
sociale cu modificările şi completările ulterioare şi 
Legea nr. 272/2004 republicată privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului  cu modificările 
şi completările ulterioare 

3 servicii 
 

34 beneficiari 

 
Lunar 

Semestrul I  
 

13 Contract pentru acordarea serviciilor de 
asistență socială  

- referat de necesitate; 
- caiet de sarcini; 
- referate de plată;  
- referate de acordarea serviciilor; 
- monitorizare prestare servicii. 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice  
Legea 292/2011 a asistenței sociale 
 

38 Lunar  
Semestrul II 

14 Încheierea Protocoalelor/Convențiilor de 
colaborare  

Legea nr. 448/2006 republicată privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap cu modificările şi completările 
ulterioare, Legea nr.  292/2011, legea asistenţei 
sociale cu modificările şi completările ulterioare  

15 Semestrul I 
 

Semestrul II 

15 Analiza demografică a serviciilor sociale 
existente în comunitatea locală / Harta 
socială a municpiului Târgu Mureș 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice  
 

52 Semestrul II 
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SERVICIUL DE PROTECȚIE SOCIALĂ  

 
SCOP:  

• Organizarea, verificarea, efectuarea de anchete sociale și alte operațiuni pentru acordarea conform 

legislației a beneficiilor/prestațiilor sociale și ajutoarelor materiale pentru persoanele/familiile de pe raza 

municipiului Târgu Mureș. 

 

GRUP ŢINTĂ: Persoane/familii de pe raza municipiului Târgu Mureș. 

 

BENEFICIARI: În cursul anului 2022, prin registratura Direcției au intrat 1627 adrese către Serviciul de Protecţie 

Socială. De asemenea, au fost efectuate 5402 anchete sociale şi s-au adresat direct Serviciului de Protecție Socială 

aproximativ 25.000 de persoane. 

 

ECHIPA: 1 șef-serviciu, 7 inspectori, 3 referenți. 

ACTIVITĂŢI DESFĂȘURATE: 

Nr.  
Crt. 

Beneficii/Prestații sociale 
 

Baza legală 
 

Informații 
cantitative 

 

Observații calitative 
 

1 Sprijin financiar pentru  
nou-născuți 
 

HCL nr. 143/2019 privind acordarea sprijinul financiar 
pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș, 
modificată prin HCL nr. 98/2020 privind modificarea 
anexei nr. 1, la HCL nr. 143/2019 privind acordarea 
sprijinul financiar pentru nou-născuți în maternitățile 
din Târgu Mureș 2000 
 
HCL nr. 228/2022 privind acordarea unui sprijin 
financiar pentru nou-născuți din Târgu Mureș,sub 
formă de,tichete pe suport electronic în valoare totală 
de 1.000 lei/nou-născut 

 
225 dosare 

225 beneficiari 
 
 
 
 
 

357 dosare 
357 beneficiari 

 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 
 

2 Sprijin financiar pentru  
persoanele sau familiile care 
adoptă copii, în cuantum de 2000 
lei pentru fiecare copil adoptat 

HCL nr. 333/2019 privind sprijinul financiar pentru 
persoane sau familii din Târgu Mureș care adoptă 
copii 
 

14 dosare 
 
 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 

3 Alocația de stat pentru copii 
 

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii 
 
 

1028 dosare 
1028 beneficiari 

 

4 Alocaţie pentru susţinerea  familiei Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea  
familiei 
 
 

195 dosare/lună, 
650 beneficiari 

 
 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 

5 Indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copilului în vârstă de 
până la 2 ani sau, în cazul 
copilului cu handicap, până la  3 
ani 
 

OUG nr. 111/2010 privind concendiul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
 

928 dosare 
928 beneficiari 

 
15 dosare 

indemnizația 
handicap 

 

6 Stimulentul de inserţie 
 
 

OUG nr. 111/2010 privind concendiul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare 

739 dosare 
739 beneficiari 

 

 

7 Stimulentul educațional 
 

Legea 248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor 
sociale pentru grădiniţă 
 

393 tichete/ 
an școlar 

 
 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 
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Nr.  
Crt. 

Beneficii/Prestații sociale 
 

Baza legală 
 

Informații 
cantitative 

 

Observații calitative 
 

8 Acordarea stimulentului financiar 
medico-social: 
Monitorizare; 
Centralizare; 
Referat de acordare drepturi; 
Dispoziții; 
Referat de plată. 

Ordin MECTC nr. 5576/2011 privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat 
 
HCL nr. 87/2018 modificată prin HCL nr. 
159/26.05.2022 și HCL nr. 159/26.05.2022 și HCL nr. 
342/29.09.2022 

368 dosare 
 
 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 

9 Susținerea familiilor cu minim 3 
copii și cu domiciliul în Târgu 
Mureș, prin înlesnirea accesului 
acestora la serviciile publice aflate 
în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Târgu Mureș  

HCL nr. 182/2021 privind aprobarea instituirii 
Programului multianual de interes local pentru 
susținerea familiilor cu minim 3 copii și cu domiciliul în 
municipiul Târgu Mureș, prin înlesnirea accesului 
acestora la serviciile publice aflate în subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș 

56 
cereri eligibile 

 
 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 

10 Stimulentul educațional 
Ajutor social (venitul minim  
garantat) 
 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

123 dosare/lună 
380 beneficiari 

 
 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 

11 Ajutor de urgenţă/ înmormântare 
 
 

Lege nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și 
HCL  384/18.12.2018 privind aprobarea procedurii de 
lucru pentru acordarea ajutorului de urgență în baza 
art. 28 alin. (2) alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

 
9 beneficiari 

 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 

12 Acordarea de sprijin pentru nou-
născuți pe bază de tichete sociale 
pe suport electronic 
 
 
 

OUG nr. 113 din 15 iulie 2022 privind unele măsuri 
necesare în vederea implementării Fondului de ajutor 
european destinat celor mai defavorizate persoane, 
decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea 
refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de 
granturi din fonduri externe nerambursabile pentru 
investiții destinate retehnologizării IMM-urilor 

14 cereri 
eligibile 

 
 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 

13 Sprijin material sub formă de 
tichete sociale pe suport electronic 
pentru alimente și mese calde 

OUG nr. 63 din 9 mai 2022 privind unele măsuri 
temporare pentru acordarea de sprijin material 
categoriilor de persoane aflate în situații de risc de 
deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, 
suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, 
precum și unele măsuri de distribuire a acestuia 

87 cereri 
eligibile 

 
 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 

14 Decontarea cheltuielilor cu masa 
și cazarea persoanelor refugiate 
din zon conflictului armat din 
Ucraina 
 
 

HG nr. 336 din 11 martie 2022 privind stabilirea 
mecanismului de decontare din bugetul 
inspectoratelor județene pentru situații de 
urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea 
cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații 
deosebite, proveniți din zona conflictului armat din 
Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru 
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului 
Afacerilor Interne 

368 cereri 
eligibile 

 
 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 

15 Contracte cu familia minorului cu 
dizabilități 
 
 

Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 privind 
aprobarea metodologiei pentru evaluarea și 
intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu 
dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și 
profesionale a copiilor cu cerințe educaționale 
speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării 
copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale 
speciale, art 68 alin (1)  și (2) lit. c 

143 
contracte 

 
 

 

16 Anchete sociale 
 

 

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei 
 

800 
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Nr.  
Crt. 

Beneficii/Prestații sociale 
 

Baza legală 
 

Informații 
cantitative 

 

Observații calitative 
 

 
Anchete sociale 
 
 
 
 
 

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de 
energie; HG nr. 1073/2021 privind aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de 
energie 

 
2577 

 
 

 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
HCL nr. 384/18.12.2018 privind aprobarea procedurii 
de lucru pentru acordarea ajutorului de urgență în 
baza art. 28 alin. (2) alin. (4) din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 

 
100 

 

 

Acordare ajutor public judiciar solicitat de către 
Judecatoria Târgu Mures 

70  

Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social 842 
 

 

Adresele intrate prin registratură 350  

Refugiați 93  

Stimulent medico-social 20  

17 Ajutor pentru încălzirea locuinţei  
cu gaze naturale 
 
 

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de 
energie;  
HG nr. 1073/2021 privind aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție 
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 

1430 cereri 
eligibile 

 
 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 

18 Ajutor pentru încălzirea locuinţei  
cu  energie electrică 
 
 

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de 
energie;  
HG nr. 1073/2021 privind aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție 
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 

 
65 cereri  
eligibile 

 
 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 

19 Ajutor pentru încălzirea locuinţei  
cu  combustibili solizi sau lichizi 
 
 

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de 
energie; HGR nr. 1073/2021 privind aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de 
energie 

 
280 cereri  

eligibile 
 
 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 

20 Suplimentul de energie 
 
 

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de 
energie; HGR nr. 1073/2021 privind aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de 
energie 

Gaz: 1307 cereri 
eligibile 

Energie electrică: 
1342 cereri 

eligibile 
Combustibili 

solizi/lichizi: 225 
cereri  eligibile 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 

21 Ajutor pentru încălzirea locuinței 
cu lemne pentru persoanele din 
zonele defavorizate de pe raza 
municipiului Târgu Mureș, în 
perioada sezonului rece  2021 –  
2022 

HCL nr. 306/30.09.2021 privind acordarea ajutorului 
de urgență sub formă de lemne din fondul forestier 
proprietate a UAT Târgu Mureș pentru persoanele din 
zonele defavorizate de pe raza municipiului Târgu 
Mureș, în perioada sezonului rece 2021-2022 

19 cereri 
eligibile 

 
 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 
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Nr.  
Crt. 

Beneficii/Prestații sociale 
 

Baza legală 
 

Informații 
cantitative 

 

Observații calitative 
 

22 Întocmirea listei cu persoanele/ 
familiile fără adăpost, inclusiv 
persoanele / familiile care au fost 
evacuate și familiile cu copii care 
nu au domiciliu stabil, mai ales 
cele monoparentale 
 
 

OUG nr. 115 din 16 iulie 2020 privind unele măsuri 
pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază 
de tichete sociale pe suport electronic pentru mese 
calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, 
precum și unele măsuri de distribuire a acestora 
 
 

2 persoane 
 
 

Informarea 
publicului/cetățenilor prin 

intermediul site-ului 
municipiului și a mass-

media 

23 Colaborare cu diverse instituții din 
Târgu Mureș: 
-Judecătoria Târgu Mureș 
-Ministerul Fondurilor Europene 
-Consiliul Județean Mureș 
-Instituția Prefectului – Județul 
Mureș 
-DGASPC Mureș 
-IML Târgu Mures 
-AJPIS Mureș 
-AJOFM Mureș 
-ANAF Târgu Mureș 
-Inspectoratul Școlar Județean 
Mureș 
-Grădinița Stefania 
-Grădinița cu program prelungit nr. 
6 
-Gimnaziul Liviu Rebreanu 
-Gimnaziul Romulus Guga 
-Gimaziul Alexandru Ioan Cuza 
-Gimnaziul George Coșbuc 
-Gimnaziul Serafim Duicu 
-Liceul Tehnologic Avram Iancu 
-Liceul Tehnologic Electromureș 
-Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă nr.1 
-Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă nr. 2 
-Colegiul Național Unirea 
-Colegiul Național Alexandru 
Papiu Ilarian 
-Colegiul Pedagogic Mihai 
Eminescu 
-Colegiul Economic Transilvania 
-Colegiul Agricol Traian Săvulescu 
-Liceul Tehnologic Ion Vlasiu 
-Liceul de Artă 
-Liceul Tehnologic Gheorghe 
Șincai 

OUG nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru 
sprijinirea categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază 
de tichete sociale pe suport electronic pentru mese 
calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, 
precum și unele măsuri de distribuire a acestora; 
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor 
sociale pentru grădiniţă; 
Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii; 
OUG nr. 111/2010 privind concendiul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copilului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Lege nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei; 
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de 
energie. 

  

 

 

 

Nr.  
Crt. 

Ajutoare materiale 

 

 

Baza legală 
 

Informații  
cantitative 

 

Observații 
calitative 

 

1 Cantină socială Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor 
social 

 

346 dosare 
346 beneficiari 
19.655 porții 

 
 

30 persoane 
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Nr.  
Crt. 

Ajutoare materiale 

 

 

Baza legală 
 

Informații  
cantitative 

 

Observații 
calitative 

 

2 Distribuirea produselor alimentare în 
cadrul Programului Operațional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate – POAD 
 

 

OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri 
necesare în vederea implementării Programului 
Operațional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate – POAD, cu modificările și 
completările ulterioare 

Total: 1.000 pachete 
din care: 862 pachete 

distribuite beneficiarilor 
de VMG și ASF, iar 

138 pachete cu 
produse alimentare  
distribuite pe liste 

suplimentare 
persoanelor cu  

handicap 

Obs. 
138 pachete cu 

produse alimentare  
au fost distribuite pe 

liste suplimentare 
persoanelor cu  

handicap 

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia 

beneficiară are obligaţia de a presta lunar acţiuni sau lucrări de interes public, fără a se depăşi regimul normal de 

lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii. Astfel, în cursul anului 2022 s-au realizat 6.179 

ore de muncă în folosul comunității. În anul 2022 s-a întocmit lunar planul de acţiuni sau de lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de ajutor social, precum și evidența cuprinzând 

persoanele fără adăpost. 

Trimestrial, se întocmeşte situaţia persoanelor marginalizate social, conform Legii nr. 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale și se consultă programul PatrimVen în vederea obținerii 

informațiilor cu privire la veniturile persoanelor beneficiare de ajutor social și alocația pentru susținerea familiei. 

Astfel, în anul 2022 am verificat un număr de 5.500 de persoane în programul PatrimVen (beneficiari de venit 

minim garantat, beneficiari de alocația pentru susținerea familiei, beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinței, 

beneficiari ai proiectului „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților 

marginalizate din Municipiul Tîrgu Mureș”, SMIS 2014+ 152430). 

Alte activități sunt primirea, informarea publicului care se adresează serviciului, actualizarea permanentă a 

bazei de date în programul ASISOC. Actele depuse de solicitanți s-au îndosariat, s-a creat/completat baza de date 

pe calculator, s-au întocmit borderourile, s-au transmis actele către Agenția Județeană Pentru Plăți și Inspecție 

Socială Mureș.  

S-au întocmit borderourile, statele de plată, tabelele nominale, referatele, şi dispoziţiile în vederea acordării 

ajutorului social, ajutoarelor de urgenţă, ajutoarelor de înmormântare, a mesei gratuite la cantina socială, alocaţiei 

de stat pentru copii, indemnizaţiei pentru copilul cu handicap, ajutorului de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri, atât pentru beneficiarii de ajutor social, cât şi pentru alte persoane decât cele beneficiare de ajutor social. 
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SERVICIUL DE PROTECȚIE SPECIALĂ  

 
SCOP:  

• Identificarea și soluționarea problemelor comunității în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și oricăror persoane aflate în nevoie, prin 

acordarea unor beneficii / prestații și servicii sociale publice și private. 

 

GRUP ŢINTĂ: Persoane/familii aparținând grupurilor vulnerabile de pe raza Municipiului Târgu Mureș.  

 

BENEFICIARI: domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

dizabilități, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

 

SERVICIILE în cadrul Serviciului de Protecţie Specială sunt oferite de următoarele compartimente:  

• Biroul pentru protecția copilului și a familiei; 

• Compartimentul monitorizare asistenți personali; 

• Compartimentul evidență indemnizații; 

• Compartimentul de asistență persoane vârstnice. 

 

Biroul pentru protecția copilului și familiei 

− Monitorizează situaţia copiilor din municipiu, respectarea şi realizarea drepturilor lor, asigură centralizarea şi 

sintetizarea acestor date şi informaţii; 

− Sprijină accesul în instituţii de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează modul 

în care sunt respectate drepturile acestora; 

− Realizează demersurile în vederea furnizării de servicii sociale pe problematica copilului aflat în pericol de 

separare de familia sa, precum şi monitorizarea copiilor după reintegrarea lor; 

− Realizează şi aplică planul de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa; 

− Contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de familia sa; 

− Asigură prin activităţi specifice asistenţei sociale, prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut 

de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă; 

− Asigură relaţionarea cu diverse servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecției 

sociale; 

− Realizează evidenţa beneficiarilor de servicii de asistenţă socială şi întocmeşte situaţii statistice; 

− Dezvoltă parteneriate în baza unor convenţii de colaborare şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi 

cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de 

cerinţele locale, pentru persoane cu handicap, persoane vârstnice, persoane singure, copii şi familii în dificultate. 

 

Compartimentul monitorizare asistenți personali 

− Crează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor 

cu dizabilități; 

− Iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu dizabilitate, în colaborare sau în parteneriat 

cu persoane juridice, publice ori private;  

− Asigură instruirea în problematica specifică a personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de protecţie 

a persoanelor cu dizabilități, inclusiv a asistenţilor personali; 

− Dezvoltă şi sprijină programe de colaborare între părinţi şi specialişti în domeniul dizabilității, în colaborare sau 

în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private;  

− Asigură drepturile legale ale persoanelor cu dizabilități de care este direct responsabil și urmărește respectarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivelul unității administrativ-teritoriale;  

− Asigură servicii de îngrijire la domiciliul persoanelor cu grad de handicap grav, prin angajarea în condițiile legii 

a unui asistent personal; 

− Asigură servicii de informare și consiliere a persoanelor încadrate în grad de handicap grav cu asistent 

personal/familiei sau reprezentanților legali ai acestora, cu privire la drepturile și obligațiile specifice; 

− Identifică nevoile sociale, individuale și familiale pentru persoanele încadrate în grad de handicap; 

− Asigură instruirea periodică specifică a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;  

− Furnizează informații și date solicitate de instituțiile și autoritățile publice cu responsabilități în domeniu 

referitor la persoanele cu handicap grav și asistenții personali ai acestora, în condițiile legii. 
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Compartimentul de evidență indemnizații 

− Crează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor 

cu dizabilități; 

− Asigură drepturile legale ale persoanelor cu dizabilități de care este direct responsabil și urmărește respectarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivelul unității administrativ-teritoriale; 

− Identifică nevoile sociale, individuale și familiale pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav cu 

indemnizație de însoțitor; 

− Răspunde de consilierea şi informarea persoanelor cu dizabilități și / sau aparţinătorilor acestora, care se vor 

adresa compartimentului, personal sau telefonic, în vederea soluţionării problemelor; 

− Asigură drepturile legale ale persoanelor cu handicap grav (beneficiarilor de idemnizație de însoțitor) de care 

este direct responsabil și urmărește respectarea drepturilor lor. 

 

Compartimentul de asistență persoane vârstnice 

Serviciile sociale se acordă persoanelor vârstnice în baza Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare la solicitarea persoanei vârstnice, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal, a semnalării 

unei situaţii de nevoie socială de către orice altă persoană, precum şi din oficiu. Serviciile oferite persoanelor vârstnice 

sunt următoarele: 

− Identificarea nevoilor individuale şi de grup; 

− Informare asupra situaţiilor de risc şi a drepturilor, consiliere; 

− Întocmirea anchetelor sociale în baza grilei de evaluare socio-medicală în vederea internării în centre de îngrijire 

şi asistenţă sau oferirea serviciilor de îngrijire la domiciliu; 

− Acordarea unor ajutoare constând din alimente şi materiale igienico-sanitare; 

− Asistenţă şi suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active persoanelor semi- dependente lipsite de suport 

familial, prin servicii de îngrijire la domiciliu, acordate de către îngrijitori (ajutor la prepararea hranei şi 

asigurarea alimentaţiei corespunzătoare, ajutor pentru realizarea igienei personale, mic menaj, cumpărături, 

conversaţie, companie, sprijin pentru efectuarea tratamentelor prescrise de medici). 

Serviciile de îngrijire la domiciliu se acordă persoanelor vârstnice dependente social şi socio-medical, în baza 

anchetelor sociale întocmite, în urma evaluărilor efectuate în baza grilei de evaluare socio-medicală (geriatrică), în raport 

cu nevoile de timp şi tip de servicii, pe perioadă nedeterminată (se efectuează re-evaluarea cazului în raport cu evoluţia 

acestuia). 

 

ECHIPA: 1 șef-serviciu  

Birou pentru protecția copilului și familiei: 3 inspectori. 

Birou protecția persoanelor cu dizabilități: 6 inspectori, 1 referent și 269 asistenți ai persoanelor cu dizabilități angajați. 

Birou protecția persoanelor vârstnice: 2 inspectori, 1 muncitor și 23 îngrijitori persoane vârstnice angajați. 

 

ACTIVITĂŢI DESFĂȘURATE: 

 
Nr. 
Crt. 

Beneficii/Prestații sociale Baza legală Informații 
cantitative 

Observații calitative 
  

 

Biroul pentru protecția copilului și familiei 

1 Anchete sociale pentru obținerea 
rovinietei pentru însoțitorii 
persoanelor cu handicap 

Legea nr. 448/2006 privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap  

254 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței 
sociale actualizată cu 
modificările și 
completările ulterioare 

2 Anchete sociale efectuate pentru 
copii și tineri cu cerințe educaționale 
speciale pentru obținerea cerificatului 
de orientare școlară 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
şi Ordinul nr. 6552 din 13 decembrie 
2011 
 

163 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței 
sociale actualizată cu 
modificările și 
completările ulterioare 

3 Anchete sociale pentru încadrare în 
grad de handicap  pentru adulți și copii 

Legea nr. 448/2006 privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap 

2045 
(427 copii,  

1618 adulți) 

Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței 
sociale actualizată cu 
modificările și 
completările ulterioare 
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4 Contracte cu familii cu copii cu 
dizabilități, monitorizarea și   
completarea raportului de  
monitorizare pentru copii cu 
dizabilități/ Rapoarte de verificare al 
acordării serviciilor de asistență 
socială/raport de oportunitate 

Legea nr. 448/2006 privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap și Ordinul nr. 
1983/1305/5805/2016 
Legea nr. 34/1998, HG nr. 1153/2001 
privind acordarea unor subvenții 
asociațiilor și fundațiilor 

287 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței 
sociale actualizată cu 
modificările și 
completările ulterioare 

5 Adrese/anchete/răspunsuri către 
diferite instituții/tabele, 
corespondență, liste 

- 522  

6 Anchete sociale/fișe de risc/fișe de 
observație/plan de servicii și 
monitorizarea minorilor care apelează 
la mila publicului si pentru minorii 
aflați în situație de risc 

Legea nr. 272/2004 și HG nr. 
691/2015 
 

117 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței 
sociale actualizată cu 
modificările și 
completările ulterioare 

7 Informare/consiliere/ îndrumare Legea nr. 272/2004 și HG nr. 
691/2015, Legea nr. 34/1998, Legea 
nr. 448/20061/2011 şi a  Ordinului nr. 
6552/2011, Legea nr. 1/2011 

4508  

8 Anchete pentru internări adulți 
persoane cu handicap 

Legea nr. 448/2006 privind protecția 
și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap 

19 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței 
sociale actualizată cu 
modificările și 
completările ulterioare 

9 Eliberarea card de parcare european 
pentru persoanele cu dizabilități 

Legea nr. 448/2006, privind protectia 
și promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap 

37 
doar din dec. 2022 

Lunar 
 

10 Cazuri violență domestică pe fondul 
consumului de alcool sau alte 
substanțe 

Legea nr. 272/2004 și HG nr. 
691/2015 
 

În colaborare cu    
Institutul Est 
European de 
Sănătate a 

Reproducerii: 
adăpostite 29 

persoane, informate și 
consiliate 40 

persoane. 

Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței 

sociale actualizată cu 
modificările și 

completările ulterioare 

 

Compartimentul monitorizare asistenţi personali 

1 Monitorizarea asistenților personali 
privind activitatea desfășurată 
conform legii 

HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 

3252 
271/lună 

Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

2 Primirea asistenților personali pentru 
depunerea raportului de activitate 
lunară 

HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.448/2006 

3252 
271/lună 

Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

3 Completarea carnetelor PSI 
 
PM a asistențilori personali  

 2168 
271/trimestru 

2168 
271/trimestru 

Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

4 Monitorizarea actelor a asistenților 
personali / persoane cu handicap grav 

HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.448/2006 

3252 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

5 Efectuarea anchetei sociale pe teren 
privind angajarea asistenților 
personali 

HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.448/2006 

50 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

6 Redactarea anchetelor sociale și 
referatelor privind angajarea 
asistenților personali a unor persoane 

HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 

150 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 
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cu handicap grav și întocmirea Fișei 
postului 

7 Redactarea Fișelor de evaluare și 
Planului personalizat al beneficiarului  

 150 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

8 Primirea cererilor pentru efectuarea 
concediului de odihnă a asistenților 
personali și calculul fiecărei cereri în 
parte conform nr. zile de concediu 
parte conform nr. zile de concediu 

HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 

271 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

9 Întocmirea statului de plată, borderou, 
centralizatorului și mandatului poștale 
pentru asistenți personali aflați în 
concediul de odihnă 

 271 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

10 Informări telefonice și consiliere în 
vederea depunerii dosarelor noi și 
altele 

 3960 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

11 Primirea publicului cu cazuri noi, cu 
diferite schimbări apărute, unde este 
necesar scoaterea dosarelor și 
soluționarea acestora  

HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 

120 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

12 Întocmirea pontajului lunar a 
asistenților personali și a 
compartimentului de monitorizarea 
asistenților 

HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 

271/lună Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

13 Redactarea diferitelor adrese și 
răspunsuri către persoane fizice și 
instituții 

HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 

571 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

14 Întocmirea dosarelor pentru 
persoanele noi angajate  

HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 

50 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

15 Redactarea fișelor de monitorizare pe 
teren pentru efectuarea controalelor 
periodice 

HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 

271 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

16 Efectuarea controalelor  HG nr. 268/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 

271 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

 
Compartimentul de evidență indemnizații 

1 Anchetă socială în vederea acordării 
indemnizației de însoțitor/vizite pe 
teren 

Legea nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

799 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

2 Întocmirea unor referate și dispoziții în 
vederea acordării indemnizației de 
însoțitor 

Legea nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

1396  

3 Verificarea, reactualizarea și 
întroducerea în baza de date a 
modificărilor intervenite, întocmirea 
unor adeverințe/adrese 

 4644  

4 Informarea/consilierea/îndrumarea 
beneficiarilor, aparținărorilor, 
cetățenilor și reprezentanții instituțiilor 
prin telefon sau personal la sediul 
DAS 

 2604 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 
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5 Pregătirea statelor de plată, a 
borderourilor și mandatelor poștale 
pentru beneficiarii de ind. de 
însoțitor/estimarea sumei pentru plată 

 36 lunar  

 
Compartimentul asistenţă persoane vârstnice 

1 Monitorizarea activității îngrijitorilor 
care oferă servicii de îngrijire la 
domiciliul persoanelor vârstnice  

Legea nr. 17/2000 privind asistența 
socială persoanelor vârstnice, 
republicată 

5520 
(64 cazuri lună , 

23 îngrijitori) 

Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

2 Efectuarea anchetelor sociale pe 
teren privind acordarea serviciilor de 
îngrijire la domiciliu persoanelor 
vârstnice 

Legea nr. 17/2000 privind asistența 
socială persoanelor vârstnice, 
republicată 

186 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

3 Efectuarea anchetelor sociale pe 
teren privind internarea persoanelor 
vârstnice într-un centru de îngrijire și 
asistență socială 

Legea nr. 17/2000 privind asistența 
socială persoanelor vârstnice, 
republicată 
Legea nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

161 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

4 Efectuarea anchetelor sociale pe 
teren privind încadrarea într-un grad 
de handicap pentru persoanele 
vârstnice   

Legea nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

26 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

5 Numărul unic al beneficiariilor de    
îngrijire la domiciliu 

Legea nr. 17/2000 privind asistența 
socială persoanelor vârstnice, 
republicată 

92 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

6 Redactarea anchetelor sociale/ 
reevaluări, planului individualizat de 
îngrijire , referatelor  /dispozițiilor, 
contractelor, actelor adiționale și 
notelor de plată lunar beneficiarilor 
de servicii de îngrijire la domiciliu – 

Legea nr. 17/2000 privind asistența 
socială persoanelor vârstnice, 
republicată 

568 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

7 Redactarea referatelor / dispozițiilor  
privind sistarea serviciilor de îngrijire 
la domiciliu 

Legea nr. 17/2000 privind asistența 
socială persoanelor vârstnice, 
republicată 

64 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

8 Colaborare cu UPU 
SMURD/POLIȚIE/ DGASPC Mureș 
pentru rezolvarea diferitelor cazuri 
sociale apărute 

Legea nr. 17/2000 privind asistența 
socială persoanelor vârstnice, 
republicată 
Legea nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

83 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

9 Efectuarea controalelor la domiciliul 
persoanelor vârstnice care 
beneficiază de servicii de îngrijire la 
domiciliu 

Legea nr. 17/1998 privind asistența 
socială persoanelor vârstnice, 
republicată 

128 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

10 Efectuarea rapoartelor de activitate 
(lunar) privind modul de folosire a 
subvenției alocată ONG-urilor 

Lege nr. 34/1998, HG 1153/2001  
privind acordarea unor subvenții 
asociațiilor și fundațiilor române cu 
personalitate juridică care înființează și 
administrează unități de asistență 
socială 

420 Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare; 
HCL nr. 20/28.02.2021 
privind aprobarea 
alocațiilor bugetare pentru 
perioada 1 ianuarie – 31 
decembrie 2021 pentru 
asociațiile și fundațiile 
acreditate ca furnizori de 
servicii sociale 

11 Completarea carnetelor PSI – PM  
pentru  îngrijitorii la domiciliu 

Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și 
securitatea în muncă 

184 Legea nr. 292/2011 Legea 
asistenței sociale 
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actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

12 Întocmirea pontajului pentru  
îngrijitorii la domiciliu 

 324 Legea nr. 292/2011 Legea 
asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

13 Colaborare cu DGASPC Mureș și 
centrele de îngrijire și asistență 
socială pentru a rezolva internarea 
cazurilor sociale 

Legea nr. 17/2000 privind asistența 
socială persoanelor vârstnice, 
republicată 
Legea nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

161 Legea nr. 292/2011 Legea 
asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

14 Referate de necesitate (comenzi, 
caiete de sarcini, note de 
fundamentare, etc) privind 
achiziționarea unor materiale 
necesare bunei desfășurări a 
activităților 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice 
 

42 Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul 
Administrativ 
 

15 Informare/consiliere/ îndrumare Legea nr. 17/2000 privind asistența 
socială persoanelor vârstnice, 
republicată 
Legea nr. 448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

5957 Legea nr. 292/2011 Legea 
asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

 
Centrul de Recuperare din Adicţii Bastion (CRAB) Târgu Mureş 

1 Informarea, consilierea, îndrumarea 
beneficiarilor (dependenţi şi/sau 
codependenţi) prin telefon sau online 
(e-mail, zoom sau messenger 
facebook.)  

Legea nr. 292/2011 privind asistenţa 
socială; 
HCL nr. 142/30.07.2020 privind 
înfiinţarea serviciului social CRAB 

Nr. mediu lunar 
de beneficiari : 

62 

Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 

actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

2 Interviu motivaţional on site cu 
dependenţii sau aparţinătorii acestora 
(faţă în faţă, la birou- str. Luduşului, nr. 
29) 

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea 
calităţii în domeniul  serviciilor sociale; 
HG nr. 118/2014 privind Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 
197/2012 

Nr. mediu lunar-

online: 46 

Nr. mediu lunar 
on site: 23 

Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 

actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

3 Muncă de teren, Grupuri săptămânale 
de suport şi consiliere în domeniul 
adicţiilor: 
-marţi, codependente, online 
-miercuri, dependenţi, on site  
-vineri, Adăpostul de noapte, on site 

HG nr. 867/2015 privind aprobarea 
Nomenclatorului serv. soc. şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare  a serviciilor sociale 

*Marţi: grup 

codependente, 

on site, de la 

ora 19:00, nr. 

med./întîlnire: 7 

codependente. 

*Miercuri: grup 

dep., on site  

orele:17:00-

19:30- nr. 

med./întîlnire:18 

dependenţi. 

*Marţi şi joi: 8 
deţinuţi/întâlnire 

Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

4 Postări articole pe grupul şi pagina de 
Facebook a CRAB despre dependenţă 
şi/sau codependenţă, Distribuire pe 
grupuri, conversaţii, comentarii 

Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru 
aprobarea standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor 
sociale 

Număr mediu 

lunar: 

60-postări/lună 

630-distribuiri 

pe grupuri/lună 

330-conversaţii 
pe lună 

Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 

actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

5 Aprobări noi membri în Grupul închis al 
CRAB; Întocmire adrese și răspunsuri 

HG nr. 867/2015 privind aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale şi a 

 158 noi 
membri/an 2022 

Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 
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către instituții, asociaţii, entităţi 
autonome 
(Serviciul de probaţiune Mureş, 
Agenţia Naţională Antidrog, O.N.G.-uri 
ş.a.) 

regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare  a serviciilor sociale  

actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

6 Violență domestică pe fondul 
consumului de alcool sau alte 
substanţe  

HG nr. 867/2015 privind aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare  a serviciilor sociale  

Nr. cazuri mediu 
lunar: 6 

Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 

actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

7 Informare/consiliere beneficiari 
alcoolici în vârstă şi aparținători ai 
acestora (co-dependente)  

HG nr. 867/2015 privind aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare  a serviciilor sociale 

Nr. cazuri mediu 
lunar: 7 

Legea nr. 292/2011 
Legea asistenței sociale 

actualizată cu modificările 
și completările ulterioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

CENTRUL  DE ZI ȘI CENTRUL  DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII 

„ROZMARIN”  

 
SCOP:  

• Misiunea centrului este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a 

unor activități de îngrijire, educație, recreere – socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață 

independentă, orientare școlară pentru copii, cât și a unor activități de sprijin și consiliere pentru părinți sau 

reprezentanți legali ai copiilor. 

Serviciile oferite de Centrul de Zi „Rozmarin” sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, 

corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial. 

Serviciile pentru copil si familie oferite de centru sunt: 

• asistență socială - informații și sprijin pentru a beneficia și de alte servicii sociale, în funcție de nevoile specifice 

ale fiecărei familii; sprijin în integrarea în muncă a părinților sau reprezentanților legali, în limita posibilităților 

existente, prin îndrumarea acestora către serviciul public specializat în medierea muncii; 

• îngrijire pe timpul zilei - existența unui program zilnic organizat, elaborat în funcție de nevoile și particularitățile 

fiecărui copil în parte; 

• acordarea mesei - se asigură masa de prânz și micul dejun; 

• asistență medicală primară; 

• activități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară și școlară; 

• activități de recreere și socializare; 

• activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă; 

• consiliere psihologică oferită copiilor la nivel individual și de grup; 

• orientare școlara și profesională; 

• consiliere și sprijin pentru părinți; 

• sprijin în integrarea în muncă a părinților sau reprezentanților legali – în limita posibilităților existente, prin 

îndrumarea acestora către serviciul public specializat în medierea muncii. 

Centrul de Zi „Rozmarin” (cod serviciu social 8891 CZ-C-II) este serviciu social licențiat conform, Licenței de 

funcționare seria LF nr. 0000412 din 08.08.2022/ 07.08.2027. 

Serviciile oferite de centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii se adresează familiilor cu 

copii, aflate în situație de risc social, dezorganizate, asistate social sau care beneficiază de o măsură de protecție specială, 

care din cauza condițiilor socio-economice precare, a lipsei de educație, a stării de sănătate nu le pot oferi acestora 

condițiile minime de subzistență, copiii fiind expuși abandonului familial și școlar. 

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii (cod serviciu social 8899 CZ-F-I) este serviciu social 

licențiat conform, Licenței de funcționare seria LF nr. 0000296 din 05.07.2022/ 04.07.2027. 

 

ECHIPA: 

Conducerea CZR și CCS este asigurată de șef serviciu -1 post studii superioare 

CZR (Centrul de Zi Rozmarin) 

Personal specialitate: 

a) inspector de specialitate  – 4 posturi studii superioare; 

b) referent – 3 posturi studii medii.                                                                          

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: gospodărie, mentenanță etc. și este constituit 

din: 

a) îngrijitor  – 2 posturi studii medii; 

b) muncitor calificat  – 4 posturi studii medii. 

CCS (Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii)                                                                         

 Personalul de specialitate: 

a) inspector de specialitate  – 4 posturi studii superioare. 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE CENTRUL DE ZI ,,ROZMARIN”: 

 
Nr. 

Crt. 
Informații cantitative  Baza legală Observații calitative  

1 Înscrieri/reînscrieri 

194 copii  

(101 școlari și 93 preșcolari) 

Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale 

(actualizată) 

 

În anul 2022, în medie au participat la activitățile 

instructiv-educative 44  de copii/zi. 



 

19 

 

Nr. 

Crt. 
Informații cantitative  Baza legală Observații calitative  

 În baza unui Contract colaborare cu ISJ 

Mureș 

Continuitate în procesul instructiv-educativ,  

stimularea și creșterea frecvenței zilnice în centrul 

de zi. 

2 Întocmirea și 

revizuirea anchete 

sociale/evaluari inițiale 

110 – anchete sociale 

110 – evaluări inițiale 

110 – fișe de risc 

104 - note de admitere  

104 - acorduri informări 

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi 

Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările si completările ulterioare 

Identificarea, monitorizarea, asigurarea unor 

servicii de suport, intervenție adecvate nevoilor și 

situației particulare ale fiecărui copil.  

3 Contracte pentru acordarea de 

servicii sociale 

110 contracte 

  

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi 

Asigurarea pe timpul derulări contractului a unor 

activități  

(transport gratuit, 2 mese /zi, educație, materiale 

necesare desfășurării în condiții optime a procesului 

de învățare, dezvoltare deprinderilor de viaţă 

independentă, orientare şcolară.   

Asigurarea condițiilor optime de derulare a 

procesului de asistență și protecție socială  prin 

implicarea și responsabilizarea părților în educația 

copiilor.  

4 Activități de  educație pentru 

copii de vârstă școlară și 

preșcolară  

În medie  44 de copii/zi, (media 

anuală) Copiii preșcolari si 

școlari au participat la 

activitățile instructiv-educative  

în perioada (ianuarie- 

decembrie), conform structurii 

anului școlar 2021 – 2022,  

2022 – 2023.  

Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările si completările ulterioare 

 

Accederea la un program educațional  adecvat 

vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și 

particularitățile sale. 

Programul educațional individualizat al 

beneficiarului, este disponibil în dosarul de servicii 

al copilului și este cunoscut de acesta și 

părinți/reprezentantul legal. 

Registrul privind informarea/ instruirea și 

consilierea beneficiarului. 

5 Evaluări psihopedagogice 

104 evaluări inițiale 

7488 intervenții 

psihopedagogice  

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi 

Accesul la servicii și terapii specializate, 

particularizate în funcție de nevoile beneficiarilor. 

Dosarele beneficiarilor cu planurile de intervenție, 

fișele de monitorizare ale PPI completate. 

6 Evaluări logopedice 

64 evaluări 

2304 intervenții logopedice  

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi 

Asigurarea unor condiții necesare  serviciilor 

logopedice, intervenție, recuperare. 

  

7 Evaluări psihologice 

47 evaluari 

678 intervenții psihologice 

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi 

Accesul la servicii și terapii specializate, 

particularizate în funcție de nevoile beneficiarilor. 

Dosarele beneficiarilor cu planurile de intervenție, 

fișele de monitorizare ale PPI completate. 

8 Evaluări psihosociale 

3400 – intervenții psihosociale 

1002- intervenții telefonice 

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi 

Informarea familiilor beneficiarilor privind 

necesitatea de a solicita şi primi servicii de suport 

adecvate în caz de nevoie, precum şi servicii de 

consiliere, destinate prevenirii şi soluţionării 

situaţiilor de dificultate în care se află. 

9 Asistență medicală 

8558 copii triați,  

343  copii depistați cu probleme 

de sănătate 

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi 

 

Promovarea unui stil de viață sănătos, 

supravegherea stării de sănătate a beneficiarilor și 

după caz, servicii medicale. 
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Nr. 

Crt. 
Informații cantitative  Baza legală Observații calitative  

10 Servicii catering 

8558 porții de mâncare au fost 

asigurate pentru copiii prezenți, 

la valoare porție 16,60 lei/zi, 

ianuarie- august 2022, 

septembrie – decembrie – 2022 

valoare porție 22 lei/zi.  

HCL nr. 310/28.11.2019, Art. 1  și  Art. 2 

privind aprobarea cuantumului alocației de 

hrană pentru copiii înscriși la Centrul de Zi 

„Rozmarin”  

Copiii beneficiază de o alimentație sănătoasă și 

echilibrată care asigură toate principiile nutritive 

necesare creșterii și dezvoltării acestora.  

11 Copii integrați la școlile de 

circumscripție 

20 copii școlari au fost  integrați 

în sistemul de învățământ.  

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi 

 

 

Continuitate în procesul instructiv-educativ. 

Prevenirea abandonului școlar și a delicvenței 

juvenile. 

12 Monitorizări ale copiilor integrați 

35 de școlari monitorizați 

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi 

 

 

Integrarea în învățământul de masă și continuitatea 

procesului de școlarizare. Prevenirea abandonului 

școlar și a delicvenței juvenile. 

13 Închideri de caz 

99 de dosare 

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi 

Încetarea acordării serviciilor se realizează la 

cererea sau prin decizia bilaterală a 

părintelui/reprezentantului legal, prin decizia 

conducerii centrului, acordul ambelor părți sau alte 

situații. 

14 Stimulentul educațional 

consilierea  și sprijinirea 

familiilor pentru obținerea 

stimulentului educațional 

33- preșcolari au beneficiat de 

stimulente educaționale 

10-situații centralizatoare  

Stimulentul educațional 

Legea nr. 248/2015 privind stimularea 

participării în învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate și a 

procedurii de acordare a tichetelor sociale 

pentru grădiniță 

Stimularea participării în învățământul preșcolar a 

copiilor din familii defavorizate și al creșterii 

accesului la educație. 

15 - 46 adeverințe pentru școlari  Adeverințe pentru „Fundația pentru Școală - 

Bethlen Gábor” și Ministerul Protecției Sociale 

a Statului Maghiar 

Stimularea participării în învățământ la secția 

maghiară a copiilor din familiile defavorizate și al 

creșterii accesului la educație. 

16 Ajutor social (venitul minim 

garantat) 

-consilierea  și sprijinirea 

familiilor pentru obținerea 

venitului minim garantat – 12 

familii.  

Lege nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările și completările 

ulterioare 

Venitul minim garantat se asigură prin acordarea 

ajutorului social lunar în condițiile prevăzute de 

lege. 

17 Supliment de alocație 

-consilierea  și sprijinirea 

familiilor pentru obținerea 

suplimentului de alocație -  33 

familii beneficiare. 

Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru 

susținerea familiei 

Completarea veniturilor familiilor în vederea 

asigurării unor condiții mai bune pentru creșterea 

îngrijirea și educarea copiilor. 

18 Mediatizare serviciilor 

Zonele defavorizate pe raza 

Municipiului Târgu Mureș (str. 

Rovinari, Dealului, Gh. Doja, 

Băneasa, Fânațelor, Valea 

Rece, Barajului, Sârguinței) 

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi și centrele de consiliere 

Informarea comunității în ceea ce privește serviciile 

oferite (educație,socializare), servicii pentru familie, 

servicii pentru persoane față de care copilul a 

dezvoltat legături planuri de servicii  de atașament. 

Pregătirea beneficiarilor pentru viața independentă, 

facilitarea integrării sociale a acestora. 
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE CENTRUL DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI 

COPII,,ROZMARIN’’: 

 
Nr. 

Crt. 
Informații cantitative  Baza legală Observații calitative   

1 Anchete sociale 

29 dosare din care 15 dosare ale 

copiilor cu părinți plecați la muncă 

în străinătate 

188 copii cu părinți plecați la 

muncă în străinătate 

  

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi și centrele de consiliere 

Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările si completările ulterioare, Art. 

104-105 

HG nr. 691 din 19.08.2015 privind aprobarea 

procedurii de monitorizare a modului 

creștere și îngrijire a copilului cu părinți 

plecați la muncă în străinătate și a serviciilor 

de care acesta poate beneficia. 

Identificarea, monitorizarea, asigurarea unor 

servicii de suport, de intervenție adecvată nevoilor 

și situației particulare ale fiecărui copil. 

2 Evaluări inițiale a cazului 

93 evaluări inițiale 

 

 

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi și centrele de consiliere 

Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Asigurarea în funcție de nevoile beneficiarilor a 

serviciilor specializate de consiliere psihologică și 

terapii specializate de reabilitare neuro-psihică. 

3 Fișe de identificare risc 

46  fișe de risc   

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi și centrele de consiliere 

Monitorizarea și asigurarea intervențiilor necesare. 

4 Contracte cu părinții privind 

acordul de parteneriat în procesul 

de educație  

 

15 contracte 

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi și centrele de consiliere 

Cunoașterea serviciilor de asistență și suport 

existente, acces la servicii corespunzătoare 

situației și nevoilor particulare. 

Accesul la programul educațional adecvat vârstei , 

nevoilor, potențialului de dezvoltare și 

particularitățile sale. 

5 Intervenție de specialitate 

 

2938 intervenții psihologice 

 

1018 intervenții psihosociale  

260 intervenții telefonice  

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi și centrele de consiliere 

 

 

 

Accesul la servicii și terapii specializate, 

particularizate în funcție de nevoile beneficiarilor, 

reabilitarea neuro-psihică,  implicarea beneficiarului 

în activități de monitorizare a comportamentelor 

sale, evaluarea emoțiilor și comportamentelor 

problematice pentru construirea unui vocabular al 

emoțiilor și sentimentelor. 

Identificarea factorilor psihologici cu relevanță 

pentru învățare și contextul psiho-educațional, 

identificarea stărilor psihologice de sănătate și/sau 

boală și a mecanismelor psihologice de 

etiopatogeneză și/sau de sanogeneză . 

Informarea familiilor beneficiarilor privind 

necesitatea de a solicita şi primi servicii de suport 

adecvate în caz de nevoie, precum şi servicii de 

consiliere, destinate prevenirii şi soluţionării 

situaţiilor de dificultate în care se află. 

6 Monitorizări 

48 monitorizări 

 

HG nr. 691 din 19.08.2015 privind aprobarea 

procedurii de monitorizare a modului de 

creștere și îngrijire a copilului cu părinți 

plecați la muncă în străinătate și a serviciilor 

de care acesta poate beneficia 

Monitorizarea modului de creștere și îngrijire a 

copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate. 
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Nr. 

Crt. 
Informații cantitative  Baza legală Observații calitative   

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi și centrele de consiliere 

7 Închideri de caz 

 

14 cazuri   

  

Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea 

Standardelor Minime Obligatorii pentru 

centrele de zi și centrele de consiliere 

HG nr. 691 din 19.08.2015 privind aprobarea 

procedurii de monitorizare a modului de 

creștere și îngrijire a copilului cu părinți 

plecați la muncă în străinătate și a serviciilor 

de care acesta poate beneficia. 

Încetarea acordării serviciilor se realizează la 

cererea sau prin decizia bilaterală a părintelui/ 

reprezentantului legal, prin decizia conducerii 

centrului, acordul ambelor părți sau alte situații. 

8 Situații statistice pentru: 

- ANDPCA București; 

- DGASPC Mureș; 

- Școala Gimnazială Serafim 

Duicu;  

- DSP Mureș; 

- DAS Târgu Mureș; 

- DIVERS; 

- Tabel beneficiari servicii CZR; 

- Informări privind întocmirea 

dosar tutelă; 

- Răspunsuri la solicitările 

diferitelor instituții;  

- Inștințări – teren.   

Alte activități - 
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SERVICIUL SOCIAL „ADĂPOST DE NOAPTE”  

 
Serviciul social Adăpost de Noapte (cod 8790 CR-PFA-II) este acreditat în baza Licenței de funcționare seria 

LF nr. 0009225 eliberat în data de 17.03.2020, are o capacitate de 100 locuri și are sediul în municipiul Târgu Mureş, 

strada Rozmarinului nr. 36, judeţul Mureş. 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

Misiunea serviciului social „Adăpost de Noapte” este furnizarea de servicii sociale destinate persoanelor adulte 

fără adăpost, pentru prevenirea și depășirea a unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a stării de sănătate, prevenirea marginalizării/excluziunii sociale și reintegrarea 

socială a lor. 

 

SERVICII OFERITE: 

• Adăpost pe timpul nopții – include asigurarea condițiilor pentru găzduirea pe timpul nopții a persoanelor 

adulte fără adăpost, în camera separate pentru bărbați și femei; 

• Igienizare şi deparazitare – include asigurarea materialelor și condițiilor corespunzătoare pentru efectuarea 

igienei personale, igienizarea cazarmementului pus la dispoziție și a hainelor personale, deparazitare la nevoie; 

• Consiliere socială – este acordată de către inspectorul de specialitate cu atribuții de asistent social şi constă în 

oferirea de informaţii referitoare la serviciile/beneficiile sociale la care au dreptul și modul de obținere a lor, 

îndrumare (însoţire în caz de nevoie) la diferite instituţii/servicii, sprijin pentru obţinerea actelor de identitate, 

etc.; 

• Consiliere profesională – constă în informare/sprijin cu privire la modul în care pot afla de existenţa unor 

locuri de muncă vacante, modul de întocmire a unui CV, modul de susţinere şi de prezentare la un interviu cu 

angajatorul,  informare despre existenţa cursurilor de calificare şi recalificare profesională puse la dispoziţie de 

AJOFM sau de alte societăți de profil; 

• Servicii medicale – constau în sprijin pentru administrarea tratamentelor medicamentoase prescrise, menținerea 

contactului cu medicii de familie, orientare către instituții/servicii medicale specializate.  

 

CONDIȚIILE DE ACCES LA SERVICIILE OFERITE: 

Persoana adultă fără adăpost este acea persoană care se află într-o situaţie de criză la nivel personal, 

social/economic, de sănătate, juridic, relaţional, situaţie determinată de lipsa unui adăpost şi de imposibilitatea de a-şi 

asigura unul.  

Persoanele adulte fără adăpost pot beneficia de serviciile Adăpostului de Noapte în următoarele condiții: 

• au avut ultimul domiciliu stabil în municipiul Târgu Mureş sau provin din centre de plasament de pe raza 

municipiul Târgu Mureș; 

• la data solicitării asistenței nu au nici un fel de adăpost, din resurse proprii nu își pot asigura unul și nu au rude 

sau aparținători care i-ar putea găzdui; 

• trebuie să fie independenți fizic, să nu sufere de boli grave care nu permit frecventarea de comunități (în primă 

fază asumat prin declarație pe proprie răspundere); 

• asumarea respectării Regulamentului de ordine interioară a serviciului și a Cartei drepturilor și obligațiilor 

beneficiarilor.  

 

ECHIPA:  

Personalul serviciului social este format din: 1 șef serviciu, 1 inspector de specialitate cu atribuții de asistent 

social, 1 asistent medical, 5 referenți cu atribuții de supraveghetor și 2 muncitori. 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:  
 

Nr. 
crt. 

Beneficii/Prestații sociale Baza legală/ Observații Nr. de beneficiari 
în 2022  

Mediu/ lună 

1 Adăpost pe timpul noptii  Legea Asistenței Sociale  nr. 292/2011 
Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale 
Ordinul nr. 29/2019 privind Standardele minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate, 
persoanelor fără adăpost 

85 
beneficiari unici 

26 
de persoane 
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Nr. 
crt. 

Beneficii/Prestații sociale Baza legală/ Observații Nr. de beneficiari 
în 2022  

Mediu/ lună 

HCL nr. 154/30.07.2020 privind ROF Direcția de 
Asistență SocialăTârgu Mureș /Anexa 1A ROF Adăpost 
de Noapte 

2 Consiliere socială/medicală 
 

Legea Asistenței Sociale  nr. 292/2011 
Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale 
Ordinul nr. 29/2019 privind Standardele minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate, 
persoanelor fără adăpost. 
HCL nr. 154/30.07.2020 privind ROF Direcția de 
Asistență SocialăTârgu Mureș /Anexa 1A ROF Adăpost 
de Noapte Regulamentul de Ordine Interioară 

911 
 sesiuni de 

consiliere socială 
pentru cei 85 

beneficiari unici 

76      
de sesiuni 

3 Cereri de solicitare/Procese 
verbale SMURD și Poliția 
Locală de predare caz 
înregistrate  

Legea Asistenței Sociale  nr. 292/2011 
Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale 
Ordinul nr. 29/2019 privind Standardele minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate, 
persoanelor fără adăpost 
HCL nr. 154/30.07.2020 privind ROF Direcția de 
Asistență SocialăTârgu Mureș /Anexa 1A ROF Adăpost 
de Noapte 

115* 
- caz nou:  

44 
- caz revenit:  

56 
- neadmis/ne 

prezentat: 
15 

Pe toată 
perioada de 

referință 
 

4 Anchete sociale/Fișe de 
evaluare inițială întocmite 
(pentru servicii Adăpost de 
noapte/centru de zi Alpha 
Transilvană) 

Legea Asistenței Sociale  nr. 292/2011 
Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale 
Ordinul nr. 29/2019 privind Standardele minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate, 
persoanelor fără adăpost 
HCL nr. 154/30.07.2020 privind ROF Direcția de 
Asistență SocialăTârgu Mureș /Anexa 1A ROF Adăpost 
de Noapte 

47* 
caz nou:  

23  
caz revenit: 15 

cazuri ptr. centru 
de zi: 

9 

Pe toată 
perioada de 

referință 
 

5 Planuri de servicii întocmite  Legea Asistenței Sociale  nr. 292/2011 
Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale 
Ordinul nr. 29/2019 privind Standardele minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate, 
persoanelor fără adăpost 
HCL nr. 154/30.07.2020 privind ROF Direcția de 
Asistență SocialăTârgu Mureș /Anexa 1A ROF Adăpost 
de Noapte 

36* 
caz nou: 

20 
 

caz revenit: 16 

Pe toată 
perioada de 

referință 
 

6 Rapoarte de evaluare finală în 
vederea închiderii cazului 

Legea Asistenței Sociale  nr. 292/2011 
Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale 
Ordinul nr. 29/2019 privind Standardele minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate, 
persoanelor fără adăpost 
HCL nr. 154/30.07.2020 privind ROF Direcția de 
Asistență SocialăTârgu Mureș /Anexa 1A ROF Adăpost 
de Noapte 

45 
dosare închise 

Pe toată 
perioada de 

referință 
 

7 Acte de identitate și certificate 
de naștere obținute în vederea 
refacerii celor pierdute sau 
expirate. 

Ordinul nr. 29/2019 privind Standardele minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate, 
persoanelor fără adăpost 
HCL nr. 154/30.07.2020 privind ROF Direcția de 
Asistență SocialăTârgu Mureș /Anexa 1A ROF Adăpost 
de Noapte 

31 
acte de identitate 

obținute 

Pe toată 
perioada de 

referință 

8 Dosare întocmite pentru pensie 
de limită vârstă, urmaș, 
invaliditate și  încadrare în grad 
de handicap, 

HCL nr. 154/30.07.2020 privind ROF Direcția de 
Asistență SocialăTârgu Mureș /Anexa 1A ROF Adăpost 
de Noapte  

7 
 
 

Pe toată 
perioada de 

referință 
 

9 Dosare de internare în servicii 
de tip rezidențial CIA / 
CPV/Sanatorii 

HCL nr. 154/30.07.2020 privind ROF Direcția de 
Asistență SocialăTârgu Mureș /Anexa 1A ROF Adăpost 
de Noapte 

5 Pe toată 
perioada de 

referință 

10 Persoane inernate CIA/CPV HCL nr. 154/30.07.2020 privind ROF Direcția de 
Asistență SocialăTârgu Mureș /Anexa 1A ROF Adăpost 
de Noapte 

5 Pe toată 
perioada de 

referință 
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Nr. 
crt. 

Beneficii/Prestații sociale Baza legală/ Observații Nr. de beneficiari 
în 2022  

Mediu/ lună 

11 Persoane reintegrate în 
familie/reorientate la domiciliu 

HCL nr. 154/30.07.2020 privind ROF Direcția de 
Asistență SocialăTârgu Mureș /Anexa 1A ROF Adăpost 
de Noapte 

2 Pe toată 
perioada de 

referință 

12 Persoane plasate în muncă sau 
la gospodării 

HCL nr. 154/30.07.2020 privind ROF Direcția de 
Asistență SocialăTârgu Mureș /Anexa 1A ROF Adăpost 
de Noapte 

23 
beneficiari unici 

Pe toată 
perioada de 

referință 

13 Dosare de ajutor social și 
cantină socială. 

Legea 416/2001 
Persoane au fost sprijinite în vederea întocmirii dosarului 
de ajutor social și cantină socială 

12  
dosare întocmite 

Pe toată 
perioada de 

referință 

14 Referate, adrese, răspunsuri, 
note interne, documentații de 
achiziție, etc. întocmite. 

HCL nr. 154/30.07.2020 privind ROF Direcția de 
Asistență SocialăTârgu Mureș /Anexa 1A ROF Adăpost 
de Noapte 

374 
          

Pe toată 
perioada de 

referință 
*Neconcordanța numerelor de cazuri noi și anchete/planuri de servicii efectuate se datorează faptului că unii beneficiari deși au beneficiat de 

cazare (perioade scurte de 1-2 nopți, etc.) nu s-au prezentat pentru efectuarea anchetei, sau au părăsit serviciul neanunțat și nu au mai revenit sau 

au depus cerere pentru solicitare de asistență dar nu s-au prezentat la Adăpost. 

 

Pentru soluționarea/ameliorarea situației de criză a beneficiarului, au fost desfășurate colaborări cu 

instituții/servicii publice dinMmunicipiul Târgu Mureș, județul Mureș și chiar din țară, după cum urmează:  

• Serviciile de specialitate din cadrul DAS Târgu Mureș – pentru obținerea beneficiilor sociale la care au dreptul; 

• Serviciul Comunitar de Evidență Informatizată a Persoanei – pentru refacerea actelor de identitate pierdute sau 

expirate; 

• Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș – pentru încadrări în grad de handicap, 

aprobarea dosarelor pentru internări în CIA; 

• Agenția Județeană de Ocuparea Forței de Muncă Mureș – sprijin pentru plasarea în câmpul muncii sau 

recalificarea beneficiarilor fără locuri de muncă; 

• Casa Județeană de Pensii Mureș – pensionarea beneficiarilor în drept; 

• Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Mureș – verificare asigurare medicală beneficiari, medici de familie; 

• Direcția Poliția Locală Târgu Mureș – sprijin pentru semnalarea și aducerea cazurilor noi sau revenite;  

• Inspectoratul de Poliție Județean Mureș – sprijin în depistarea și aducerea cazurilor noi, soluționarea 

eventualelor conflicte dintre beneficiari;  

• Serviciul SMURD – sprijin pentru investigarea și tratarea problemelor medicale a beneficiarilor, la nivel de 

urgențe sau pentu cei care nu au medic de familie; 

• Spitalul Clinic Județean – tratamente de specialitate; 

• Cămine de pensionari – admiterea/internarea beneficiarilor în drept; 

• Centre de Îngrijire și Asistență/Sanatorii – acordarea de asistență specializată beneficiarilor în drept; 

• Medici de familie – acordarea de consultații și tratament de specialitate beneficiarilor; 

• Primăriile din localitățile de domiciliu a diverșilor beneficiari – furnizarea de informații cu privire la situația 

familială, locativă, socială, etc.; 

• Administrației Naționale a Penitenciarelor – pentru primirea cazurilor ieșite din detenție; 

• Sanatorii de recuperare pentru afecțiuni pulmonare; 

• Diverse unități de învățământ care au eliberat adeverințe de studii beneficiarilor care și-au pierdut actele de 

studii. 

 

Tot în acest context, Adăpostul de Noapte colaborează și cu fundații, asociații sau firme private de la 

care s-a primit sprijin pentru rezolvarea problemelor importante pentru beneficiari: 

• Fundația Alpha Transilvană – asigură servicii de cantină socială și servicii de centru de zi; 

• Fundația ProVision România – oferă ajutor financiar pentru refacerea actelor de identitate sau pentru situații de 

criză; 

• Fundația Casa Dragostei și a Milei – sponsorizare în bani pentru refacerea actelor de identitate, tratamente 

medicamentoase; 

• Asociația Timulasu – oferă sprijin pentru reinserția tinerilor care au părăsit sistemul de protecție al statului; 

• Crucea Roșie filiala Mureș – oferă sprijin cu alimente, haine, articole de igienă personală, aparatură de uz 

casnic,etc.; 

• Asociația Ajutorul Maltez filiala Târgu Mureș – oferă alimente și cadouri pentru beneficiari cu ocazia 

sărbătorilor; 
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• Ask Jefry SRL – sponsorizare cu vitamine pentru beneficiari; 

• Farmacia Socială – sponsorizare cu medicamente pentru beneficiari; 

• Gospodării private care au oferit locuri de muncă cu asigurarea cazării și salar; 

• Diverse societăți comerciale cu care s-a colaborat pentru integrarea profesională a beneficiarilor; 

• Diverse organizații, asociații, culte, persoane fizice care oferă hrană caldă și îmbrăcăminte pentru beneficiari.  

Alte activități care s-au derulat: 

• Informarea opiniei publice și a persoanelor interesate privind serviciile pe care le asigură Adăpostul de Noapte; 

• Menținerea în permanență a legăturii cu DGASPC Mureș pentru informare cu privire la locurile disponibile în 

CIA pentru internarea beneficiarilor în drept;  

• Colaborarea cu serviciul UPU-SMURD pentru verificarea stării de sănătate a persoanelor fără adăpost 

beneficiare care nu au medic de familie sau urgențe; 

• Activități organizate și desfășurate cu beneficiarii, în sala de socializare, privind:  

- importanța asigurării unui venit regulat și practici de bună gospodărire a venitului;  

- igiena personală și în camere/spații comune;  

- măsuri de prevenire/protecție pentru perioada caniculară sau sezon rece;  

- prezentarea centrelor de îngrijire și asistență pentru o mai ușoară acceptare a internării în caz de nevoie; 

- măsurile de prevenire și stingerea incendiilor. 

• Eveniment organizat pentru marcarea „Zilei internaționale a persoanei fără adăpost” (10 octombrie), ocazie cu 

care pe lângă tradiționala masă caldă beneficiarii au fost angrenați în activități de tipul discuțiilor cu invitații 

din cadrul instituțiilor/organizațiilor de specialitate pentru identificarea și găsirea unor soluții concrete la 

provocările/nevoile lor zilnice; 

• Evenimente organizate cu prilejul Crăciunului și Anului Nou ( împodobirea bradului, servirea mesei împreună 

cu  beneficiarii Adăpostului de Noapte). 
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COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ RROMI 
 

SCOP:  

De a asigura măsuri de prevenire și combatere a sărăciei și riscului de excluziune socială prin asigurarea unor 

oportunități, resurse necesare pentru participarea persoanelor vulnerabile în mod deplin la viața economică, socială și 

culturală a societății, precum și la procesul de luare a deciziilor care privesc viața și accesul lor la drepturile 

fundamentale. 

 

ECHIPA:  

Personalul serviciului social este format din: 1 referent și 1 muncitor necalificat. 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 

 

Nr. 
Crt. 

Obiectiv Activitatea Rezultate 
 (nr. cazuri) 

1 EDUCAŢIE - Consiliere parentală privind educaţia copiilor: 
- Colaborare cu mediator şcolar: 
- Participări la diferite activităţi educaţionale:  
- Participare la programe afterschool: 
- Participări la diferite activităţi extraculicurale (cursuri de artă, sport etc.): 
- Înscriere copiilor la şcoală: 
- Înscriere adulţilor la program educaţional „a doua şansă”: 

228 
25 
28 
- 
- 
152 
26 

2 OCUPAREA FORŢEI 
DE MUNCĂ 

- Consiliere profesională privind posibilităţi de angajare la diferite locuri de muncă: 
- Consiliere privind sistemul de asigurări de şomaj: 
- Dosare depuse privind căutarea unui loc de muncă la AJOFM Mureş: 
- Participări la bursa locurilor de muncă: 
- Înscrieri la cursuri de perfecţionare: 
- Calificare profesională: 

269 
32 
- 
- 
- 
31 

3 SĂNĂTATE - Consiliere privind importanţa principiilor generale de igienă/ educaţia sanitară: 
- Consiliere privind sănătatea reproducerii/ riscurile mariajelor timpurii: 
- Colaborare cu mediator sanitar: 
- Înscriere persoanelor la medici de familie: 
- Consultări cu medici de familie: 
- Asigurări medicale: 
- Vaccinări: 
- Internări la spitale: 

302 
211 
26 
- 
12 
- 
- 
- 

4 LOCUINŢE ŞI MICĂ 
INFRASTRUCTURĂ 

- Consiliere privind diferite demersuri în privinţa serviciilor sociale: 
- Dosare noi întocmite pentru locuinţe sociale: 
- Dosare reînoite pentru locuinţe sociale: 
- Familii care au dobândit locuinţe proprii: 
- Locuinţe racordate la utilităţi (apă, gaz, electricitate): 
- Căsătorii oficiale: 

34 
- 
- 
- 
87 
- 

5 CULTURĂ - Programe organizate pentru conservarea/ promovarea obiceiurile populare 
(meşteşugurilor tradiţionale, dans popular, folclor, limba romani/lovari/domari, 
muzică, etc.): 
- Activităţi bisericeşti: 

2 
 
- 
78 

6 INFRASTRUCTURĂ ŞI 
SERVICII SOCIALE 

- Programe preventive de marginalizare socială: 
- Consiliere privind incluziune socială: 
- Încheiere de parteneriate cu diferite servicii/ instituţii/ ONG-uri: 
- Cazuri de discriminare sau de abuz săvărşite de autorităţi: 
- Colaborare cu Poliţia Locală: 
- Vizite la instituţii publice: 
- Întocmirea sau refacerea certificatelor de naştere: 
- Întocmirea sau refacerea actelor de identitate: 
- Servicii sociale: 

62 
16 
9 
- 
56 
280 
82 
785 
362 
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DISPECERATUL INTEGRAT DE URGENȚĂ 112 

 
Înființat conform HCL nr. 87/25.05.2000 privind înfiinţarea Serviciului public pentru deservirea Dispeceratului 

centralizat de coordonare a activităţilor organelor de poliţie, salvare, SMURD, pompieri, jandarmi şi a poliţiei locale, 

acest serviciu are rolul de a prelua, înregistra, stoca și transmite apelurile de urgență 112, respectiv alertarea forțelor 

statului (ambulanță, pompieri, poliție) prin diferite modalități și coordonarea activității serviciilor medicale în prespital 

păstrând legătura cu echipajele de intervenție. 

 

În intervalul 01.01.2022 - 31.12.2022, din totalul de 493.134 apeluri receptionate de către Dispeceratul Integrat 

de Urgență 112, 137.255 de apeluri au fost apeluri reale iar 189.836 au fost apeluri non-urgențe (în categoria apelurilor 

non-urgențe intră alarme false, apeluri injurioase, apeluri silențioase, greșeli de apelare, solicitări de informații din partea 

apelanților), pentru ISU-SMURD au fost preluate un număr de 24.386 de apeluri, pentru Serviciul de Ambulanță 

Județean Mureș: un număr de 103.570 de apeluri, pentru Inspectoratul de Poliție Județean Mureș: un număr de 34.327 

de apeluri, pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș: un număr de 2776 apeluri iar pentru alte agenții: un număr 

de 984 apeluri. 

Statistică exactă pentru fiecare lună a anului 2022, se regăsește mai jos: 

Luna Apeluri Apeluri Apeluri Apeluri Apeluri Apeluri Apeluri Total 

 non 
urgențe 

urgențe Poliție Ambulanță ISU-SMURD Jandarmi Alte agenții Lunar 

Ianuarie 17.577 11.376 2.528 8.609 1.904 140 74 42.208 

Februarie 14.650 10.827 2.197 8.494 1.833 140 63 38.204 

Martie 14.767 11.952 3.233 8.507 2.767 725 167 42.118 

Aprilie 16.584 11.544 2.714 8.565 2.023 218 85 41.733 

Mai 17.452 11.568 2.850 8.734 1.907 220 108 42.839 

Iunie 16.316 11.622 3.203 8.601 1.844 217 85 41.888 

Iulie 16.923 13.398 3.537 9.583 2.417 315 106 46.279 

August 17.670 12.722 3.426 9.428 2.288 209 111 45.854 

Septembrie 14.295 10.186 2.656 7.823 1.774 185 79 36.998 

Octombrie 14.724 10.356 2.762 8.143 1.843 131 39 37.998 

Noiembrie 14.061 10.072 2.488 7.861 1.774 127 15 36.398 

Decembrie 14.817 11.632 2.733 9.222 2.012 149 52 40.617 

         

TOTAL 189.836 137.255 34.327 103.570 24.386 2.776 984 493.134 
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RELAȚII PUBLICE ȘI INFORMARE ÎN COMUNITATE 

 

Relaționare și informare în comunitate – Comunicate de presă și anunțuri, informări an 2022 

(publicate pe site-ul municipiului www.tirgumures.ro, pe site-ul www.dastgmures.ro și pe pagina de 

socializare a Direcției https://www.facebook.com/pg/DASTarguMures/posts/). 
 

Pe tot parcursul anului 2022, s-a asigurat o comunicarea eficientă cu cetățenii, reprezentanții societății civile şi 

cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării corecte și complete, privind acordarea serviciilor sociale și 

beneficiilor de asistenţă socială adecvate pentru copiii şi tinerii proveniţi din familii defavorizate, persoane singure, 

familii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi şi oricăror persoane aflate în nevoie, pentru prevenirea, limitarea sau 

înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a 

acestora. 

La nivelul semestrului I și II an 2022 au fost publicate/aduse la cunoștința publicului următoarele comunicate, 

anunțuri, informări, invitații de participare, concursuri: 

1. Comunicat 07.01.2022 „Sprijin financiar în valoare de 2.000 de lei pentru familiile din municipiul Târgu 

Mureș care adoptă copii” https://bit.ly/3Di0I3N; https://www.zi-de-zi.ro/2022/01/08/targu-mures-sprijin-financiar-pentru-familiile-care-adopta-copii/; 

postare Facebook https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0fXdwcthL1Ssr1nLMdzLGFCLBYH7g8c3Bf6uoadBxNesDCdJSRPffd1z6eLni3moLl  

2. Comunicat 13.01.2022 „Oamenii fără adăpost din Târgu Mureș, salvați de îngheț și cazați, pe timp de noapte, 

la Adăpostul de Noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș” https://bit.ly/3rQhNh4; https://www.cuvantul-

liber.ro/449225/oamenii-fara-adapost-din-targu-mures-salvati-de-inghet-si-cazati-pe-timp-de-noapte/; https://ardealnews.ro/2022/01/14/persoanele-fara-adapost-salvate-de-

inghet-si-cazate-la-adapostul-de-noapte-ce-pot-face-muresenii-pentru-a-ajuta/; postare Facebook: 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02qcnUeoJicvXBv13VzQ2pMSY6BT1QBqm9Xvd4S5Hyu2TCtmPYLernADX41NqYcDvGl;  

3. Comunicat 13.01.2022 „Continuă înscrierile în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței în 

perioada sezonului rece și a suplimentului pentru energie” https://bit.ly/3xSyxYx; postare Facebook 

https://facebook.com/DASTarguMures;  

4. Postare Facebook 15.01.2022 „Eminescu prin ochi de copil!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02fzq7uNN9aV6d5PaLk1Y3yQLWZ7GH5hMfLAhGj2VPdGH87kgzUaepLzLbjYJ9e43Yl;  
5. Postare Facebook 18.01.2022 „Cine n-a pus niciodată 3 sfere una peste alta, cu un fular la gât, un morcov pe 

loc de nas, cărbuni pentru ochi și pietre pentru nasturi?” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0Vj6CB3BikjnKpmy3BdNa2FVtNvZCv3SHSK3XkiBTyQWqCpMT5yJBXLM23QRfWPekl;  

6. Postare Facebook 20.01.2022 „Educație financiară pentru grupurile vulnerabile din municipiul Târgu Mureș” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02UJCTikoWrSUW1hzU4AyW7KoqwSCxrTToFNEwyJQfXVnqxDruU1198xPzZwkYhLxel;  

7. Postare Facebook 21.01.2022 „Mica Unire” cu ochi de copil - păstrăm tradițiile și sădim în inimile lor 

dragostea de țară!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid021dnQeDPtynPm1Zwr2dj2SeFkUKVuvqHUDPdaqNujwCF7w8UnnfwuN8hXoru7ghNvl;   
8. Postare Facebook 24.01.2022 Unirea Principatelor Române 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02aiVj8tLKWAMFu7ZggcGeMBENg4t1HQeQt467X1gM5F5NA2WLP5DSG2jqc25dYPr3l;  

9. Comunicat 27.01.2022 „482 de familii din Târgu Mureș au beneficiat în anul 2021 de sprijin financiar pentru 

nou-născuți!” https://bit.ly/3vhAfkO; https://www.punctul.ro/482-de-familii-din-targu-mures-au-beneficiat-in-anul-2021-de-sprijin-financiar-pentru-nou-nascuti/; 

https://www.zi-de-zi.ro/2022/02/06/sprijin-financiar-pentru-nou-nascuti-acordat-de-primaria-targu-mures/; postare Facebook: 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid09J3wMtZF1wdUpB5Bfi9rbYrAc4X42KcPXD3RDyXwhP2zvGHxJB4141fzQbVnR3UGl;  

10. Postare Facebook 28.01.2022 „La mulți ani cu sănătate, B-unicilor născuți în luna ianuarie!” 
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02HcDJySp4LQga7CswU9tFEddZ3H85oe6NaCM7XiLvxxnGVpx25QdktJq8xmZ6cxyAl;  

11. Postare Facebook 31.01.2022 „În data de 30 ianuarie a fost sărbătorită „Ziua Internațională a Nonviolenței în 

Școală”, care are drept scop promovarea ideii de educare a copiilor în armonie, solidaritate și respect, mesajul 

principal fiind dragostea universală, pacea și nonviolența.” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0CG4HH6GHCZ2AAbJTd59SHZp1mWUsSMLTcAWeWR39KXUYjwY1oeMayQVxcyqgPRSUl;  

12. Postare Facebook 01.02.2022 „170 de ani de la naşterea lui Ion Luca Caragiale” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0uF8BQMpp6F4yo8AYr2YiQSetVfxPhgY4RJXrj1VaJyZhud6T8isE64JvRkLQB6opl;   

13. Postare Facebook 02.02.2022 „Din atelierul de creație a copiilor ce frecventează Centrului de Zi „Rozmarin” a 

ieșit astăzi un Whisper phone.” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0YML5EnvejyPLiaFENtS2yDMTW5BtoA847wVVb9DPHxhYo7HuDxxEZQLv18bCxotsl;  

14. Comunicat 04.02.2022 „48 de persoane singure și familii defavorizate din Târgu Mureș au beneficiat de ajutor 

de urgență sub formă de lemne de foc” https://bit.ly/3vPOSuK; https://www.zi-de-zi.ro/2021/01/13/lemne-de-foc-pentru-persoanele-si-familiile-

defavorizate-din-targu-mures/; postare Facebook: 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid026fV27YHvevEoeSnkrMzZQKGn4VTCqu2ZhhgVJykB6oL9BmoW9idU3qb4kr5z8d3Vl;  

http://www.tirgumures.ro/
http://www.dastgmures.ro/
https://www.facebook.com/pg/DASTarguMures/posts/
https://bit.ly/3Di0I3N
https://www.zi-de-zi.ro/2022/01/08/targu-mures-sprijin-financiar-pentru-familiile-care-adopta-copii/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0fXdwcthL1Ssr1nLMdzLGFCLBYH7g8c3Bf6uoadBxNesDCdJSRPffd1z6eLni3moLl
https://bit.ly/3rQhNh4
https://www.cuvantul-liber.ro/449225/oamenii-fara-adapost-din-targu-mures-salvati-de-inghet-si-cazati-pe-timp-de-noapte/
https://www.cuvantul-liber.ro/449225/oamenii-fara-adapost-din-targu-mures-salvati-de-inghet-si-cazati-pe-timp-de-noapte/
https://ardealnews.ro/2022/01/14/persoanele-fara-adapost-salvate-de-inghet-si-cazate-la-adapostul-de-noapte-ce-pot-face-muresenii-pentru-a-ajuta/
https://ardealnews.ro/2022/01/14/persoanele-fara-adapost-salvate-de-inghet-si-cazate-la-adapostul-de-noapte-ce-pot-face-muresenii-pentru-a-ajuta/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02qcnUeoJicvXBv13VzQ2pMSY6BT1QBqm9Xvd4S5Hyu2TCtmPYLernADX41NqYcDvGl
https://bit.ly/3xSyxYx
https://facebook.com/DASTarguMures
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02fzq7uNN9aV6d5PaLk1Y3yQLWZ7GH5hMfLAhGj2VPdGH87kgzUaepLzLbjYJ9e43Yl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0Vj6CB3BikjnKpmy3BdNa2FVtNvZCv3SHSK3XkiBTyQWqCpMT5yJBXLM23QRfWPekl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02UJCTikoWrSUW1hzU4AyW7KoqwSCxrTToFNEwyJQfXVnqxDruU1198xPzZwkYhLxel
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid021dnQeDPtynPm1Zwr2dj2SeFkUKVuvqHUDPdaqNujwCF7w8UnnfwuN8hXoru7ghNvl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02aiVj8tLKWAMFu7ZggcGeMBENg4t1HQeQt467X1gM5F5NA2WLP5DSG2jqc25dYPr3l
https://bit.ly/3vhAfkO
https://www.punctul.ro/482-de-familii-din-targu-mures-au-beneficiat-in-anul-2021-de-sprijin-financiar-pentru-nou-nascuti/
https://www.zi-de-zi.ro/2022/02/06/sprijin-financiar-pentru-nou-nascuti-acordat-de-primaria-targu-mures/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid09J3wMtZF1wdUpB5Bfi9rbYrAc4X42KcPXD3RDyXwhP2zvGHxJB4141fzQbVnR3UGl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02HcDJySp4LQga7CswU9tFEddZ3H85oe6NaCM7XiLvxxnGVpx25QdktJq8xmZ6cxyAl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0CG4HH6GHCZ2AAbJTd59SHZp1mWUsSMLTcAWeWR39KXUYjwY1oeMayQVxcyqgPRSUl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0uF8BQMpp6F4yo8AYr2YiQSetVfxPhgY4RJXrj1VaJyZhud6T8isE64JvRkLQB6opl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0YML5EnvejyPLiaFENtS2yDMTW5BtoA847wVVb9DPHxhYo7HuDxxEZQLv18bCxotsl
https://bit.ly/3vPOSuK
https://www.zi-de-zi.ro/2021/01/13/lemne-de-foc-pentru-persoanele-si-familiile-defavorizate-din-targu-mures/
https://www.zi-de-zi.ro/2021/01/13/lemne-de-foc-pentru-persoanele-si-familiile-defavorizate-din-targu-mures/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid026fV27YHvevEoeSnkrMzZQKGn4VTCqu2ZhhgVJykB6oL9BmoW9idU3qb4kr5z8d3Vl
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15. Postare Facebook 08.02.2022 „20 de autobuze noi adaptate și accesului persoanelor cu dizabilități locomotorii 

din municipiul Târgu Mureș au fost puse în circulație zilele trecute.” 

https://www.facebook.com/sooszoltantgm/posts/pfbid0247cXo8P5e6oA1CKFZPQcmgNExntU5ntSDQFPmGGxaAaDcHwtCagckVBaZueYrWEul;  
16. Postare Facebook 09.02.2022 „Servicii medicale de screening prenatal pentru 2100 gravide Din Regiunea 

Centru (Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Alba) 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02zXtrERyaT6VqX6J54UQRdcFu56GMFka5ggcRc9ocQrnNapnSsyjgrvT2xcmNUSAdl;  

17. Postare Facebook 10.02.2022 „Copiii Centrului de Zi „Rozmarin” au cucerit spațiul cosmic!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0YxvzbdL5Yr3G8t2Z5Cp8JbsHTCrTgdwFtyX2SpADDFZEhoBLyvT2b1huSD5n7jrhl;  
18. Postare Facebook 11.02.2022 „11 februarie este Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112.” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0R2q3QYzUVRG53Fc2bEWNhs2ZHHoCUpqeJmnq6nZRZTVk1jNW1sZKVR9BYXdbi9UFl;   

19. Comunicat 14.02.2022 „Lansarea proiectului „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul 

comunităților marginalizate din Municipiul Tîrgu Mureș” POCU/717/5/1/152430” https://bit.ly/3EKxVpu; postare 

Facebook https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0yrFbk5uYtBnzPKNSGpu1oKzBv9G4NF1KLjC8Ck9otHjM4g4B8cDYHh6iXWSS7t6Wl;  

20. Postare Facebook 14.02.2022 „Micuții Centrului de Zi „Rozmarin” au sărbătorit și ei astăzi – dragostea.” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0GNMUZK6Wu9kPTyGPmYHu5zaourxHxcwhvC21xk7PGM3RfMbodbdNYQUucDf3pcCfl;  
21. Anunț 15.02.2022 Proiectul „Adoptă o familie” la linia de start!” https://www.zi-de-zi.ro/2022/02/15/proiectul-adopta-o-familie-la-

linia-de-start/; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0idWNXvPEscHWHcZr6VeiamJREXNcr5XJMgifR5CmZZZVojrQeo2CMvbUDRpsnp42l;  

22. Postare Facebook 15.02.2022 „Citim împreună! – Ziua Națională a Lecturii” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid033cnFGQER7w2m5DzPb7xF4cWaY65yJcwwPuUz8XqkNj8arMQaG9PnWayqi1cb3hQml;  
23. Comunicat 18.02.2022 „Continuă acțiunea de prevenire și combatere a cerșetoriei pe raza municipiului Târgu 

Mureș” https://bit.ly/3EKxRpK; postare Facebook: 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid022Fw2MJDJGZPRxPN1vTBQN3SvVXCqB6yi67QEyghrU78S9K7jHnZowBsx9hJRP9bsl;  

24. Dezbatere publică 18.02.2022 privind „Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2022” https://bit.ly/3OBB0N7; postare 

Facebook: https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0KYvFVpbdr8GnAYCwkED5MpuViVvYojFuAWCRTbCs9QakPqNomMBSqZVfK4564sdPl;  

25. Postare Facebook 19.02.2022 „Din activitățile zilnice ale copiilor Centrului de Zi „Rozmarin” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid035Yq82LbBdFZ9gctbBQbYSLBCghdEo6Bov5pW4QbFVgBhupX7UfuSCKa2Qh2QdKmil;  

26. Postare Facebook 24.02.2022 „Copiii Centrului de Zi „Rozmarin” au poposit în Ograda veseliei din „Ferma 

animalelor” https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0JqXbR1Z3zhbb4hBPdBuEsT7fGbHpFnyCT72b9TbmAuf45QQrP3JXWfpiBQV2JUjkl;  

27. Postare Facebook 24.02.2022 „Dragobetele, ziua în care păsările îşi fac cuib, iar tinerii, „ochi dulci”. 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid022hpCe6SnTBUCMJ9c712qz9aypjpCXKRCKWxh5rt2wnDruM8sE75kLGFWRjB4iKoJl;  

28. Postare Facebook 26.02.2022 „Solidari cu refugiații din Ucraina” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0CANuNZ1zvaWHnVewp2rFCsbw6iEnQRFcXk6pBznJv3ipftuCypLPkGcyfjJRY3Tzl;  

29. Comunicat 28.02.2022 „Planul anual de acțiune privind serviciile sociale a fost implementat în beneficiul 

grupurilor vulnerabile de către Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș pe parcursul anului 2021” 

https://bit.ly/37D6zpi; postare Facebook 01.03.2022 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02hQJRUZQ29BETvfHAxwbBTd3Mq55yiqkdnmE4DTtTX7WZtJnZPgDBggBL8x1qirHPl;  

30. Comunicat 28.02.2022 „Apel către cetățenii din Târgu Mureș: Împreună pentru Ucraina” https://bit.ly/3y9my9t; 

postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid029BHAA6s42UzMdZyeaVjDGhWKdJnP55c2655JpyCCzbhQz6VmMLmYX54wVAf6Ghjql;  

31. Postare Facebook 01.03.2022 „Mărțisor cu suflet de copil! Simple dar pline de dragoste!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02QoBEXEParLPVVcahPnbY7JjVLBHDSz8oHULSaKQfemWGo4EpkWBsFcMhCr9VuNxol;  

32. Postare Facebook 01.03.2022 „Mărțișoare dulci” pentru cei mai speciali b-unici” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0Jt9e37Jk7ht7x71YAcYdFvkfpJbTmNP6KwnCQMgwnKyjXsq1c4dCteZrUcur38iwl;  

33. Comunicat 03.03.2022 „Umanitate și solidaritate pentru Ucraina – Actualizare necesități” https://bit.ly/3KiarJg; 

https://www.zi-de-zi.ro/2022/03/04/umanitate-si-solidaritate-pentru-ucraina-actualizare-necesitati/; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02cqo2KhRsdeMHkqqGG9xgQuXRn1k7NbMdr8rrNrHfqco1AG3ZnTECMj8VS17NGT1ul;  

34. Postare Facebook 04.03.2022 „RO Căutăm voluntari:” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02hpKwh9SSPCVZKG3LiZ9oxy54YUoe8P7TRsEmfTKH11jvrKLTsmixhHtM2ZrombFal;  

35. Anunț 07.03.2022 „Direcția de Asistență Socială Târgu Mureş organizează concurs pentru ocuparea unui post 

vacant de inspector de specialitate la Dispeceratul integrat de urgență” https://bit.ly/38ka9o6;  

36. Postare Facebook 07.03.2022 „Anyák napja a Rozmaring Nappali Központban”  https://fb.watch/ihTl4VVcdx/;  

37. Postare Facebook 07.03.2022 „Ziua Mamei la Centrul de Zi „Rozmarin” https://fb.watch/ihTqnG7Uwf/;  

38. Postare 08.03.2022 „Din imensul buchet de flori, Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș oferă virtual câte 

una pentru fiecare femeie din Ucraina în special, dar și pentru celelalte femei, ca simbol al zilei de 8 Martie.” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02mJFrVswiwQz3rEw4Vbu4zMmp4w35daqocqbXSeTCgevoLbK3prsu7gKkfru5oDmFl;  

https://www.facebook.com/sooszoltantgm/posts/pfbid0247cXo8P5e6oA1CKFZPQcmgNExntU5ntSDQFPmGGxaAaDcHwtCagckVBaZueYrWEul
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02zXtrERyaT6VqX6J54UQRdcFu56GMFka5ggcRc9ocQrnNapnSsyjgrvT2xcmNUSAdl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0YxvzbdL5Yr3G8t2Z5Cp8JbsHTCrTgdwFtyX2SpADDFZEhoBLyvT2b1huSD5n7jrhl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0R2q3QYzUVRG53Fc2bEWNhs2ZHHoCUpqeJmnq6nZRZTVk1jNW1sZKVR9BYXdbi9UFl
https://bit.ly/3EKxVpu
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0yrFbk5uYtBnzPKNSGpu1oKzBv9G4NF1KLjC8Ck9otHjM4g4B8cDYHh6iXWSS7t6Wl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0GNMUZK6Wu9kPTyGPmYHu5zaourxHxcwhvC21xk7PGM3RfMbodbdNYQUucDf3pcCfl
https://www.zi-de-zi.ro/2022/02/15/proiectul-adopta-o-familie-la-linia-de-start/
https://www.zi-de-zi.ro/2022/02/15/proiectul-adopta-o-familie-la-linia-de-start/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0idWNXvPEscHWHcZr6VeiamJREXNcr5XJMgifR5CmZZZVojrQeo2CMvbUDRpsnp42l
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid033cnFGQER7w2m5DzPb7xF4cWaY65yJcwwPuUz8XqkNj8arMQaG9PnWayqi1cb3hQml
https://bit.ly/3EKxRpK
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid022Fw2MJDJGZPRxPN1vTBQN3SvVXCqB6yi67QEyghrU78S9K7jHnZowBsx9hJRP9bsl
https://bit.ly/3OBB0N7
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0KYvFVpbdr8GnAYCwkED5MpuViVvYojFuAWCRTbCs9QakPqNomMBSqZVfK4564sdPl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid035Yq82LbBdFZ9gctbBQbYSLBCghdEo6Bov5pW4QbFVgBhupX7UfuSCKa2Qh2QdKmil
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0JqXbR1Z3zhbb4hBPdBuEsT7fGbHpFnyCT72b9TbmAuf45QQrP3JXWfpiBQV2JUjkl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid022hpCe6SnTBUCMJ9c712qz9aypjpCXKRCKWxh5rt2wnDruM8sE75kLGFWRjB4iKoJl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0CANuNZ1zvaWHnVewp2rFCsbw6iEnQRFcXk6pBznJv3ipftuCypLPkGcyfjJRY3Tzl
https://bit.ly/37D6zpi
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02hQJRUZQ29BETvfHAxwbBTd3Mq55yiqkdnmE4DTtTX7WZtJnZPgDBggBL8x1qirHPl
https://bit.ly/3y9my9t
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid029BHAA6s42UzMdZyeaVjDGhWKdJnP55c2655JpyCCzbhQz6VmMLmYX54wVAf6Ghjql
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02QoBEXEParLPVVcahPnbY7JjVLBHDSz8oHULSaKQfemWGo4EpkWBsFcMhCr9VuNxol
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0Jt9e37Jk7ht7x71YAcYdFvkfpJbTmNP6KwnCQMgwnKyjXsq1c4dCteZrUcur38iwl
https://bit.ly/3KiarJg
https://www.zi-de-zi.ro/2022/03/04/umanitate-si-solidaritate-pentru-ucraina-actualizare-necesitati/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02cqo2KhRsdeMHkqqGG9xgQuXRn1k7NbMdr8rrNrHfqco1AG3ZnTECMj8VS17NGT1ul
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02hpKwh9SSPCVZKG3LiZ9oxy54YUoe8P7TRsEmfTKH11jvrKLTsmixhHtM2ZrombFal
https://bit.ly/38ka9o6
https://fb.watch/ihTl4VVcdx/
https://fb.watch/ihTqnG7Uwf/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02mJFrVswiwQz3rEw4Vbu4zMmp4w35daqocqbXSeTCgevoLbK3prsu7gKkfru5oDmFl
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39. Postare 10.03.2022 „𝓡𝓾𝓰𝓪 ̆𝓬𝓲𝓾𝓷𝓮 𝓹𝓮𝓷𝓽𝓻𝓾 𝓹𝓪𝓬𝓮” 
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0Fg4AJXbgLKaFxXzsoPDH3Rr4zfBvqWJ9ND3SvkU21wtHL3GoFrjCrume7owrTKr4l;  

40. Postare Facebook 15.03.2022 „Solidaritate, responsabilitate, implicare, pace! - acesta este mesajul transmis de 

copiii Centrului de Zi „Rozmarin” cu ocazia Zilei Mondiale a Asistenței Sociale! ” 
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02tkQEFqRvVnYpaKjthJicVn7aPFB3nsb99M5uULrjgXWjfb7UDZgE1edisTs2676Sl;  

41. Comunicat 16.03.2022 „Ziua Mondială a Asistenței Sociale –„Construirea împreună a unei noi lumi eco-

sociale: o lume care nu lasă pe nimeni fără suport atunci când se află în nevoie!” https://bit.ly/3vfTew4; postare 

Facebook https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02oqULX5KvP5nbaKmPk3AMax6FDekPVPK9BZhaXXmJoorvbMhNagoLnoWGHoFv1WPcl;  

42. Anunț 16.03.2022 Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș organizează recrutare și selecție de personal în 

vederea angajării, pe perioadă determinată, în afara organigramei https://bit.ly/3vHxiZC;  

43. Comunicat 16.03.2022 „Banca de provizii pentru refugiații ucraineni în fostul club Cuba – fapte pentru un 

viitor mai bun!” https://bit.ly/3kcNnBq, https://www.punctul.ro/banca-de-provizii-pentru-refugiatii-ucraineni-in-fostul-club-cuba/; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02dSJbrWHZ9zdWUgNwCTaWBF5hCQSCPJv9S2F8a8nNUaQy8e6tRSb2v1TRs9AgWMUVl;  

44. Anunț - În atenția operatorilor economici interesați 16.03.2022 https://bit.ly/3rRsfES (Servicii cantină socială); 

45. Postare Facebook 17.03.2022 „În data de 24 martie de la ora 19:00, în Sala Mare a Palatului Culturii, 

Filarmonica de Stat Târgu Mureş, cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu-Mureș și al Direcției de Asistență 

Socială Târgu Mureș, va organiza un concert extraordinar cu strângere de fonduri prin intermediul Societății 

Naționale de Cruce Roșie din România-Filiala Mureş.” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02AQhh5QpZLngGrRyDBxjHYPPogyw9PkusAZTA3sLdoNE5hjHuSG15Bs4XQfMyrr5ul;  

46. Anunț/Invitație de participare în atenția operatorilor economici interesați 17.03.2022  https://bit.ly/3rNguze (Servicii 

de catering); postare Facebook: 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02spEUPK5i2Ww4Msj3L9ie8hJAMEJFoxQUiZhTHkJvbwedntMGM7d8MPc7pQErgqExl;  

47. Anunț 21.03.2022 „Direcția de Asistență Socială Târgu Mureş organizează concurs pentru ocuparea unor 

posturi vacante de îngrijitor persoană vârstnică la Compartimentul asistență persoane vârstnice din cadrul 

Serviciului protecție specială” https://bit.ly/36RFMoM;  

48.  Postare Facebook „Copiii ucraineni, fericiți la Târgu Mureș!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid038N6ht6H9hcyf4if2myTqMbwn4g1pURxKh3rfFLcLXCsQyxBPJf5kdadio5n9zo3Nl;  

49. Postare Facebook 22.03.2022 „Bebeluşii de azi sunt bunicii de mâine!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid037wxsiY84NHsMCiRK74V4sxkcA6HkZehzEBZPN1b9f9Ztx4zfifwMwxMcdYfxvuHRl;  

50. Postare Facebook 22.03.2022 „O fetiță din Ucraina, departe de casa ei, a împlinit astăzi 8 ani!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0Y3XaQXGHaaW3cGHpGkuKY4Mr4oCUyUibo7DvXAC2fAZ1mcSiGxQHLoxoDaCyXyxxl;   

51. Postare Facebook 23.03.2022 „Ziua Mondială a Ape i-a făcut pe copiii Centrului de Zi „Rozmarin” să fie mai 

conștienți de această resursă epuizabilă și să încerce să o folosească cumpătat zi de zi.” 
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0yN5MYZYbXNi3MycJjLDq7MmmywBmkmu5bbPPir7uSTUu9XWeGKr1SREKcub1Bcvhl;  

52. Comunicat 24.03.2022 „24 martie, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei” https://bit.ly/3EQT7dA; postare 

Facebook https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid036RqBnz3wBAbXhR3BKJdmjc85HhtVoGhorDmn6UcrTENxjQHRLQoP3kGaYdiQT8Kcl;  

53. Postare Facebook 24.03.2022 „Vineri, 25 Martie 2022, ora 17:30 vă invităm la spectacolul pentru copiii, 

mamele și bunicii refugiați din Ucraina „Muzica alină rănile războiului” care va avea loc la Palatul Culturii.” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02EaiGokxESo5Sc1WxfBodJAWAinT5qnj8ARJciFaF8tSg5RyhZNYtjjNVGgDhrvgtl;  

54. Anunț/Invitație de participare în atenția operatorilor economici interesați 30.03.2022 https://bit.ly/3xNqbSa (Servicii 

de catering pentru hrana cetățenilor străini sau apatrizilor, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina);  

55. Anunț 06.04.2022 „Primăria Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, 

organizează în data de 08.04.2022, ora 11:00, la Hotel Tineret din strada N. Grigorescu nr.19, o întâlnire care 

are ca scop informarea persoanelor interesate - cetățenii străini și apatrizi aflați în situații deosebite proveniți 

din Ucraina, cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au pe teritoriul statului român, respectiv 

Municipiul Târgu Mureș și alte zone din județ” https://bit.ly/3vfcUA3; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02erYGYMEx4SmqJT96ewHGP2Uj6mnmEB6wgYNPYRiE52RQM9mzcTf4CFzdsARYj9anl;  

56. Postare Facebook 08.04.2022 „Ziua Internaţională a Romilor” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02STpzJbL8ThBWTUifgjbqMh2R7RJPJgU9ZGiG8Bn5aocJLprpey8tyVAQXwCty872l;  

57. Postare Facebook 12.04.2022 „Emoții, bucurie și dorința de a ne revedea” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0cgd1dtvy5mfNcTFxx7mDmj73kip2rU9saLN9ofUnEkHFYoGRm8icjKQRJ8PkLRk2l;  

58. Anunț/Invitație de participare în atenția operatorilor economici interesați 12.04.2022 https://bit.ly/38nSDPZ (Servicii 

de cantină socială); 

59. Anunț/Invitație de participare în atenția operatorilor economici interesați 12.04.2022 https://bit.ly/39iNGs7 (Servicii 

de adăpost pentru victimele violenței); 

60. Anunț/Invitație de participare în atenția operatorilor economici interesați 12.04.2022 https://bit.ly/3xULgKq (Servicii 

de prevenire și combatere a violenței în familie);  

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0Fg4AJXbgLKaFxXzsoPDH3Rr4zfBvqWJ9ND3SvkU21wtHL3GoFrjCrume7owrTKr4l
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02tkQEFqRvVnYpaKjthJicVn7aPFB3nsb99M5uULrjgXWjfb7UDZgE1edisTs2676Sl
https://bit.ly/3vfTew4
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02oqULX5KvP5nbaKmPk3AMax6FDekPVPK9BZhaXXmJoorvbMhNagoLnoWGHoFv1WPcl
https://bit.ly/3vHxiZC
https://bit.ly/3kcNnBq
https://www.punctul.ro/banca-de-provizii-pentru-refugiatii-ucraineni-in-fostul-club-cuba/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02dSJbrWHZ9zdWUgNwCTaWBF5hCQSCPJv9S2F8a8nNUaQy8e6tRSb2v1TRs9AgWMUVl
https://bit.ly/3rRsfES
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02AQhh5QpZLngGrRyDBxjHYPPogyw9PkusAZTA3sLdoNE5hjHuSG15Bs4XQfMyrr5ul
https://bit.ly/3rNguze
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02spEUPK5i2Ww4Msj3L9ie8hJAMEJFoxQUiZhTHkJvbwedntMGM7d8MPc7pQErgqExl
https://bit.ly/36RFMoM
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid038N6ht6H9hcyf4if2myTqMbwn4g1pURxKh3rfFLcLXCsQyxBPJf5kdadio5n9zo3Nl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid037wxsiY84NHsMCiRK74V4sxkcA6HkZehzEBZPN1b9f9Ztx4zfifwMwxMcdYfxvuHRl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0Y3XaQXGHaaW3cGHpGkuKY4Mr4oCUyUibo7DvXAC2fAZ1mcSiGxQHLoxoDaCyXyxxl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0yN5MYZYbXNi3MycJjLDq7MmmywBmkmu5bbPPir7uSTUu9XWeGKr1SREKcub1Bcvhl
https://bit.ly/3EQT7dA
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid036RqBnz3wBAbXhR3BKJdmjc85HhtVoGhorDmn6UcrTENxjQHRLQoP3kGaYdiQT8Kcl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02EaiGokxESo5Sc1WxfBodJAWAinT5qnj8ARJciFaF8tSg5RyhZNYtjjNVGgDhrvgtl
https://bit.ly/3xNqbSa
https://bit.ly/3vfcUA3
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02erYGYMEx4SmqJT96ewHGP2Uj6mnmEB6wgYNPYRiE52RQM9mzcTf4CFzdsARYj9anl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02STpzJbL8ThBWTUifgjbqMh2R7RJPJgU9ZGiG8Bn5aocJLprpey8tyVAQXwCty872l
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0cgd1dtvy5mfNcTFxx7mDmj73kip2rU9saLN9ofUnEkHFYoGRm8icjKQRJ8PkLRk2l
https://bit.ly/38nSDPZ
https://bit.ly/39iNGs7
https://bit.ly/3xULgKq
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61. Anunț/Invitație de participare în atenția operatorilor economici interesați 12.04.2022 https://bit.ly/3LjNOWr (Servicii 

de îngrijire și recuperare -reabilitare a copiilor cu nevoi speciale);  

62. Anunț 14.04.2022 amânare concurs https://bit.ly/3LjzM70;  

63. Postare Facebook 13.04.2022 „Norișori pufoși și dulci pentru copiii ucraineni” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid035nGE7GRTpG9gt9FiGnTDBi9N2DDK81KGKX1L5PwP2D1cRCwU3s9di7KuWr4ubmYRl;  

64. Postare 15.04.2022 „Micuța Rymma din Ucraina are, începând de astăzi, un cărucior doar al ei. În fiecare 

dimineață, de când este cazată la Hotel Tineret, acest pui de om ne face ziua mai bună cu zâmbetul și 

gânguritul ei. Cum să nu o adori?” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0gWyR2Xa7F1y3qpZAuXhGxVMeeNxeZudFrFomk94ST2Mr7UDNiGzospdEg79eEejVl;  

65. Comunicat 20.04.2022 „Banca de provizii din fostul Club Cuba Târgu Mureș are nevoie în continuare de 

donații pentru refugiații ucraineni” https://bit.ly/3MrkYn6 și https://bit.ly/37KbNzs, https://www.zi-de-zi.ro/2022/04/22/apel-banca-de-provizii-pentru-

refugiatii-ucraineni-are-nevoie-in-continuare-de-donatii/; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0ks92VFcd1U22DLAmsnGfGxXkEjRTSNb2d8v2rT6cYvdsWDhD8HoEkmyKvQt8doUsl;  

66. Postare Facebook 21.04.2022 „Din grijă pentru copiii ucraineni refugiați la Târgu Mureș” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02agK3UqEpwJ77D9Y8ijaoXjvwa7ztbn8dGZE5Cr4dcicbywEc2nN7UfresWVaxs5kl;  

67. Comunicat 21.04.2022 „A avut loc a doua întâlnire a Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul 

Municipiului Târgu Mureș” https://bit.ly/3OzfkBh și https://bit.ly/3OEmvbt, https://www.zi-de-zi.ro/2022/04/22/sedinta-a-consiliului-comunitar-

consultativ-targu-mures/; https://www.punctul.ro/consiliului-comunitar-consultativ-targu-mures-masuri-pentru-adoptarea-unor-familii-combaterea-cersetoriei-sau-

prevneirea-sarcinilor-nedorite/; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0o58ia1oatttiGaxfpkLocdZ2aBqxLNGHjntr4zqzYjUbGEQP9MvbCefZZKN5aZZCl;  

68. Postare Facebook 24.04.2022 „Hristos a înviat! Lumină în suflet și bucurii!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02ytYZK7rewxaJK2sKbKkQSv7SRazZBUXSHtZZH2puJkYCutHVLwddiw21C7tZu6EYl;  

69. Comunicat 26.04.2022 „Decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii străini sau apatrizi 

găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina” https://bit.ly/3w2iJQG 

și https://bit.ly/3FfuUgX; https://www.punctul.ro/decontarea-cheltuielilor-de-hrana-pentru-cetatenii-straini-gazduiti-proveniti-din-zona-conflictului-armat-din-ucraina/; 

postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0pPUK9gN3prHrfCdFBXBzPTFh1ihijxmBuBhRW5wmieuRsPCZPcz2etG1Rd8UFGRVl;  

70. Comunicat 26.04.2022 „Sprijinim în continuare copiii și familiile refugiate care sosesc din Ucraina în Târgu 

Mureș” https://bit.ly/3FcRgjc și https://bit.ly/3LVFvjC; https://www.cuvantul-liber.ro/454789/directia-de-asistenta-sociala-targu-mures-sprijinim-in-continuare-copiii-

si-familiile-refugiate-care-sosesc-din-ucraina-in-targu-mures/;  

71. Postare Facebook Anunț 28.04.2022 Consultare publică 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0Z8S4uFzUKNuZ5yPHbg17dZtV8bgz8yEBdxuGa2FkYtzUQmbiJyHVqS7FA7BRHWmql;  

72. Postare Facebook 02.05.2022 „B-unicii și fermoarul” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0TZVuPCszyJqQnhpfT8rur3LbJ5m1cmcFzcb6m3FzS2f6qMMFDGayfyWYGwEpLLafl;  

73. Comunicat 04.05.2021 „Propunere: Beneficii de asistență socială – stimulent financiar medico-social – pentru 

elevii care învață în învățământul preuniversitar de stat, clasele 0-12” https://bit.ly/388Ga2y și https://bit.ly/3kBZ8RW; 

https://www.cuvantul-liber.ro/455618/stimulent-financiar-medico-social-pentru-elevii-targumureseni-din-invatamantul-preuniversitar-de-stat/; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid031bAKz8P9GLzpx1qXujFauV9FEhMFTvKkuc4wyNMsJwe2ojJPupp3Yq6mZRN7HPyMl;  

74. Anunț/Invitație de Participare 05.05.2022 – Achiziție „Servicii de analiză demografică și a serviciilor sociale 

existente în comunitatea locală pentru Direcția de Asistenţă Socială Târgu Mureş” https://bit.ly/39fUxST; 

postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid021uwsJD6YNmBhCSKheBJMgSHzrjERiGUgAquWadCq2oVLBjsjxroy6Qx2Jn58U2Uvl;  

75. Postare Facebook 06.05.2022 „Pădurea, natura și viața în viziunea micuților Centrului de Zi „Rozmarin” - 

concurs de desene pe asfalt” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02H6Hk5v1oxvtumMBSWYmAj8tQNjrKZdA2ncPhYRNBpnLU4ATYBcQ2et35KZghw1vql;  

76. Postare Facebook 09.05.2022 „La mulţi ani, Viktoriia! ” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0vUDiB4WzctPbnXpQS7L6iGKnj5vxhDP23p2cBPny9WVMpcvKe67rs7EoFWih6PY8l;  
77. Postare Facebook 09.05.2022 „Solidaritate pentru pace și zile senine!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02mQNZwED6vpWfxYqjjwshdcTvVfmU6tNUMNiw13G2nKH8Pko344qJ3aGFLceaNaa5l;  
78. Anunț/Invitație de Participare 09.05.2022 – „Servicii de catering pentru hrana cetățenilor străini sau 

apatrizilor, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina” https://bit.ly/3l1fp2T; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0tkQHj4L5vx1o7LiS5n6QXwnoZPBNUZTwFx6C8ZRwroX6R9dWNJBbVWAnvVDEihgjl;  

79. Postare Facebook 10.05.2022 „Prima Ediție Bikeathon Mureș va avea loc în 14-15 Mai 2022 Eveniment 

sportiv de strângere de fonduri pentru cauze din comunitatea locală” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0mgD5uqYaySdzUadsUxz8PgEN7TkhrCTbcsnXk7LoLhad5UDMRToTjRq8uEYxG4H9l;  

https://bit.ly/3LjNOWr
https://bit.ly/3LjzM70
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid035nGE7GRTpG9gt9FiGnTDBi9N2DDK81KGKX1L5PwP2D1cRCwU3s9di7KuWr4ubmYRl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0gWyR2Xa7F1y3qpZAuXhGxVMeeNxeZudFrFomk94ST2Mr7UDNiGzospdEg79eEejVl
https://bit.ly/3MrkYn6
https://bit.ly/37KbNzs
https://www.zi-de-zi.ro/2022/04/22/apel-banca-de-provizii-pentru-refugiatii-ucraineni-are-nevoie-in-continuare-de-donatii/
https://www.zi-de-zi.ro/2022/04/22/apel-banca-de-provizii-pentru-refugiatii-ucraineni-are-nevoie-in-continuare-de-donatii/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0ks92VFcd1U22DLAmsnGfGxXkEjRTSNb2d8v2rT6cYvdsWDhD8HoEkmyKvQt8doUsl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02agK3UqEpwJ77D9Y8ijaoXjvwa7ztbn8dGZE5Cr4dcicbywEc2nN7UfresWVaxs5kl
https://bit.ly/3OzfkBh
https://bit.ly/3OEmvbt
https://www.zi-de-zi.ro/2022/04/22/sedinta-a-consiliului-comunitar-consultativ-targu-mures/
https://www.zi-de-zi.ro/2022/04/22/sedinta-a-consiliului-comunitar-consultativ-targu-mures/
https://www.punctul.ro/consiliului-comunitar-consultativ-targu-mures-masuri-pentru-adoptarea-unor-familii-combaterea-cersetoriei-sau-prevneirea-sarcinilor-nedorite/
https://www.punctul.ro/consiliului-comunitar-consultativ-targu-mures-masuri-pentru-adoptarea-unor-familii-combaterea-cersetoriei-sau-prevneirea-sarcinilor-nedorite/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0o58ia1oatttiGaxfpkLocdZ2aBqxLNGHjntr4zqzYjUbGEQP9MvbCefZZKN5aZZCl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02ytYZK7rewxaJK2sKbKkQSv7SRazZBUXSHtZZH2puJkYCutHVLwddiw21C7tZu6EYl
https://bit.ly/3w2iJQG
https://bit.ly/3FfuUgX
https://www.punctul.ro/decontarea-cheltuielilor-de-hrana-pentru-cetatenii-straini-gazduiti-proveniti-din-zona-conflictului-armat-din-ucraina/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0pPUK9gN3prHrfCdFBXBzPTFh1ihijxmBuBhRW5wmieuRsPCZPcz2etG1Rd8UFGRVl
https://bit.ly/3FcRgjc
https://bit.ly/3LVFvjC
https://www.cuvantul-liber.ro/454789/directia-de-asistenta-sociala-targu-mures-sprijinim-in-continuare-copiii-si-familiile-refugiate-care-sosesc-din-ucraina-in-targu-mures/
https://www.cuvantul-liber.ro/454789/directia-de-asistenta-sociala-targu-mures-sprijinim-in-continuare-copiii-si-familiile-refugiate-care-sosesc-din-ucraina-in-targu-mures/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0Z8S4uFzUKNuZ5yPHbg17dZtV8bgz8yEBdxuGa2FkYtzUQmbiJyHVqS7FA7BRHWmql
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0TZVuPCszyJqQnhpfT8rur3LbJ5m1cmcFzcb6m3FzS2f6qMMFDGayfyWYGwEpLLafl
https://bit.ly/388Ga2y
https://bit.ly/3kBZ8RW
https://www.cuvantul-liber.ro/455618/stimulent-financiar-medico-social-pentru-elevii-targumureseni-din-invatamantul-preuniversitar-de-stat/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid031bAKz8P9GLzpx1qXujFauV9FEhMFTvKkuc4wyNMsJwe2ojJPupp3Yq6mZRN7HPyMl
https://bit.ly/39fUxST
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid021uwsJD6YNmBhCSKheBJMgSHzrjERiGUgAquWadCq2oVLBjsjxroy6Qx2Jn58U2Uvl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02H6Hk5v1oxvtumMBSWYmAj8tQNjrKZdA2ncPhYRNBpnLU4ATYBcQ2et35KZghw1vql
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0vUDiB4WzctPbnXpQS7L6iGKnj5vxhDP23p2cBPny9WVMpcvKe67rs7EoFWih6PY8l
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02mQNZwED6vpWfxYqjjwshdcTvVfmU6tNUMNiw13G2nKH8Pko344qJ3aGFLceaNaa5l
https://bit.ly/3l1fp2T
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0tkQHj4L5vx1o7LiS5n6QXwnoZPBNUZTwFx6C8ZRwroX6R9dWNJBbVWAnvVDEihgjl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0mgD5uqYaySdzUadsUxz8PgEN7TkhrCTbcsnXk7LoLhad5UDMRToTjRq8uEYxG4H9l
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80. Postare Facebook 11.05.2022 „Continuăm seria informărilor în comunitățile marginalizate din Târgu Mureș în 

ceea ce privește măsurile de contracepție și prevenție a sarcinilor nedorite” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0ApBdHSdNDAbK1cbh8NCfJmsqKcGt3H7ypp9yUuukps3AQmrcUeZyoEWE5KFKvF5ql;  

81. Anunț 12.05.2022 „Anunţ publicitar – Achiziție servicii de îngrijire și recuperare - reabilitare a copiilor cu 

nevoi speciale” https://bit.ly/3Lx3pB2 și https://bit.ly/3sNwC4b; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0oyfThVqBSWNYxZTNVXN5QAnCH6d9wCeNj5icPCqTrHLGpjXQDQd8nXhXQk9twwhrl;  

82. Postare Facebook 15.05.2022 „15 Mai - Ziua internațională a Familiei” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02b2xCq8tEQ3k63F2Mshymp6EYgeTgF1gbdQERq8KKGKK28KmPpYARfxJeSLeHHFUTl;  

83. Postare Facebook 15.05.2022 „Târgul ONG-urilor  - „Împreună pentru comunitate” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02GmVtiCkJVEyRaFk146C5R1sHV2aFTEeJYHgC9PtFZkCVAHYFnM1G5qRPGHAdohybl;  

84. Postare Facebook 15.05.2022 „15 Mai - Ziua internațională a Familiei Aveți grijă de familia voastră” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02akg3G5yYGmjWtzKGzLvtL5FA7uNJSvaXxJ7HAdPUoMeWDj5LEiXkTJ1qybXVMuKkl;  

85. Comunicat și postare Facebook 17.05.2022 „Derularea activităților de asistență socială comunitară în 

comunitățile marginalizate din Târgu Mureș” https://bit.ly/381Jblk și https://bit.ly/3lsWxdr; 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0USiDWw7pu8aEtvFA2DGQhRtUeM7Yp9AgVgooJE22bPCxc1cYVgxYqL1XXchkTeS5l;  

86. Postare Facebook 17.05.2022 „Cursuri de instruire a asistenților personali ai persoanelor cu dizabilitate gravă” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02thSoxGxdo8Rht3A3SvPzd6VrHHZ3yDoEDgdCHvPzkBYLgzk7ZUzHTDvUsGfmgG4cl;  

87. Anunț 18.05.2022 „Actualizare anunţ publicitar – Achiziție servicii de îngrijire și recuperare-reabilitare a 

copiilor cu nevoi speciale” https://bit.ly/3lqcRf1 și https://bit.ly/3lqAMLk;  

88. Postare Facebook 18.05.2022 „Continuăm furnizarea de servicii sociale, educaționale și de sănătate a 

reproducerii în comunitățile marginalizate din Târgu Mureș - strada Dealului” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02AtKsPqKGRLHYx1gEAaSLNozWDaiFiToiEvV5vMtPx9o31vNRdHaxToPC49apfK56l;  

89. Comunicat și postare Facebook 19.05.2022 „Începe distribuirea pachetelor cu produse alimentare acordate 

prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) derulat de Uniunea Europeană” 

https://bit.ly/3G6Qfde și https://bit.ly/3Ns2YJS; 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0uK3pDZuKsrV5kQfntjYkjfv2itV6b34TEYQLmQu29hXHrsKgGgnUc74aeWMBh7rel;  

90.  Informare și postare Facebook 23.05.2022 „Informare privind obligațiile părinților care pleacă la muncă în 

străinătate” https://bit.ly/3zmmnYW și https://bit.ly/3xoKcxJ; 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0oYKZMdHCGGX3QiM1kSdtPixKWg5jBM3ahwwkQkFoLUZaoxp2x3y9qJYsFheGCRPul;  

91. Postare Facebook 25.05.2022 „Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș a semnat, în cursul zilei de astăzi, 

contractul cu firma câștigătoare, respectiv Metro Media Transilvania, Studii Sociale, Sondaje, Marketing și 

Publicitate, pentru realizarea Analizei de nevoi sociale și Harta serviciilor sociale a municipiului Târgu Mureș. 

Acest demers este un prim pas spre realizarea unei Strategii în domeniul social, la nivel local, bazată pe cifre, 

fapte și consultare publică” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02Xyv7mm1HiPRDAWoM81epm9d3HkFf12Lb7f8GdJdy3emk37SrGxFbJQ4VKut69YNzl;  

92. Postare Facebook 27.05.2022 „Nu vorbim cu străinii sau cum vorbim cu străinii? Ce este mai potrivit să îl 

învățăm pe copil, pentru a-l putea feri de pericole, atunci când nu ne aflăm lângă el? Acestea au fost câteva 

din subiectele pe care cadrele didactice le-au adus la cunoștința copiilor care participă la activitățile Centrului 

de Zi „Rozmarin” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02S9FnG3w51517etk8EcrztYgHR4xjR5cPsahi5BQMEXoLQxzQSNmtGvDGnhstH53Al;  

93. Comunicat și postare Facebook 30.05.2022 „Decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii 

străini sau apatrizi găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina!” 

https://bit.ly/3GYSYFG; https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0gLoxtpvo76bX8bBjF4KJbVARxj8i6sfUPgdRRq7WV6WFDh9bYuJhA2YZjqbzAuxdl;  

94. Postare Facebook 30.05.2022 „Noapte de vis la Zoo pentru persoanele cu dizabilități” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0MiqAuQiQctMUCs8fKVcCMGFqqenuEPXEd5BSDmNwattH8CKYr4tL3NYAxgZ3VRuel;  

95. Postare Facebook 01.06.2022 „Dulce copilărie cu parfum de veselie! Azi este despre voi, dragii noștri copii! 

Să fiți mereu raza noastră de soare și zâmbetul din zori de zi. La mulți ani, tuturor copiilor din lume!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02kKbpMtbH99gwYA1NCoYLYvkJNKwdJLM3qzrvaXEoLsK5FDT41wHFqbdGP2Xspf8l;  

96. Postare Facebook 01.06.2022 „Din dragoste pentru copii, nu am uitat să îi sărbătorim astăzi și pe micuții 

ucraineni, cazați la Casa de Oaspeți și Hotel Tineret și să le facem ziua mai frumoasă!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02Mt7YQecBwXGcT7RqiQdtkLbtL6HHsqqkNRg4CFhhjn5jKLcynsQJRQ3HZBx7skmyl;  

97. Comunicat și postare Facebook 03.06.2022 „Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș primește cereri pentru 

acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru persoanele cu venituri reduse din municipiu” 

https://bit.ly/3NYQdqe și https://bit.ly/3Mpr4E0, https://www.cuvantul-liber.ro/457050/cereri-pentru-acordarea-de-tichete-sociale-pe-suport-electronic-pentru-persoanele-

cu-venituri-reduse-din-municipiul-targu-mures/; https://www.punctul.ro/se-primesc-cereri-pentru-tichetele-sociale-pentru-persoanele-cu-venituri-reduse/; 

https://maszol.ro/belfold/Szaz-marosvasarhelyi-hajlektalan-is-reszesul-szocialis-utalvanyban; 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0iaDyWzHjE5bwTfwBWpKFTwzmKUogfMMasZYzRBcJW2MWoqeyN2iTwciNNrNEut8vl;  

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0ApBdHSdNDAbK1cbh8NCfJmsqKcGt3H7ypp9yUuukps3AQmrcUeZyoEWE5KFKvF5ql
https://bit.ly/3Lx3pB2
https://bit.ly/3sNwC4b
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0oyfThVqBSWNYxZTNVXN5QAnCH6d9wCeNj5icPCqTrHLGpjXQDQd8nXhXQk9twwhrl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02b2xCq8tEQ3k63F2Mshymp6EYgeTgF1gbdQERq8KKGKK28KmPpYARfxJeSLeHHFUTl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02GmVtiCkJVEyRaFk146C5R1sHV2aFTEeJYHgC9PtFZkCVAHYFnM1G5qRPGHAdohybl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02akg3G5yYGmjWtzKGzLvtL5FA7uNJSvaXxJ7HAdPUoMeWDj5LEiXkTJ1qybXVMuKkl
https://bit.ly/381Jblk
https://bit.ly/3lsWxdr
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0USiDWw7pu8aEtvFA2DGQhRtUeM7Yp9AgVgooJE22bPCxc1cYVgxYqL1XXchkTeS5l
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02thSoxGxdo8Rht3A3SvPzd6VrHHZ3yDoEDgdCHvPzkBYLgzk7ZUzHTDvUsGfmgG4cl
https://bit.ly/3lqcRf1
https://bit.ly/3lqAMLk
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02AtKsPqKGRLHYx1gEAaSLNozWDaiFiToiEvV5vMtPx9o31vNRdHaxToPC49apfK56l
https://bit.ly/3G6Qfde
https://bit.ly/3Ns2YJS
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0uK3pDZuKsrV5kQfntjYkjfv2itV6b34TEYQLmQu29hXHrsKgGgnUc74aeWMBh7rel
https://bit.ly/3zmmnYW
https://bit.ly/3xoKcxJ
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0oYKZMdHCGGX3QiM1kSdtPixKWg5jBM3ahwwkQkFoLUZaoxp2x3y9qJYsFheGCRPul
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02Xyv7mm1HiPRDAWoM81epm9d3HkFf12Lb7f8GdJdy3emk37SrGxFbJQ4VKut69YNzl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02S9FnG3w51517etk8EcrztYgHR4xjR5cPsahi5BQMEXoLQxzQSNmtGvDGnhstH53Al
https://bit.ly/3GYSYFG
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0gLoxtpvo76bX8bBjF4KJbVARxj8i6sfUPgdRRq7WV6WFDh9bYuJhA2YZjqbzAuxdl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0MiqAuQiQctMUCs8fKVcCMGFqqenuEPXEd5BSDmNwattH8CKYr4tL3NYAxgZ3VRuel
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02kKbpMtbH99gwYA1NCoYLYvkJNKwdJLM3qzrvaXEoLsK5FDT41wHFqbdGP2Xspf8l
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02Mt7YQecBwXGcT7RqiQdtkLbtL6HHsqqkNRg4CFhhjn5jKLcynsQJRQ3HZBx7skmyl
https://bit.ly/3NYQdqe
https://bit.ly/3Mpr4E0
https://www.cuvantul-liber.ro/457050/cereri-pentru-acordarea-de-tichete-sociale-pe-suport-electronic-pentru-persoanele-cu-venituri-reduse-din-municipiul-targu-mures/
https://www.cuvantul-liber.ro/457050/cereri-pentru-acordarea-de-tichete-sociale-pe-suport-electronic-pentru-persoanele-cu-venituri-reduse-din-municipiul-targu-mures/
https://www.punctul.ro/se-primesc-cereri-pentru-tichetele-sociale-pentru-persoanele-cu-venituri-reduse/
https://maszol.ro/belfold/Szaz-marosvasarhelyi-hajlektalan-is-reszesul-szocialis-utalvanyban
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0iaDyWzHjE5bwTfwBWpKFTwzmKUogfMMasZYzRBcJW2MWoqeyN2iTwciNNrNEut8vl
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98. Postare Facebook 05.06.2022 „Copiii ucraineni, cazați la Casa de Oaspeți împreună cu însoțitorii lor, se 

reîntorc acasă!”  

99. https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02jtErKEPj9JZE3zuTmf8CSffxxwiqnnXS7j5C6UAPNfid1s6ZEb6Cuq5n5SckFdFl;  

100. Postare Facebook 05.06.2022 „Copilul este un diamant care trebuie șlefuit de un sculptor cu numele 

de învățător! La mulți ani „șlefuitorilor de suflete”, pure caractere, personalități ale copiilor! Respect și 

admirație, răbdare, inspirație și dăruire! Multe rezultate frumoase alături de copiii pe care îi educați!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02oMBPQVkvJMMu6Udz9owZmGP1VkevyYYN3QRbVD4eJz9ELjjvtuiCbo1YN31jCQiml;  

101. Anunț POCU 07.06.2022 „În atenția persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială - 

Eveniment de informare și conștientizare pentru nediscriminare pe piața muncii” https://bit.ly/3O0kVzc; 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid025z9hTcWApJQTHead4iBjz7CALiU5ThXqNtPrygxFs6YRJQ1JKxFhKnnXQBdH7VVZl;  

102. Comunicat 08.06.2022 „Vouchere pentru tehnologie asistivă destinate persoanelor cu dizabilități” 

https://bit.ly/3H58EaC și https://bit.ly/3H5OHAx; 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid023FL1H7pDyf6naY4hvfgCPx9m4j4KjNLUJrBY668gq96umG6JuCQynVM9TBjqJT8l;  

103. Postare Facebook 09.06.2022 „Final de an școlar la Centrul de Zi „Rozmarin” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid046BESkPHP1iJWpx9sfoa8f2GdJMYafVTsbSEQFjZJzfwdhZe3cRrqE2SetBx1jBQl;  

104. Anunț 10.06.2022 „În atenția organizațiilor neguvernamentale din Municipiul Târgu Mureș privind 

depunerea proiectelor în domeniul asistenței sociale în baza Legii nr. 350/2005” https://bit.ly/3MSinlS; 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0cG9nMeRBLAwQX3vt8UqJZmjB94cD2rzuSfzEcG73jev1KuFfQWXBQxfn4vYFYaRPl; 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02fwKSF9ma5u2SQ1WhiJoCwBdcz3sPC8s1xjK9NrZ8vGhejUrh54JZAFwCoskriUEDl;  

105. Postare Facebook 11.06.2022 „Campanie de nediscriminare pe piața muncii – Accesul la formarea 

profesională” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0gHyGwZJey7o3B8d9yDaptGxK4Q1LsmmnZcyPAWHB2xzoaxRHmzMTpRvZBWUk9PCml;  

106. Comunicat 14.06.2022 „Campanie de nediscriminare pe piața muncii – Accesul la formarea 

profesională” https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0g7hDePjDsjWnJ7U19t1SuJ5sCVHJMdQQ938nDaeLnVbZGT7feZmpACHFa6EhT4L1l; 

107. Postare Facebook 14.06.2022 „Sunt mic, dar știu să circul corect!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02ZfkvtUFqYarBGjdnEJSmTC8xuzrjbDoAfd8CaDtyRFpYeZBx3iQwshVNHuu46hczl; 

108. Anunț 16.06.2022 „În atenția organizațiilor neguvernamentale din Municipiul Târgu Mureș privind 

participarea în procedura de evaluare a proiectelor de asistență socială depuse în baza Legii nr. 350/2005 ca 

membrii ai Comisiei de evaluare, selecționare și jurizare” https://bit.ly/3y5el4a și https://bit.ly/3yrCgw8;  

109. Postare Facebook 16.06.2022 „Alături de comunitățile defavorizate - continuăm seria informărilor!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid028ELh5Jn9G3j1VXR7s5svuPUYtFkSYG7aixVuciGeTb1LGn7EtCVBkKJ1jcRZvtkvl;  

110. Comunicat 17.06.2022 „A început distribuirea cardurilor sociale acordate prin programul „Sprijin 

pentru România” https://bit.ly/3y1Ok62 și https://bit.ly/3OLHNmH; https://www.punctul.ro/a-inceput-distribuirea-cardurilor-sociale-acordate-prin-programul-

sprijin-pentru-romania/;  

111. Comunicat 17.06.2022 „Stimulent financiar medico-social – pentru elevii care învață în învățământul 

preuniversitar de stat, clasele 0-12” https://bit.ly/3OLuRhb și https://bit.ly/3y3fERd;  

112. Anunț concurs 20.06.2022 „Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș organizează concurs pentru 

ocuparea unor posturi vacante”  https://bit.ly/3ORT5G2;  

113. Postare Facebook 20.06.2022 „Astăzi, la fel ca în fiecare an în data de 20 Iunie, vorbim despre curajul 

si rezistența a milioane de persoane forțate să-și abandoneze casele din cauza conflictelor sau abuzurilor 

asupra drepturilor omului.” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02CVbHk9Vu6D1xosbBnDPfDBCQYsHm1piLWn3RoRbdHHku9tJ96wJ8uLygajKSFJf6l;  

114. Postare Facebook 20.06.2022 „Astăzi am dat startul taberelor de vară pentru copiii Centrului de Zi 

„Rozmarin” împreună cu Asociația ProVision Cristina Ciurariu-Gliga” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02Xzu8DaoG4zYEu9MvUnDMKAgfeN1sQJMvhrmPZamB92gzH3G5xVG6H5s2WGXUQqKxl;  

115. Postare Facebook 21.06.2022 „Ziua a doua din cadrul Taberei de vară a Centrului de Zi „Rozmarin” - 

Bucătăria Italiană” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid037ep35sBApSTQrFaT6jSsuawdre5H6LRyRc2V2rdbGvb71BNcodpq7Ch9MrXa1m7xl;  

116. Anunț concurs 22.06.2022 „Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș organizează concurs pentru 

ocuparea unor posturi vacante” https://bit.ly/3uoLffj;  

117. Postare Facebook 22.06.2022 „Ziua a treia din cadrul Taberei de vară a Centrului de Zi „Rozmarin” - 

Bucătăria Românească” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid025TamayothaYmELSzdmJK7CHc9ykVmWY9GQZqt4HCNQzh4MvAfYed3JAZjzM626oZl;  

118. Postare Facebook 24.06.2022 „O zi… cu gust de cireșe „Din Livada” (comuna Batoș) pentru B-unicii 

Căminului Pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02TiSpuH8tBrfGGQihqmcTEkMobHQXFfUEAhv83X671PjdSzAkA22cpNx8HQMGjmdol;  

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02jtErKEPj9JZE3zuTmf8CSffxxwiqnnXS7j5C6UAPNfid1s6ZEb6Cuq5n5SckFdFl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02oMBPQVkvJMMu6Udz9owZmGP1VkevyYYN3QRbVD4eJz9ELjjvtuiCbo1YN31jCQiml
https://bit.ly/3O0kVzc
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid025z9hTcWApJQTHead4iBjz7CALiU5ThXqNtPrygxFs6YRJQ1JKxFhKnnXQBdH7VVZl
https://bit.ly/3H58EaC
https://bit.ly/3H5OHAx
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid023FL1H7pDyf6naY4hvfgCPx9m4j4KjNLUJrBY668gq96umG6JuCQynVM9TBjqJT8l
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid046BESkPHP1iJWpx9sfoa8f2GdJMYafVTsbSEQFjZJzfwdhZe3cRrqE2SetBx1jBQl
https://bit.ly/3MSinlS
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0cG9nMeRBLAwQX3vt8UqJZmjB94cD2rzuSfzEcG73jev1KuFfQWXBQxfn4vYFYaRPl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02fwKSF9ma5u2SQ1WhiJoCwBdcz3sPC8s1xjK9NrZ8vGhejUrh54JZAFwCoskriUEDl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0gHyGwZJey7o3B8d9yDaptGxK4Q1LsmmnZcyPAWHB2xzoaxRHmzMTpRvZBWUk9PCml
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0g7hDePjDsjWnJ7U19t1SuJ5sCVHJMdQQ938nDaeLnVbZGT7feZmpACHFa6EhT4L1l
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02ZfkvtUFqYarBGjdnEJSmTC8xuzrjbDoAfd8CaDtyRFpYeZBx3iQwshVNHuu46hczl
https://bit.ly/3y5el4a
https://bit.ly/3yrCgw8
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid028ELh5Jn9G3j1VXR7s5svuPUYtFkSYG7aixVuciGeTb1LGn7EtCVBkKJ1jcRZvtkvl
https://bit.ly/3y1Ok62
https://bit.ly/3OLHNmH
https://www.punctul.ro/a-inceput-distribuirea-cardurilor-sociale-acordate-prin-programul-sprijin-pentru-romania/
https://www.punctul.ro/a-inceput-distribuirea-cardurilor-sociale-acordate-prin-programul-sprijin-pentru-romania/
https://bit.ly/3OLuRhb
https://bit.ly/3y3fERd
https://bit.ly/3ORT5G2
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02CVbHk9Vu6D1xosbBnDPfDBCQYsHm1piLWn3RoRbdHHku9tJ96wJ8uLygajKSFJf6l
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02Xzu8DaoG4zYEu9MvUnDMKAgfeN1sQJMvhrmPZamB92gzH3G5xVG6H5s2WGXUQqKxl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid037ep35sBApSTQrFaT6jSsuawdre5H6LRyRc2V2rdbGvb71BNcodpq7Ch9MrXa1m7xl
https://bit.ly/3uoLffj
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid025TamayothaYmELSzdmJK7CHc9ykVmWY9GQZqt4HCNQzh4MvAfYed3JAZjzM626oZl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02TiSpuH8tBrfGGQihqmcTEkMobHQXFfUEAhv83X671PjdSzAkA22cpNx8HQMGjmdol
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119. Postare Facebook 27.06.2022 „Copiii Centrului de Zi „Rozmarin” sunt năzdrăvani, iar dinozaurii sunt 

cei mai buni prieteni ai lor” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02XU6tGRxpGgWun7tVJ6GmdmXZwUrbjoVYZJZp5we7ZjbFFH7xgRFppfVxjYz1MMnil;  

120. Anunț și postare Facebook 28.06.2022 „În atenția persoanelor care nu și-au ridicat pachetele cu 

produse alimentare acordate prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) derulat 

de Uniunea Europeană” https://bit.ly/3ytqWjb, https://bit.ly/3Not6Vu; https://www.punctul.ro/in-atentia-persoanelor-care-nu-si-au-ridicat-pachetele-cu-

produse-alimentare-acordate-prin-poad/; 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0PaJ1aqNe8rpFaB1i5Xdcc6z2vdafqyms8UyqeKSfkBtegUrjszmTvRwFovFeZ9DZl;  

121. Comunicat și postare Facebook 29.06.2022 „Screening pentru cancerul de col uterin în comunitățile 

defavorizate din Târgu Mureș – Caravana mobilă ajunge în locurile în care accesul la servicii medicale este 

foarte scăzut” https://bit.ly/3y97NBU; 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0Yg7A7ZeWnUbrKnPajGmdv2Ndi1AqR4SPhsQqHTHtnDnRDmXmjn6cT81G7a9z5fuRl;  

122. Postare Facebook 30.06.2022 „Decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pentru cetățenii străini sau apatrizi 

găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina” 
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid027wrCqUB5EmfF4haen8j51pRmUeKDZYH7gbmuZBF3BPKAapTqtjWBVshbghLcWpU1l< 

123. Postare Facebook 01.07.2022 „Screeningul pentru cancerul de col uterin în comunitățile defavorizate 

din Târgu Mureș continuă - marți, 05.07.2022 de la ora 15:00, ne vedem pe strada Dealului!”  

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid093X6Ur5qujSPCcja17fPKvxxkk9w9CX8VDpJ1c8hwA53mcznNVKwsRC1S3oGpKuZl;  

124. Postare Facebook 04.07.2022 „La mulți ani, Crucea Roșie Română! La mulți ani, Crucea Roșie 

Română, Filiala Mureș! ” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02uQ5YkzTGdAVSjWYKyjhTVsNJoPjuyW25kgc7mky9AKJaR7tHbp3TgDdAnBK5USNal;  

125. Postare Facebook 04.07.2022 „DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TÂRGU MUREŞ 

organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante:1 muncitor – Centrul social „Adăpost de noapte”  

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid037ngUBJyDTbjhXN5Y9Wcxk6Rt1erZgwiTBw34cUQv96bWSpq1NL3jEcLT92erm6o7l; 

126. Postare Facebook 05.07.2022 „O inimă veselă este un leac minunat!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid027XHQfxT9zRExM6VBWUEm96LQv1CdGWFGiav3Xa1EKkpGxfNM4uZGaLuVZuf3Gk34l;  

127. Comunicat 07.07.2022 „Social, medical, educațional – alături de comunitățile marginalizate din 

Municipiul Târgu Mureș!” https://bit.ly/3zFlN6X, https://bit.ly/3bAzjkg;  

128. Comunicat 08.07.2022 „Întrunirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Târgu 

Mureș - Un prim pas în realizarea analizei de nevoi sociale și Harta serviciilor sociale a Municipiului Târgu 

Mureș” https://bit.ly/3QtkK0C; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid07JQ2yGHusivoQWz4kM3C1rBn9igjS9Ve7pJRMjTW9Z1bcdCW46tizfFC4tdXftZ6l;  

129. Comunicat 13.07.2022 „Sprijin financiar pentru nou-născuți din Târgu Mureș, sub formă de tichete pe 

suport electronic în valoare totală de 1000 lei/nou-născut” https://bit.ly/3zLOxv4, https://bit.ly/3deuqxD; postare 

Facebook https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02boqZAS5bxPLdAxDWGJCfGjJMU3Sx3tj6j7awqms74G9ajnBWjLwa9aX2MRz2vV6Rl;  

130. Comunicare 13.07.2022 „Comunicare cu privire la rezultatul selecției proiectelor de asistență socială 

care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția de 

Asistență Socială Târgu Mureș, a organizațiilor neguvernamentale” https://bit.ly/3BP11og; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0CQuMHWQ2Q2qqZ72ViukL8cMtDY2fnvVMDYjBXJX9t27c5Bu9HXJ5ByJ6nUZNLQbQl;  

131. Anunț 15.07.2022 „Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș anunţă organizarea concursului de 

recrutare, cu durată normală a timpului de muncă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuție de auditor 

clasa I grad profesional superior” https://bit.ly/3SCGBoy;  

132. Postare Facebook 22.07.2022 „Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș a depus spre aprobarea 

Consiliului Local, un proiect de hotărâre privind subvenționarea unităților de asistență socială din Municipiul 

Târgu Mureș în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor şi fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează şi administrează unități de asistență socială.” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0SwtuifZGeGtvxAXmEVjjNEStZVvMH8PHGrGQBpjF6Tetscrut8rB2S27W6Y3SChhl;  

133. Anunț 22.07.2022 „Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș anunţă organizarea concursului de 

recrutare, cu durată normală a timpului de muncă, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție” 

https://bit.ly/3QwCEjj;  

134. Postare Facebook 25.07.2022 „B-unicii Căminului Pentru Persoane Vârstnice au ajuns în cea mai 

frumoasă grădină aristocrat din România” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02b5Magq8NfQtz9FeybKih4gdVgtoDqhkfCKPEexzsA3QWH2AGSh9vvzhTVHgK1XzEl;  

135. Postare Facebook 26.07.2022 „La mulți ani, dragii noștri bunici cu zâmbet cald și vorbe înțelepte, cu 

ocazia Zilei Mondiale a Bunicilor!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0WLN7PGKpnCP3uGr67HEydgzbS4RNgoeiYXWJH3j3NNnwb7pLVE34rdXuq7zhns4Zl;  

136. Comunicat 04.08.2022 „Noi servicii sociale în cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, 

parte a proiectului „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02XU6tGRxpGgWun7tVJ6GmdmXZwUrbjoVYZJZp5we7ZjbFFH7xgRFppfVxjYz1MMnil
https://bit.ly/3ytqWjb
https://bit.ly/3Not6Vu
https://www.punctul.ro/in-atentia-persoanelor-care-nu-si-au-ridicat-pachetele-cu-produse-alimentare-acordate-prin-poad/
https://www.punctul.ro/in-atentia-persoanelor-care-nu-si-au-ridicat-pachetele-cu-produse-alimentare-acordate-prin-poad/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0PaJ1aqNe8rpFaB1i5Xdcc6z2vdafqyms8UyqeKSfkBtegUrjszmTvRwFovFeZ9DZl
https://bit.ly/3y97NBU
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0Yg7A7ZeWnUbrKnPajGmdv2Ndi1AqR4SPhsQqHTHtnDnRDmXmjn6cT81G7a9z5fuRl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid027wrCqUB5EmfF4haen8j51pRmUeKDZYH7gbmuZBF3BPKAapTqtjWBVshbghLcWpU1l%3c
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid093X6Ur5qujSPCcja17fPKvxxkk9w9CX8VDpJ1c8hwA53mcznNVKwsRC1S3oGpKuZl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02uQ5YkzTGdAVSjWYKyjhTVsNJoPjuyW25kgc7mky9AKJaR7tHbp3TgDdAnBK5USNal
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid037ngUBJyDTbjhXN5Y9Wcxk6Rt1erZgwiTBw34cUQv96bWSpq1NL3jEcLT92erm6o7l
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid027XHQfxT9zRExM6VBWUEm96LQv1CdGWFGiav3Xa1EKkpGxfNM4uZGaLuVZuf3Gk34l
https://bit.ly/3zFlN6X
https://bit.ly/3bAzjkg
https://bit.ly/3QtkK0C
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid07JQ2yGHusivoQWz4kM3C1rBn9igjS9Ve7pJRMjTW9Z1bcdCW46tizfFC4tdXftZ6l
https://bit.ly/3zLOxv4
https://bit.ly/3deuqxD
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02boqZAS5bxPLdAxDWGJCfGjJMU3Sx3tj6j7awqms74G9ajnBWjLwa9aX2MRz2vV6Rl
https://bit.ly/3BP11og
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0CQuMHWQ2Q2qqZ72ViukL8cMtDY2fnvVMDYjBXJX9t27c5Bu9HXJ5ByJ6nUZNLQbQl
https://bit.ly/3SCGBoy
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0SwtuifZGeGtvxAXmEVjjNEStZVvMH8PHGrGQBpjF6Tetscrut8rB2S27W6Y3SChhl
https://bit.ly/3QwCEjj
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02b5Magq8NfQtz9FeybKih4gdVgtoDqhkfCKPEexzsA3QWH2AGSh9vvzhTVHgK1XzEl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0WLN7PGKpnCP3uGr67HEydgzbS4RNgoeiYXWJH3j3NNnwb7pLVE34rdXuq7zhns4Zl
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marginalizate din Municipiul Târgu Mureș” https://bit.ly/3QmjNXS, https://www.cuvantul-liber.ro/460740/servicii-noi-in-cadrul-directiei-de-

asistenta-sociala-targu-mures/, https://www.punctul.ro/noi-servicii-sociale-in-cadrul-directiei-de-asistenta-sociala-targu-

mures/?fbclid=IwAR0CUYwOxlytQTbsSBebsDT3IW-P0iqwAxu2gG4qshTkWDtTWC35AN6jF48; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid029182gnPp1YU3Yda7NYndjqz1pfHZ8xvMHF381QtAH1DoXENVfkvSZwAuH6diXDNDl;  

137. Postare Facebook 08.08.2022 „Tabere de Zi organizate de Asociația ProVision pentru copiii ce provin 

din zone marginalizate ale municipiului Târgu Mureș” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02GN8itT3hmk2MeEC7Wv3bFWwuEdE6612izWVaKWMvJqz7vZACmatNR22ghj3H7fwgl;  

138. Postare Facebook 10.08.2022 „Pas important în accesibilizarea clădirii Direcției de Asistență Socială 

Târgu Mureș pentru persoanele cu dizabilități                 ” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0w45LH88EFdoEZuLnQsvFAW8DiibeKrk8waBtCQEEbDdj9m3RedQfQA3LkWVp4U6Kl;  

139. Comunicare 11.08.2022 „Comunicare cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor 

de asistență socială care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Târgu 

Mureș https://bit.ly/3C8Av9r< 

140. Anunț 11.08.2022 „Anunț privind acordarea de sprijin pentru nou-născuți pe bază de tichete sociale pe 

suport electronic” https://bit.ly/3SVDyYo, https://bit.ly/3dz2a97, https://stiri.infomures.ro/stiri/anunt-privind-acordarea-de-sprijin-pentru-nou-nascuti-pe-baza-de-

tichete-sociale-pe-suport-electronic/, https://www.punctul.ro/anunt-privind-acordarea-de-sprijin-pentru-nou-nascuti-pe-baza-de-tichete-sociale-pe-suport-electronic/; 

141. Anunț 11.08.2022 „ANUNȚ/ INVITAȚIE DE PARTICIPARE - În atenția operatorilor economici 

interesați” Site DAS: https://bit.ly/3JWS9Pf și https://bit.ly/3SS0U14; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0hGDjBYom35ifhEcW5xEAcAsQSiV7GM5HoahAvrtZEF9FEa7YKXP4Ps6E8mMwscMcl;  

142. Anunț 12.08.2022 „ANUNȚ/ INVITAȚIE DE PARTICIPARE - În atenția operatorilor economici 

interesați” Servicii de catering pentru hrana cetățenilor străini sau apatrizilor, proveniți din zona conflictului 

armat din Ucraina: https://bit.ly/3QrdQtb și https://bit.ly/3AjoADp; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02ogQbkFgdL2LYo54PRYzsTx8CrhQWj2R2EajQk9cAwGjJX3smojZWCEe3prT6FVxel;   

143. Postare Facebook 18.08.2022 „Activități pentru copiii ce provin din zonele marginalizate ale 

Municipiului Târgu Mureș cu ocazia Zilelor Culturale ale Romilor: 19-21 august 2022” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0aJubvLDAQdP9nDdsyHTbxYbT6T8GK4CAewBDasXE7F7nRuczwmN2kAt5yANUuxZbl;  

144. Postare Facebook 22.08.2022 „Copiii din Târgu Mureș, aflați în risc de marginalizare socială au 

experimentat, în cadrul Zilelor Culturale ale Romilor, noi activități într-un cadru organizat și prietenos, menit 

a le oferi șansa de a se responsabiliza, dar mai ales de a se distra şi a-şi face prieteni noi.” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02xmZiYXnkZqjeGBTrNP3QKrQNBB1VYqLsMrmNsngWcwg4YsWHLCwRyZqD3GEu5Ndtl;  

145. Postare Facebook 23.08.2022 „B-unicii Căminului pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș vă salută 

de la Colibița - Marea de la munte!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0351vXFkMs4MQ2uaNG55xxMAEZTZH9NL3xqTbrt4GuRmbwWSg4zZjydfHZNg6QLCB5l;  

146. Anunț 31.08.2022 „ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - În atenția operatorilor economici 

interesați- Calculatoare pentru Direcția de Asistenţă Socială Târgu Mureş”: https://bit.ly/3WlmJaA și https://bit.ly/3Wpu8p6;  

147. Postare Facebook 01.09.2022 „B-unicii Căminului pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș alături de 

câțiva refugiați ucraineni și împreună cu Asociația MureșHub, și-au exersat creativitatea în arta culinară, 

morcovul fiind leguma aflată în centrul atenției.” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid023uGk6zTStzSZegacVEz1ubY7K8Dneci7KobLVNq1963RH3iH2LkcnuMJQk965CUSl;  

148. Anunț 02.09.2022 „DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TÂRGU MUREŞ organizează recrutare 

și selecție de personal în vederea angajării, pe perioadă determinată, în afara organigramei”: https://bit.ly/3G4kKlE și 

https://bit.ly/3PBoa26;  

149. Postare Facebook 05.09.2022 „Educația este poarta către o lume a viselor, iar motivația este cheia. Nu 

lăsați pe nimeni și nimic să vă descurajeze!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02onxdHBL1C2vLEbj8LuGKBd2TQ2FGj33KjiVAiK119MSiYfRAyho1Lsuz3FJvKnH7l;  

150. Anunț 07.09.2022 „Tichete sociale pentru preșcolarii ce provin din familii defavorizate de pe raza 

Municipiului Târgu Mureș”: https://bit.ly/3G1ZUDn și https://bit.ly/3BKYZV4; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid033LBReMsaAcjdsf6E9owqHWWm74MFNEU9Kj2RuYgyAvXPsbaCeFpEL8DBLXntiXu3l;  

151. Postare Facebook 07.09.2022 „ANUNȚ - În atenția solicitanților de subvenții de la bugetul local în 

baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2023/KÖZLEMÉNY – Azok figyelmébe, akik a helyi költségvetésből való 

támogatásokat igénylik, a 34/1998-as számú törvény alapján, a 2023-as évre vonatkozóan” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid021rfpNtpCgmodfDryKhNm44zAnWakZ7VmCF5pihMmBffEPBkU7JbpHa4XoaWB8wEvl;  

152. Anunț 09.09.2022 „Anunț privind acordarea de sprijin pentru nou-născuți pe bază de tichete sociale pe 

suport electronic”: https://bit.ly/3YCiw4e; 

153. Postare Facebook 16.09.2022 „Organizația Salvați Copiii România, filiala Mureș - dăruire, 

responsabilitate și multă dragoste pentru copii în cei 30 de ani de activitate!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02v3Y8C33mNrQhWPweAKfikE7NxMV5qpWrzwSZHZa8rEfjcJrTJ7AUHcw51WfNbtTYl;  

https://bit.ly/3QmjNXS
https://www.cuvantul-liber.ro/460740/servicii-noi-in-cadrul-directiei-de-asistenta-sociala-targu-mures/
https://www.cuvantul-liber.ro/460740/servicii-noi-in-cadrul-directiei-de-asistenta-sociala-targu-mures/
https://www.punctul.ro/noi-servicii-sociale-in-cadrul-directiei-de-asistenta-sociala-targu-mures/?fbclid=IwAR0CUYwOxlytQTbsSBebsDT3IW-P0iqwAxu2gG4qshTkWDtTWC35AN6jF48
https://www.punctul.ro/noi-servicii-sociale-in-cadrul-directiei-de-asistenta-sociala-targu-mures/?fbclid=IwAR0CUYwOxlytQTbsSBebsDT3IW-P0iqwAxu2gG4qshTkWDtTWC35AN6jF48
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid029182gnPp1YU3Yda7NYndjqz1pfHZ8xvMHF381QtAH1DoXENVfkvSZwAuH6diXDNDl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02GN8itT3hmk2MeEC7Wv3bFWwuEdE6612izWVaKWMvJqz7vZACmatNR22ghj3H7fwgl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0w45LH88EFdoEZuLnQsvFAW8DiibeKrk8waBtCQEEbDdj9m3RedQfQA3LkWVp4U6Kl
https://bit.ly/3C8Av9r%3c
https://bit.ly/3SVDyYo
https://bit.ly/3dz2a97
https://stiri.infomures.ro/stiri/anunt-privind-acordarea-de-sprijin-pentru-nou-nascuti-pe-baza-de-tichete-sociale-pe-suport-electronic/
https://stiri.infomures.ro/stiri/anunt-privind-acordarea-de-sprijin-pentru-nou-nascuti-pe-baza-de-tichete-sociale-pe-suport-electronic/
https://www.punctul.ro/anunt-privind-acordarea-de-sprijin-pentru-nou-nascuti-pe-baza-de-tichete-sociale-pe-suport-electronic/
https://bit.ly/3JWS9Pf
https://bit.ly/3SS0U14
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0hGDjBYom35ifhEcW5xEAcAsQSiV7GM5HoahAvrtZEF9FEa7YKXP4Ps6E8mMwscMcl
https://bit.ly/3QrdQtb
https://bit.ly/3AjoADp
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02ogQbkFgdL2LYo54PRYzsTx8CrhQWj2R2EajQk9cAwGjJX3smojZWCEe3prT6FVxel
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0aJubvLDAQdP9nDdsyHTbxYbT6T8GK4CAewBDasXE7F7nRuczwmN2kAt5yANUuxZbl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02xmZiYXnkZqjeGBTrNP3QKrQNBB1VYqLsMrmNsngWcwg4YsWHLCwRyZqD3GEu5Ndtl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0351vXFkMs4MQ2uaNG55xxMAEZTZH9NL3xqTbrt4GuRmbwWSg4zZjydfHZNg6QLCB5l
https://bit.ly/3WlmJaA
https://bit.ly/3Wpu8p6
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid023uGk6zTStzSZegacVEz1ubY7K8Dneci7KobLVNq1963RH3iH2LkcnuMJQk965CUSl
https://bit.ly/3G4kKlE
https://bit.ly/3PBoa26
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02onxdHBL1C2vLEbj8LuGKBd2TQ2FGj33KjiVAiK119MSiYfRAyho1Lsuz3FJvKnH7l
https://bit.ly/3G1ZUDn
https://bit.ly/3BKYZV4
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid033LBReMsaAcjdsf6E9owqHWWm74MFNEU9Kj2RuYgyAvXPsbaCeFpEL8DBLXntiXu3l
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid021rfpNtpCgmodfDryKhNm44zAnWakZ7VmCF5pihMmBffEPBkU7JbpHa4XoaWB8wEvl
https://bit.ly/3YCiw4e
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02v3Y8C33mNrQhWPweAKfikE7NxMV5qpWrzwSZHZa8rEfjcJrTJ7AUHcw51WfNbtTYl
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154. Postare Facebook 21.09.2022 „Împreună pentru pace!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02j9KX8ntT3b7tdDtX6VTcs4je1KQHYPUqEJBYq9PKbCnrxVTqFcDCAXLcv32TU9mNl;  

155. Anunț 23.09.2022 „ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - În atenția operatorilor economici 

interesați - Calculatoare pentru Direcția de Asistenţă Socială Târgu Mureş”: https://bit.ly/3WaIQAL și https://bit.ly/3WlmlJa;  

156. Postare Facebook 23.09.2022 „Asociația ProVision România Cristina Ciurariu-Gliga    împreună cu 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș au organizat seminarul „Părinți pricepuți într-o lume dificilă”, 

adresat părinților ce provin din zonele marginalizate.” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02WYvUwMDk7PGXRAR1kcXJfbxaLexsq6LVsPkhYTTacfSsmZX4t4wZfZwGZQ5V6wsul;  

157. Postare Facebook 26.09.2022 „Copiii Centrul lui de Zi „Rozmarin” au sărbătorit astăzi Ziua 

Europeană a Limbilor prin activități de conștientizare a diversității culturale și lingvistice de pe bătrânul 

continent.” https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0a4pU6xD8otxSyGSHyRDwarYr8x86zPz8LDvPPi5r8AxbXL7VAUX3uFZnCTZtnHYQl;  

158. Postare Facebook 26.09.2022 „Ediția cu nr. 6 a competiției Ascotid Trail Race – povestea copiilor și a 

tinerilor cu diabet zaharat tip I         ” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0un2jJUmvyqXqWWAWZnpJFgR9FgFJLsQZhpZQ8S8LEVLgKMVM2wFdqdEPaG6tFkGpl;  

159. Comunicat 27.09.2022 „Precizări cu privire la persoana fără adăpost găsită decedată în Târgu Mureș”: 

https://bit.ly/3WpsTWY și https://bit.ly/3V4N2k1; postare Facebook 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0jPxLTwHK3HP7diYyruSFJ9C8mneW1dg6An8gMUWbbz7FyxMn9khWrvR4q77CXJ87l;  

160. Anunț 28.09.2022 „ANUNȚ/ INVITAȚIE DE PARTICIPARE - În atenția operatorilor economici 

interesați” – Servicii de organizare evenimente de informare care vizează creșterea accesului la servicii sociale 

și combaterea nediscriminării”: https://bit.ly/3HIkzO0 și https://bit.ly/3GcnltT; 

161. Postare Facebook 29.09.2022 „Astăzi, la Fundația de Ecologie Umană „Oasis” Târgu Mureș, am 

sărbătorit bunicii în avans de ziua lor, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02jSgf11tcf5pptwQfwoWujFHoii2JvxD7b7FcPDVcnpKCCZGbAjuC9hacmaVrHpUzl;  

162. Postare Facebook 30.09.2022 „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – Respect și solidaritate 

pentru pentru cei care au ajuns la vârsta înțelepciunii, nu doar astăzi, ci întotdeauna!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0hjdcGRFC4GPSupr7vyKwo3aWusC3XTiuBmVY13ph3XsiZCNcj6Cw8iVfdsdMaerUl;  

163. Postare Facebook 30.09.2022 „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost sărbătorită și de 

Asociația Pro Christo et Ecclesia împreună cu Direcția noastră.” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02TkRDKnB6hDv3xmcGBQYqdFGitGkkv3RwJgNYd1JJPQy6hm6gPZzxa9vG5tWB1e5dl;  

164. Postare Facebook 03.10.2022 „Când zâmbește un bunic, undeva în lume, se naște o poveste!De Ziua 

Internațională a Persoanelor Vârstnice nu am uitat nici de bunicii noștri, b-unicii Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Târgu Mureș.” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02oemZZyiuZYkTSP6WmDXvju71yC9eskZeU85bmmuQ6UAoeS55hmDgDuG2oNu71Cyql;  

165. Postare Facebook 05.10.2022 „La mulți ani, de Ziua Mondială a Efducației, tuturor celor care ne-au 

format și ne formează pașii în viață!  ” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0CxgaFFPLiG1LnperFsHQGVhaGuM85BXiySWtb5ZvUvq7WftXMivj96DDpKo1xcB8l;  

166. Anunț 06.10.2022 „Anunţ de procedură selecţie parteneri în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență”: https://bit.ly/3v14Hys și https://bit.ly/3hBzUFr; 

167. Postare Facebook 10.10.2022 „Ziua internațională a persoanelor fără adăpost” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0hFZitLH7Tx3bFVsMFVru3KkLjywki4JFqexPyjpafyPo1AuF9mNN3ApWKH47pVTfl;  

168. Anunț 12.10.2022 „Important! Locații de distribuire a formularelor „Cerere - Declarație pe propria 

răspundere” privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie”: 

https://bit.ly/3FH5iuf și https://bit.ly/3WphKWa; postare Facebook: 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0G3Ey8cNrbdNhtwiYoB1qEJPq79okmKf3vRXLghv7h1osP3j3mg4Hm9ujRBL3Uv4Jl;   

169. Postare Facebook 12.10.2022 „Ghiozdane cu rechizite pentru învățăceii Școlii Gimnaziale „Serafim 

Duicu” Târgu Mureș” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02WhfC8KxcYMeZDxqzdDvFtj3mzteLpeX7RAmMKgrQiBN2BuWvJNbjZgh5xx1JD4C6l;  

170. Anunț 12.10.2022 „ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE - În atenția operatorilor economici 

interesați - „Servicii de organizare evenimente de informare care vizează creșterea accesului la servicii sociale 

și combaterea discriminării”: https://bit.ly/3G06jie și https://bit.ly/3Wozz8p;  

171. Anunț 14.10.2022 „CONCURS PLANURI DE AFACERI în cadrul proiectului „Abordare integrată a 

sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din Municipiul Tîrgu Mureș” - 

POCU/717/5/1/152430”: https://bit.ly/3PK6odd și https://bit.ly/3VaI9G2;  

172. Postare Facebook 14.10.2022 „Vezi bine, înveți bine, crești bine!” – consultații gratuite și ochelari 

pentru copiii ce provin din mediile defavorizate ale Municipiului Târgu Mureș” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0QUwTdNcHQcx8XmcxsejJ5GayZi3TAnZ32UwDFfVLhJsW7D9rnyWHk9xt9SRkpc4il;  

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02j9KX8ntT3b7tdDtX6VTcs4je1KQHYPUqEJBYq9PKbCnrxVTqFcDCAXLcv32TU9mNl
https://bit.ly/3WaIQAL
https://bit.ly/3WlmlJa
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02WYvUwMDk7PGXRAR1kcXJfbxaLexsq6LVsPkhYTTacfSsmZX4t4wZfZwGZQ5V6wsul
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0a4pU6xD8otxSyGSHyRDwarYr8x86zPz8LDvPPi5r8AxbXL7VAUX3uFZnCTZtnHYQl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0un2jJUmvyqXqWWAWZnpJFgR9FgFJLsQZhpZQ8S8LEVLgKMVM2wFdqdEPaG6tFkGpl
https://bit.ly/3WpsTWY
https://bit.ly/3V4N2k1
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0jPxLTwHK3HP7diYyruSFJ9C8mneW1dg6An8gMUWbbz7FyxMn9khWrvR4q77CXJ87l
https://bit.ly/3HIkzO0
https://bit.ly/3GcnltT
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02jSgf11tcf5pptwQfwoWujFHoii2JvxD7b7FcPDVcnpKCCZGbAjuC9hacmaVrHpUzl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0hjdcGRFC4GPSupr7vyKwo3aWusC3XTiuBmVY13ph3XsiZCNcj6Cw8iVfdsdMaerUl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02TkRDKnB6hDv3xmcGBQYqdFGitGkkv3RwJgNYd1JJPQy6hm6gPZzxa9vG5tWB1e5dl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02oemZZyiuZYkTSP6WmDXvju71yC9eskZeU85bmmuQ6UAoeS55hmDgDuG2oNu71Cyql
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0CxgaFFPLiG1LnperFsHQGVhaGuM85BXiySWtb5ZvUvq7WftXMivj96DDpKo1xcB8l
https://bit.ly/3v14Hys
https://bit.ly/3hBzUFr
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0hFZitLH7Tx3bFVsMFVru3KkLjywki4JFqexPyjpafyPo1AuF9mNN3ApWKH47pVTfl
https://bit.ly/3FH5iuf
https://bit.ly/3WphKWa
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0G3Ey8cNrbdNhtwiYoB1qEJPq79okmKf3vRXLghv7h1osP3j3mg4Hm9ujRBL3Uv4Jl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02WhfC8KxcYMeZDxqzdDvFtj3mzteLpeX7RAmMKgrQiBN2BuWvJNbjZgh5xx1JD4C6l
https://bit.ly/3G06jie
https://bit.ly/3Wozz8p
https://bit.ly/3PK6odd
https://bit.ly/3VaI9G2
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0QUwTdNcHQcx8XmcxsejJ5GayZi3TAnZ32UwDFfVLhJsW7D9rnyWHk9xt9SRkpc4il
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173. Comunicat 14.10.2022 „Întâlnire de lucru pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor din cadrul 

proiectului „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din 

Municipiul Tîrgu Mureș”: https://bit.ly/3WaI7j1 și https://bit.ly/3jcYvkv;  

174. Postare Facebook 15.10.2022 „Concurs de Planuri de Afaceri în valoare de 25.000 de euro POCU” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0MQVQ8DNYTCN61y5FWGUrWgDpcbbidzK9XsTzCgFWaiu5w55QziNDgtdvSLevgxEHl;  

175. Postare Facebook 17.10.2022 „Întâlnire de lucru pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor din cadrul 

proiectului „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din 

Municipiul Tîrgu Mureș” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid021B2WRKr1gxBqKkkZUroFU7dDyNXreKcfjPwrW7dHXGePSZsksyQXXui65VeLvRMxl;  

176. Postare Facebook 17.10.2022 „Ziua internaţională pentru eradicarea sărăciei”  

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02XAxjpzeGdXqonynH6TYfSfnEwL7xJdd6vghQJLYAhCsiPPb7YyUrew5miTEhRLCDl;  

177. Anunț 21.10.2022 „Rezultatul procedurii de selecție a partenerilor relevanți pentru încheierea unui 

Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență; Componenta 13 – Reforme Sociale”: https://bit.ly/3Wn982e; 

178. Anunț 28.10.2022 „ANUNȚ IMPORTANT! - ÎNSCRIERI ÎN VEDEREA ACORDĂRII 

AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE ȘI A 

SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE”: https://bit.ly/3uYT0Iv și https://bit.ly/3jbGBOU;  

179. Postare Facebook 31.10.2022 „Halloween la Centrul de Zi „Rozmarin” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid08jizcfWrP1VYhSWpN4ZEy7wgaUgicTEYpgZy2ptz1m716HgA1ocQ7DZQnXvzeLj8l;  

180. Anunț 01.11.2022 „Rezultatul procedurii de selecție a partenerilor relevanți pentru încheierea unui 

Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență; Componenta 13 – Reforme Sociale”: https://bit.ly/3Gcmzgt și 

https://bit.ly/3W9Azgo;  

181. Anunț 03.11.2022 „Anunţ privind reluarea procedurii de selecţie parteneri în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență”: https://bit.ly/3Wnho28 și https://bit.ly/3hIrZpI;  

182. Anunț 04.11.2022 „Direcția de Asistență Socială Târgu Mureş organizează recrutare și selecție de 

personal în vederea angajării, pe perioadă determinată, în afara organigramei”: https://bit.ly/3VdJiwx; 

183. Postare Facebook 10.11.2022 „Oare ce mai fac B-unicii Căminului pentru Persoane Vârstnice?” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02bHU8c9q9Et9uhYCq5HokHv2fi4H2HNePPwb88LdbvbDLKWMYwiuNUZTxNcATDJFjl;  

184. Postare Facebook 13.11.2022  „Voluntarii Serviciului de Ajutor Maltez în România, filiala Târgu 

Mureș, au oferit pachete cu alimente unui număr de 70 de vârstnici cu venituri mici, care beneficiază de 

îngrijire la domiciliul prin intermediul Direcției” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid05VL41bShzQZsQJsbbYsLVihiDPqFuqtSqn9SwfYv7HXw39rdRD1f39QDKzHuYaR;  

185. Postarea Facebook 15.11.2022 „Mediul online oferă infractorilor posibilități nebănuite! Mesaj IPJ 

Mureș”  https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid018WQpRESp9chRDnkzJcbVQYGWHhGW81xf8QnnrwTaWQeZn3oH86K2FE6AeGyJVFVl;  

186. Anunț 16.11.2022 „ANUNȚ IMPORTANT! – Continuă înscrierile pentru acordarea ajutorului de 

încălzire aferent sezonului rece 2022 – 2023”: https://bit.ly/3W9A0TO și https://bit.ly/3hA8tvA; 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02Q4FnweM3NVnXJXujgXupwtAWXRiMdUKoaJD6E9cLECS7Lws627wZP4HFCksfxfexl;  

187. Anunț 18.11.2022 „Rezultatul procedurii de selecție a partenerilor relevanți pentru încheierea unui 

Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență; Componenta 13 – Reforme sociale”: https://bit.ly/3WqYR55; 

188. Postare 19.11.2022 „19 Noiembrie – Ziua Mondială de Luptă pentru Prevenția Abuzului și Violenței 

asupra Copiilor” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid022JytNGYyUHGDvPwH6MdsrxsCxNzT5twh27qhoDe2BJ1yUnwYEmGsmyPxNHMBmnAdl;  

189. Comunicat și postare Facebook 27.11.2022 „Primele două evenimente din cadrul Campaniei de 

informare care vizează creșterea accesului la serviciile sociale și combaterea discriminării (POCU), finalizate 

cu succes” https://bit.ly/3GyuSBY; https://bit.ly/3CBOrIv;  

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02QKRq9pFiR4KPDCJauUNAQRaVkdnvs5dJF7qdBuMXouXf541UcRHskMNYh3DjLsHZl  
190. Postare Facebook 28.11.2022 „B-unici la Alba Iulia, orașul încărcat de istorie!” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02ngJKPjNWeDAUYvfPgQQjVjZkeeyw3RsRTYtXMauhHUd4ccCHr4SxXAFR3BpYvWTsl;  

191. Postarea Facebook 29.11.2022 „Să îndrăznim să cerem ajutor!” Uniți în lupta combaterii violenței 

împotriva femeilor” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0qsxUCFgSTrauKAtWZXwuWDUYagmDkykKqxfLwYxhj9TJyKsHBMSS72CWGNJ6bReXl;  

192. Comunicat 28.11.2022 „Primele două evenimente din cadrul Campaniei de informare care vizează 

creșterea accesului la serviciile sociale și combaterea discriminării (POCU), finalizate cu succes”: 

https://bit.ly/3W87oKJ și https://bit.ly/3hHro7L;  

193. Postare Facebook 01.12.2022 „Ziua Națională a României„ 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02kDZWdcHyRaR5Wzh2sazAMrmAaZeSMAHYdDrzFWk1VuLUt5onsWmKAQrCrbK4RrNwl;  

https://bit.ly/3WaI7j1
https://bit.ly/3jcYvkv
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0MQVQ8DNYTCN61y5FWGUrWgDpcbbidzK9XsTzCgFWaiu5w55QziNDgtdvSLevgxEHl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid021B2WRKr1gxBqKkkZUroFU7dDyNXreKcfjPwrW7dHXGePSZsksyQXXui65VeLvRMxl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02XAxjpzeGdXqonynH6TYfSfnEwL7xJdd6vghQJLYAhCsiPPb7YyUrew5miTEhRLCDl
https://bit.ly/3Wn982e
https://bit.ly/3uYT0Iv
https://bit.ly/3jbGBOU
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid08jizcfWrP1VYhSWpN4ZEy7wgaUgicTEYpgZy2ptz1m716HgA1ocQ7DZQnXvzeLj8l
https://bit.ly/3Gcmzgt
https://bit.ly/3W9Azgo
https://bit.ly/3Wnho28
https://bit.ly/3hIrZpI
https://bit.ly/3VdJiwx
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02bHU8c9q9Et9uhYCq5HokHv2fi4H2HNePPwb88LdbvbDLKWMYwiuNUZTxNcATDJFjl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid05VL41bShzQZsQJsbbYsLVihiDPqFuqtSqn9SwfYv7HXw39rdRD1f39QDKzHuYaR
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid018WQpRESp9chRDnkzJcbVQYGWHhGW81xf8QnnrwTaWQeZn3oH86K2FE6AeGyJVFVl
https://bit.ly/3W9A0TO
https://bit.ly/3hA8tvA
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02Q4FNweM3NVnXJXujgXupwtAWXRiMdUKoaJD6E9cLECS7Lws627wZP4HFCksfxfexl
https://bit.ly/3WqYR55
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid022JytNGYyUHGDvPwH6MdsrxsCxNzT5twh27qhoDe2BJ1yUnwYEmGsmyPxNHMBmnAdl
https://bit.ly/3GyuSBY
https://bit.ly/3CBOrIv
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02QKRq9pFiR4KPDCJauUNAQRaVkdnvs5dJF7qdBuMXouXf541UcRHskMNYh3DjLsHZl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02ngJKPjNWeDAUYvfPgQQjVjZkeeyw3RsRTYtXMauhHUd4ccCHr4SxXAFR3BpYvWTsl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0qsxUCFgSTrauKAtWZXwuWDUYagmDkykKqxfLwYxhj9TJyKsHBMSS72CWGNJ6bReXl
https://bit.ly/3W87oKJ
https://bit.ly/3hHro7L
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02kDZWdcHyRaR5Wzh2sazAMrmAaZeSMAHYdDrzFWk1VuLUt5onsWmKAQrCrbK4RrNwl
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194. Postarea Facebook 03.12.2022 „3 decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid032EB6ctodMM5fYCAZjCTzG5XZ7eiDvUuxvkCv7UbYpxrMy6RRxaNcDCtZbaEzLDZal;  

195. Postarea Facebook 05.12.2022 „Organizația „Femeia Mileniului III” a împlinit 20 de ani de la 

înființare!” https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02kr9VJjmaGWWnuEA1dLRew6oJofNBQmREa6TipJyqErAPFa3gobaD8uzf4HJTSQTxl;  

196. Comunicat 06.12.2022 „Să îndrăznim să cerem ajutor!” – Uniți în lupta combaterii violenței împotriva 

femeilor”: https://bit.ly/3We23Bt și https://bit.ly/3V7P7Ma;  

197. Comunicat și postarea Facebook 07.12.2022 „Fundația Buckner România a finalizat cu succes 

proiectul „Alege conștient! Nu lăsa drogurile să-ți întunece viitorul!”: https://bit.ly/3BhouXu și https://bit.ly/3HUTFCq; 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0bja613kYPi5ccskyXo9S8tpfiG8oycLmuuTnvX7apLCLBxfwva8KdWGTqFKtZZdTl;  

198. Postarea Facebook 07.12.2022 „Întâlnire locală de diseminare a bunelor practici culese în Norvegia de 

către Penitenciarul Târgu Mureș, în cadrul proiectului 

Correctional”https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0nj93NzFiNgMTi6qeHPf46HgV182xoHbQQghTctxJ2gxgUtzwyJt8CTdLFn6ijFVUl;  

199. Postare Facebook 07.12.2022 „Povestea lui Moș Nicolae și Moș Crăciun a ajuns la copiii Centrului de 

Zi „Rozmarin” prin intermediul bunicilor Căminului pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0UxjTxQVicSFj4Z2sMczpv9VU5qcnVDzAvDjY9sADpbvabQuS8LMHMsWqq8cRSTngl;  

200. Anunț 09.12.2022 „Punctajul acordat conform criteriilor de evaluare și selecționare din HG. nr. 

1153/2001, art. 6. Pentru asociațiile, fundațiile și cultelor recunoscute în România, acreditat ca furnizori de 

servicii sociale, care au solicitat subvenționare din bugetul local pentru anul 2023”: https://bit.ly/3FcovwX și 

https://bit.ly/3PzlT7P;  

201. Postare Facebook 11.12.2022 „Campania nasturilor” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02RBZDrqgGY4tJuKMYnFDRXZLnUmRgNgrwQ8jLCYzEYuwfR2AkvnZcuVLBjvDo1Q4pl;  

202. Comunicat 15.12.2022 „Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, exemplu de bună practică în 

serviciile sociale adresate persoanelor vârstnice”: https://bit.ly/3YvNZop și https://bit.ly/3PGgJH1; https://dastgmures.ro/comunicate-de-

presa/bune-practici-das/; 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid038AjTNJzaMmhQyqSW9FqUeScH2DvcNfY9VKsyJH4MlexSUsmEs7TrxpkXNZaA58Tyl;  

203. Postare Facebook 15.12.2022 „Concert de Crăciun la Centrul de Zi „Rozmarin” susținut de elevii 

Liceului Internațional Integritas!” https://fb.watch/hZ6lL376OL/;  

204. Postarea Facebook 16.12.2022 „Elevii Școlii Gimnaziale George Coșbuc au colindat și oferit cadouri 

copiilor de la Centrul de Zi „Rozmarin” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02Cz6N3xWEZJsPZ8jZx6EffjcScRvcP67xrtQgWRFN4Sp3CZnn45Ch3PK9HzBnBHsyl;  

205. Postare Facebook 18.12.2022 „Colinde și masă de Crăciun pentru beneficiarii proiectului „Adoptă o 

familie”  https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02LaqeGaDK4LaHjhiDVHSTBcgfCLjL5Z7MxqK3Vmo4672Ynz6EoNiQrdMmBm7ERBe5l;  

206. Postare Facebook 19.12.2022 „Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în atenția 

instituțiilor publice” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0fBReXvv7Jnw9D7AnnTFiEHGKXoPMdgUHeBCoD1ocvvmnhLvLwnRszD536HP8C7jJl;  

207. Postare Facebook 19.12.2022 „Grupul Maris a colindat bunicii Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Târgu Mureș” https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid047iQWcbuNPh2j8ZA3fbhABhyX9nBhyAC4qNfUnBafB3Q83wYThDuNPDnSSx4j3TJl;  

208. Postare Facebook 20.12.2022 „Asociația Divers Egyesület a finalizat cu succes 2 proiecte destinate 

persoanelor și grupurilor vulnerabile din punct de vedere social de pe raza Municipiului Târgu Mureș” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid021VoWziWLR6CyFzaHqNGN98LHCA5h2FPw41NVQk5nc3zoYisXM8fJvytxpqdbdGPJl;  

209. Postarea Facebook 20.12.2022 „Pro Gymnastics Club au oferit jucării noi micuților Centrului de Zi 

„Rozmarin” https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid03tVyC6HB31uEDvHq9zXPLvhwYyo4EtyoRwbAYXBXbe5E4MSBB4q57tX9jrCoNoABl;  

210. Comunicat 21.12.2022 „Asociația Divers a finalizat cu succes 2 proiecte destinate persoanelor și 

grupurilor vulnerabile din punct de vedere social de pe raza Municipiului Târgu Mureș” https://dastgmures.ro/comunicate-

de-presa/asociatia-divers-a-finalizat-cu-succes-2-proiecte-destinate-persoanelor-si-grupurilor-vulnerabile-din-punct-de-vedere-social-de-pe-raza-municipiului-targu-mures/; 

https://bit.ly/3VMfhVc și https://bit.ly/3vGEndo;  

211. Postarea Facebook 21.12.2022 „Beneficiarii serviciilor Fundației Transilvană Alpha, au colindat 

sediul DAS Târgu Mureș: 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid037rbypfhzFKipTS8Ct99Aw1aAvrzEFWe3khhET1L1DyfbhsfUWkArNcEGM6d69UjFl;  

212. Postare Facebook 21.12.2022 „Cadouri oferite copiilor Centrului de Zi „Rozmarin” de către Asociația 

ProVision România” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0XfEtBEs9Zvto5Xm5ANAdcdHM3jSgc2d5qWh86r2F4Ti1JwaqDMwqi6xURr4xjA4zl;  

213. Postare Facebook 21.12.2022  „Elevii Colegiului Economic TRANSILVANIA au colindat copiii 

Centrului de Zi „Rozmarin” https://fb.watch/hZ5tZ_ubOx/;  

214. Postare Facebook 22.12.2022 „Părintele Gabriel Balint de la Biserica Greco-Catolică din Ceuașu de 

Câmpie, Pastorul Ferencz Jozsef și Fanfara Bisericii Adventiste din Câmpenița colinde adresate beneficiarilor 

Adăpostului de Noapte” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0adnu1TM4Pfao7J5mLSY8GhedX8r93vXt4ceKHXgMrWnksYyJeSYvo7ayJsLt6Evzl;  

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid032EB6ctodMM5fYCAZjCTzG5XZ7eiDvUuxvkCv7UbYpxrMy6RRxaNcDCtZbaEzLDZal
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02kr9VJjmaGWWnuEA1dLRew6oJofNBQmREa6TipJyqErAPFa3gobaD8uzf4HJTSQTxl
https://bit.ly/3We23Bt
https://bit.ly/3V7P7Ma
https://bit.ly/3BHouXu
https://bit.ly/3HUTFCq
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0bja613kYPi5ccskyXo9S8tpfiG8oycLmuuTnvX7apLCLBxfwva8KdWGTqFKtZZdTl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0nj93NzFiNgMTi6qeHPf46HgV182xoHbQQghTctxJ2gxgUtzwyJt8CTdLFn6ijFVUl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0UXjTxQVicSFj4Z2sMczpv9VU5qcnVDzAvDjY9sADpbvabQuS8LMHMsWqq8cRSTngl
https://bit.ly/3FCovwX
https://bit.ly/3PzlT7P
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02RBZDrqgGY4tJuKMYnFDRXZLnUmRgNgrwQ8jLCYzEYuwfR2AkvnZcuVLBjvDo1Q4pl
https://bit.ly/3YvNZop
https://bit.ly/3PGgJH1
https://dastgmures.ro/comunicate-de-presa/bune-practici-das/
https://dastgmures.ro/comunicate-de-presa/bune-practici-das/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid038AjTNJzaMmhQyqSW9FqUeScH2DVcNfY9VKsyJH4MLexSUsmEs7TrxpkXNZaA58TYl
https://fb.watch/hZ6lL376OL/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02Cz6N3xWEZJsPZ8jZx6EffjcScRvcP67xrtQgWRFN4Sp3CZnn45Ch3PK9HzBnBHsyl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02LAqeGaDK4LaHjhiDVHSTBcgfCLjL5Z7MxqK3Vmo4672YNz6EoNiQrdMmBm7ERBe5l
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0fBReXvv7Jnw9D7AnnTFiEHGKXoPMdgUHeBCoD1ocvvmnhLvLwnRszD536HP8C7jJl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid047iQWcbuNPh2j8ZA3fbhABhyX9nBhyAC4qNfUnBafB3Q83wYThDuNPDnSSx4j3TJl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid021VoWziWLR6CyFzaHqNGN98LHCA5h2FPw41NVQk5nc3zoYisXM8fJvytxpqdbdGPJl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid03tVyC6HB31uEDvHq9zXPLvhwYyo4EtyoRwbAYXBXbe5E4MSBB4q57tX9jrCoNoABl
https://dastgmures.ro/comunicate-de-presa/asociatia-divers-a-finalizat-cu-succes-2-proiecte-destinate-persoanelor-si-grupurilor-vulnerabile-din-punct-de-vedere-social-de-pe-raza-municipiului-targu-mures/
https://dastgmures.ro/comunicate-de-presa/asociatia-divers-a-finalizat-cu-succes-2-proiecte-destinate-persoanelor-si-grupurilor-vulnerabile-din-punct-de-vedere-social-de-pe-raza-municipiului-targu-mures/
https://bit.ly/3VMfhVc
https://bit.ly/3vGEndo
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid037rbypfhzFKipTS8Ct99Aw1aAvrzEFWe3khhET1L1DyfbhsfUWkArNcEGM6d69UjFl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0XfEtBEs9Zvto5Xm5ANAdcdHM3jSgc2d5qWh86r2F4Ti1JwaqDMwqi6xURr4xjA4zl
https://fb.watch/hZ5tZ_ubOx/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0adnu1TM4Pfao7J5mLSY8GhedX8r93vXt4ceKHXgMrWnksYyJeSYvo7ayJsLt6Evzl
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215. Postare Facebook 23.12.2022 Crăciun 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid03HzNE3nPftCUFqXbDqpRizKz4UbuQ44fnGN3Q57YltWnEsTuABxSiw66Lre8RbaCl;  

216. Urarea Facebook 24.12.2022 
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0aHv6modBFz632q3hsGbh7hNNC72tM1C2nDDTzKYhvAK3qMaDiX74xGL95FB2GAAAl  

217. Anunț 30.12.2022 „De marți, 3 ianuarie 2023, începe distribuirea pachetelor cu produse alimentare 

acordate prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) derulat de Uniunea 

Europeană”: https://bit.ly/3vLN1Hn, https://bit.ly/3GHS0iT  și https://dastgmures.ro/stiri/de-marti-3-ianuarie-2023-incepe-distribuirea-pachetelor-cu-produse-

alimentare-poad/; https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid022N3Dei3ZdGC9y8KpwpPpYmkCj7ybRpEsw2d7DZuxugWLtP5Yag93k7C6Epv57vEWl;  

218. Urarea Facebook 31.12.2022 „La mulți ani” 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02ZAPWBkF8y7txKJ5mk11P5S73r4d6HnK1srv53Ms1ijWb9WW2qDCr6o2Jn1h4gw83l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid03HzNE3nPftCUFqXbDqpRizKz4UbuQ44fnGN3Q57YltWnEsTuABxSiw66Lre8RbaCl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid0aHv6modBFz632q3hsGbh7hNNC72tM1C2nDDTzKYhvAK3qMaDiX74xGL95FB2GAAAl
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https://bit.ly/3GHS0iT
https://dastgmures.ro/stiri/de-marti-3-ianuarie-2023-incepe-distribuirea-pachetelor-cu-produse-alimentare-poad/
https://dastgmures.ro/stiri/de-marti-3-ianuarie-2023-incepe-distribuirea-pachetelor-cu-produse-alimentare-poad/
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid022N3Dei3ZdGC9y8KPwpPpYmkCj7ybRpEsw2d7DZuxugWLtP5YAg93k7C6Epv57vEWl
https://www.facebook.com/DASTarguMures/posts/pfbid02ZAPWBkF8y7txKJ5mk11P5S73r4d6HnK1srv53Ms1ijWb9WW2qDCr6o2Jn1h4gw83l
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BUGET DAS TÂRGU MUREȘ PENTRU ONG -URILE DIN DOMENIUL SOCIAL

2020 2021 2022



FXB-EXB-902

MINISTERUL FINANTELOR

Executie – Angajamente bugetare

la data :  31-DEC-2022

Stare raport : Final

    CIF Ordonator: 39906612

    Denumire ordonator:  DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TIRGU MURES

    Sector bugetar: 02 - Bugetul local   (administratie locala)  

Sursa de 
Finantare

Cod 
Functional

Denumire 
Indicator 
Functional

Cod 
Economic

Denumire 
Indicator 
Economic

Prevederi Bugetare Rezervari

Credite de 
angajament 
disponibile

Credite bugetare 
disponibile Receptii totale Plati TREZOR

       Plati
Non-

TREZOR

Receptii 
neplatite 

(disponibil 
TREZOR)

Credite de 
Angajament

Limita Credit 
de 

Angajament

Credite 
Bugetare

Credite de 
Angajament  

initiale

Credite 
Bugetare 

initiale

Credite de 
angajament 
definitive – 

Angajamente 
Legale

Credite 
bugetare 
definitive

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 6-8-10 13 = 7-9-11 14 15 16 17 = 14-15-16
A-Integral de la 
buget

680400 Asistenta acordata
persoanelor in varsta

100101 Salarii de baza 901.000,00 901.000,00 901.000,00 0,00 0,00 897.203,00 897.203,00 3.797,00 3.797,00 897.203,00 897.203,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680400 Asistenta acordata
persoanelor in varsta

100117 Indemnizatii de hrana 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 86.184,00 86.184,00 3.816,00 3.816,00 86.184,00 86.184,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680400 Asistenta acordata
persoanelor in varsta

100206 Vouchere de vacanta 37.000,00 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 35.100,00 35.100,00 1.900,00 1.900,00 35.100,00 35.100,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680400 Asistenta acordata
persoanelor in varsta

100307 Contributia 
asiguratorie pentru 
munca

22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 21.512,00 21.512,00 488,00 488,00 21.512,00 21.512,00 0,00 0,00 

680400     TOTAL 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.039.999,00 1.039.999,00 10.001,00 10.001,00 1.039.999,00 1.039.999,00 0,00 0,00  

A-Integral de la 
buget

680502 Asistenta sociala in
caz de invaliditate

100101 Salarii de baza 9.331.000,00 9.331.000,00 9.331.000,00 0,00 0,00 9.277.551,00 9.277.551,00 53.449,00 53.449,00 9.277.551,00 9.277.381,00 0,00 170,00 

A-Integral de la 
buget

680502 Asistenta sociala in
caz de invaliditate

100117 Indemnizatii de hrana 960.000,00 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 951.515,00 951.515,00 8.485,00 8.485,00 951.515,00 951.515,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680502 Asistenta sociala in
caz de invaliditate

100206 Vouchere de vacanta 396.000,00 396.000,00 396.000,00 0,00 0,00 373.850,00 373.850,00 22.150,00 22.150,00 373.850,00 364.950,00 0,00 8.900,00 

A-Integral de la 
buget

680502 Asistenta sociala in
caz de invaliditate

100307 Contributia 
asiguratorie pentru 
munca

231.000,00 231.000,00 231.000,00 0,00 0,00 229.177,00 229.177,00 1.823,00 1.823,00 229.177,00 229.176,00 0,00 1,00 

A-Integral de la 
buget

680502 Asistenta sociala in
caz de invaliditate

200108 Posta, 
telecomunicatii, 
radio, tv, internet 

114.000,00 114.000,00 114.000,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 0,00 0,00 113.999,74 111.304,02 0,00 2.695,72 

A-Integral de la 
buget

680502 Asistenta sociala in
caz de invaliditate

570201  Ajutoare sociale in 
numerar

19.015.000,00 19.015.000,00 19.015.000,00 0,00 0,00 18.967.152,50 18.967.152,50 47.847,50 47.847,50 18.967.152,50 18.959.532,50 0,00 7.620,00 

680502     TOTAL 30.047.000,00 30.047.000,00 30.047.000,00 0,00 0,00 29.913.245,50 29.913.245,50 133.754,50 133.754,50 29.913.245,24 29.893.858,52 0,00 19.386,72  

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

100101 Salarii de baza 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 0,00 0,00 1.159.164,00 1.159.164,00 16.836,00 16.836,00 1.159.164,00 1.159.164,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

100117 Indemnizatii de hrana 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 61.120,00 61.120,00 8.880,00 8.880,00 61.120,00 61.120,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

100130 Alte drepturi salariale
in bani

5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

100206 Vouchere de vacanta 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 23.200,00 23.200,00 3.800,00 3.800,00 23.200,00 23.200,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

100307 Contributia 
asiguratorie pentru 
munca

28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 26.985,00 26.985,00 1.015,00 1.015,00 26.985,00 26.985,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200101 Furnituri de birou 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 9.895,45 9.895,45 104,55 104,55 9.895,45 9.895,45 0,00 0,00 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 6-8-10 13 = 7-9-11 14 15 16 17 = 14-15-16
A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200102 Materiale pentru 
curatenie

5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 3.562,47 3.562,47 1.437,53 1.437,53 3.562,47 3.562,47 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200103 Incalzit, Iluminat si 
forta motrica

40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 29.172,30 29.172,30 10.827,70 10.827,70 29.172,30 29.172,30 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200104 Apa, canal si 
salubritate

2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1.640,10 1.640,10 359,90 359,90 1.640,10 1.640,10 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200105 Carburanti si 
lubrifianti

32.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 19.038,44 19.038,44 12.961,56 12.961,56 19.038,44 19.038,44 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200106 Piese de schimb 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 4.906,00 4.906,00 5.094,00 5.094,00 4.906,00 4.906,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200108 Posta, 
telecomunicatii, 
radio, tv, internet 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.774,26 2.774,26 2.225,74 2.225,74 2.774,26 2.774,26 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200109 Materiale si prestari 
de servicii cu caracter
functional 

19.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 7.223,52 7.223,52 11.776,48 11.776,48 7.223,52 7.223,52 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200130 Alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si 
functionare

23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 8.601,42 8.601,42 14.398,58 14.398,58 8.601,42 8.601,42 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200200 Reparatii curente 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 59.319,94 59.319,94 680,06 680,06 59.319,94 59.319,94 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200301 Hrana pentru oameni 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 170.191,00 170.191,00 104.809,00 104.809,00 170.191,00 170.191,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200401 Medicamente 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200402 Materiale sanitare 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 1.117,13 1.117,13 2.882,87 2.882,87 1.117,13 1.117,13 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200404 Dezinfectanti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.558,50 2.558,50 2.441,50 2.441,50 2.558,50 2.558,50 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200501 Uniforme si 
echipament

3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200530 Alte obiecte de 
inventar

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 4.169,49 4.169,49 5.830,51 5.830,51 4.169,49 4.169,49 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

200601 Deplasari interne, 
detasari, transferari

3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

201300 Pregatire profesionala 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

201400 Protectia muncii 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

203001 Reclama si publicitate 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

203002 Protocol si 
reprezentare 

7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 5.797,38 5.797,38 1.202,62 1.202,62 5.797,38 1.383,88 0,00 4.413,50 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

203003 Prime de asigurare 
non-viata

20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 8.616,34 8.616,34 11.383,66 11.383,66 8.616,34 8.616,34 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

203030 Alte cheltuieli cu 
bunuri si servicii

2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 39,25 39,25 1.960,75 1.960,75 39,25 39,25 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

680600 Asistenta sociala
pentru familie si copii

710102 Masini, echipamente 
si mijloace de 
transport 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 24.577,07 24.577,07 422,93 422,93 24.577,07 24.577,07 0,00 0,00 

680600     TOTAL 1.876.000,00 1.876.000,00 1.876.000,00 0,00 0,00 1.638.669,06 1.638.669,06 237.330,94 237.330,94 1.638.669,06 1.634.255,56 0,00 4.413,50  

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 200101 Furnituri de birou 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 4.109,07 4.109,07 890,93 890,93 4.109,07 4.109,07 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 200102 Materiale pentru 
curatenie

6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 5.782,03 5.782,03 217,97 217,97 5.782,03 5.782,03 0,00 0,00 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 6-8-10 13 = 7-9-11 14 15 16 17 = 14-15-16
A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 200103 Incalzit, Iluminat si 
forta motrica

103.000,00 103.000,00 103.000,00 0,00 0,00 86.377,91 86.377,91 16.622,09 16.622,09 86.377,91 78.412,42 0,00 7.965,49 

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 200104 Apa, canal si 
salubritate

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 5.857,97 5.857,97 4.142,03 4.142,03 5.857,97 5.857,97 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 200108 Posta, 
telecomunicatii, 
radio, tv, internet 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 3.202,63 3.202,63 1.797,37 1.797,37 3.202,63 3.202,63 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 200109 Materiale si prestari 
de servicii cu caracter
functional 

38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 31.402,62 31.402,62 6.597,38 6.597,38 31.402,62 31.402,62 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 200130 Alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si 
functionare

20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 19.446,17 19.446,17 553,83 553,83 19.446,17 19.446,17 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 200200 Reparatii curente 131.000,00 131.000,00 131.000,00 0,00 0,00 123.914,31 123.914,31 7.085,69 7.085,69 123.914,31 81.660,40 0,00 42.253,91 

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 200301 Hrana pentru oameni 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 3.630,00 3.630,00 9.370,00 9.370,00 3.630,00 3.630,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 200402 Materiale sanitare 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 4.632,91 4.632,91 367,09 367,09 4.632,91 4.632,91 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 200404 Dezinfectanti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 200530 Alte obiecte de 
inventar

23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 15.235,90 15.235,90 7.764,10 7.764,10 15.235,90 15.235,90 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 200601 Deplasari interne, 
detasari, transferari

1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 923,87 0,00 76,13 

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 201300 Pregatire profesionala 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.600,00 2.600,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 203001 Reclama si publicitate 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 203002 Protocol si 
reprezentare 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 991,59 991,59 1.008,41 1.008,41 991,59 991,59 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

681501 Ajutor social 710102 Masini, echipamente 
si mijloace de 
transport 

22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 20.825,00 20.825,00 1.175,00 1.175,00 20.825,00 20.825,00 0,00 0,00 

681501     TOTAL 395.000,00 395.000,00 395.000,00 0,00 0,00 328.808,11 328.808,11 66.191,89 66.191,89 328.808,11 278.512,58 0,00 50.295,53  

A-Integral de la 
buget

681502 Cantine de ajutor
social

200301 Hrana pentru oameni 660.000,00 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 497.923,40 497.923,40 162.076,60 162.076,60 497.923,40 329.003,40 0,00 168.920,00 

681502     TOTAL 660.000,00 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 497.923,40 497.923,40 162.076,60 162.076,60 497.923,40 329.003,40 0,00 168.920,00  

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

100101 Salarii de baza 6.387.000,00 6.387.000,00 6.387.000,00 0,00 0,00 6.319.806,00 6.319.806,00 67.194,00 67.194,00 6.319.806,00 6.128.609,00 0,00 191.197,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

100113 Drepturi de delegare 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 2.719,03 2.719,03 280,97 280,97 2.719,03 2.719,03 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

100117 Indemnizatii de hrana 286.000,00 286.000,00 286.000,00 0,00 0,00 266.162,00 266.162,00 19.838,00 19.838,00 266.162,00 266.162,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

100130 Alte drepturi salariale
in bani

28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 27.500,00 27.500,00 500,00 500,00 27.500,00 27.500,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

100206 Vouchere de vacanta 111.000,00 111.000,00 111.000,00 0,00 0,00 108.550,00 108.550,00 2.450,00 2.450,00 108.550,00 108.550,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

100307 Contributia 
asiguratorie pentru 
munca

166.000,00 166.000,00 166.000,00 0,00 0,00 158.889,00 158.889,00 7.111,00 7.111,00 158.889,00 157.583,14 0,00 1.305,86 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

200101 Furnituri de birou 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 40.198,19 40.198,19 7.801,81 7.801,81 40.198,19 40.198,19 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

200102 Materiale pentru 
curatenie

27.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 25.486,86 25.486,86 1.513,14 1.513,14 25.486,86 25.486,86 0,00 0,00 
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A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

200103 Incalzit, Iluminat si 
forta motrica

160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 142.828,35 142.828,35 17.171,65 17.171,65 142.828,35 139.759,20 0,00 3.069,15 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

200104 Apa, canal si 
salubritate

7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 6.314,37 6.882,37 685,63 117,63 6.882,37 6.314,37 0,00 568,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

200105 Carburanti si 
lubrifianti

21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 6.917,15 6.917,15 14.082,85 14.082,85 6.917,15 6.917,15 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

200106 Piese de schimb 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 3.975,48 3.975,48 1.024,52 1.024,52 3.975,48 3.975,48 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

200108 Posta, 
telecomunicatii, 
radio, tv, internet 

55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 48.960,68 48.960,73 6.039,32 6.039,27 48.960,73 48.960,68 0,00 0,05 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

200109 Materiale si prestari 
de servicii cu caracter
functional 

33.000,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 10.571,74 10.571,74 22.428,26 22.428,26 10.571,74 8.173,89 0,00 2.397,85 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

200130 Alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si 
functionare

215.000,00 215.000,00 215.000,00 0,00 0,00 143.636,33 144.095,97 71.363,67 70.904,03 144.095,97 139.667,68 0,00 4.428,29 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

200200 Reparatii curente 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 59.799,64 59.799,64 200,36 200,36 59.799,64 59.799,64 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

200402 Materiale sanitare 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

200404 Dezinfectanti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 4.998,00 4.998,00 2,00 2,00 4.998,00 4.998,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

200501 Uniforme si 
echipament

2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

200530 Alte obiecte de 
inventar

79.000,00 79.000,00 79.000,00 0,00 0,00 64.634,79 64.634,79 14.365,21 14.365,21 64.634,79 45.654,79 0,00 18.980,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

200602 Deplasari in 
strainatate

3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

201300 Pregatire profesionala 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 13.450,00 13.450,00 36.550,00 36.550,00 13.450,00 13.450,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

201400 Protectia muncii 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

203001 Reclama si publicitate 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 2.096,87 2.096,87 903,13 903,13 2.096,87 2.096,87 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

203003 Prime de asigurare 
non-viata

5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 4.574,00 4.574,00 426,00 426,00 4.574,00 4.574,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

203004 Chirii 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 1.716,89 1.716,89 1.283,11 1.283,11 1.716,89 1.716,89 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

203030 Alte cheltuieli cu 
bunuri si servicii

1.811.000,00 1.811.000,00 1.811.000,00 0,00 0,00 1.566.841,44 1.574.091,94 244.158,56 236.908,06 1.566.841,44 1.566.841,44 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

570201  Ajutoare sociale in 
numerar

2.071.000,00 2.071.000,00 2.071.000,00 0,00 0,00 2.048.442,00 2.048.442,00 22.558,00 22.558,00 2.048.442,00 2.006.362,00 0,00 42.080,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

580201 Finantarea nationala 119.000,00 119.000,00 119.000,00 0,00 0,00 11.499,01 11.499,01 107.500,99 107.500,99 11.499,01 11.005,87 0,00 493,14 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

580202 Finantarea externa 
nerambursabila

2.245.000,00 2.245.000,00 2.245.000,00 0,00 0,00 218.479,84 218.479,84 2.026.520,16 2.026.520,16 218.479,84 209.102,38 0,00 9.377,46 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

591100 Asociatii si fundatii 4.601.000,00 4.601.000,00 4.601.000,00 0,00 0,00 4.328.704,78 4.328.704,78 272.295,22 272.295,22 4.328.704,78 4.292.407,78 0,00 36.297,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

591700 Despagubiri civile 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 7.888,00 7.888,00 2.112,00 2.112,00 7.888,00 7.888,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

594000 Sume aferente 
persoanelor cu 
handicap neincadrate

120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 105.929,00 105.929,00 14.071,00 14.071,00 105.929,00 105.929,00 0,00 0,00 

A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

710102 Masini, echipamente 
si mijloace de 
transport 

349.000,00 349.000,00 349.000,00 0,00 0,00 332.890,17 332.890,17 16.109,83 16.109,83 332.890,17 332.890,17 0,00 0,00 



FXB-EXB-902

Sursa de 
Finantare

Cod 
Functional

Denumire 
Indicator 
Functional

Cod 
Economic

Denumire 
Indicator 
Economic

Prevederi Bugetare Rezervari

Credite de 
angajament 
disponibile

Credite bugetare 
disponibile Receptii totale Plati TREZOR

       Plati
Non-

TREZOR

Receptii 
neplatite 

(disponibil 
TREZOR)

Credite de 
Angajament

Limita Credit 
de 

Angajament

Credite 
Bugetare

Credite de 
Angajament  

initiale

Credite 
Bugetare 

initiale

Credite de 
angajament 
definitive – 

Angajamente 
Legale

Credite 
bugetare 
definitive

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 6-8-10 13 = 7-9-11 14 15 16 17 = 14-15-16
A-Integral de la 
buget

685050 Alte cheltuieli in
domeniul asigurarilor
si asistentei sociale

710130 Alte active fixe 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 9.634,24 9.634,24 10.365,76 10.365,76 9.634,24 9.634,24 0,00 0,00 

685050     TOTAL 19.118.000,00 19.118.000,00 19.118.000,00 0,00 0,00 16.094.093,85 16.102.372,04 3.023.906,15 3.015.627,96 16.095.121,54 15.784.927,74 0,00 310.193,80  

TOTAL 53.146.000,00 53.146.000,00 53.146.000,00 0,00 0,00 49.512.738,92 49.521.017,11 3.633.261,08 3.624.982,89 49.513.766,35 48.960.556,80 0,00 553.209,55


