
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Compartiment Unităţi de asistenţă medicală, socială şi învăţământ special 

Nr. 1544  din 20 ianuarie 2021 

 

 

Către, 

Compartimentul administraţie publică 

 

 

RAPORT 

privind transmiterea spre consultare în şedinţa Consiliului judeţean Alba a  Planurilor anuale de 

acţiune ale unităţilor administrativ teritoriale din judeţ 

 

În conformitate cu prevederile art. 112 alin.1 şi alin.3, lit.b şi a art. 118 alin. 3 din Legea nr. 

292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare - autorităţile administraţiei 

publice locale elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, 

strategia judeţeană, respectiv locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, 

precum şi planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

consiliului local.   

Anterior aprobării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 

din bugetul consiliului local, prin hotărâre a consiliului local - acestea se transmit spre consultare 

consiliului judeţean.  

Cunoscând faptul că, rolul administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale este 

acela de a organiza şi acorda servicii sociale primare/proprii, precum şi de a planifica dezvoltarea 

acestora: prin contractarea de servicii sociale unor furnizori de servicii sociale acreditaţi, în condiţiile 

legii (unităţi de asistenţă medico-socială, asociaţii şi fundaţii, culte religioase etc. care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială în baza standardelor de calitate, în conformitate cu actele 

normative în vigoare) prin intermediul structurii de specialitate proprie - prin Adresa nr. 25805/ 

18.11.2020, Consiliul Judeţean Alba a solicitat unităţilor administrativ teritoriale din judeţ date 

privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse 

pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privaţi, programul de 

subvenţionare, bugetul estimat şi sursele de finanţare, conform cerinţelor prevăzute în legislaţia de 

specialitate. 

În urma centralizării informaţiilor transmise de către direcţiile/serviciile/compartimentele de 

asistenţă socială din structura unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, în luna ianuarie anul 

curent s-au primit un număr de 26 de planuri de acţiune, în forma solicitată . 

Astfel, prin prezenta vă transmitem documentele spre a fi supuse atenţiei plenului Consiliului 

Judeţean Alba, spre consultare, în cadrul şedinţei din 28 ianuarie 2021. 

1. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local Cugir pentru anul 2021, 



2. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local al Municipiului Sebeş pentru anul 2021, 

3. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local Alba Iulia pentru anul 2021, 

4. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local al Municipiului Aiud pentru anul 2021, 

5. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local pentru anul 2021, Teiuş, 

6. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale, al Compartimentului de asistenţă socială 

Şugag pentru anul 2021, 

7. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local Lopadea Nouă, pentru anul 2021, 

8. Planul anual de acţiune privind dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul Comunei Rîmeţ pe 

anul 2021, 

9. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2021, conform Ordinului nr. 

1086 din 20 februarie 2018, Comuna Horea,  

10. Plan anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local Cetatea de Baltă, pentru anul 2021, 

11. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local pentru anul 2021, Comuna Arieşeni,  

12. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Loca Albac, pentru anul 2021, 

13. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale la nivelul Comunei Bistra în anul 2021, 

14. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local al Comunei Gârda de Sus, pentru anul 2021, 

15. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale de asistenţă socială pentru anul 2021 

Comuna Noşlac,  

16. Planul anual de acţiuni privind serviciile sociale acordate la nivelul Comunei Poiana 

Vadului, pentru anul 2021,  

17. Plan anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local Gârbova, pentru anul 2021, 

18. Plan anual de acţiuni privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local al Comunei Unirea, pentru anul 2021, 

19. Plan anual de acţiune privind dezvoltarea serviciile sociale acordate la nivelul Comunei 

Meteş, pentru anul 2021, 

20. Planul anual de acţiuni privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local Rădeşti, pentru anul 2021, 

21. Planul anual de acţiuni privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local Stremţ, pentru anul 2021, 

22. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul de 

stat (90%) şi bugetul Consiliului Local al comunei Bucium, pentru anul 2021, 

 



23. Planul anual de acţiuni privind evoluţia şi tendinţa serviciilor şi prestaţiilor sociale acordate 

de compartimentul de specialitate la nivelul UAT Doştat, Judeţul Alba, pentru anul 2021, 

24. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local Abrud, pentru anul 2021, 

25. Planul anual de acţiuni privind beneficiile si serviciile sociale ale Comunei Scărişoara, 

anul 2021, 

26. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

Consiliului Local Pianu, pentru anul 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

Ţimonea Camelia  Mirela 

 

























































































 

ROMÂNIA                                                                                       

JUDEŢUL ALBA                                                       

COMUNA LOPADEA NOUA         

COMPARIMENT ASISTENTA SOCIALA 

Nr.  115  din 07.01.2021 

 

 

             PLAN ANUAL DE ACŢIUNE 

PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE SI FINANTATE DIN 

BUGETUL CONSILIULUI LOCAL LOPADEA NOUA,  JUDETUL ALBA  

PENTRU ANUL 2021 

 

Având  în vedere: 

a) Strategia națională privind incluziunea sociala și reducerea sărăciei pentru 

perioada 2015-2020, 

aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.867/2015; 

b) Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 

pentru perioada 2014- 

2020 și a Planului operational pentru implementarea Strategiei naționale 

aprobată prin 

Hotăreârea de Guvern nr.1113/2014; 

c) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Alba în perioada 

2014-2020, 

                                             

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din 

bugetul consiliul local  Lopadea Noua cuprinde: 

Capitolul I  
Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale  

  Capitolul II 



 Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile 

sociale existente la nivel local 

 Capitolul III 

 Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care 

lucrează în domeniul serviciilor sociale  
 
 
 



 

 

     Capitolul I: Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local  

 

Nr. 

crt 

Cod 

serviciu 

social 

conform 

Nomencla

torului 

serviciilor 

sociale 

Denumirea 

serviciului social 

Capacitat

e 

Grad 

de 

ocupar

e 

Bugetele estimate pe surse de 

finanțare pentru serviciile 

sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județ

ean 

Buget 

de stat 

C

o

n

t

ri

b

. 

P

e

r

s. 

B

e

n

e

fi

. 

Alt

e 

sur

se 

1  Servicii de 

monitorizare 

persoane 

incadrate in grad 

de handicap grav 

cu asistent 

personal  

7 

asistent

i 

persona

li 

100

% 

98690 - 7754

0 

- - 

2  Plata 

indemnizației 

pentru persoane 

cu handicap 

grav, care au 

optat pentru 

aceasta 

 25 100

% 

20648

0 

- 1622

30 

  

3  Acordarea de 

ajutoare de 

Confor

m 

- 3000     



 

 

urgență nevoilo

r 

4  Servicii de 

informare/consili

ere și urmărire 

mod de creștere 

și îngrijire a 

copilului cu 

părinți plecați la 

muncă în 

străinătate 

1 dosar 

în 

prezent 

100

% 

- - - - - 

5  Servicii 

distribuire 

POAD 

Aproxi

mativ 

150 

persoan

e 

100

% 

- - În 

funcție 

de 

persoa

ne 

identif

. 

- - 

6  Servicii 

întocmire cereri 

și dosare pentru 

diferite tipuri de 

beneficii sociale 

Confor

m 

nevoilo

r 

100

% 

- - - - - 

7  Ajutor pentru 

încălzirea 

locuinței pentru 

beneficiarii de 

venit minim 

garantat 

12 

familii 

      

8  Ajutor pentru 

încălzirea 

locuinței altii 

decat  

beneficiarii de 

venit minim 

garantat 

25 

familii 

      

9  Venitul minim 

garantat 

conform legii 

416/2001 

12 

familii 

      



 

 

10  Alocatia pentru 

sustinerea 

familiei conform 

legii 277/2010 

22 

familii 

      

11  Tichete sociale 

gradinita 

conform legii 

248/2015 

5 

familii 

      

12  Alocatia de stat 

pentru copii –

legea nr. 61/1993 

   18 

beneficiar

i 

      

13  Indemnizatie 

crestere copil –

OUG 111/2010 

19 

benefici

ari 

      

 
 

 

B.Servicii sociale propuse spre a fi infiintate 

 

Denumi

re 

serviciu 

social 

propus 

Cod 

servici

u social 

confor

m 

Nomen

clatoru

lui 

servicii

lor 

sociale 

Catego

rie 

benefici

ari 

Capa

citate

a 

neces

ara 

Capacitat

e 

cladire/sp

atiu 

necesar –

mp- 

Resurs

e 

umane 

necesar

e(perso

nal de 

speciali

tate,de 

ingrijir

e si 

asistent

a 

Bugetele estimate pe surse de 

finanțare pentru serviciile 

sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

județ

ean 

Bu

get 

de 

stat 

Con

trib. 

Pers

. 

Ben

efi. 

Alt

e 

Sur

se 

Asista

rea 

perso

anelo

r 

varst

nice 

la 

domic

iliu 

 Varstni

ci 

15   Asist

ent 

comu

nitar 

9000     



 

 

 

 

 

 

 

C.Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri 

publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului 

operațional/direcției de acţiune prevăzută în Legea 98/20164;  
Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile 

pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii 

nr.350/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

 -  

D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor 

recunoscute de lege, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor 

subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu 

completările ulterioare: nu este cazul 

Capitolul II - Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la 

serviciile sociale existente la nivel local  în conformitate cu prev.art.6 din HG 

nr.797/2017  
1. Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de 

internet/se afișează la sediul Compartimentului de asistenta sociala:  
a.Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;  
b.Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul consiliului judeţean/consiliului local;  
c.Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele 

de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, 

informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu 

furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar;  
d.Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori 

privaţi;  
      i.Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor 

sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar;  
     ii.Serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de 

asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi 



 

 

personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. – se actualizează 

trimestrială/anual;  
     iii.Situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul 

judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti - se actualizează cel puțin anual;  
e.Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate 

compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale6 – se 

actualizează cel puțin trimestrial;  
2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a 

beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe 

perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale:  
3. Telefonul verde;  
 
  
 
4. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale  

6. Organizarea de intalniri tripartite:furnizori de servicii sociale,organizatii de 

voluntariat,asociatii ale persoanelor beneficiare etc; 

7. Activitati de informare si consiliere realizate prin serviciul de asistenta 

comunitara,cum ar fi:constientizarea si sensibilizarea publicului prin riscul de 

excluziune sociala,respectarea drepturilor sociale si promovarea masurilor de 

asistenta sociala,mediere sociala,etc. 

8. Mesaje de interes public transmise prin presa. 
 
Capitolul III - Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului 

care lucrează în domeniul serviciilor sociale 
 
1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creşterii 

performanţei personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 
 
a. Cursuri de perfecționare 

  
 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul 

de 

specialitate 

1 1000 

  

 

 

b. Cursuri de calificare  
 



 

 

 Nr. persoane Buget estimat 

Asistenti 

personali 

1 500 

 

 

c. Sesiuni de instruire pentru ingrijitori informali:  
c.1. Instruire asistenti personali ai persoanelor cu 

handicap 

c.2. asistenți personali- o data la doi ani 

 

 

d. Sesiuni de instruire pentru voluntari  

e. Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile 

asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin 

asociații de dezvoltare intercomunitară etc.; 

f. Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de 

interes national 

 

Pentru anul 2021 Primăriea Comunei Lopadea Noua prin Compartimentul de 

Asistenţă Socială îşi propune următoarele obiective generale: 

 Obiectiv  1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de 

asistenţă socială în Comuna Lopadea Noua:  

Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care să cuprindă date 

privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire, adresa de domiciliu), 

date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare 

pentru încălzire, alocaţii de susuţinere, etc.), cuantumul şi data acordării acestora, 

precum şi alte informaţii relevante pentru actualizarea acestor evidenţe.  

           Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale 

care intră în atribuţiile Compartimentului de Asistenţă Socială:  

- Stabilirea sarcinilor  

 - Actualizarea procedurilor de lucru 

  -Desemnarea responsabilităţilor 



 

 

           Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în 

funcţie de nevoile identificate: 

- Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţii beneficiarilor 

şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a 

serviciilor sociale şi a unor obiective comune în acest sens;   

  - Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în 

furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete;  

 - Referirea cazurilor spre instituţii sau organizaţii, furnizare de servicii sociale sau 

de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 

           Obiectiv 4. Îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale: 

Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin 

calificarea continuă a personalului; 

 Evaluarea continuă  a nevoilor de formare profesională a acestora; 

 Monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea 

unor indicatori în acest sens; 

Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 

Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie 

de priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării 

             Obiectiv 5. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în 

activitatea de asistenţă socială: 

 - Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

 - Informarea şi consilierea persoanelor aflate în risc social; 

 - Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de 

prevenţie. 

 - Întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de 

nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în 

comunitate;  



 

 

  - Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin 

calificarea continuă a personalului;  

   - Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi 

beneficiarilor;  

   - Susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentaţi care să le promoveze 

interesele;  

   - Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea 

unor indicatori în acest sens;  

    Monitorizarea 

   Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. 

În funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe 

care le-au stabilit. 

   Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt 

autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, 

în funcţie de atribuţii. 

        Indicatori  

       Pe parcusul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare 

următorii indicatorii: 

- Prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excuziune socială; 

- Existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale de informare şi 

consiliere; 

- Realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale. 

     Aplicarea Planului anual de acţiune se va face în condiţiile unei verificări 

periodice a nevoilor beneficiarilor de asitenţă socială, aşa cum este prevăzut şi 

stabilit în legislaţia în vigoare. 

      Atingerea obiectivelor din planul anual de acţiune privind măsurile sociale şi 

măsurile de asistenţă socială se realizează conform bugetului de venituri şi cheltuieli 

în care sunt cuprinse investiţiile şi sumele alocate pentru serviciul de protecţie şi 

asistenţă socială în anul 2021.  



 

 

       Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2021 la nivelul Compartimentului 

de asistenţă 

socială de la nivelul comunei Lopadea Noua au drept scop exclusiv, 

sprijinirea/consilierea copiilor vulnerabili, 

prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune sociala, acțiuni care sunt 

adresate persoanelor 

şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor vârstnice, precum şi 

persoanelor private de libertate. 

Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare 

socială şi 

implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei persoane, 

precum şi familiei 

acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în 

subsidiar, prin acordarea 

de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate. 

        Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de 

realizare a măsurilor şi 

acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială şi 

serviciile sociale. Prin 

politicile publice din domeniul serviciilor sociale, ce contribuie la promovarea, 

respectarea şi garantarea 

drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi demnă, precum şi la 

facilitarea participării 

acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală. 

        Funcţionarul din cadrul Compartimentului de asistenţă socială de la nivelul 

comunei Lopadea Noua  îşi 

propune următoarele obiective: promovarea drepturilor omului, a unei imaginii 

pozitive a persoanelor, 



 

 

familiilor şi grupurilor vulnerabile, astfel încât serviciile sociale să primeze faţă de 

beneficiile de 

asistenţă socială, să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de ajutorul 

acordat de stat sau 

de comunitate, prin consilierea şi îndrumarea acestora prin găsirea unor locuri de 

muncă, excepţie 

făcând persoanele vârstnice. 

       Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a 

nevoilor 

beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în vigoare. 

 

 

                                    Primar,                                                       Secretar general,                                        

                Dr.Indreiu Marian Catalin                             Jr. Suciu Simona Maria          

 

                             

 

                                                                                         Compartiment asistenta sociala 

                                                                                                        Indreiu Crina-consilier  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA                                                                                       

JUDEŢUL ALBA                                                       

COMUNA LOPADEA NOUA         

COMPARIMENT ASISTENTA SOCIALA 

Nr.  124  din 07.01.2021 

 

 

Catre, 

Consiliul Judetean Alba 

 

   Avand in vedere art. 118 alin 3 din legea nr. 292/2011 a asistentei sociale,cu 

modificarile si completarile ulterioare,va inaintam Planul Annual de actiune privind 

serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local Lopadea Noua 

pentru anul 2021,pentru consultare. 

 

 

                             Cu deosebit respect ! 

 

                                    Primar,                                                       Secretar general,                                        

                Dr.Indreiu Marian Catalin                             Jr. Suciu Simona Maria          

 

                             

 

                                                                                         Compartiment asistenta sociala 

                                                                                                        Indreiu Crina-consilier  

 



                                                                                                           Anexa  la HCL nr.   

 

PLAN ANUAL DE ACŢIUNE 

privind serviciile sociale la nivelul comunei Bistra în anul 2021 

 În cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bistra sunt 7 persoane cu 

atribuții în domeniul asistenței sociale . 

Obiectivul general 

Înfinţarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul 

localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, 

creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nedescriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru 

toţi locuitorii comunei Bistra.  

în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 

292/2011.  

Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de 

asistenţă socială date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale 

existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infinţate, programul de contractare a 

serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare, propuneri elaborate 

de serviciu de protecţie şi asistenţă socială pentru dezvolaltarea unui sistem coerent, 

adaptat nevoilor locale ale comunei Bistra.  

 

Grupuri ţinţă 

 

Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin 

Planul anual de acţiune: 

A. Copii şi familii aflate în dificultate; 

B. Persoane vârstnice; 

C. Persoane cu handicap; 

D. Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

E. Persoane fără adăpost 

F. Alte persoane aflate în risc social 

 

A.  Beneficii sociale 

 

1. Venitul minim garantat 

 

Începând cu data de 01 ianuarie 2011, plata ajutorului social acordat în baza Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare,  

se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba. În cursul 

anului 2020 s-au aflat în plată în număr mediu de 26 dosare având un număr total de 46 



persoane. Raportăndu-ne la numarul de beneficiari din anii anteriori estimăm pentru anul 2021 

un numar de 45 de dosare de acordare a venitului minim garantat, suma necesară estimată in 

condiţiile menţinerii aceluiaşi cuantum in vigoare fiind de: 153.000 lei. 

         Din fonduri de la bugetul de stat prin viramente în bugetul local al comunei, se 

plătește ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru beneficiarii ajutorului social, 

suma necesară privind plata acestora fiind prevăzută în bugetul anului 2020, care au 

beneficiat 46 de persoane ăn 27 dosare și s-a cheltuit 7.830 lei. Pentru perioada sezonului 

rece următor, respectiv 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 a fost estimată ca necesară suma de 

15.000 lei. Plățile se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Alba . 

 

2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap 

grav 

 

Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se 

acordă conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare şi Ordinul nr. 794/2002 privind aprobarea modalităţilor de plată a 

indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap 

grav, precum şi adultul cu handicap grav sau reprezentantului său legal. 

În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a 

monitoriza atribuţiile şi abligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încăt aceştia să primească 

îngrijire specială la nivelul la care situaţia o cere. 

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, 

psihice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal 

activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi 

incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-

medicale, la un asistent personal. 

În cursul anului 2020 un număr de 75 persoane cu handicap grav, au beneficiat de 

drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza 

certificatului emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv 

Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Alba, sumele 

necesare plăţii acestor drepturi fiind prevăzute în bugetul local. În anul 2020 cheltuiala 

cu salariile asistenților personali a fost de 1.460.210 lei, iar indemnizațiile de însoțitor a 

persoanelor handicap grav a fost de 432.618 lei, rezultând un total de 1.892,828 lei 

In prezent în evidența Primariei Bistra sunt un număr de 50 asistenti personali ai 

persoanelor cu handicap grav si 25 indemnizatii de însotitor 

Şi în bugetul anului 2021 vor fi prevăzute sumele necesare plăţii indemnizaţiei 

pentru însoţitor şi a asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav. 
Suma necesară pentru plata acestor drepturi în anul 2021 se estimează la  aproximativ 3.000.000 

lei din care: suma necesară pentru plata asistenţilor personali, aproximativ 2.300.000; suma 



necesară pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav (cu asistent personal) care au 

optat pentru indemnizaţia lunară pentru persoana  cu handicap grav,  aproximativ 700.000. 

 

3. Ajutoarele de urgenţă  

 

Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare în anul 2020 au fost acordate 18 

ajutoare de urgență, care se acordă în baza Legii nr. 416/2001,actualizată, suma necesară 

privind plata acestora va fi prevăzută în bugetul anului 2020. Situaţii ce impun sprijin 

financiar din partea autoritaţiilor locale, bazandu-ne doar pe numarul de solicitari in acest sens 

raportate la anii anteriori, estimăm pe anul 2021 cheltuieli in valoare de: 100.000 lei. 

 

4. Alocaţia pentru susţinerea familiei  

 

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind 

alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, respectiv cu un venit pe menbru de 

familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. În anul 

2020 au fost în plată în medie un număr de 47 de dosare. Sumele necesare plăţii acestor 

drepturi se asigură de la Bugetul de Stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie 

Socială, Alba.  
Estimăm ca în anul 2021 vor beneficia de ASF un număr de aproximativ 70 de familii, 

suma necesară estimată in condiţiile menţinerii aceluiaşi cuantum in vigoare fiind de: 100.000 

lei. 

Plățile se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba . 

 

 

5. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei  

 

Conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în protecţie socială în 

perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare, ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor 

cu venituri reduse. În anul 2020 au fost depuse un număr de  60 dosare pentru încălzirea 

locuinţei cu combustibili solizi. Estimăm că numărul de beneficiari pentru perioada sezonului 

rece următor, respectiv noiembrie 2021 - martie 2022 se va ridica la 100 de dosare, estimând 

pentru plata acestora o suma de 45.000 lei, in condiţiile menţinerii aceluiaşi cuantum in vigoare. 

Plățile se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba . 

 
6. Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului şi  stimulentul de inserţie 

 

            Plata I.C.C şi a stimulentului de inserţie acordată în baza O.U.G 111/2010, cu 

modificările și completările ulterioare, se face de către A.J.P.I.S-Alba în urma comunicării lunare 

pe bază de borderou de către primaria Bistra a solicitărilor primite. Pâna la sfârșitul anului 2020 

au fost inregistrate si transmise spre plată un numar de 62 dosare privind acordarea I.C.C şi/sau  



acordarea stimulentului de inserţie. Se estimează creșterea  dosarelor de solicitare la 100 dosare, 

sumele necesare nu pot fi estimate deoarece plățile se efectuează de către Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba . 

 

7. Alocaţia de stat pentru copii 

 

 Plata alocaţiei de stat pentru copii acordată în baza Legii 61/1993, republicată şi 

actualizată, se realizează de către A.J.P.I.S-Alba în urma comunicării lunare pe bază de borderou 

de către primaria Bistra, a solicitărilor primite. Pâna la sfârșitul anului 2020 au fost înregistrate si 

transmise spre plată un numar de 29 dosare privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii. 

Estimăm ca în anul 2021 vor beneficia de alocație de stat un număr de aproximativ 40 dosare, 

suma necesară estimată in condiţiile menţinerii aceluiaşi cuantum in vigoare fiind de: 10.000 lei, 

plățile se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba . 

  

 

8.  Stimulentul educațional 

 

Se acordă în baza Legii 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. 

Tichetul social reprezentând stimulentul educaţional pentru grădiniţă se acordă copiilor 

provenind din familii defavorizate care sunt înscrişi în sistemul de învatamânt prescolar, 

frecventează făra întrerupere cursurile (frecventează fără absente cursurile cu excepţia situaţiilor 

prevăzute de Lege) şi al căror venit net lunar pe membru de familie este de până la suma de 284 

lei. În anul 2020 au beneficiat de acest drept un numar de total de 18 copii , 78 TSG distribuite 

suma necesară fiind de 3.150 lei. Pentru anul 2021 se estimează la 25 dosare  un necesar de 

10.000 lei, in condiţiile menţinerii aceluiaşi cuantum in vigoare . 

 

  

9. Protecţia copilului  

 

În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, 

supraveghere specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau reintegrarea în 

familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de măsură de protecţie. Propunerile 

sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului 

Alba, care analizeză situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui 

caz în parte. Trimestrial, minorii cere se află cu măsură de protecţie special, respectiv 

plasament  familial, sunt monitorizaţi prin întocmirea unui raport de vizită. Minorii care 

se află cu măsură de supraveghere specializată sunt monitorizaţi periodic în familiile lor 

naturale în vederea prevenirii unor viitoare fapte antisociale. 

 

 

 

 



10. Servicii acordate victimele violenţei în familie şi familiilor în care se află copii 

cu risc de abandon şcolar 

 

Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajatii 

Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Bistra cu scopul reabilitării 

şi reintegrării sociale a victimelor violenţei în familie precum şi a copiilor aflaţi în situaţi 

de risc de abandon şcolar. 

      Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate se realizează în 

conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii 

de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea 

Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al 

documentelor elaborate de către acestea. 

 Realizarea procedurii de delegare a autoritaţii părinteşti de către părinţii care 

urmează să plece la muncă în străinătate (aplicabilă în situaţia în care ambi părinţi  sau 

părintele care exercită singur autoritatea părintească  sau la care locuieşte copilul urmează 

să plece la muncă în străinătate) se face prin sentință judecătorească a Instanței de tutelă. 

 

 

B. Servicii sociale  

 

1. Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice - Bistra 

 

Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice Bistra, 

funcţioneză în subordinea Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia cu o capacitate de 45 de 

locuri si un număr de 11 angajati, acoperind  prin serviciile sale nevoile persoanelor vârstnice din 

comuna Bistra. În prezent gradul de ocupare a serviciului este de 45 locuri.  Chertuiala de 

funcționare acestui serviciu în anul 2020 a fost de 448.247 lei, conform Acordului de parteneriat 

între C.L. Bistra, Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia și un ONG Ecoturbistra. Pentru anul 

2021 se estimează  un necesar de 600.000 lei, in condiţiile menţinerii actualei legislații in 

vigoare. 

Este de precizat faptul că această instituţie nu doar furnizează servicii persoanelor 

vârstnice  vulnerabile, în subsidiar manifestând un rol economic important in viaţa  localnicilor 

prin locurile de muncă ce le pune la dispoziţie. 

 

 

2. Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor adulte cu dizabilități – Bistra 

 

Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor adulte cu dizabilitîți Bistra, înfințat în  

anul 2020, funcţioneză în subordinea Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia cu o capacitate 

de 10 de locuri si un număr de 3 angajati, acoperind  prin serviciile sale nevoile persoanelor 

adulte cu dizabilități din comuna Bistra. În prezent gradul de ocupare a serviciului este de 10 



locuri.  Chertuiala de funcționare acestui serviciu în anul 2020 a fost de 8.000 lei, conform 

Acordului de parteneriat între C.L. Bistra și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Pentru 

anul 2021 se estimează  un necesar de 120.000 lei, in condiţiile menţinerii actualei legislații in 

vigoare. 

Este de precizat faptul că această instituţie nu doar furnizează servicii persoanelor adulte 

cu dizabilități  vulnerabile, în subsidiar manifestând un rol economic important in viaţa  

localnicilor prin locurile de muncă ce le pune la dispoziţie. 

 

 

3. Centrul de zi pentru copii SF. NICOLAE  - Bistra 

Compartimentul de Asistenă socială din cadrul Primăriei Comunei Bistra este 

acreditat ca furnizor de servicii sociale din anul 2016 și are în funcționare Centrul de zi 

pentru copii SF. NICOLAE – Bistra cu o capacitate maximă de 20 de beneficiari, în 

prezent sunt ocupate toate cele 20 de locuri și are un număr de 5 angajați, 3 contracte de 

prestări servicii. Cheltuiala de funcționare a centrului în anul 2020 a fost de 315.000 lei.  
Pentru anul 2021 se estimează  un necesar de 600.000 lei, cu intenția de a avea în acest an 30 de 

beneficiari și 6 angajați, in condiţiile menţinerii actualei legislații in vigoare. 

 

 

Monitorizarea 

 

Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. 

În funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care 

le-au stabilit. 

Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt 

autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în 

funcţie de atribuţii. 

       Îndeplinirea planului anual de acțiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcție de 

acești indicatori se va constata în ce măsură au fost atinse obiectivele stabilite. În funcție de 

acțiunile propuse au fost stabiliți urmatorii indicatori: 

Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile 

propuse în Planul anual de acţiune pentru anul 2021. 

Pe parcusul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare 

următorii indicatorii: 

- Prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excuziune socială; 

- Realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale. 

- numărul de cazuri privind abandonul şcolar; 

- numărul de persoane vârstnice aflate în situaţii de risc; 

- numărul de persoane adulte cu dizabilități aflate în situații de risc; 

- numărul de copii aflați în situație de risc; 



 Aplicarea Planului anual de acţiune se va face în condiţiile unei verificări 

periodice a nevoilor beneficiarilor de asitenţă socială, aşa cum este prevăzut şi stabilit în 

legislaţia în vigoare. 

 Atingerea obiectivelor din planul anual de acţiune privind măsurile sociale şi 

măsurile de asistenţă socială se realizează conform bugetului de venituri şi cheltuieli în 

care sunt cuprinse cheltuielile şi sumele alocate pentru asistenţă socială în anul 2020.  

- Menţinerea, dezvoltarea şi  îmbunatăţirea serviciilor de natură socială existente pe 

plan local în funcție de nevoile identificate şi de resursele financiare disponibile; 

- Creșterea gradului de informare din partea institiţiei și implicarea comunității în 

problematica persoanelor vulnerabile; 

- Eficientizarea activității privind acordarea prestațiilor sociale prin stabilirea unor 

proceduri flexibile de lucru cu publicul, în funcție de nevoile apărute;  

- Îmbunătaţirea procesului de identificare a persoanelor vârstnice aflate în situații de 

risc social; 

- Eficientizarea activității privind combaterea marginalizării, abandonului scolar si 

separarii copiilor de parinţi. 

 

 

 

 

      Primar,                          Compartiment de Asistenţă Socială 

Traian Gligor         Insp. de specialitate Bocșa Niculina Ileana 

       









































































ROMANIA 

JUDETUL ALBA      

COMUNA SCARISOARA 

NR.5980/28.12.2020                                                                     Anexa 1 la H.C.L. 

 

 
 
 

                      PLANUL ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND   BENEFICIILE  SI SERVICIILE         
                                                       SOCIALE  ALE COMUNEI SCARISOARA 

                                                                              - 2021- 

 

           Planul anual de actiune privind beneficiile  si  serviciile sociale  acordate de  Compartimentul  de 
asistenta sociala din cadrul Primariei comunei Scarisoara  s-a elaborat in conformitate  cu  prevederile 
Legii 292/2011 a asistentei sociale , cu modificarile si completarile ulterioare . 

           La  întocmirea Planului anual de acţiune pentru anul 2021 s-a ţinut cont de prevenirea, 
combaterea şi limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare 
sau excluziune socială. 

          Principalele grupuri vulnerabile,  la nivelul comunei Scarisoara   sunt : 

1. Persoane cu handicap 

2. Persoane singure sau familii  fara venituri sau cu venituri reduse 

3.  Familii fara venituri sau cu venituri reduse care au in intretinere copii 

4. Copii aflati in situatii de risc 

5. Persoane varstnice aflate in situatii de risc 

6. Persoane  apartinatoare minoritatii rome 

      Scopul principal al compartimentului de asistenta sociala este identificarea  persoanelor  sau a 
familiilor aflate în dificultate , consilierea , informarea și  sprijinirea  în  intocmirea   dosarelor pentru a 
beneficia de  beneficii și servicii sociale  pentru fiecare caz în parte . 

        În  acest  sens se  acordă servicii şi beneficii de asistenţă socială pornind de la nevoile fiecărei 
persoane. 

  

  I.  BENEFICII    SOCIALE 

  1. Venitul minim garantat 

            Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 plata ajutorului social se efectueaza de catre Agentia 
Judeteana pentru Plati si Inspectie  Sociala Alba. La sfirsitul anului 2020 s-au aflat in plata un numar 
de 117 dosare de acordare a venitului minim garantat, cu un numar total de 270  beneficiari pentru care 
s-au acordat lunar aproximativ in medie 28909  lei. 

           Din fondurile de la bugetul local se plateste ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne pentru 
beneficiarii Legi416/2001, privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare. 
Suma necesara privind plata acestora va fi  prevazuta in bugetul anului 2021. 

  2.Indemnizatia si plata asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav 

             Indemnizatia si plata asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acorda 
conform Legii488/2006 privind protectia si promovarea drepturilor peroanelor cu handicap, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu prevederile acestei legi, rolul 



institutiei noastre este de a monitoriza atributiile si obligatiile ce le revin asistentilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav, in vederea ameliorarii situatiei acestora , astfel incat acestia sa 
primeasca ingrijire speciala la nivelul la care situatia lor o cere. 

 Persoanele cu handicap sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice , psihice, 
mentale sau senzoriale,le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati 
cotidiene,necesitand masuri de protectie in scopul recuperarii, integrarii si incluziunii 
sociale.Persoana cu handicap grav are dreptul ,in baza evaluarii socio-medicale ,la un asistent 
personal. 

 In anul 2020 , un numar mediu lunar de 30 persoane cu handicap grav au benficiat de drepturile 
prevazute de lege, in urma incadrarii in gradul grav de handicap pe baza certificatelor de Comisia de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protectia Copilului din 
subordinea Consiliului Judetean Alba,sumele necesare platii acestor drepturi fiind prevazute in 
bugetul local .Un numar de 18 persoane cu handicap grav beneficiaza de asistent personal si 12 
persoane cu handicap grav beneficiaza de indemnizatie. 

 In bugetul anului anul 2021 vor fi incluse in masura posibilitatilor sumele necesare platii 
indemnizatiilor pentru insotitor si a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap. 

  3.Protectia copilului 

       In cadrul Directiei de Asistenta Sociala Alba exista un Compartiment pentru protectia si 
promovarea drepturilor coplului care functioneaza in baza Legii 272/2004 privind protectia si 
promovarea drepturilor copilului , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. Prin aceasta 
sunt propuse diverse masuri de protectie, ca de exemplu plasamentul familial,  supravegherea 
specializata la domiciliul parintilor, institutionalizarea sau asigurarea unui asistent maternal pentru 
copiii de pe raza judetului  Alba si reintegrarea in familiile naturale a minorilor care au beneficiat de 
masuri de protectie sociala.Cazurile sunt inaintate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului a Judetului Alba, care analizeaza situatia minorilor si instituie o masura de protectie specifica 
fiecarui caz in parte. Masurile de protectie speciala, instituite pentru copiii aflati in diverse situatii de 
risc sunt monitorizate periodic. Cheltuielile necesare privind protectia si promovarea drepturilor 
copilului sunt alocate din fonduri de la Bugetul de stat. 

         Prin biroul specializat, aflat in cadrul Directiei de Asistenta Sociala, Compartimentul Protectia si 
Promovarea Drepturilor Copilului monitorizeaza toti copiii aflati in situatii de risc de pe raza judetului 
Alba. In vederea prevenirii separarii copiilor de familiile naturale sau extinse, se vor efectua anchete 
sociale si vor fi propuse masuri de protectie sociala, acolo unde situatiile constatate impun acest 
lucru. 

 In anul 2020  la nivelul comunei Scarisoara au  existat 10 minori in plasament familial.   

4.Ajutoarele de urgenta si ajutoarele de inmormantare 

 Ajutoarele de urgenta si ajutoarele de inmormantare se acorda in baza legii 416/2001 precum si 
a Hotaririi Consiliului Local  a comunei Scarisoara, sumele necesare vor fi deasemenea prevazute in 
bugetul anului 2021.In anul 2020 au fost acordate 1 ajutoar de inmormantare si 1 ajutoar de urgenta. 

 5. Alocatia pentru sustinerea familiei 

          Alocatia pentu sustinerea familiei se acorda in baza Legii 277/2010 privind alocatia pentru 
sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ca forma de sprijin pentru familiile cu 
venituri reduse, respectiv cu un venit pana la 530 lei /membru de familie care au in crestere si ingrijire 
copii in varsta de pina la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de stat, prin Agentia 
Judeteana pentru Inspectie si Protectie Sociala Alba. Avand in vedere faptul ca in cursul anului 2020 
au fost in plata 45 titulari de dosare, estimam ca in anul 2021  va fi un numar aproximativ egal de 
dosare.   

 



 

 

 6.Ajutorul pentu incalzirea locuintei 

             Conform O.U.G. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece , cu 
modificarile si completarile ulterioare, ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda din fonduri de la 
Bugetul de stat, familiilor   si persoanelor singure cu venituri reduse. Numarul de beneficiari pentru 
perioada noiembrie 2020-martie 2021 a fost de aproximativ 28 si anume: 28 familii si persoane singure 
au beneficiat de ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne . Dat fiind faptul ca  a fost majorat cuantumul 
pana la care  pot beneficia ,respectiv de la 615 la 800 lei, estimam ca vor fi aproximativ 28  de 
beneficiari de ajutor de incalzire in perioada sezonului rece noiembrie 2020-martie 2021. 

7.  SERVICIUL  ASISTENTA  MEDICALA  COMUNITARA    

       Asistentul medical comunitar raporteaza monitorizarea unui numar de aproximativ 500 de cazuri. 
.Asistentul medical comunitar oferă educaţie privind sănătatea, sesizarea, monitorizarea si gestionarea 
cazurilor, asistenţa medicală preventivă de bază şi vizite la domiciliu pentru comunităţi specifice. 
Acesta oferă asistenţă şi sprijin persoanelor şi familiilor în vederea asigurării accesului la sistemul 
serviciilor sociale şi de sănătate, acordă în subordinea medicilor, consultaţii medicale pentru 
diagnosticare şi tratament preventiv sau curativ; acordă consultaţii de specialitate - în colectivităţi şi 
individual - cu privire la igienă, regim alimentar şi întreprinde alte măsuri medicale preventive. 

8.SERVICII SOCIALE 

In comuna Scarisoara se deruleaza diferite activitati si servicii coordonate  in cadrul 
proiectului”Investim in viitor!” ID.101765, de catre Asociatia As 2001Alba -Iulia in parteneriat cu:  

Partener 1:Scoala Gimnaziala Scarisoara 

Partener 2:Clubul de ecologie si turism montan,ALBAMONT 

Partener 3: Scoala Gimnaziala Campeni 

Partener 4: Primaria Scarisoara 

Partener 5: Primaria Campeni 

De acest Proiect beneficiaza 401 persoane.Serviciile sunt: 

a.Servicii educative: 

   a.1.Servicii pentru anteprescolari 

   a.2. Servicii pentru prescolari 

   a.3. Servicii pentru Scolari 

b.Servicii de ocupare: 

   b.1. Informare si consigliere profesionala 

    b.2.Servicii de mediere si plasare pe piata muncii 

    b.3.Servicii de formare profesionala 

c .Servicii antreprenoriale: 

d. Servicii medico-sociale: 

e. Serviciide imbunatatirea conditiilor de locuit 

f. Servicii de asistenta juridical pentru reglementari acte 

g. Servicii de informare,consitientizare,combaterea discriminarii,voluntariat,dezvoltare comunitara. 

 



 

 

 II. Pentru anul 2021 Primaria comunei Scarisoara isi propune urmatoarele obiective generale: 

 

Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent in ceea ce priveste activitatile de asistenta sociala  in Comuna 
Scarisoara 

-infiintarea si actualizarea continua a unei evidente cu date care sa cuprinda date privind beneficiarii 
(date de contact,varsta, nivel de pregatire scolara si profesionala, adresa de domiciliu etc.),date 
privind indemnizatiile acordate(ajutoare sociale ,ajutoare de urgenta, ajutoare de incalzire ,alocatia de 
sustinere a familiei,etc),cuantumul si data acordarii acestora, precum si alte informatii relevante la 
intocmirea acestor evidente. 

Obiectiv 2. Derularea Proiectului ,,A Doua Sansa’’impreuna cu Asociatia As 2001 Alba-Iulia pe o 
perioada de trei ani. 

Obiectiv 3. Eficientizarea activitatii privind acordarea prestatiilor sociale care intra in atributiile 
compartimentului 

 stabilirea sarcinilor 

 actualizarea procedurilor de lucru 

 desemnarea responsabilitatilor 

 aducerea la cunostinta si insusirea procedurii de catre persoanele cu atributii in domeniu 

 

Obiectiv 4. Dezvoltarea, diversificarea serviciilor de natura sociala, in functie de nevoile identificate: 

-identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentantii beneficiarilor, si alti factori 
interesati din comunitate si stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale si a unor obiective 
comune in acest sens; 

-folosirea experientei acumulate si consultarea cu personalul implicat  in furnizarea de servicii 
sociale,in stabilirea unor obiective concrete 

 

-referirea cazurilor spre institutii sau organizatii,furnizoare de servicii sociale sau de alta natura,pentru 
a asigura continuitatea interventiei. 

 

Obiectiv 5. Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor sociale 

 -   evaluarea continua a personalului si a nevoilor de formare profesionala a acestora; 

 -  intocmirea unui plan de formare si perfectionare profesionala in functie de nevoile personalului, 
schimbarile legislative si tinind cont de nevoile existente in comunitate; 

 - asigurarea unor servicii sociale de calitate si adaptarea nevoilor comunitatii, prin calificarea continua 
a personalului; 

 - folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului si beneficiarilor; 

 - monitorizarea si evaluarea continua a calitatii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori in 
acest sens; 

 -   acordarea de servicii sociale flexibile , adaptate nevoilor beneficiarilor si in functie de prioritatile 
identificate in urma evaluarii si monitorizarii;          



 -   promovarea activitatii instiutiei in comunitate.   

 

               

 

Obiectiv 6.Promovarea activitatilor de asistenta sociala in comunitate 

-realizarea unor campanii de informare in comunitate despre asistenta sociala si rolul acesteia in 
societate ; 

-realizarea si distribuirea de materiale informative pe teme de asistenta sociala; 

- implicarea factorilor de decizie (consilieri locali),comunitatea locala in problematica sociala; 

- responsabilizarea comunitatii cu privire la problematica sociala si conceperea unor programe in 
acest sens; 

- implicarea comunitatii locale in sustinerea si dezvoltarea activitatilor derulate. 

 

Obiectiv 7 .Promovarea preventiei ca masura de importanta majora in activitatea de asistenta sociala 

 identificarea persoanelor aflate in situatii de risc social: 

 informarea si consilierea persoanelor aflate in situatii de risc social: 

 implicarea partenerilor si a altor factori interesati din comunitate in activitati de preventie. 

Obiectiv 8. Monitorizare 

       Monitorizarea Planului anual de actiune se va face urmarind o serie de indicatori. In functie de 
acesti indicatori se va constata in ce grad au fost atinse obiectivele pe care si le-au stabilit . 

Responsabili cu indeplinirea obiectivelor stabilite in Plan de actiune sunt autoritatile administratiei 
publice locale si persoanele aflate in subordinea acestora , in functie de atributii. 

 Obiectiv 9. Indicatori 

       Indicatorii folositi in scopul monitorizarii au fost stabiliti in functie de actiunile propuse in Planul 
anual de actiune pentru 2021. 

Pe parcusul procesului de monitorizare si evaluare se vor lua in considerare urmatorii indicatori: 

 -  prevenirea si combaterea saraciei si a riscului de excluziune sociala ; 

 -  existenta  unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare si consiliere; 

- realizarea unui studiu privind situatia beneficiarilor de servicii sociale; 

- masuri de imbunatatire a calitatii vietii beneficiarilor de servicii sociale stabilite pe baza rezultatelor 
studiului. 

 

         

                 PRIMAR,                                                                           Avizat ptr.legalitate, 

     COSTEA CRISTIAN                                                                       SECRETAR  GENERAL COMUNA                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                      TARTARIAN SOFIA 
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ROMÂNIA                                                                                         ANEXA LA HCL CETATEA DE BALTA 

JUDEȚUL ALBA                                                                                 AVIZ CONSULTATIV CONSILIUL                                      

COMUNA CETATEA DE BALTA                                                       JUDETEAN ALBA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

PLAN ANUAL DE ACȚIUNE 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul  

Consiliului Local Cetatea de Balta pentru anul 2021 

 

 

                  Prezentul plan anual de acțiune este elaborat în conformitate cu prevederile Legii 

nr.292/2011, a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. 797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 

asistență socială și a structurii orientative de personal, ale Ordinului nr.1086/2018 privind 

aprobarea modelului – cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate 

și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului 

București, având în vedere obiectivele cuprinse în următoarele documente strategice: 

 

1. Strategia județeană în domeniul asistenței sociale și a protecției copilului a județului 

Alba 2014-2020, aprobată prin Hotarârea Consiliului Județean Alba nr.99/29.05.2014 

 

2. Strategiile naționale 

 

                  Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru 

perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1113/2014 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Îmbunătațirea accesului copiilor la servicii de calitate 

2. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații 

vulnerabile 

3. Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență 

4. Încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc 

 

                 Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 

2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.383/2015 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

1. Creșterea gradului de ocupare a persoanelor sărace și vulnerabile prin programe ample 

de activare pe piața muncii 
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2. Creșterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse și introducerea 

stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de beneficii sociale 

3. Promovarea incluziunii sociale a comunităților marginalizate printr-o abordare integrată, 

concentrată asupra copiilor 

4. Îmbunătățirea funcționalității serviciilor sociale 

5. Creșterea rolului economiei sociale în reducerea excluziunii sociale 

6. Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare și evaluare. 

 

                 Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor 

vârstnice 2015-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.566/2015 

 

                 Strategia națională "O societate fără bariere pentru persoanelor cu dizabilități", 2016-

2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.655/2016 

 

                Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei 

și bărbați si prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.365/2018 

 

3. Programele de interes național aprobate prin: 

 

- Hotarârea Guvernului nr.193 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea programului de interes 

național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități 

"Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la 

sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor 

adulte cu dizabilități" 

- Hotărârea Guvernului nr.427 din 13 iunie 2018 privind aprobarea programului de interes 

național "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanle vârstnice dependente" și a 

programului de interes național "Creșterea capacității serviciilor publice de asistență 

socială din unele unități administrativ-teritoriale" 

 

             Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Local Cetatea de Balta  cuprinde: 

 

1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I 

2. Planificarea activitățiilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente 

la nivel local – capitolul II 

3. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în 

domeniul serviciilor sociale – capitolul III. 
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CAP.I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale existente la nivel local 

 

              In cadrul Primariei comunei Cetatea de Balta , functioneaza Compartimentul de 

Autoritate Tutelara , Asistență  Socială si Monitorizarea procedurilor administrative,conform 

organigramei și a statului de funcții al primăriei comunei Cetatea de Balta, avand angajate 2 

persoane cu atributii de asistenta sociala. 

       Primaria comunei Cetatea de Balta a incheiat Conventie de parteneriat cu Asociatia Caritas 
Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, incepand cu data de 15.06.2017 , pe o perioada de 12 luni cu 
posibilitatea de extindere  a acestei perioade cu acordul partilor.Conventia a fost prelungita 
pana la data de 14.06.2021. 
       Scopul parteneriatului il constituie functionarea Centrului social ,,Sfantul Anton” cu cele 
doua servicii: 
      1. Centrul de ingrijire si asistenta la domiciliu al persoanelor varstnice , care asigura servicii 
de ingrijire de baza, a celor instrumentale, a manoperelor medicale si a celor de promovare a 
insertiei meneficiarului in familie si comunitate, pentru 25 de persoane varstnice aflate intr-un 
anumit grad de dependenta stabilit conform Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor 
varstnice. 
      2. Centru de zi pentru copii, care asigura servicii socio-educationale, de integrare sociala, 
recreere-socializare,consiliere, orientare scolara a 15 copii din comuna pentru depasirea 
situatiei de vulnerabilitate. 
         Primaria comunei Cetatea de Balta achita asociatiei suma aprobata conform Hotararii de 
Consiliu  in baza raportului prezentat de Asociatia Caritas Mitropolitan Greco –Catolic Blaj si 
verifica respectarea standardelor minime de calitate privind activitatile oferite in cadrul celor 2 
servicii. 

 
 

Analiza diagnostic a situației actuale în domeniul serviciilor sociale 

 

              În cadrul Compartimentul de Autoritate Tutelara , Asistență Socială si Monitorizarea 
procedurilor administrative din cadrul Primăriei Comunei Cetatea de Balta,  măsurile de 
asistență socială se realizează consecvent şi cu prioritate în favoarea persoanelor şi familiilor în 
dificultate, pentru prevenirea sau ameliorarea situației de dificultate şi atenuare a consecințelor 
acesteia prin acordarea unui sprijin suplimentar constând în prestații şi servicii sociale. 
              Toate aceste măsuri sunt centrate pe respectarea interesului major al persoanei în 
dificultate, respectarea drepturilor şi libertățiilor proprii, dreptul la opinie şi liberă alegere a 
măsurii sociale potrivită fiecărui caz. 
              Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfăşurarea de 
acțiuni ce vizează prevenirea situațiilor de risc şi combatere a acestora prin educarea şi 
informarea adecvată a tinerilor, părinților şi familiilor în ansamblul lor. 
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Descrierea grupului țintă (categorii de beneficiari) și a nevoilor acestora 
 

             Mai multe grupuri se confruntă cu diverse forme de excluziune socială sau sunt expuse 
unui risc ridicat de excluziune în moduri care sunt uneori, dar nu întotdeauna, asociate cu 
sărăcia. Din cauza faptului că grupurile vulnerabile se confruntă cu probleme specifice pentru 
care este posibil ca politicile generale să nu dea rezultate, acestea au adesea nevoie de servicii 
integrate și particularizate pentru a intensifica participarea lor socială și/sau economică. 
Tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de dimensiunea lor, trebuie să li se ofere oprotunități 
similare de a-și atinge potențialul și de a deveni o parte activă a societății. Principalele grupuri 
vulnerabile din comuna Cetatea de Balta sunt: 

A. Copii și familii aflate în dificultate 
B. Alte grupuri și persoane vulnerabile 

 
A. Copiii și familiile aflate în dificultate identificate sunt: 
 Din familii aflate în situație de risc, fără venituri, cu venituri foarte mici sau care beneficiază de 

ajutor social 

 Din familii fără venituri sau cu venituri reduse care beneficiază de alocații pentru susținerea 
familiei 

 Copii aflați în stare de abandon şcolar 

 Copii cu grad de handicap 

 Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. 
Problemele sociale ale copiilor și familiilor aflate în dificultate sunt: 
- Resurse financiare insuficiente și dificiltăți în gestionarea lor 
- Familii cu climat social defavorabil 
- Abandonul școlar și delincvența juvenilă  

 

B. Alte grupuri şi persoane  vulnerabile 

 Persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici 

 Familii cu condiții precare de locuit 

 Persoane cu deficiențe: fizice, senzoriale, psihice 

 Femei/ mame defavorizate: minore, sărace, singure, cu mulți copii minori. 

 Persoane vârstnice 
Problemele sociale ale grupurilor și persoanelor vulnerabile sunt: 
- Situație materială precară 
- Sănătatea precară 
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BENEFICIILE SOCIALE 
 

          Compartimentul de Autoritate Tutelara , Asistenta Sociala si Monitorizarea procedurilor 
administrative al comunei Cetatea de Balta vine în sprijinul persoanelor defavorizate oferind 
consiliere și informare în vederea acordării tuturor beneficiilor sociale conform legislației în 
vigoare. 
 

1. Venitul minim garantat 
             Plata ajutorului social se efectuează de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 
Socială Alba. În cursul anului 2020 s-au aflat în plată un număr mediu lunar de 190 dosare de 
acordare a venitului minim garantat, pentru care s-au acordat lunar aproximativ 59943 lei 
(mediu lunar). Estimăm că în anul 2021 numărul beneficiarilor va scădea sau se va menține 
aproximativ același număr având în vedere modificările legislative. 
            Din fondurile de la bugetul local se plătește ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne 
pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și 
completările ulterioare. Estimăm pentru anul 2021 suma de 52200 lei pentru plata ajutorului de 
încălzire a locuinței cu lemne pentru beneficiarii VMG, de la bugetul local. 
 

2. Indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap grav si angajarea asistentilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav 

            Indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform Legii 
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. În cursul anului 2020, un număr mediu lunar de 24 de 
asistenti personali si un numar mediu lunar de 6  persoane cu handicap grav au beneficiat de  
indemnizație lunară, conform legii  în urma încadrării în gradul de handicap pe baza 
certificatelor emise de Comisia de evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv 
Comisia pentru Protecția Copilului Alba. 
          Pentru anul 2021 estimăm un număr mediu lunar de 28 de asistenti personali si  un numar 
mediu lunar de 7 indemnizatii pentru persoanele cu handicap grav. 
 
 

3. Protecția copilului 
            Compartimentul de Autoritate Tutelara , Asistență Sociala  si Monitorizarea procedurilor 
administrative al comunei Cetatea de Balta propune diverse măsuri de protecție plasament 
familial, plasament de urgență pentru copiii de pe raza administrativă a comunei Cetatea de 
Balta și reintegrarea în familiile naturale a minorilor care au beneficiat de măsuri de protecție 
specială. Cazurile sunt înaintate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a 
județului Alba, care analizează situația minorilor și instituie o măsură de protecție specifică 
fiecărui caz în parte. Măsurile de protecție specială, instituite pentru copiii aflați în diferite 
situații de risc sunt monitorizate periodic. 
            Pentru prevenirea abandonului școlar, compartimentul nostru monitorizează situația 
școlară a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc ca urmare a sesizărilor primite. Alături de 
instituțiile de învățământ, personalul din cadrul compartimentului a participat și va participa la 
obținerea unor drepturi bănești pentru elevi prin efectuarea anchetelor sociale. 
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            Totodată, personalul din cadrul compartimentului a întocmit fișe de observație și fișe de 
risc pentru copiii care au un părinte/ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Copiii sunt 
monitorizați iar persoanele în grija cărora rămân sunt consiliate cu privire la obligativitatea 
delegării de către instanță a exercițiului drepturilor bănești. 
            Compartimentul de Autoritate Tutelara , Asistență Socială si Monitorizarea procedurilor 
administrative al comunei Cetatea de Balta va menține și va dezvolta în anul 2021, colaborarea 
cu toate instituțiile statului care se ocupă de problematica copiilor și tinerilor. 
 

4. Alocația pentru susținerea familiei 
            Alocația pentru susținerea familiei se acordă în baza Legii 277/2010 privind alocația 
pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca formă de 
sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 
18 ani, care frecventează o formă de învățământ. Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul 
de stat, prin Agentia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba. 
           Având în vedere faptul că în cursul anului 2020 au fost în plată în medie lunar 90  dosare, 
estimăm că în anul 2021 numărul de beneficiari se va menține sau va scădea deoarece 
veniturile vor crește ca urmare a creșterii salariului minim pe economie. 
 

5. Ajutorul pentru încălzirea locuinței 
            Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, 
cu modificările și completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă din 
fonduri de la bugetul de stat, familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse. Numărul de 
beneficiari pentru perioada noiembrie 2020 - martie 2021 a fost de 47 familii la incalzirea 
locuintei cu gaze naturale si un numar de 12 familii la incalzirea locuintei cu lemne, altele decat 
cele prevazute de Legea 416/2001. Estimăm că numărul cererilor în perioada sezonului rece 
noiembrie 2021 – martie 2022 se va menține. 
 

6. Alocația de stat pentru copii 
            Alocația de stat pentru copii se acordă în baza Legii nr.61/1993 privind alocația de stat 
pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sumele necesare sunt 
asigurate de la bugetul de stat, prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba. 
           Având în vedere faptul că în cursul anului 2020 au fost întocmite până în prezent un 
număr de 25 dosare, estimăm că în anul 2021 numărul de beneficiari va fi de 27 dosare. 
 

7. Indemnizație pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani/stimulent de inserție 
            Pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului până la 2 ani/3 ani pentru 
copilul cu dizabilitate, stimulent de inserție, indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului cu 
vârsta între 3-7 ani ( copil cu dizabilitate) conform OUG nr.111/2010, cu modificările și 
completările ulterioare au fost înregistrate până în prezent un număr de : 

- 4 dosare indemnizații creștere copil pâna la vârsta de 2 ani 
- 2 dosare stimulent de inserție 

          Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de stat, prin Agenția Județeană pentru Plăți 
și Inspecție Socială Alba. 
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8. Stimulentul educațional 
            Pentru anul școlar 2019/2020 s-au emis dispoziții de acordare a stimulentului 
educațional pentru un număr de 5 copii. Pentru anul școlar 2019/2021 se estimeaza că vor 
beneficia de stimulent educațional un număr de 5 copii. După verificarea lunară privind 
frecvența la grădiniță a copiilor li se acordă un tichet în valoare de 50 lei/copil/lună. 
           La Primaria comunei Cetatea de Balta s-au depus un numar de 114 cereri pentru 
acordarea de tichete sociale , conform Ordonantei de Urgenta nr. 133/2020 privind unele 
masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin 
educational pe baza de tichete sociale pe suport educational acordate din fonduri externe 
nerambursabile. 

 
 
 
 

CAP. II 
Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciilor sociale existente la 
nivel local/județean se face în conformitate cu prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului 

nr.797/2017 
 

1. Compartimentul de Autoritate Tutelara, Asistență Socială si Monitorizarea procedurilor 
administrative al comunei Cetatea de Balta informează cetățenii prin intermediul paginii 
de internet a primăriei comunei Cetatea de Balta: www.cetateadebalta.ro si prin afișare 
la sediul Primăriei comunei Cetatea de Balta. 

2. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
consiliului local Cetatea de Balta se va publica în termen de 15 zile de la aprobare de 
către Consiliul Local. 

3. Planul de acțiuni și interes local pentru bneficiarii de ajutor social pe anul 2021 se va 
publica în termen de 15 zile de la aprobare de către Consiliul Local. 

Informațiile se actualizează de câte ori este nevoie sau intervin modificări legislative. 
 
 
 
 
 

CAP. III 
Programul de formare profesională și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în 

domeniul serviciilor sociale 
 

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii 
performanței personalului din structurile proprii/instruire etc. : 

http://www.cetateadebalta.ro/
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a) Schimb de experiență cu personalul cu atribuții de asistență socială din alte primării din 
județ. 

b) Participarea personalului cu atribuții de asistență socială la toate ședințele de instruire și 
îndrumare realizate de AJPIS, DGASPC, Consiliul Județean, Instituția Prefectului. 

c) Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național. 
 
                           
 
 
                        Primar                                                                              Intocmit 
        Ing. Constantin Comandaru                                                          Socaci Rodica 
                  

































































































                                                                                                            

 

PLANUL  ANUAL DE ACŢIUNE 

PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ŞI FINANŢATE DIN 

BUGETUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI  RĂDEŞTI , JUDEŢUL ALBA 

PENTRU ANUL 2021 

 

Prezentul Plan de acțiune s-a elaborat avându-se în vedere: 

 

1. Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Rădeşti pentru perioada 2014-2020, aprobată prin  

HCL nr. 44/24.10.2011,prelungită prin HCL nr. 40/31.08.2017 până în 31.12.2022,  respectiv  

următoarele obiective operaţionale/ direcţiile de acţiune: 

menținerea și diversificarea serviciilor cu caracter primar în scopul prevenirii sau limitării unor situații 

de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială; 

diversificarea serviciilor specializate cu scopul menținerii, refacerii sau dezvoltării capacităților 

individuale pentru depășirea situațiilor de nevoie socială; 

creșterea oportunităților de participare pe piața muncii și creșterea gradului de ocupare a forței de 

muncă, prin dezvoltarea continuă a nivelului de pregătire a resurselor umane; 

dezvoltarea economică durabilă, bazată pe creșterea productivității și a competitivității, prin 

încurajarea dezvoltării tehnologice și a inovării; 

îmbunătățirea capacității administrative locale și integrarea la nivel județean și regional; 

coerenţa politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional şi global; 

creșterea calității vieții pentru locuitorii comunei Radesti la nivelul general al Regiunii Centru, 

concomitent cu crearea condițiilor pentru o dezvoltare economică sustenabilă și durabilă. 

2. Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-

2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014. 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de calitate; 

respectarea drepturilor şi promovarea incluziunii sociale a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile; 

prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă; 

încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care îi privesc. 

 

3. Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-

2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

Creşterea gradului de ocupare a persoanelor sărace şi vulnerabile prin programe ample de activare pe 

piaţa muncii; 

Creşterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse (VMI) şi introducerea 

stimulentelor pro-activare pentru beneficiarii programului de beneficii sociale; 

Promovarea incluziunii sociale a comunităţii marginalizate printr-o abordare integrată, concentrată 

asupra copiilor; 

Îmbunătăţirea funcţionalităţii serviciilor sociale; 



Integrarea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare şi a altor 

servicii publice prin transformarea asistentului social într-un ,,integrator,, cu o atribuţie solidă de 

management de caz; 

Investiții într-un sistem solid de asistență socială; 

Creşterea rolului economiei sociale în reducea excluziunii sociale; 

Consolidarea mecanismelor de coordonare, monitorizare şi evaluare. 

 

4.Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 

2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/2015. 

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt: 

Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice; 

Promovarea participării sociale active şi demne a persoanelor vârstnice; 

Obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă şi siguranţă pentru persoanele cu nevoi de îngrijire de 

lungă durată. 

 

5.Legislaţia actuală privind asistenta sociala  

 

- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului–cadru al Planului anual de actiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului 

General al Municipiului Bucuresti; 

- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și 

funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

 

  • Obiectiv  general : implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul 

asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale categoriilor de beneficiari; 

      Înfinţarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să 

asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, 

nedescriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Rădeşti în conformitate cu 

prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.  

      Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială 

date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale 

propuse pentru a fi infinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul 

estimat şi sursele de finanţare, propuneri elaborate de compartimentul social pentru dezvoltarea unui 

sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale comunei Radesti.  

      În întocmirea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2021 s-a ţinut cont, în 

primul rând de  scopul  Asistenței Sociale  şi anume prevenirea sau limitarea unor situaţii de 

dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.     
     Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale: 



     Compartimentul  social de la nivelul comunei Rădeşti este structură specializată în administrarea şi 

acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de 

compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei, , cu scopul de a asigura 

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

persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

        În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, 

       Compartimentul social  de la nivelul comunei Rădeşti îndeplineşte, în principal,următoarele 

funcţii: 

       a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Rădeşti, 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.; 

      b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere 

socială în care se pot afla anumite grupuri; 

      c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 

      d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor 

care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, 

precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii 

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

      e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi 

grupurilor 

vulnerabile. 

       Structura de personal aprobată de către Consiliul Local al comunei Rădeşti pentru asigurarea 

funcţionării Compartimentului  social de la nivelul comunei Rădeşti este formată dintr-o persoana 

responsabilă de acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi cu atribuţii în domeniul serviciilor 

sociale, inclusiv identificare şi monitorizare, licenţiată în domeniul asistenţei sociale. 

 

       Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate: 

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt: 

 a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 

b) familii monoparentale; 

c) familii tinere; 

d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 

a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 

c) familii cu climat social defavorabil; 

d) abandonul şcolar; 

e) probleme de sănătate; 

f) dificultăţi în obţinerea unor drepturi. 

B. Persoane vârstnice 

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt : 

a) sănătatea precară; 

b) venituri mici în raport cu necesităţile; 

c) izolare, singurătate; 

d) capacitatea scăzută de autogospodărire; 

e) absenţa suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 

 

C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 

 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 



a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă; 

b) lipsa locurilor de muncă protejate; 

c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 

d) atitudinea discriminatorie a societăţii; 

e) situaţia materială precară; 

f) absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap; 

g) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

 

D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea 

numărului 

de beneficiari 

1. Persoane cu dizabilitati, adulti: handicap  – 62 (din care cu handicap grav  9); 

2. Copii cu dizabilitati: - 3 

3. Familii cu venituri insuficiente:  

  -familii beneficiare de venit minim garantat: 21;  

  - familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei: 15; 

4. Copii cu părinți plecați la muncă în străinatate: -; 

5. Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): - 

6. Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav : 2 

 

       Beneficii sociale acordate 

 

     Venitul minim garantat 

 

         Începând cu data de 01 ianuarie 2011, plata ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001,  

se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba. La şfârşitul anului 

2020 se aflau în plată 21 dosare având un număr total de 48 persoane. 

       Din fondurile bugetului local se plătesc ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru 

beneficiarii de ajutor social, suma necesară privind plata acestora fiind prevăzută în bugetul local. În 

sezonul rece 2020-2021 am plătit un număr de  21 ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne în 

suma de 5974 lei. 

    Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav 

    Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acordă conform 

prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 794/2002 privind aprobarea 

modalităţilor de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu 

handicap grav, precum şi adultul cu handicap grav sau reprezentantului său legal. 

   În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi 

abligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării 

situaţiei acestora, astfel încăt aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia o cere. 

   Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, psihice, mentale 

sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând 

măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav 

are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent personal. 

   În curul anului 2020 un număr de 8 persoane cu handicap grav, au beneficiat de drepturile prevăzute 

de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatului emise de Comisia de Evaluare 

a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea 

Consiliului Judeţean Alba, sumele necesare plăţii acestor drepturi fiind prevăzute în bugetul local.  

   In prezent în evidența Primariei Rădeşti sunt un număr de 2 asistenti personali ai persoanelor cu 

handicap grav si 5  indemnizatii de însotitor. 

   Şi în bugetul anului 2020 au fost prevăzute sumele necesare plăţii indemnizaţiei pentru însoţitor şi a 

asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav. 



        Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare 

Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii nr. 416/2001,actualizată. 

       Alocaţia pentru susţinerea familiei  

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca formă de sprijin pentru 

familiile cu venituri reduse, respectiv cu un venit pe menbru de familie de până la 530 lei, care au în 

îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. În anul 2020 au fost în plată în medie un număr de 18 de 

dosare. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la Bugetul de Stat prin Agenţia Judeţeană 

de Plăţi şi Inspecţie Socială Alba. În prezent un număr de 15 familii beneficiază de alocație pt 

susținerea familiei. 

    Ajutorul pentru încălzirea locuinţei  

Conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în protecţie socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă 

din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor cu venituri reduse. În sezonul rece 2020-

2021 au fost depuse un număr de  10 de cereri pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi s-a 

plătit suma de 2301 lei. 

   Tichete sociale de gradiniță 
     In conformitate cu  prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învațământul 

prescolar a copiilor  provenind din familiii defavorizate  se acordă tichete  sociale în valoare de 50 lei 

lunar,  sumele fiind suportate de la Bugetul de stat. In anul 2020  au beneficiat un nr. de 8  copii, 

estimăm  în anul 2021 o scădere datorită numărului mai mic de copii  înscriși la  grădiniță. 

  Alocaţia de stat pentru copii - acordată conform Legii nr.61/1993 la un numar de 6 copii 

  Indemnizaţia pentru creşterea copilului- acordată conform OUG nr. 111/2010 la un numar de 5 

copii 

 

   Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 

existente la nivel local/judeţean 

 

1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor 

sociale, funcţionarul din cadrul Compartimentului social de la nivelul comunei Rădeşti are 

următoarele obligaţii principale: 

a) asigurarea informării comunităţii; 

b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a 

planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora, 

c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel 

judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii 

sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare 

a serviciilor sociale; 

d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor 

de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului 

anual de acţiune; 

e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia 

instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în 

monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, 

neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin în 

realizarea 

vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. 

 2. Obligaţia prevăzută la paragraful 1 lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet 

proprie (www.primariaradesti.ro) a informaţiilor privind: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local; 

c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri 



în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile 

serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar; 

d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, 

acordate de furnizori publici ori privaţi:  

e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 

deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale(spre exemplu servicii de ocupare a forței 

de muncă)  

  

        Protecţia copilului  

        În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt propuse 

diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere specializată la 

domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale minorilor care au 

beneficiat de măsură de protecţie. Propunerile sunt înaintate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului a judeţului Alba, care analizeză situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie 

specifică fiecărui caz în parte. Trimestrial, minorii cere se află cu măsură de protecţie special, 

respectiv plasament  familial, sunt monitorizaţi prin întocmirea unui raport de vizită. Minorii care se 

află cu măsură de supraveghere specializată sunt monitorizaţi periodic în familiile lor naturale în 

vederea prevenirii unor viitoare fapte antisociale. 

           Servicii acordate victimele violenţei în familie şi familiilor în care se află copii cu risc de 

abandon şcolar 

Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajatul Compartimentului social 

din cadrul Primăriei Radesti cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale a victimelor violenţei în 

familie precum şi a copiilor aflaţi în situaţi de risc de abandon şcolar.Pentru prevenirea abandonului 

şcolar, compartimentul nostru monitorizează situaţia şcolară a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de 

risc din evidenţele noastre sau ca urmare a sesizărilor primite. 

Alături de instituţiile de învăţământ, Compartimentul social participă la obţinerea unor drepturi 

băneşti pentru elevi şi studenţi prin efectuarea anchetelor sociale. 

          Conform prevederile  art. 47 şi 48  din Legea nr. 272/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 

nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale.  Părinţii copilului au cu prioritate dreptul de a 

alege felul educaţiei care urmeaza sa fie dată copiilor lor şi au obligaţia să înscrie copilul la şcoală şi 

să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor şcolare. 

           Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, ca instituţii ale administraţiei publice locale cu 

atribuţii în domeniul educaţiei, sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru: 

        a) facilitarea accesului la educaţia preşcolară şi asigurarea învăţământului general obligatoriu şi 

gratuit pentru toţi copiii. 

       b) organizarea de cursuri speciale de pregatire pentru copiii care au abandonat şcoala, în vederea 

reintegrarii lor în sistemul naţional de învăţământ. 

       c) respectarea dreptului copilului la timp de odihnă şi timp liber, precum si a dreptului acestuia de 

a participa liber la viaţa culturală şi artistică; 

    d) prevenirea abandonului şcolar din motive economice, luând măsuri active de acordare a unor 

servicii sociale în mediul şcolar, cum sunt: hrana, rechizite, transport şi altele asemenea. 

           Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate se realizează în conformitate cu 

prevederile Hotărârii de Guvern nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului 

de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care 

aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre 

direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi 

a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea 

 Realizarea procedurii de delegare a autoritaţii părinteşti de către părinţii care urmează să plece 

la muncă în străinătate (aplicabilă în situaţia în care ambi părinţi  sau părintele care exercită singur 

autoritatea părintească  sau la care locuieşte copilul urmează să plece la muncă în străinătate). 



 Pentru anul 2021 Primăria Comunei Rădeşti prin Compartimentul  Social îşi propune 

următoarele obiective generale: 

 Obiectiv  1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă 

socială în Comuna Rădeşti:  

          Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care să cuprindă date privind 

beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire, adresa de domiciliu), date privind 

indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de 

susuţinere, etc.), cuantumul şi data acordării acestorii acestora, precum şi alte informaţii relevante 

pentru actualizarea acestor evidenţe.  

          Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în 

atribuţiile Compartimentului  Social:  

  - Stabilirea sarcinilor  

  - Actualizarea procedurilor de lucru 

  -Desemnarea responsabilităţilor 

          Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile 

identificate: 

- Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţii beneficiarilor şi alţi factori 

interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective 

comune în acest sens;   

  - Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii 

sociale, în stabilirea unor obiective concrete;  

 - Referirea cazurilor spre instituţii sau organizaţii, furnizare de servicii sociale sau de altă natură, 

pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 

    Obiectiv 4. Îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale: 

- Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă 

a personalului; 

  - Evaluarea continuă  a nevoilor de formare profesională a acestora; 

- Monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în 

acest sens; 

- Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 

- Acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de priorităţile 

identificate în urma evaluării şi monitorizării 

     Obiectiv 5. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de 

asistenţă socială: 
  - Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

  - Informarea şi consilierea persoanelor aflate în risc social; 

  - Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie. 

   - Întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, 

schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate;  

    -Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea 

continuă a personalului;  

    - Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor;  

    - Susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentaţi care să le promoveze interesele;  

     - Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în 

acest sens;  

 

 

Monitorizarea 

 

      Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcţie de 

aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care le-au stabilit. 



     Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt autorităţile 

administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de atribuţii. 

 

           Indicatori  

           Pe parcusul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii 

indicatorii: 

          - Prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excuziune socială; 

          - Existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale de informare şi consiliere; 

           - Realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale. 

          Aplicarea Planului anual de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor 

beneficiarilor de asitenţă socială, aşa cum este prevăzut şi stabilit în legislaţia în vigoare. 

         Atingerea abiectivelor din planul anual de acţiune privind măsurile sociale şi măsurile de 

asistenţă socială se realizează conform bugetului de venituri şi cheltuieli în care sunt cuprinse 

investiţiile şi sumele alocate pentru  asistenţă socială în anul 2021.  

         Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2021 prin Compartimentul social al Primăriei 

comunei Rădeşti au drept scop exclusiv sprijinirea/consilierea copiilor vulnerabili, prevenirea şi 

combaterea sărăciei şi riscului de excluziune social, acțiuni care sunt adresate persoanelor şi familiilor 

fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor vârstnice, victimelor traficului de persoane,precum şi 

persoanelor private de libertate. 

        Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi 

implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei persoane, precum şi familiei 

acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea 

de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate. 

          Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi 

acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale. 

Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, se contribuie la promovarea, respectarea şi 

garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi demnă, precum şi la 

facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală. 

         Funcţionarul din cadrul Compartimentului social de la nivelul comunei Rădeşti îşi propune 

următoarele obiective: promovarea drepturilor omului, a unei imaginii pozitive a persoanelor, 

familiilor şi grupurilor vulnerabile, astfel încât serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de 

asistenţă socială, să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de ajutorul acordat de stat 

sau de comunitate, prin consilierea şi îndrumarea acestora prin găsirea unor locuri de muncă, excepţie 

făcând persoanele vârstnice. 

       Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor 

beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în vigoare. 

 

 

 

             Primar,                                              Compartiment  Social 

       Nicula Alin Teodor                                Savu Victoria 
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      PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE 

 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local pentru anul 2021 

 

 In conformitate cu prevederile art.112 alin.(3) lit.b) si art.118 din Legea asistentei sociale nr.292/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare si a Ordinului ministrului muncii si justitiei sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului –cadru al 

Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului judetean/consiliului 

local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti se intocmeste si se aproba Planul anual de actiune privind serviciile sociale 

administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Arieseni.  

 

 Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local cuprinde: 

 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 

2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean -capitolul II; 

3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III. 

 

   CAPITOLUL I 

   Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

 Planul anual  de actiune cuprinde masuri specifice de imbunatatire a sistemului de asistenta sociala,date privind numarul si 

categoriile de beneficiari,serviciile sociale  existente ,serviciile sociale propuse spre a fi infintate,programul de contractare a serviciilor 

din fonduri publice,bugetul estimat si sursele de finantare,propuneri elaborate pentru dezvoltarea unui sistem coerent,adaptat nevoilor 

locale ale comunei Arieseni. 



 In cadrul Compartimentului de asistenta  sociala din cadrul Primariei Comunei Arieseni masurile de asistenta sociala se 

realizeaza consecvent si cu prioritate in favoarea persoanelor si familiilor in dificultate sau susceptibile de a deveni social dependente, 

pentru prevenirea si ameliorarea situatiei de dificultate si atenuare a consecintelor, precum si pentru mentinerea unui nivel de viata 

decent al persoanei sau familiei, prin acordarea de sprijin suplimentar constand in prestatii si servicii sociale. 

 In intocmirea  Planului anual de actiune s-a avut in vedere si scopul Compartimentului de asistenta sociala  Arieseni si anume 

prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala. Institutia 

urmareste realizarea scopului prin acordarea de beneficii si servicii sociale. 

 

I.Beneficii sociale 

1. Venitul minim garantat 

      Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 plata ajutorului social se efectueaza de catre Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie  

Sociala Alba. La sfarsitul anului 2020 s-au aflat in plata un numar de 36 dosare de acordare a venitului minim garantat, cu un numar 

total de 50  beneficiari pentru care s-au acodat lunar aproximativ in medie 78.900  lei. 

        Din fondurile de la bugetul local se plateste ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne pentru beneficiarii Legi416/2001, privind 

venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare. Suma necesara privind plata acestora fiind prevazuta in bugetul 

anului 2021. 

 2.Protectia copilului 

       In cadrul Directiei de Asistenta Sociala Alba exista un Compartiment pentru protectia si promovarea drepturilor copilului care 

functioneaza in baza Legii 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului , republicata , cu modificarile si completarile 

ulterioare. Prin aceasta sunt propuse diverse masuri de protectie, ca de exemplu plasamentul familial,  supravegherea specializata la 

domiciliul parintilor, institutionalizarea sau asigurarea unui asistent maternal pentru copiii de pe raza judetului  Alba si reintegrarea in 

familiile naturale a minorilor care au beneficiat de masuri de protectie sociala.Cazurile sunt inaintate Directiei Generale de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului a Judetului Alba, care analizeaza situatia minorilor si instituie o masura de protectie specifica fiecarui 

caz in parte. Masurile de protectie speciala, instituite pentru copiii aflati in diverse situatii de risc sunt monitorizate periodic. 

Cheltuielile necesare privind protectia si promovarea drepturilor copilului sunt alocate din fonduri de la Bugetul de stat. 

      Prin biroul specializat, aflat in cadrul Directiei de Asistenta Sociala, Compartimentul Protectia si Promovarea Drepturilor 

Copilului monitorizeaza toti copiii aflati in situatii de risc de pe raza judetului Alba. In vederea prevenirii separarii copiilor de familiile 

naturale sau extinse, se vor efectua anchete sociale si vor fi propuse masuri de protectie sociala, acolo unde situatiile constatate impun 

acest lucru.  



 In anul 2020  la nivelul comunei Arieseni   nu au fost inregistrate  cazuri  de copii  ai caror parinti sunt plecati la munca in 

strainatate  .Nu au fost inregistrate cazuri de copii aflati in situatii de risc. 

 3.Ajutoarele de urgenta si ajutoarele de inmormantare 

      Ajutoarele de urgenta si ajutoarele de inmormantare se acorda in baza legii 416/2001 privind venitul minim garantat,cu 

modificarile si completarile ulterioare precum si   a ajutoarelor de urgenta stabilit prin Hotararea Consiliului Local nr.16 /06.03.2020 , 

sumele necesare fiind deasemenea prevazute in bugetul anului 2021.In anul 2020 au fost acordare 11 de ajutoare de urgenta   in suma 

de 15.500 lei. 

 4. Alocatia pentru sustinerea familiei 

          Alocatia pentu sustinerea familiei se acorda in baza Legii 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si 

completarile ulterioare, ca forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, respectiv cu un venit pana la 530 lei /membru de 

familie, care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de stat, prin 

Agentia Judeteana pentru Inspectie si Protectie Sociala Alba.In prezent in evidentele noastre exista un numar de 13 dosare  dintre care   

3 sunt intocmite pentru familii monoparentale.Plata se efectueaza de catre Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie  Sociala Alba. 

 5.Ajutorul pentu incalzirea locuintei 

        Conform O.U.G. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece , cu modificarile si completarile 

ulterioare, ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor   si persoanelor singure cu venituri 

reduse. Numarul de beneficiari pentru perioada noiembrie 2020-martie 2021 a fost de aproximativ  de persoane,  si anume: 22 familii 

si persoane singure au beneficiat de ajutorul de incalzire a locuintei cu lemne .   

6. Stimulentul educational 

 Acest beneficiu se acorda in conformitate cu prevederile Legii nr.284/2015 privind stimularea participarii in invatamantul 

prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate,cu modificarile si completarile ulterioare.Stimulentul educational se acorda sub 

forma unui tichet in valoare de 50 de lei ,iar finantarea lui se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoare adaugata, 

alocate pentru bugetele locale cu aceasta destinatie.In prezent pentru anul scolar 2020-2021, sunt intocmite 1 dosare pentru 1 copil. 

II.Serviciile sociale 
 

Indemnizatia si plata asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav 

        Indemnizatia si plata asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acorda conform Legii nr.488/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor peroanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu 

prevederile acestei legi, rolul institutiei noastre este de a monitoriza atributiile si obligatiile ce le revin asistentilor personali ai 



persoanelor cu handicap grav, in vederea ameliorarii situatiei acestora , astfel incat acestia sa primeasca ingrijire speciala la nivelul la 

care situatia lor o cere.  

 Persoanele cu handicap sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice , psihice, mentale sau senzoriale,le lipsesc 

abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene,necesitand masuri de protectie in scopul recuperarii, integrarii si incluziunii 

sociale.Persoana cu handicap grav are dreptul ,in baza evaluarii socio-medicale ,la un asistent personal sau primirea unei indemnizatii 

lunare. 

 In luna decembrie 2020 ,in evidentele Primariei Comunei Arieseni figureaza un numar de 27 persoane cu handicap grav ,dintre 

care 1 sunt copii.Acestea au beneficiat de drepturile prevazute de lege, in urma incadrarii in gradul grav de handicap pe baza 

certificatelor de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protectia Copilului din subordinea 

Consiliului Judetean Alba,sumele necesare platii acestor drepturi fiind prevazute in bugetul local ( 24 de asistenti personali si 3 

indemnizatii) 

 Pentru copii cu grad de handicap grav responsabilul de caz intocmeste rapoarte de monitorizare semestriale pe care le transmite 

Directiei Generale de Asistanta Sociala si Protectia Copilului – punct de lucru Abrud 

Si in bugetul anului 2021  vor fi incluse sumele necesare platii indemnizatiilor pentru insotitor si a asistentilor personali ai persoanelor 

cu handicap.  

Echipa mobila  

            Prin HCL nr.50/20.12.2019 a fost stabilita componenta  si atributiile echipei mobile,pentru interventia urgenta in cazurile de 

violenta domestica.In anul 2020 la nivelul comunei Arieseni nu a fost inregistrat nici un caz de violenta domestica. 

                     

 

  

 

 

 

 A. Serviciile sociale existente la nivel local  

Nr. 

crt. 

Cod serviciu 

social, conform 

Nomenclatorului 

serviciilor 

Denumire serviciu 

social 

Capacitate Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile 

sociale existente 

Buget 

local 

Buget 

judeţe

Buget de 

stat 

Contribuţii 

persoane 

Alte 

surse 



sociale an beneficiare 

1       8810 ID - IV  -Asistent personal al 

persoanei cu handicap 

grav     

30 24 355.320 - 525.000 - - 

2 8899 SIS - I I.  Echipă mobilă  1 1 5000 - - - - 

Tot

al 

2 - - - 360.320 - 525000 - - 

 

              

        

 B.  Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 

Denumire 

Serviciu 

social 

propus 

Cod 

serviciu 

social 

 

Categorie 

beneficiari 

 

Capacitate 

necesară 

 

Capacitate 

clădire/ 

spaţiu 

necesar 

- mp - 

 

Resurse umane 

necesare (personal 

de specialitate, de 

îngrijire şi 

asistenţă; 

personal 

gospodărie, 

întreţinere-

reparaţii, deservire 

Bugetele estimate pe surse 

de finanţare, pentru 

serviciile sociale propuse 

pentru a fi înfiinţate: 

 

Justificare 
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   Nr. 

benef./zi 

 

Nr. 

locuri 

(înpaturi) 

 

       



- - - - - - - - - - - - 

 

 In anul 2021 Primaria Comunei Arieseni nu dispune de fonduri pentru infiintarea unor servicii sociale, dar si-a propus 

indeplinirea urmatoarelor obiective specifice: 

1.  Colectarea informatiilor necesare identificarii sau actualizarii nevoilor sociale la nivelul comunei  

2.  Organizarea ,la nivelul autoritatii sau cu sprijinul unor structuri publice sau private a   unei retele de sprijin   pentru 

persoanele varstnice prin ingrijire temporara sau permanenta la domiciliu,ingrijire temporara sau permanenta in camine pantru 

persoane varstnice 

3. Organizarea ,la nivelul autoritatii sau cu sprijinul unor structuri publice sau private(ONG-uri,fundatii,asociatii de tineret si 

pentru tineret a urmatoarelor tipuri de actiuni: de incurajare a activitatii de voluntariat in randul tinerilor in domenii de interes 

public( mai ales in promovarea turistica) conform legii,de consultanta gratuita in domeniul planificarii familiale pentru tinerele 

familii,,de asigurare a cadrului legal pentru accesul tinerilor la programele de educatie pentru sanatate,pentru tratamentul 

gratuit al tinerilor suferinzi de boli cronice; 

4. Facilitarea accesului persoanelor aflate in grupul tinta in acordarea ajutoarelor financiare,materiale si medicale pentru 

situatiile reglementate de lege 

           5.Informare si consiliere a locuitorilor comunei in orice domeniu de interes al serviciilor si masurilor sociale 

 

           

                     C.Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice 

 Contractarea serviciilor sociale din fonduri publice se face pe baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de 

interes general, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru contractarea serviciilor sociale,sunt aplicabile prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii 

publice nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programul anual al 

achizitiilor sectoriale 

 In anul 2021, nu sunt fonduri disponibile pentru contractarea de servicii sociale. 

 



          D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind 

acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 

asistenţă socială, cu completările ulterioare:  nu este cazul 

 

 CAPITOLUL II 

 Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local se realizeaza în 

conformitate cu prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017. 

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul institutiei; 

a) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului consiliului local – se actualizeaza 

anual; 

b) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, 

condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează 

de cate ori este necesar; 

c) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ – teritoriale/subdiviziunii administrativ - teritoriale, 

acordate de furnizori publici ori privaţi: 

d) lista furnizorilor de servicii sociale din judet si a serviciilor sociale acordate de catre acestia-se actualizeaza ori de cate ori este 

necesar. 

2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a 

serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul 

centrelor de zi- atunci cand se impune; 

3. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de compartimentul de asistenţă socială au în colaborare cu alte  

servicii publice de interes local etc- anual.; 

4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale compartimentului de asistenţă socială - afisare la avizier si pagina web a primariei 

anual; 

5. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.- 

atunci cand se impune; 

6. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenta socială, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului 

privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc- 

anual.; 



7.Mesaje de interes public transmise prin presă- ori de cate ori este nevoie. 

 

 CAPITOLUL III 

 Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile 

proprii/instruire etc.: 

a)Schimb de experienta cu alte personae ce activeaza in domeniul serviciilor sociale din alte primarii din judet; 

b)Participarea personalului cu atributii de asistenta sociala la toate sedintele de instruire si indrumare realizate de AJPIS Alba, 

DGASPC Alba, Consiliul Judetean Alba,Institutia Prefectului Alba,etc. 

c) Instruirea asistentilor personali,conform prevederilor legale. 

d) Organizarea de intalniri prin structurile asociative ale municipiilor,oraselor,comunelor,prin asociatii profesionale,prin 

asociatii de dezvoltare intercomunitara,etc. 

e)Participarea la sesiunile de formare organizate prin program de interes national. 
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e-mail: primar@poianavadului.ro ,  primaria@poianavadului.ro 
com. Poiana Vadului, nr.27A , cod 517545 

 

    Nr.3639/2020/13.01.2021 

 

     CĂTRE,  

                                  CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

 

 

 Urmare a adresei dumneavoastră nr. 25805/DJAP/18.11.2020, atașat vă trimi-

tem spre consultare Planul anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul consiliului local, - anterior aprobării prin hotărâre a consiliului 

local. 

 

 

            PRIMAR ,                                                            ÎNTOCMIT, INSP. SUPERIOR 

      BENIAMIN TOADER                                               FLORENTINA CÎRJA 
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NR. 3639/2020/13.01.2021 
 

                     PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE  

 ACORDATE LA NIVELUL COMUNEI POIANA VADULUI 
-  2021- 

Având în vedere: 

1. Hotărârea Consiliului local Poiana Vadului nr. 13/27.03.2018 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Vadului adoptat conform HG 

797/08.11.2017 și care este aplicabil și pe anul 2021.  

           Planul anual de acțiune privind serviciile sociale  acordate la nivelul comunei Poiana 

Vadului, judetul Alba a fost întocmit conform Legii 292/2011, Legea asistenței sociale. 

 Planul anual poate fi modificat ca urmare a unor modificări intervenite în structura 

aparatului propriu al primarului, precum si a modificării sau apariției unor acte legislative. 

           Din perspectiva functionala, acordarea serviciilor de asistenta sociala este 

concepută ca un sistem de actiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului 

sau major: asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natura economică, fizică, 

psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile 

capacități si competențe pentru  integrarea socială. 

 Rolul planificarii este de a ajuta instituția să: 

-  defineasca obiectivele si orientările; 

-  definească prioritățile si cele mai potrivite acțiuni pe care le va intreprinde; 

-  identifice măsuri concrete de coordonare a activităților din cadrul instituției; 

- sa clarifice resursele pe care le poate folosi și să identifice ce acțiuni trebuie să 

intreprindă. 

        Considerații preliminare 

            La întocmirea Planului anual de actiune privind serviciile sociale pentru anul 2021 

s-a ținut cont, în primul rând de scopul compartimentului de Asistență Socială Poiana 

Vadului  și anume, prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate 

care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Instituția urmărește realizarea 

scopului prin acordarea de beneficii și servicii sociale: 

BENEFICII    SOCIALE 

  1. Venitul minim garantat 

           Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 plata ajutorului social se efectueaza de catre 

Agentia Județeana pentru Plăți si Inspecție  Socială Alba. La sfârșitul anului 2020 s-au 

aflat în plată un numar de 30 dosare de acordare a venitului minim garantat, cu un numar 

total de 36  beneficiari pentru care s-au acodat, în medie lunar, aproximativ  4.622 lei 

         Din fondurile de la bugetul local se plătește ajutorul de încalzire a locuinței cu lemne 

pentru beneficiarii Legii 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificarile si 
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completarile ulterioare. Suma necesara privind plata acestora vor fi prevăzute în bugetul 

anului 2021. 

  2. Indemnizația și plata asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav 

           Indemnizatia si plata asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav se 

acorda conform Legii 488/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu 

prevederile acestei legi, rolul institutiei noastre este de a monitoriza atribuțiile si obligațiile 

ce le revin asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării 

situatiei acestora, astfel încat aceștia să primeasca îngrijire specială la nivelul la care 

situația lor o cere. 

 Persoanele cu handicap sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, 

psihice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități 

cotidiene, necesitand masuri de protectie in scopul recuperarii, integrarii și incluziunii 

sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii socio-medicale, la un 

asistent personal sau la indemnizatie lunară de handicap. 

 La sfârșitul anului 2020, un numar mediu lunar de 24 persoane cu handicap grav cu 

asistent personal și un număr de 13 persoane cu indemnizație lunară de handicap au 

benficiat de drepturile prevazute de lege, în urma incadrării în gradul grav de handicap pe 

baza certificatelor de handicap emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap, respectiv Comisia pentru Protectia Copilului din subordinea Consiliului 

Judetean Alba, sumele necesare plății acestor drepturi fiind prevazute în bugetul local. 

 Și în bugetul anului 2021 vor fi incluse, în măsura posibilităților, sumele necesare 

plății indemnizatiilor pentru insotitor și a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap. 

    3.Protectia copilului 

       In cadrul Directiei de Asistenta Sociala Alba exista un Compartiment pentru protectia 

si promovarea drepturilor copilului care functionează în baza Legii 272/2004 privind 

protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare. Prin aceasta sunt propuse diverse masuri de protectie, ca de exemplu 

plasamentul familial, supravegherea specializata la domiciliul parintilor, institutionalizarea 

sau asigurarea unui asistent maternal pentru copiii de pe raza judetului Alba si reintegrarea 

in familiile naturale a minorilor care au beneficiat de masuri de protectie socială. Cazurile 

sunt înaintate Direcției Generale de Asistență Sociala si Protecția Copilului a Judetului 

Alba, care analizează situația minorilor și instituie o măsura de protecție specifică fiecărui 

caz în parte. Măsurile de protecție specială, instituite pentru copiii aflați în diverse situații 

de risc sunt monitorizate periodic. Cheltuielile necesare privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului sunt alocate din fonduri de la Bugetul de stat. 

         Prin biroul specializat, aflat în cadrul Directiei de Asistenta Sociala, Compartimentul 

Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului monitorizeaza toti copiii aflati in situatii de 

risc de pe raza judetului Alba. In vederea prevenirii separarii copiilor de familiile naturale 

sau extinse, se vor efectua anchete sociale și vor fi propuse măsuri de protecție socială, 

acolo unde situațiile constatate impun acest lucru. 

 In anul 2020 la nivelul comunei Poiana Vadului nu au fost înregistrați copii aflați în 

situații de risc, ai cărora părinți sunt plecați la muncă în străinătate. 

         4. Ajutoarele de urgență și ajutoarele de înmormântare 

 Ajutoarele de urgență și ajutoarele de înmormântare se acordă în baza Legii 

416/2001 precum și a Hotarârii Consiliului Local al comunei Poiana Vadului, sumele 

necesare vor fi, deasemenea prevăzute în bugetul anului 2021. 



  5. Alocatia pentru susținerea familiei 

          Alocația pentru susținerea familiei se acorda în baza Legii 277/2010 privind alocația 

pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare, ca forma de sprijin 

pentru familiile cu venituri reduse, respectiv cu un venit pana la 200 lei sau 530 lei /membru 

de familie, care au în creștere și îngrijire copii în vârsta de pâna la 18 ani. Sumele necesare 

sunt asigurate de la Bugetul de stat, prin Agenția Județeană pentru Inspecție si Protecție 

Socială Alba. Având în vedere faptul ca în cursul anului 2020 au fost în plată 10 titulari de 

dosare, estimăm ca în anul 2021 va fi un număr aproximativ egal de dosare.    

         6 .Ajutorul pentu încălzirea locuinței 

             Conform O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada 

sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea 

locuinței se acorda din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor  și persoanelor singure cu 

venituri reduse. Pentru perioada noiembrie 2020 - martie 2021, până în prezent sunt un 

număr de 13 dosare aflate în plată cu un număr total de  36 persoane care au beneficiat de 

ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne. Estimăm ca vor fi aproximativ, un număr egal de 

beneficiari de ajutor de încălzire  în perioada sezonului rece noiembrie 2021 - martie 2022. 

         7. Stimulent educațional 

             Conform Legii nr. 248/2018 privind stimularea participării în învățământul 

preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate cu modificările și completările 

ulterioare, stimulentul educațional se acordă din bugetul de stat, copiilor din familii 

defavorizate în condițiile în care sunt îndeplinite anumite criterii. Pentru anul școlar 2020-

2021,  până în prezent sunt un număr de 12 dosare aflate în plată cu un număr total de  12 

copii care beneficiază de tichete sociale.Estimăm ca pe anul școlar 2021-2022 vor fi 

aproximativ un număr egal  de beneficiari de stimulent educațional. 

     Pentru anul 2021 Primaria comunei Poiana Vadului își propune urmatoarele obiective 

generale: 

       Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce privește activitățile de asistență socială  

în Comuna Poiana Vadului 

- actualizarea continuă a paginii de internet cu informații necesare publicului larg și 

grupurilor vulnerabile. 

- înființarea și actualizarea continuă a unei evidențe cu date care să cuprindă date 

privind beneficiarii (date de contact, vârsta, nivel de pregatire școlară și 

profesionala, adresa de domiciliu etc.), date privind indemnizatiile acordate(ajutoare 

sociale, ajutoare de urgenta, ajutoare de incalzire, alocatia de sustinere a familiei, 

etc), cuantumul si data acordarii acestora, precum si alte informatii relevante la 

intocmirea acestor evidențe. 

         Obiectiv 2. Eficientizarea activității privind acordarea prestațiilor sociale care intră 

în atribuțiile serviciului 

 stabilirea sarcinilor 

 actualizarea procedurilor de lucru 

 desemnarea responsabilităților 

 aducerea la cunostință si însușirea procedurii de catre persoanele cu atribuții in 

domeniu 

 Obiectiv 3. Dezvoltarea, diversificarea serviciilor de natura socială, în funcție de 

nevoile identificate: 



- identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanții beneficiarilor, și alți 

factori interesati din comunitate și stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale 

și a unor obiective comune în acest sens; 

- folosirea experienței acumulate si consultarea cu personalul implicat  în furnizarea de 

servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete; 

- referirea cazurilor spre instituții sau organizații, furnizoare de servicii sociale sau de alta 

natură, pentru a asigura continuitatea intervenției. 

       Obiectiv 4. Îmbunatățirea continuă a calitații serviciilor sociale 

 -  evaluarea continua a personalului și a nevoilor de formare profesionala a acestora; 

 - întocmirea unui plan de formare și perfecționare profesională în funcție de nevoile 

personalului, schimbările legislative și ținând cont de nevoile existente în comunitate; 

 - asigurarea unor servicii sociale de calitate și adaptarea nevoilor comunității, prin 

calificarea continăa a personalului; 

 - folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului și 

beneficiarilor; 

 - monitorizarea si evaluarea continua a calitații serviciilor furnizate prin stabilirea unor 

indicatori în acest sens; 

 -   acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor și în funcție de 

prioritățle identificate în urma evaluarii si monitorizării;          

 -   promovarea activitatii instiuției în comunitate.   

   Obiectiv 5. Promovarea activităților de asistență socială în comunitate 

- realizarea unor campanii de informare în comunitate despre asistența socială și rolul 

acesteia în societate ; 

- realizarea și distribuirea de materiale informative pe teme de asistență socială; 

- implicarea factorilor de decizie (consilieri locali),comunitatea locala in problematica 

socială; 

- responsabilizarea comunității cu privire la problematica socială și conceperea unor 

programe în acest sens; 

- implicarea comunității locale în susținerea și dezvoltarea activităților derulate. 

     Obiectiv 6. Promovarea prevenției ca măsură de importanța majoră în activitatea de 

asistență socială 

 identificarea persoanelor aflate in situații de risc social: 

 informarea si consilierea persoanelor aflate în situatii de risc social: 

 implicarea partenerilor si a altor factori interesati din comunitate in activitati de 

preventie. 

 

       PRIMAR ,                                                                       ÎNTOCMIT, INSP. SUPERIOR 

    BENIAMIN TOADER                                                        FLORENTINA CÎRJA 
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unui grad mai t de .independen!5 gi siguranl5 pentru

persoa cu nevoi de ingrijirN de lungb duratb.
Strategia nationalS , o societate firi bdriere_pentru persoanele rcu dizabilititi-

HotdrArea Guvernulrui nr. 655/2016.
Obiectivele gen prevdzute in strategie sunt:

exerciti
fu le ale omului;
Asigu pafticipErii deplin$ a persoanelor cu dizabilitbli in toate
domeni
Elimi discriminErii

rgu a.ccesibilitdtii in toate domeniile vielii pentru asigurarea
de cdtre persoanelg cu dizabilitili a drepturilor 9i liu6rt;gitor

Asi
deschis,
concom

Promova
nivelurile

adecvat
- Asigura

facilitdti
de gen,

informatii
de activi

Obiectivele genera prevSzute in

combaterii

egalit5tii pentru persoanele cu

dizabilitSti la un rnediu de lucru

dizabili

gi accesibil, sectorul public c6t :;i in cel privat,
cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii db sprijin pentru

cregterea rii pe piata muncii;
e^dugalie! gi formSlii profesionale favorabile incluziunii la toate

a invbt5rii de-a lungul.vielii pentru persoanele cu dizabilit5gi;
giprotectia-dreptului persoanelor cu dizabilitbli la un standard

viatb pentru imbund[dlirea continuE a carit5lii vii:lii ror.
accesului echitabil al persoanelor cu oizauititiii la seruicii gi

sEnbtate, de calitat{, care acordd atenlie problemelor specifice

care
un cost rezonabil gi cat mai aproape posibil de comuniugite i

tr5iesc;
rea de politici pentru persoanere cu dizabiritili pe baza
gi datelor statistice gi de cercetare colectate in toatl domeniile

privind egalitdtii de ganse gi triatament intre
irea gi combaterea iolentei domestice pentru perioada 201g-

Guvernului nr, 36 18,

cadrului legisl
sunt:
din domeniul prevenirii gi combaterii

gi evaluarea activitSlilor intreprinse in vederea prevenirii gi

national
lui nr. 193/2018 aprobarea programului de interes

beneficiilor de asistbnti socialb, a serviciilor sociale, a serviciilorgi a altor seruicii publice prin transformarea asistentului social

.giitgk !! o atrib$ie sotidd. de management de caz;
rtr-un sistem solid dq asistenli sociald;
rolului economiei sociare in reducea erxcruziunii sociare;

rea mecanismelor de coordonare, monitorizare gi evaluare.pentru promovarea imbitr6nirii active gi froteclia2020, aprobatS prin lilot5r6rea Guvernului nr. 566120i5.
prevdzute in straterbie sunt:

t unor mdsuri adecv{te de sprijin gi proteclie perrtru victime;
violentei domestice fi a recidivei acesteia-precuffl 9i a violenlei



infiinlarea de servicii
sistemul de proteclie
dizabilitbti";

- Hotir6rea
,, Servicii comunitare la
de interes nalional ,,Creg
unitdti

Planul anual de
Consiliului Local al orasului

1. Capitotul I-
sociale;

2. Capitotut II-
la serviciile sociale

3. Capitolul III-
personalului care

ADMINISTRAREA.

Din perspectivd
un sistem de acliuni
respectiv asistarea
psihicd sau social5, nu au
capacitSti gi competenle

Planificarea este
orasului Abrud i5i definegte

Rolul planificdrii
a) defineascd obiecti
b) defineascd
c) identifice mbsuri
d) clarifice resursete

intreprindE
Planul Anual de Acliune

asistenta sociala se elabore
asistentei sociale nr" z
1086/2018 privind aprobra
sociale administrate din
Municipiului Bucuresti si
regulamentelor-cadru de
9i a structurii orientative de j

tn intocmirea planulu

tinut cont, in primul 16nd de
politicilor sociale in
cu dizabilitSli, precum si a

Planul anual de actiune
intregul ansamblu de principi
sociald,

intregul sistem nalionerl de asistent5

e in vederea
l5 a copilului c5tre

rdrii tranziliei tinerilor cu rlizabilitili de la
stemul de proteclie a persoanelor adulte cu

i nr.42712018 privi
lnrlOgr9a 

programului der interes nalionalpentru vdrstnice dependente,' gi a nioni;;;;;;capacitdtii serviciiror pubrice de asistenli rl.i.r5';i;";;r"

privind serviciile ale administrate gi finan!;ate din bugetul
cuprinde:

privind admi infiinlarea 9i finanlarrea serviciilor

la nivel local;
de informare a publicrului cu privire

Programul de formare gi indrumare metodologici a:i in domeniul serviciilor sociale.

CAPITOLUL I
FIINTAREA 9I FII\|ANTAREA SERVICHLOR SOCIALE

acordarea serviciiror de asisten!5 sociarS est,3 conceputS ca

:j^.,j9_b i:. .:: u:is, re rea I izi reu 
"ui..ivJ 

r;-;;';;;
;?li:"oi ll it^?_iyl"r 

motive de .natur; ;.;;.;;il,"i;;;',bilitatea sb-ei asislre nevoire sociare, i?-si ol"irJiili;dtfr
integrarea socialblintegrarea socialb

n proces sistematic prin care Directia de asistenta sociala anumite prioritdti pentru indeplinirea misiunii ei.
.de a ajuta Directia de asistenta sociara a orasurui Abrud sE :
le gi orientSrile;

tru anul 202I, priyind
in conformitate cu m,mEsurile 9i acliunile previizute in Legea

anul 2021, pri]vind serviciire sociare ra niverur Directiei de

-t]_ :r, modific5rite_ 9i comptet5rile utteiioirii-6roinrr 'rr.
T:d:l:]!i,,-9a.dy at ptlnutui anuat o. .itiirn. p,.iuin'i1.ri.iir.

consiliului judertean/consiriurui locar/consiriurui GeneraL aiHotd16rea lul nr. 79712017 pentru aprobarea
ale serviciilor publice de asistenti social5

anual de actiune serviciile sociale pentru anul 2021 s_a
Directiei de sociala gi anume asigurarea apliciriiprotectiei copilului, fgmiriei, persoaneror varstnil,:, p.iro!,''.ro,.

pe.rsoane, grupuri lau comunitdti aflate in nevoie socialb.privind serviciileprvr ru seryrcilre socrare pentru anul 2021 se intemeiazS pe
9i valori care guverneazS intrequl sistem nafion:rr do :cicranrX

SA



La stabilirea buge
existente s-au avut in ve
legislaliei in vigoare.

A. Servicii sociale e
Nu exista la nivel I

B. Seruicii sociale p

ente la nivel jud4tean/locat:
I servicii sociale.
use spre a fi infiitpgate

sociale
conform

Nr.
crt.

Cod serviciu
social
conform
Nomenclator
seruicii
sociale

Der
sen

,tmtre

ciu social
Capaci ate Grad de

ocupare
Bugete estimate pe surse
pentru seruiciile sociale existente

Buget
local

Buget

iudete
an

Buget
de
stat

Contributie
persoane

beneficiare

1 8810C2-V-I SER

SOC
cAz

IICII

ALE FARA

'RE

97T 100o/o Finantare
buget
local

2 881OCZ-V-II SER

soc
cAz

TCII
ALE FARA

,RE

7ts 100o/o Finantare
buget
local

3 8899CPDH-I CAN

soc
INA
AI.A

7ts L00o/o Finantare
buget
local

Obiective generale ale

Pentru anul 2021 Dirt
propune urmbtoarele obier

Obiectiv 1. Crearea u
asistentd socialS in oras- Realizarea unei bazr

sociale,oferite in cadr

)biectiv 2. Eficientizarr
ntrd in atribuliile
- consultareapersoanel
- stabilireasarcinilor
- actualizarea figelor de- actualizareaproceduri
- desemnarea responsa
- aducerea la cunogtir

domeniu

)biectiv 3: Dezvoltarea r

tevoile identificate
- Identificarea nevoilor

alti factor iinteresali c

sociale 9i a unor obiec

Directiei de Asistenli Sociald pentru anul llo2l

5 gi insugirea procgdurii de cdtre persoanele cu atribulii in

i diversificarea seryiciilor de naturd sociald, in funclie de

rrin consultarea cu.p.aftenerii, reprezentanli ai beneficiarilor gi
n comunitate gi stabilirea strategiilor de dezvoltare a seruiciilor
ve comune in acest dens;

r€

Obiectiv
asistentd

Obiectiv
intrd in i

Obiectiv
nevoile i



includerea nevoilor cu handicap 9i ale
strategiile 9i de dezvoltare locald;- asigurarea de de consiliere si i

familiilor acestora in toate politicile,

a persoanelor cu dizabilitbti sau a

esului persoanelor cu dizabilitdti in institutii
centre de zi etc);
asumate de a implem,enta planul oe
, respectiv planul individual de servicii al

familiilor acestora;
- colaborarea cu izatii, fundalii, !ii, furnizori de servicii socierle acreditati saualte institutii publice vederea facilitSrii

specializate( insti de recuperare,- monitorizarea nirii angajam
recuperare pentru
persoanei adulte cu- initierea unor p
de munc5 din rAnd
socialS;

- organizarea unor
drepturilor si obl

cu legislatia in vigoare,

Obiectiv 9. Cregterea
familie 9i pentru
corespunzdtor, prin:
- depistarea precoce

pirintii sdi, precum
violenleiin familie;- facilitareaaccesului

I cu handicap
grav;

e specifice care sE sti.muleze cregterea pafticip5rii pe piala forlei
persoanelor cu handicap supuse riscului major de'exiluziune

niri cu asistentii ersgnali in vederea insugirii de c5tre acegtia a
lor pe care le a falg de persoana cu dizabilit5U, in conformitate

familiei pentru prevenirea separirii copilului de
nevoilof de educalie 9i cregtere in mod

a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de
pentru prevenirea compoftamentelor abuzive ale pirintilor 9i a

mijloacele de asigurare a sprijinurui(seruicii si beneficii sociale)
prin intocmirea planurilor de seruicii, figelor de risc si observatie,

copilului pentru asurllarea drepturilor si obligatiilor de crestere 9i
,1,-.- _-- slrrrtrr vv LtvJlgtg Jl

de procedurl pentru fiecare activitate de prevenire a

pentru familie 9i

naturale 9i extinse ar

educare;

rea
separirii copilului de milie;- organizarea de ?rrt6
invS!5m6nt, ONG-uri,

C. Programul anual
baza prevederilor
ulterioare, pentru

D. Programul
recunoscute
asociatiilor gi

administreaz5 unitSli
1, Servicii sociale el

Asocia!iile,
3411998, privi
personalitate j
pot actiona
Primaria orasului
c6t 9i sub aspect

anchetelor sociale, fte de vizitS;- monitorizarea ei copilului prin efectuarea rapoartelor de monitorizare in
termenele prevdzu de lege 9i cu accent deosebit pe responsaLrilizarea familiei

iri cu reprezentanlii furnizorilor de servicii sociale, ai unit5tilor de
fundatii, reprezentarrli al consiliului Local, ai sociertdtii civile.

de
de

ubventionare a asocialiilor, fundaliilor gi cultelor
e, in baza Legii nr. 34lrgg9 privind acordarea unor subvenlii
;iilor rom6ne cu dersonalitate juridic5, care infiinleazb 

-si

e asisten!5 socialS, cu modific5rile-gi completirile ulterioare;
ibile/neeligibile pentru a primi subvenlii de la bur;etul local:
:iile si cultele recunoscute de lege, in baza prevederilor Legii nr.
aCordarea unor sub[rentii asociatiilor si flrndafiilnr rnmAna rrracordarea unor sub[enlii asocialiilor si fundatiilor rom6ne cu
c5, care infiinteazd $i administreazi unitbli de asistenld social5,
initierea unor proiefte de dezvoltare a serviciilor sociale iar



CAPITOLUL
PUBLICULUI CU

Pentru anul 2021,
propunel

l.Revizuirea/
de internet/se afigeazd

a) Strategia de
hot5rAre a consiliului local

d) Informatii
sociala , acordate de

- lista fu

gcolare a copiilor;
-Activitdti de

PLANIFICAREA ACTTVTTATILOR DE INFORMARE A
LA SERVICilLIE SOCIALE EXISTENTE LA NIVELUI

PRIMARIEI ORASULUI ABRUD

de asistenta sbciala din cadrul Primariei of?Sului Abrud isi

lizarea informatiilor care se publici pe pagina proprie
sediul serviciului public de asistentd soci:r15:

a serviciilor sociale, se aproba si se
se publicd pe site-ul Prirnariei orasului Abrud;
actiune al Directiei de asistenta sociala privind

de zi.

minim garantat;
r beneficii sociale:

i;

actualizeaza prin

seruiciile socialeb) Planul anual
administrate gi finanlate in bugetul consilir-rlui local al orasului Abrud, se aprobH prin
hotE16re a consiliului , se publici pe sitel-ul Primariei orasului Abrud , se afigeazb la
sediul Primariei orasului 9i se actualizeazd ori de c6te ori apar modificiiri.

c) Activitatea gi serviciile din cadrul Directiei de asistenta s;ociala, respectiv
in format editabil, programul institutiei, conditii de eligibilitate,formulare/modele de

informatiile privind costuri serviciilor sociale a(ordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. -
tr 9i se publici pe sife-ul Primariei orasul{Ji Abrurl;
I serviciile sociale disponibile la nivelul Directiei de asistenta

se actualizeazS cel putin I

publici ori privati:
de servicii sociale dirr comunitate 9i din judret gi a serviciilor

sociale acordate de - se actualizeazd lunar;
- serviciile care functioneazi in cadrul Primariei orasului Abrud: nr. cod

servicirr, inregistrate inseruiciu, datele privind , costurile gi personalul/tipul de
anul anterior etc, - se izeazd tri m estri a l/a nua | ;

- situatii statistice
judetului se actualizeaz5 c

care privesc serviciile sociale organizate gi acrrrdate la nivelul

e) Informatii nu au organizate
- se actualizeazd celcompaftimente

putin trimestrial;

2.Activitdti de a publicului, altele dec6t activitatea cle informare a
beneficiarului in cadru procesului de acqrdare a serviciilor sociale, respectiv pe
perioada realizdrii
consiliere in cadrul

rii initiale, a {nchetelor sociale sau :r activitdtii de

- Activititi de informa privind oblinerea un

de sustinere a famili
-alu de incdlzire;
-stim educational;

-Activitdti de re privind actele necesare incadrdrii/reincadriirea in grad de
handicap pentru copil/

- Activit5ti de i re a comunit5tii cu privire la actele necesare ?n ,uederea orient5rii

a comunitatii privinp semnalarea situatiilor de violent5 domesticd

defavorizat e 20t4-2020,
re privind Programfl Operational pentru ajutorarea persoanelor
rntat din Fondul de lAjutor European;

Obiectiv 1. rea Directiei de asistenta sociala in comunitate, prin:



Realizarea gi

sociale oferite, in

directie sau in

voluntariat,

Comunitard si

asistentd socialS,

de
de

fiecdrei categorii de
prezentarea pe pag

20 Ma
22 Ma
24 Ma

Septembrie

Octombrie
VArstnicului
Noiembrie -

./1
,/
,/
./

eflctan;
site-ului Primariei sului Abrud a activit5lilor desfigurate 9i ainformaliilor releva

beneficiilor sociale;
organizarea unor

cu privire la legislative apHrute privind acordarea

cu alte insti i publice de
a comunitdfii organizate de
interes local cu privire la

promovarea serviciil sociale ale directiei
la nivel local privind impoftanta

iimpreund cu de Sindtate Publicb (DSp):
de informare

ti de informare gi ibilizare a comunitbtii cu privire la Ziua de 1
e, ziua in a v6rstnicului;

organtzarea unor cu furnizorii servicii sociale acreditali, orgarrizalii de
nli ai persoanelor ciare;

organtzarea unor tSti de informare consiliere realizate prin Asisten!5 Medicald
, cum ar fi:

riscul de excluziune , respectarea
izare 9i sensibilizare
turilor sociale gi pronpromovarea mbsurilor de

a publicului privind

- Sbn5tatea Mintal5 - Boala Alzheimer, Depresia, Autismul.
- Luna NalionalS Anticancer

- Ziua MondialS a SHndtdtii Orale
- Ziua MondialS a {pei

Aprilie-
l - Ziua Mondia ant[ TBC
una igienei / an heflatit5:
7 Aprilie Ziua Mondibl5 a Sbnbtbtii
24 - 30 Aprilie Sbpt{m6na European5 a Vaccinirii

Iunie -
Iulie- Luna
28 Iulie-
August -

01-07 August- S5pf5m6na MondialS a Alimentatiei la S6n
Luna Contraceptiei / [inerilor:

L6-22 septembrie -saptamana europeana a mobilitatii
26 septembrie- ziua mondiala a Contraceptiei
Luna Vdrstnicului - 1 octombrie- ziua Internationald a

5 Noiembrie - Ziua irjternationalS antiviolenld impotriva femeilor

ii de informare 9i sensibilizare

vaccl
Actir

Luna anti SIDA- 1 DQcembrie - Ziua Mondialb Anti Sida



specific ce

calitate;

Campanii
Centrul de

informare, congtierfrtizare in gcoli gi comunitate impreunb cu
re gi Consiliere Antidrog diverse teme impreun6 cu Directia

de Publicb
Obiectiv 2 comunitdlii cu privire la cadrul legislativ general 9i

activitatea Diredtiei de asistenta socialo prin:
- publicarea pe Primariei a modificbfilor legislative apbrute,
- organizarea de Iniri avdnd ca obiqct impactul modificbrilor lelgislative asupra
evoluliei sociale informare privind campania de distribuire a alimentelor
prin Programul Aj utora rea Pe r$oa n elor Dezava ntajate 20 1zt -2020 (POAD) ;
informare privind aj :le pentru incSlzirea locuinlei gi legislalia aferent5;

irea stimulentului educalional 9i legislalia aferentS;informare privind
informare privind copiilor ctf pbrinli plecali la muncd Tn r;trdinbtate;

Obiectiv 3 unei societdti in{luzive in comunitate 9i a unei culturi
organiza!ionale natorii, prin urmdtoarele acliuni :

- conceperea 9l
constientizbrii
sau discriminate;
transmiterea unor esaje de intreres public prin presd, in acest sens.

Capitolul III - rul de formare giiridrumare metodologici a personalului
lucreazi in domeniul serviciilor sociale

tbti de formare profesio,nalS continui in vederea cregterii1. Propuneri de
performanlei

a. Cursuri de

lului din

b. Cursuri de

c, Sesiuni de pentru ingrijitor
c.1. i asistentului pers
c.2, ins personalului din

d. Sesiuni de i pentru voluntar

Directia de

estimat

informali ;

nal;
entre conform cerintelor standardelor de

anul 2021, desfSgurarea
Vor fi abordate in sesiunilor de infbrmare urmbtoarele teme:
consolidarea si competenlei de a realiza corect ingrijiri primare;
consolidarea 9i

persoanei cu handi
adaptarea mediul

sociala din cadrul flrimariei orasului Abrud are in vedere pentrq
' instruiri cu asisterilii personali ai persoanelor cu dizabilitSli .

rp grav in alimentalie 9i hrinire;
la nevoile beneficiarului;
sistentul personal si $ersoana cu dizabilitSli;comunicarea intre

competefllei asistentului personal privind asistare



- asigurarea integrEri scolare si

e, Organiza
ale municipiilor, oragelor,
intercomunitarb etc.:

f, Partici
national

la sesiunile de

g. Altele:

2. tncheierea de
vederea asigurbrii
servicii sociale:

a. Pentru asistenti soci
b, Pentru psihologi: nr

9i a educatiei permanente.

review, inclusiv prin structurile asociative
tii profesionale, prin asociatii de dezvoltare

organizate prin programe de interes

de supervizare profesionalS/revizuirea figelor de post in

0_;
; buget estimat 0 __i

INTOCMIT,
coNSILIE&CrAtvtA MELANIA

de int6lniri de tip
or, prin asoci
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